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

 

 

 هيئة التحرير
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 ضوًاع يامين اعيلاالستاذ الدكتور إسم

 عضوًا منذر القضاةالدكتور 

 عضوًا الدكتور بسام غانم

 عضوًا الدكتور معين نصراوين

 عضوًا عليقةالدكتور ليث أبو 

 هيئة تحرير المجلة سكرتيرة 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

 الهاشمية الجامعة رئيس األستاذ الدكتور فواز العبد الحق

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي األستاذ الدكتور زيد البشايرة

 الجامعة األردنية / األردن األستاذ الدكتور نائل الشرعة

 المحكمة الدستورية / األردن األستاذ الدكتور محمد الغزو

 جامعة النجاح الوطنية / فلسطين الحاجاألستاذ الدكتور طارق 

 جامعة اإلمارات /اإلمارات األستاذ الدكتور عبد العزيز السرطاوي

 جامعة االسكندرية / مصر األستاذ الدكتور أمين مصطفى 

 الجامعة االردنية / األردن األستاذ الدكتور أنمار الكيالني

 السعوديةجامعة الملك فيصل /  حيرش عيسى الدكتور األستاذ

 جامعة المنصورة / مصر سمير أبو الفتوح األستاذ الدكتور

 الجامعة اللبنانية / لبنان األستاذ الدكتور طوني جورج عطاهلل
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 مدققًا لغويًا للغة العربية الدكتورة لينا الجراح

 اإلنجليزيةمدققًا لغويًا للغة  الدكتورة مي الشيخلي
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

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

يعد البحث العلمي أحد الركائز األساااسااية ألل تعليم جامعي متميز، ن  نن البحث العلمي والنلاار العلمي   
ة في تصااانيل الجامعات وترتيبها ساااواا على المساااتوأ المحلي أو  من أهم المعايير التي تعتمدها الجهات العالمي

القومي أو العالمي، ن  يقوم النلر العلمي الجامعي بإيصال الجهد البلرل الرصين نلى من يعنيه األمر، أال وهم      
يمية  الطبقة المتعلمة المثقفة، وتتضافر جهود الباحثين في نلر بحوثهم العلمية ضمن الجامعات والمؤسسات التعل      

 األخرأ من خالل تحقيق الغايات التي يصبون لها في الحصول على اللقب العلمي وخدمة المجتمع.
وعلى ضوا  لك تأسست المجلة العلمية في جامعة عمان العربية، التي انصب جل اهتمامها باستنهاض       

ى المسااااااتويات العلمية  همم أعضاااااااا الهيدة التدريسااااااية والباحثين في الملاااااااركة الفاعلة في البحث العلمي بأعل
من المجلة نلى النور، ليفتح آفاًقا رحبة للبحث العلمي      الساااااااادد والعدد الثالث    والتنظيمية، وقد خرج اليوم العدد    

في مجاالت لها أهميتها البالغة في تنمية الوطن وتقدمه، وتطورت مجلة جامعة عمان العربية للبحوث لتصااااااابح             
 وية، وسلسلة البحوث االدارية، وسلسلة البحوث االدارية.ضمن ثالث سالسل: سلسلة البحوث الترب

ونن هذه المجلة تعد نضاااااااافة جديدة نلى جوانب التميز المتعددة التي تتسااااااام بها جامعة عمان العربية                   
دليل حي على تفاعل هذه الجامعة وتجاوبها مع المتطلبات اآلنية للمجتمع، وتمثل                   فيها، وأنها   والبحث العلمي  
ا منها في نلاار الثقافة العلمية التي أصاابحت من ضااروريات عصاار المعرفة، و قد أصاابحت المجلة   نسااهاًما جديًد

العالمية، وقواعد بيانات المنظومة اللاااااااهيرة ودار المعرفة ونيرها من             مدرجة في قواعد بيانات       

 .القواعد العالمية
م، ودراساتكم، ومقترحاتكم، لكي تتمكن  ونثرااها بأبحاثك ،فإننا في هذه المجلة نأمل منكم دعمها ،تاًماخو

 من القيام بدورها الذل من أجله أنلدت.    
 

 واهلل الموفق
 

 التحرير هيدة رئيس
 الطراونة نخالص أ. د.
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 شروط النشر
 مجلة جامعة عمان العربية للبحوث

 جامعة عمان العربية
 

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

حديثة  ات الصااالة بأل من القانون وتعنى بنلااار البحوت العلمية األصااالية للباحثين في هذه الت،صاااصاااات كافة، ومراجعة الكتب ال 
اللغتين العربية واونجليزية. ويجب ان يتسااام البحث المقدم نليها بلاااروث البحث العلمي، وخطواته وفق ما هو متعار  عليه عربيا  

 وعالميا. 
 :  تعليمات النشر 

 نلر البحوث العلمية األصلية التي تتوافر فيها الجدة والمنهيجية.  -1
 ي مكان آخر، وأن  يتعهد صاحبها بعدم نرسالها نلى أية جهة أخرأ. أن ال تكون البحوث نلرت ف -2
 تقدم البحوث بإحدأ اللغتين العربية أو اونجليزية، أو بأية لغة اخرأ بموافقة هيدة التحرير.  -3
 لهيدة التحرير أن تحذ  أو ت،تزل أو تعيد صيانة أجزاا من البحث ، بما يتناسب مع أسلوبها ونهجها.  -4
 الكتب القيمة والمقاالت العلمية الم،تصرة.  تقبل مراجعات -5
 ن ا سحب الباحث بحثه بعد التقييم فهو ملزم  بدفع تكاليل التقييم.  -6
 بالمواصفات التالية:    aau-journal@aau.edu.joيقدم البحث عن طريق البريد االلكتروني للمجلة   -7

 سم 5. 2 األيسر سم، 5. 3 األيمن سم، 5. 2 السفلي سم، 2: العلول تكون الهوامش كما يلي .أ
 ويجب أن يكون العنوان دقيقًا ومعّبرًا عن محتوأ 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.  200باللغتين العربية واونجليزية، بما ال يزيد على ، يرافق مع البحث مل،صان .د
صفحة، وأن ال يتجاوز عدد الكلمات   (30) أن ال تزيد عدد الصفحات البحث بما فيها األشكال والرسوم  والمالحق  على     .ه

 كلمة.   10000
 ن يحتول البحث على اسم الباحث ورتبته العلمية  وعنوانه البريدل وااللكتروني.  أ .و
 :العلمي للنلر (American Psychological Association APA) نظام المجلة تعتمد:  الثوثيق .ز
 ن ا كان المرجع بحثًا في دورية:  •

، رقم المجلد، رقم العدد، أرقام الصااافحات، (ب،ط مائل)رية اسااام الدو“ عنوان البحث”بداًا باسااام العائلة،.  (الباحثين)اسااام الباحث 
 سنة النلر. 
 ن ا كان المرجع كتابًا:  •

 ، اسم الناشر، سنة النلر. (ب،ط مائل)بداًا باسم العائلة، عنوان الكتاب  (المؤلفين)اسم المؤلل 
  ا كان المرجع رسالة ماجستير أو دكتوراه: ن •

 يذكر رسالة ماجستير أو دكتوراه ب،ط مائل، اسم الجامعة، السنة. “ عنوان الرسالة،”العائلة، يكتب اسم صاحب الرسالة بداًا باسم 
 نلرة أو نحصائية صادرة عن جهة رسمية:  المرجع ا كان ن •

 ، المدينة، أرقام الصفحات، سنة النلر. (ب،ط مائل)يكتب اسم الجهة، عنوان التقرير 
 وقائع المؤتمر:  •

 ، اسم المؤتمر، رقم المجلد، أرقام الصفحات، سنة النلر. (ب،ط مائل)بداًا باسم العائلة، عنوان البحث  (الباحثين)اسم الباحث 
 يراعى أن تكون األشكال والرسوم التوضيحية والصور الفوتونرافية وال،رائط واضحة المعالم واألسماا.  -8
تعطى صااافحات البحث بما فيه صااافحات الرساااوم  والمالحق والجداول والهوامش أرقامًا متسااالسااالة من أول البحث نلى آخر     -9

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

أو )ورنبته في نلاااااره بالمجلة، وتعهده بأن ال يرساااااله نلى جهة أخرأ من أجل النلااااار، وأن يذكر فيه عنوانه البريدل كاماًل 
ساااايلة اتصااااال أخرأ يراها مناساااابة. ويذكر تاريس نرساااااله، واساااامه الثالثي مع توقيعه  ، أو أية و(البريد اولكتروني نن أمكن

 المعتمد. 
 خاصة به، وتكون باللغتين العربية واونجليزية.  (دالة)كلمات مفتاحية   6يرفق مع البحث ما ال يزيد عن  -12
 مستلة من بحثه.  (10)يعطى صاحب البحث نس،ة واحدة من المجلة، و -13
 رير نجراا التتغييرات التي يراها ضرورية ألنراض الصيانة. يحق لرئيس التح -14
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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.  

نانير داخل األردن وخمسة وثالثون دوالرًا أمريكيًا أو ما يعادلها االشتراك السنول لألفراد: سبعة دنانير وللمؤسسات: علرة د -16
 خارج األردن. 

 (50)ن  ت،ضااع أبحاث الباحثين المقدمة للنلاار لرسااوم قدرها    تعتمد المجلة وبلااكل جزئي على رسااوم النلاار 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  

  
  

 
 
 
 
 
 
 

  2016© جميع حقوق الطبع محفوظة لجامعة عمان العربية 
ال يجوز نلاار أل جزا من هذه المجلة أو اقتباسااه دون الحصااول على موافقة مساابقة من رئيس هيدة التحرير، وما يرد  »مالحظة: 

 . «سياسة جامعة عمان العربية فيها يعبر عن آراا أصحابه وال يعكس آراا هيدة التحرير أو
 
 

  



2021

 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4791400 – 06 – 00962402

aau-journal@aau.edu.jo

 



2021

 
 

8 

 العدد محتويات
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1 
 طالبات   لدأ  اوبداعي  التفكير تنمية  على الفيزياا  تدريس  في الرقمي التعلم اسااااااات،دام   أثر

  األساسي العاشر الصل
9 

2 
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32 
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53 

5 
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65 

6 
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 المتغيرات. بعض ضوا في
100 

7 
The effectiveness of using the integrated learning model in the 
development of the achievement among students of open universities 

120 

8 
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9 
  ول للطلبة السلوكية  الملكالت  من للحد البيدي والسلوك  الوظيفي السلوك  تقييم دمج فعالية
 عّمان في العاديين والطلبة االعاقة

161 

10 
 محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ اودارل بالتميز وعالقتها المرئية اودارة مستوأ 
 معلميهم نظر وجهة من البلقاا

189 

11 
 الكرك محافظة في ومديراتها الحكومية المدارد مديرل دأل اودارل الساااالوك خصااااائ 

 أنفسهم نظرهم وجهة من
206 

12 
يادات  ندراك مساااااااتوأ عالي  التعليم وزارة في اودارّية  الق فاهيم  العلمي والبحث  ال  ندارة لم
 وأهميتها الّلاملة الجودة

225 

13 
 لدأ العربية اللغة مادة في القرائي واالسااتيعاب اوبداعي التفكير على المتمايز التدريس أثر
 معان. لواا تربية مديرية في الثالث الصل طلبة

240 

14 
 الصااااال طلبة تحصااااايل في المتعددة الذكااات نساااااتراتيجية وفق الجغرافيا مادة تدريس أثر
 تعلمها نحو واتجاهاتهم العراق في متوسط الثاني

263 

15 
 المواطنة مفهوم تنمية في الرقمية القصاا  نسااتراتيجية وفق الوطنية التربية تدريس فاعلية

 األردن في األساسي السادد طلبة لدأ التعلم نحو والدافعية
283 

16 
مساااااااتوأ ندراك أعضااااااااا هيدة التدريس في كليات التربية في الجامعات األردنية للمعايير 

 العلمية لتمهين التعليم
305 

17 
بالممارسات الوالدية لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسسة    االنفعالي وعالقته -التطور االجتماعي

 نهر األردن
329 

18 
التنقالت المدرسية وعالقتها بالتكيل المدرسي والتحصيل الدراسي لدأ الطلبة في المدارد 

 الحكومية في سلطنة عمان
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19 
العاصمة عمان  مستوأ النضج الوظيفي لدأ مديرل المدارد الثانوية ال،اصة في محافظة    

 وعالقته بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر معلميهم
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20 
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 العاشر الصف طالبات لدى اإلبداعي التفكير تنمية على الفيزياء تدريس في الرقمي التعلم استخدام أثر
  األساسي

 
 بكر مصطفى هديل د.

 والتعليم التربية وزارة
 14/9/2019 القبول: تاريخ      29/4/2019 االستالم: تاريخ

 
 الملخص:

 الصاال من شااعب أربعة من الدراسااة عينة تكونت اوبداعي. التفكير على الرقمي التعلم أثر الدراسااة اسااتقصاات
 العينتين اختيار تم (.2018ة2017) الدراسااااي العام في عمان العاصاااامة في حكومية مدرسااااة في األساااااسااااي  العاشاااار
 ميسااتر خرائط اسااتراتيجية باساات،دام طالبة (83) التجريبية المجموهة درساات علااوائية بصااورة والتجريبية االضااابطة
 االعتيادية. بالطريقة درسااااات طالبة (83) الضاااااابطة والمجموع رقمية(،  هنية )خرائط العنكيوتية اللااااابكة عبر الذهنية

 الدراسااة، اساادلة عن ولإلجابة الطالبات. تعلم أنماث واختبار والبعدل، الفبلي اوبداعي التفكير اختبار الدراسااة اساات،دمت
 وجود الدراسااة نتائج أظهرت البعدية. للمقارنات شاايفيه واختبار (،ANCOVA) المصاااحب الثنائي التباين تحليل اساات،دم

 على الطالبات أداا في نحصااااااائية داللة  ل أثر وجود وعدم التجريبية، المجموعة لصااااااالح نحصااااااائية داللة  ات فروق
 النتائج على باوعتماد التعلم. وأنماث الرقمي التدريس اساااتراتيجية بين التفاعل نلى يعزأ العلمي اوبداعي التفكير نختبار
  والتعليم. التربية ووزارة المعلمين نلى التوصيات من مجموعة قدمت

 التعلم. أنماث الفيزياا، الرقمي. التعلم العلمي، التفكير اوبداع، ،الذهنية ميستر خـرائط :المفتاحية الكلمات
 

  



2021

 
 

11 

The Effect of Using Digital Learning in Teaching Physics on Creative Thinking 
between Girls in the Tenth Class 

 
Dr. Hadeel abo Baker 

Ministery of Education 
 

Abstract: 
The study investigated the effets of digital learning on creative thinking. The sample 

of the study consisted of four tenth grade sections from one public school in Amman, during 
the academic (2017-2018(. The four sections were assigned randomly to an experimental 
group and a control group. The experimental group (student 83) was taught chosen text 
using the MindMeister (digital mind map) strategy, while the control group was taught the 
same text using the traditional method. The study data were collected using pre and a 
posttest creative thinking test, and learning style test. Two way (ANCOVA), and post hoc 
Scheffee test were applied to answer the study questions.The statistical analysis showed a 
significant difference between the mean scores of both groups in favor of the experimental 
group, and there was no significant difference on the scientific creativity test due to the 
interaction between the digital strategy and learning styles based on the findings of the 
study, a number of recommendations were made for both teachers and Ministry of 
Education. 

Keywords: Mind Meister, creativity, scientific thinking, digital learning, physics, learning 
styles.  
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 المقدمة
 عن عوضاااًا متنوعة ملاااكالت حل في وتوظيفها الجديدة المعرفة توليد والعلااارين الواحد القرن في الطلبة على
 حيث مفتاحيًا دورًا الرقمية الحقبة في التكنولوجيا اكتساابت .Sumen & Calisici, 2016)) الموجودة المعرفة اسااتظهار

 اسااااات،دام على قادرين أفرادًا ينلااااا  أن التعليم من واالقتصااااااد واالتصااااااالت، كالصاااااناعة، االجتماعية األنظمة تتوقع
 والعلااااااارين الواحد  القرن في االكتلاااااااافات   من المزيد  األميركيون العلماا  ويتوقع (.,Demirkan 2019) التكنولوجيا 

  .(Desimone, 2009) العلرين القرن في عليه الحال كان بما مقارنة

 ,Zhou) الملاااكالت حل في اوبداع على األفراد طلب في الدراماتيكية الزيادة نلى االقتصاااادية األزمة أدت لقد
Hirst, & Shipton, 2012)،  التعليم في لتضااااااامينه   الدعوات  تنطلق المنطلق هذا  ومن اوبداع،  نهمال  يمكن ال ولهذا 

 لمواجهة اوبداع وقتل المعلومات بتلقين قيامها بساابب التعليمية المؤسااسااات على اللوم نلقاا ويتم أساااسااية، حياتية كمهارة
  .(Shaheen, 2010) الوطنية المناهج ومتطلبات اهتمامات

 والمبادئ  األفكار  اختراع في حريته  في اونسااااااااني العقل  نبداع  بل  للحقائق  وكتالوجاً   للقوانين، جمعاً  ليس العلم
(Stott, 2008). ينتجها واوبداع واالبتكار االكتلااافات فقفزات االكتلااافات، منها تتولد خصاابة أرضااًا تعد الفرد معرفة 

 الوسااااااائل نلى الرقمية التكنولوجيا مصااااااطلح يلااااااير .(Taura & Nagai ,2013) بعملهم عميقة معرفة يمتلكون الذين

 العمل بحرية الرقمية األدوات وتتميز بأنواعها، والحواساايب والكاميرات، ،MP3s مثل: رقمي بلااكل تعمل التي الرقمية

 الحاجة تنامت لقد .(Heindl, 2018) رقمي بلكل  الممثلة المعلومات من محدودة نير كمية نقل على القدرة يكسبها  مما

 حيث الرقمية، الحقبة في التدريس عملية في فّعال بلاااكل شااامولها على والتركيز الرقمية، األدوات اسااات،دام من كل نلى
بة  معرفة  تقدم  مواكبة  نلى بحاجة    المعلمين ألن اهمية  أكثر التدريس  في التكنولوجيا  توظيل أصااااااابح  التكنولوجية  الطل

2019) (Demirkan,. مترددين كمست،دمين ُيصوَّراون المعلمين أّن ناّل المدارد، في التكنولوجيا توفر من الرنم وعلى 

 في المساااات،دمة الجديدة التكنولوجية واألدوات النما ج عن بعيدًا اوحباث ُتولمد التي القديمة المعايير على تعودوا ألنهم لها
 (.Harrell, & Bynum, 2018) والعلرين الواحد القرن

 على التدريب ويوفر المهنية، الطلبة اهتمامات في بالتوسااااع الرقمي التعليم مصااااادر تساااامح نفسااااه، السااااياق في
 لعملية وتنفيذًا الطلبة، من محدود نير لعدد الوفيرة للمعلومات وتطويرًا التدريب جودة في تحسااانًا الرقمية التعلم مصاااادر
 المتحركة والنما ج الفيديو، ومقاطع الرقمية، الصااور الرقمية التعليم مصااادر وتلاامل االبداع. عنصاار فيها يتوفر تعلمية
 ورموز الصااااوتية، والتسااااجيالت وال،رائط، التفاعلية، والنما ج االفتراضااااي الواقع من وموضااااوعات المتحركة، ونير
 ,.Saliyeva et al) للطلبة التعلمية التعليمية العملية لتنظيم الضاارورية النصااية والوثائق والرسااومات، التدريب، ومواد

2016). 

 الدراسة مشكلة
 والواليات وأوروبا، المتحدة، المملكة في المدرسااااة نظام أن Sir Ken Robinsonروبنسااااون كين السااااير يرأ

 في الطلبة يعيش حيث الذكااات من المتعددة األنواع على والتعر  االبداع، تنمية في باسااتمرار فلاال األمريكية المتحدة
 والتفكير العمل على الطلبة قدرة تطوير على الرساااااامي التعليم يساااااااعد وال الرقمية. التكنولوجيا بواسااااااطة متحول عالم

 .(Robinson, 2009) األحيان معظم خطي بلكل يفكرون الناد يجعل فالتعليم اوبداعيين.

 الفطرية والقدرات التفضاايالت من يتكون فردل تعلم نمط فكل متفردة، بطريقة يتعلم فرد كل أن جليا أصاابح لقد
 والحركية، واللمساااية والبصااارية، السااامعية، المعلومات طريقها عن ويدرك الفرد، بها يفهم التي الطريقة على تؤثر التي

 والمادية،   االجتماعية،   البيدة  مع التفاعل   وكيفية  األيسااااااار، الدماغ   أو األيمن الدماغ   نلى القادمة   المعلومات  وينظم ويعالج 
 .(Berg, 2004) بالمتعلم تحيط التي الوجدانية والظرو 

 الحاساااااوب نختراع قبل الموجودة نفساااااها بالطرق ُيعلَّمون زالوا ما المعلمين من نسااااابة فثمة  لك، ساااااياق وفي
 والبرمجيات الملااكالت، لحل المعلومات نلى للوصااول ننية نعدادات يوفران واونترنت الحاسااوب بأنَّ علمًا واونترنت،
 تعتبر التي الملكالت  حل في اللفظية نير أو الصورية،  النما ج تست،دم  ما ونالبًا وربطها. المعلومات لتنظيم الصورية 
 الحاضر،  الوقت وفي الصورل.  التفكير مثل الدماغ من األيمن الجانب أنلطة  من هي التي اوبداع أنواع لبعض ملابهة 
 حل على اوبداعي المجال في الطلبة ُيدِّرمب ال التعليمي النظام لكن اوبداعية، لقدراتهم الطلبة السااات،دام ملحة حاجة فثمة

 العلوم حصااا   في التكنولوجيا اسااات،دام  ُيعتبار أخرأ، ناحية ومن .(Plough, 2004) الصاااورل  والتفكير الملاااكالت 

 .(Yang et al., 2018) التكنولوجيات واست،دام العلوم في المعرفة بناا عملية بين العالقة بسبب انتلارًا أوسع

 الرقمية الذهنية ال،رائط )اسااتراتيجية الرقمي التعلم اساات،دام أثر لتقصاّاي الدراسااة هذه تأتي تقدم، ما على وبناًا
 العاشاار الصاال طالبات لدأ التعلم أنماث ضااوا في العلمي اوبداعي تفكيرال في اونترنت( عبر الذهنية ميسااتر )خريطة
 األساسي.



2021

 
 

13 

 الدراسة أسئلة
 اآلتية: األسدلة عن اوجابة نلى الدراسة سعت
 الرقمي التعلم است،دام نلى ُيعزأ األساسي العاشر الصل طالبات لدأ العلمي اوبداعي التفكير في أثر يوجد هل .1

 االعتيادية؟ والطريقة ،اونترنت( عبر الذهنية ميستر )خريطة
 التعلم؟ أنماث الختال  ُيعزأ األساسي العاشر الصل طالبات لدأ العلمي اوبداعي التفكير في أثر يوجد هل .2
 است،دام بين التفاعل نلى ُيعزأ األساسي العاشر الصل طالبات لدأ العلمي اوبداعي التفكير في أثر يوجد هل .3

 التعلم؟ وأنماث االعتيادية والطريقة اونترنت(، عبر الذهنية ميستر )خريطة الرقمي التعلم
 الدراسة أهداف

 العاشاار الصاال طالبات لدأ العلمي اوبداعي التفكير في الرقمي التعلم اساات،دام أثر تقصاّاي نلى الدراسااة هدفت
 .تعلمهن أنماث ضوا فـي األساسي

 الدراسة أهمية
 وتوظل المفردات عدد تزيد كما المتعلمين، لدأ واوبداعي النقدل التفكير تطوير على الذهنية ال،رائط تسااااااعد

 والتراكيب (،Celik,2019 & Tekbiyik) االسااااااتقصاااااااا  مهارات وتطوير (،Glass,2016) عندهم الموجودة المفاهيم

 القدرات تطوير في الذهنية  ال،رائط تسااااااااعد كما  Kaya, 2019& .(Balbag ) المتعلمين لدأ القيم لدراساااااااة المعرفية 

 العلمية المفاهيم درسة  في فعالية  ات الذهنية وال،رائط (،Nunes et al 2019 .) التطبيقي والذكاا واالبداعية التحليلية

 .(Takaoglu, 2018) الطاقة ومفهوم ،(Ozarslan & Cetin, 2019)  الحية الكائنات كمكونات
 األساااااسااااية المرحلة في الفيزياا كتب في الفيزيائية المفاهيم لتل،ي  كحٍل الذهنية ال،رائط الدراسااااة هذه تقترح

 شابكة  باسات،دام  الفيزياا تدريس على تلاجع  أنها كما معنى.  ل بلاكل  المفاهيم هذه تذكر على الطلبة قدرة وزيادة العليا،
 على والتعر  ناحية، من الحاساااوبية والبرمجيات الرقمي التعلم في الساااريع التطور لمواكبة واونترنت الحواسااايب، من

 تعلم بأنماث العملي الوعي من شااااكل نلاااار نلى الدراسااااة تعمد كما أخرأ. ناحية من العلمي االبداعي التفكير في قدراتهم
 اليومية. الحياة في لتوظيفها الطلبة

 واإلجرائية االصطالحية التعريفات
 ،MP3s مثل: رقمي بلاااااكل  تعمل التي الرقمية الوساااااائل  كل الى الرقمية التكنولوجيا مصاااااطلح  يلاااااير  :الرقمي التعلم

 رقمي بلاااكل الممثلة المعلومات من محدودة نير كمية نقل على بقدرتها األدوات هذه وتتميز والحواسااايب، والكاميرات،
 (.(Heindl, 2018 دائمًا

 روابط تتضاااااامن اونترنت، عبر طبقية تفاعلية رقمية  هنية خرائط ونتاج تمساااااات،دام برمجية :MindMeister برمجية

 في البرمجية خيارات من واوسااتفادة متنوعة، أشااكال ونضااافة الم،تلفة، روابطها في البحث يمكن حيث مقرواة متفرعة
  (Cuthell & Preston, 2012). والمصطلحات المفاهيم دراسة عند والتأثيرات األشكال، واختيار التلوين،

 أفقي( )وضع  الصفحة  مركز في بصورة  تبدأ خريطة بكونها ونجرائيًا مفاهيميًا الذهنية خريطة عرفت :الذهنية الخريطة
 الساااعة، عقارب باتجاه الصاافحة من األيمن العلول الجزا من بداًا ترساام )التلااعبات( وفروع الفكرة، جوهر يمثل الذل

 مفتاحية كلمة على فرع كل ويحتول الرئيسااي. للموضااوع الفرعية العناوين هي التي المفتاحية الكلمات الفروع وتتضاامن
 نحو ال،ريطة وتتوسااااااع المركز. عن البعيدة تلك من ساااااامكًا أكثر المركز نلى األقرب ال،طوث تكون أن وينبغي واحدة،
  .(MindMeister” ,2017“) برمجية وفق معدة وال،ريطة الفرعية، الموضوعات نضافة طريق عن ال،ارج

 المألوفة، نير االساااات،دامات وتلاااامل الطالبة، تمتلكها التي اوبداعي التفكير مهارات مجموعة :العلمي اإلبداعي التفكير
 والقدرة العلمي، وال،يال التقني، للمنتج تحسااينات نضااافة على والقدرة العلمية، بالملااكالت يتعلق فيما الحساااسااية ودرجة
 نجرائيًا قياسااااها تم حيث المنتج. تصااااميم على والقدرة اوبداعية، التجريبية والقدرة نبداعيًا، العلمية الملااااكالت حل على

 العلمي. اوبداعي التفكير اختبار في الطالبة عليها حصلت التي بالعالمة
ستقبال  في المتعلم، افيه يرنب والتي التعلمية، المهمات نلى خاللها من األفراد يصل  التي الم،تلفة الطرق التعلم: أنماث  ا
ها  وال،برات المعلومات  لهذه  ندراكه  خالل من الفيزيائية    المعلومات  وتجهيز نائها    ونعادة  وندماجها    وتحويل  لتصااااااابح ب
  . VARKالتعلم أنماث مقياد على الطالبة عليها حصاالت التي العالمة خالل من نجرائيًا قياسااها وتم مذوتة. فردية خبرات

 A وحر  البصاارل، النمط على ويدل Visual كلمة V حر  يمثل حيث تعليمية، أنماث أربعة من فارك نمو ج ويتكون
 الكتابي،/ القرائي النمط على ويدل Write/Read كلمة ويمثل R وحر  الساااامعي، النمط على ويدل Aural كلمة يمثل

 أنماث أفضاااااليات حساااااب المتعلمون صااااُانل وقد الحركي./العملي النمط على ويدل Kinesthetic كلمة K حر  ويمثل

 تعلم نمط بذول  المتعلمون وصااااااانل منفردا، عندهم  الساااااااائد  التعلم نمط كان  ن ا مفرد تعلم نمط  ول متعلمين نلى التعلم
 أكثر. أو تعلم نمطي عندهم كان ن ا متعدد
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 الدراسة حدود
 الفصااااااال  في عّمان  مدينة   في ماركا   للواا والتعليم التربية  مديرية   في الدراسااااااااة  تطبيق تم :والزمانية   المكانية   الحدود 
 (.2018ة2017) الدراسي العام من الثاني الدراسي
  األساسي. العاشر الصل طالبات من قصدية عينة على الدراسة اقتصرت :البشرية الحدود
 تصاااميم على القدرة ومدأ الفيزياا، كتاب في المتحركة الكهرباا موضاااوع على الدراساااة اقتصااارت :اإلجرائية الحدود
 الحواسااااااايب  وشااااااابكة  واونترنت،  الرقمية،  الذهنية   ال،رائط )برمجية  الرقمي التعلم الساااااااتراتيجية  وفقاً  التعليمية  المادة 

  الدراسة(. في المست،دمة
 الدراسة محددات

 التفكير )اختبار  وثباتهما   البيانات   لجمع المسااااااات،دمتين  األداتين صااااااادق بدرجة   جزئياً  الدراساااااااة  نتائج  تحددت 
 األداتين فقرات عن العينااة افراد نجااابااة  ودقااة وتنفيااذهمااا،  تطبيقهمااا حيااث ومن (،VARKومقياااد العلمي، اوبااداعي

 المجتمع. ألفراد العينة تمثيل ومدل وموضوعيتهم،
  الدراسة اجراءات

 نلى تعلمهن ألنماث وفقًا الطالبات صاااااانفت ثم الدراسااااااة، عينة في الطالبات على (VARK) التعلم أنماث مقياد ُطبق ▪

 اوبداعي التفكير اختبار طبق ثم والمتعدد، الحركي، والعملية والقرائيةالكتابي، والسمعي،  البصرل،  اآلتية: األنماث
  بالمعالجة. البدا قبل القبلي العلمي

 الرقمية المواد وعداد اتخيار تقدم التي االنترنت شبكة عبر المتنوعة المجانبة التكنولوجيات من العديد يوجد ▪
 لمدة Mind Meister 2017 برمجية است،دام على الطالباتم الفيزياا معلمة داربَّت .(Demirkan 2019) التعليمية ▪

  اونترنت. بلبكة وصلت كما داخلية، بلبكة الحاسوب أجهزة ُوصملات حيث صفية، حص  اربع
 التجريبية. للمجموعة (2017 والتعليم، التربية )وزارة األساسي العاشر للصل الفيزياا درود ُاعمدات ▪
 & ,Hu) وايدل هيو دراساااااة في كما التصاااااحيح نجرااات اعتماد وتم البعدل. العلمي اوبداعي التفكير اختبار ُطيمقا ▪

Adey, 2002). 

 السابقة والدراسات النظري اإلطار
 مساااعدات من كواحدة الساابعينيات، بداية في Mind Maps الذهنية ال،رائط Tony Buzan بوزان توني أنلااأ

 ,Stankovic, Besic, Papic)البيانات من كبيرة مقادير تذكر في ملااكالت واجه حيث الجامعية، دراسااته خالل التذكر
& Aleksic, 2011). بين الربط التفكير يتضااااااامن بينما خطية، بصاااااااورة يتم العادية المالحظات كتابة أنَّ بوزان يرأ 

 تجاهل يتم بينما األيسااااااار(، )الدماغ اللفظي المكون على تؤكد المالحظات كتابة فإن  لك، على وعالوة اللااااااابكة. أجزاا
 وتحفز التفكير، لعملية ال،طية نير الطبيعة من تساااتفيد  الذهنية ال،رائط أن بوزان اساااتنتج  لقد األيمن(. )الدماغ الصاااور 
 بوزان عر  وقد .(Santiago, 2011) واأليسر  األيمن الدماغ جانبي قدرات توظيل طريق عن التعلم الذهنية ال،رائط

 (Trevino, 2005). المركزية الصورة من المنبثقة الفروع مع الالنهائية التنظيمية األداة بأنها الذهنية ال،رائط

 اسااااات،دام خالل من به واالحتفاظ الجديد التعلم تحساااااين نمكانية Ausubel اوزوبل افترض الساااااياق، هذا وفي

 تجريدًا أكثر مساااااتوأ  ات وتكون الدرد، قبل المتقدمة المنظمات وتقدم .Advanced Orgnizers المتقدمة المنظمات

 المتقدمة اوزوبل منظمات نلى Graphic organizers اللاااااااكلية المنظمات أصااااااال ويرجع الجديدة. المادة من وتعميمًا

.(Diaz, 2010) 

 العديد ولها والمعلومات، والمفاهيم، األفكار، لتنظيم توظَّل بصااارية تنسااايقات بأنها اللاااكلية المنظمات وُعرِّفت
 وال،رائط المفاهيمية. وال،رائط اللفظية، الدالالت وخرائط وشاااابكات اللااااجرة، رسااااومات مثل: اللااااائعة األسااااماا من

 مكاني بصرل  تنظيم اللكلية  والمنظمات .Venn فمن وأشكال  المؤطارة، العريضة  وال،طوث القصة،  وخرائط المعرفية،

 المنظمات وتساااااامح معنى.  ات رسااااااومات لتكوين بياني بلااااااكل تترابط التي الجمل أو الكلمات على تحتول للمعلومات
 ;Trevino, 2005) الم،تلفة  العالقات  وبراز الهرمي أو األفقي، أو العمودل، بالترتيب   المعلومات  بمعالجة   اللاااااااكلية  

Safdar et al., 2012). وننلاا  الصور  بمعالجة للفرد تسمح  ألنها اللكلية  المنظمات خصائ   الذهنية ال،رائط تحمل 

 (Trevino, 2005). واألفقية والعمودية، الهرمية، األوضاع م،تلل في المعلومات وترتيب العالقات،

 يبصاااارون فاألطفال األفراد. وفاعلية والتنظيم التعلم تحسااااِّن وننتاجية نبداعية كتقنية الذهنية ال،رائط نلى وينظر
 على يدرابون عندما اوبداعية القنوات ُتغلاق الحظ، ولساااااااوا اللغة. تعلمهم قبل أ هانهم في بالمفاهيم ترتبط التي الصاااااااور
 على اتالمعلوم من كبير مقداًر بتسجيل  فتسمح  الذهنية ال،رائط أمَّا مسطرة.  ورقة وعلى فقط، واحد بلون الكلمات كتابة
 في التفكير على الفرد لألفكار الصورل  التمثيل ويساعد  الم،تلفة، واألفكار المفاهيم بين العالقات وتظهر واحدة، صفحة 

 .(Mento, Martinelli, & Jones, 1999) شمولي بإحساد الموضوع
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 خطي، نير بلااكل اللفظية ونير اللفظية المعرفة عناصاار تنظم حيث المعرفة، لتمثيل آلية الذهنية ال،رائط وتعد
 المعرفية  األبنية  يوظل الذل  للمتعلم النلاااااااط الدور  على يؤكد  الذل  التعلم في الحديث   البنائي  المنحى مع متوافقة  وهي

-Dhindsa, Makrimi)  اكرته  في المتواجدة  بالمعرفة   الجديد   المحتوأ ربط طريق عن جديدة   معرفة  لبناا  الموجودة
Kasim, & Anderson, 2011).  

 عبر والتعلم التعاوني،  التعلم مثل  أخرأ طرق مع تطبيقها  يمكن أنه  جانب   نلى بالمرونة   الذهنية   ال،رائط تتميز
 ويحتول المركزل الموضااااااوع (1) فهي: الذهنية ال،رائط في البناا لبنات أما الحاسااااااوب. طريق عن والتعلم اونترنت،

 المفتاحية الكلمات (3) المركزل، الموضوع خارج تتفرع خطوث وهي الفروع (2) بالتذكر، جديرة صورة أو شكل على
 الفرعية  الموضاااااااوعات   نضاااااااافة   طريق عن ال،ارج  نحو ال،ريطة  تتوساااااااع وأخيرًا، (4) ال،طوث، يعنوِّن ن  وهي

.(Christodoulou, 2010)  

 والمرونة. الت،يل، وخاصااة باوبداع، المرتبطة المهارات توظل ألنها اوبداعي؛ الفكر الذهنية ال،ريطة تناسااب
 األلوان واساات،دام والغريبة، الجديدة باألفكار خاصااة تداعيات ننلاااا على القدرة تلاامل التي األخرأ المهمة والعناصاار
 أو التصااورل الوضااع وضاابط واساات،دامه، البعد على والتركيز التقليدية، نير العناصاار بين والجمع الم،تلفة، واألشااكال
 والجانب   الجمالي  الجانب   مع والتجاوب  المسااااااابقة.  المفاهيم  وقلب  الم،تلفة،  المفاهيم  بين والربط الترتيب  ونعادة  تكييفه، 
 القابلة الليفرات  واست،دام  والذوق، والسمع  واللمس واللم  البصر  حس تثير التي األشياا  مع والتجاوب للليا،  العاطفي
 األنلطة  وُيعزمز االبتكار، على القدرة يولِّد التعليم في الحاسوب  است،دام  نّن (.2005 وبوزان، )بوزان بينها فيما للمبادلة
 من الم،تلفة المساااااتويات  ول المتعلمين ليمكن بالمعلومات االحتفاظ ويساااااهل فورية، راجعة بتغذية يزود ألنه التفاعلية؛
  .(Hsieh & Cifuentes, 2006) سرعته حسب كل التعلم

 األفكار، لتنظيم فعالة أدوات نلى المعرفة مجال في يحتاجون العاملين فإن المعلومات، عبا تحت يقع عالم وفي
ة األخير السااااااانوات في ال،رائط لرسااااااام والبرمجيات  األدوات من واساااااااعة  مجموعة  تطوير تم وقد  وتبادلها.   وتحليلها، 

(Tsinakos & Balafoutis, 2009). ية    ال،رائط برمجيات  ومن لذهن ية  ا ّثل  ،Mind Meinster الرقم  ال،رائط وتم

 مع ال،ارج نحو االشااعاع  ثم ومن مركزل بموضااوع  البدا خاللها من نسااتطيع  عملية والتداعي التداعي. الرقمية الذهنية
 ,Cuthell & Preston والدمج والتداعي، الت،يل، بواسااااااطة ومبدعة منطقية أفكار وسااااااتنباث صاااااالة،  ات فكرة كل

2012). 

 Einstein وننفيلد أينلاااتاين قال وكما العقل. نبداع هي العلمية فاألفكار فيها، جدال ال نبداعي مساااعى العلوم نن
& Infeld: البلاااارل للعقل حرة نبداعات الفيزيائية المفاهيم نّن(Hadzigeorgiou, Fokialis & Kabouropoulou, 

 نلى الوصااول الصااعب من يجعل مما االجتماعية، والعوامل النفسااية، العناصاار من واسااع بمدأ اوبداع ويتأثر .(2012

 .(Whitman, Holcomb, & Zanes, 2010) الجميع من لإلبداع مقبول تعريل

 اوبداعي التفكير أما ما. شااايا أو هد  نلى للوصاااول البلااار يمارساااها التي العقلية العمليات نلى التفكير يلاااير
 أحدها م،تلل بلااكل البلاار قبل من فريد بلااكل تتم التي العمليات أو الذهنية الممارسااات هذه عن تساافر نتائج نلى فيلااير
 تبصاار  اته حد في اوبداعي والتفكير توليدها. يتم التي األساااليب أو والطرق، والحلول، الجديدة، األفكار مثل اآلخر عن
كار  يساااااااتلزم  اتي كاة    االبت ية،    والمحا لذات لذكاا    ا  اوبداع  تحقيق أجل  من ال،برة و خيرة المعرفة  توظيل خالل من وا

(Khasawneh, Al Hosban, & Al- Jammal, 2012).  

 المعرفية  والعمليات  يبدع،  الذل  الفرد مجاالت:  بأربعة   عالقة   ات اوبداع  تعريفات  أن Rhodesرودد ويرأ

 اوبداعي. النلااااث من ينتج الذل والنتاج البيدية، التأثيرات أو اوبداع يحصااال حيث والبيدة االفكار، ابداع في المتضااامنة
 المعرفة، في والفجوات والعجز، بالملكلة،  اوحساد  عملية فهو مكوناته لإلبداع تعريفه في Torrance تورانس وتناول

 ونعادة لها،وتعدي الفرضيات،  وصيانة  الت،مينات، وتكوين الحلول، عن والبحث الصعوبة،  وتحديد المفقودة، والعناصر 
 المنتجات يتضاااامن أنه حيث ومفيد جديد كلاااايا اوبداعMumfordh ممفورد وعّر  األفكار. نلاااار وأخيرًا اختبارها،

 ونير أصاايل )أل باوبتكار يتصاال عمل ننتاج على القدرة بأنه اوبداع Sternberg سااتينبرغ وعّر  والمفيدة. المبتكرة

 .(Batey, 2006) ومناسب متوقع(،
 يراه كما ومفيدًا مبتاكارًا ملموساااًا عماًل المجموعة أو الفرد ينتج حيث والبيدة االساااتعداد عملية بين تفاعل اوبداع

 فقط، الجديد اونتاج عن بالكلاااال يتعلق ال اوبداع فإّن أخرأ، ناحية ومن (.Sorrentino, 2019) اوجتماعي السااااياق

 نير بطريقة  بالوظائل   التفكير أو الم،تلفة  الحلول اكتلااااااااا  ثم ومن المعروفة  المعلومات  كل  تركيب  على يقوم ولكنه 
 نليه وينظر قيمة، لها أصااايلة فكرة نلى الوصاااول عملية بأنه اوبداع ويعّر  . (Erdem & Adiguzel, 2019)اعتيادل

 المساااااااتقبلي، األطفال  لنجاح  ضااااااارورية   هي والتي واالتجاهات،    والكفايات،    الضااااااارورية،   المهارات  من كمجموعة 
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 أربع، مراحل  ل خطي كنمو ج ويعّر  (Robinson, 2009). العلاااارين الواحد القرن في والمجتمعات واللااااركات،

 (.Truman, 2011) بالتحقق وينتهي واوشراق، والحضانة، واوعداد، التحضير، مرحلة من يبدأ

  هي: اوبداعي، التفكير مهارات فإن  اته، السياق وفي
 القيمة وهي معين. مجتمع في ّعرضااااي بلااااكل تحدث والتي النادرة، باوجابة نحصااااائيًا تفساااايرها ويمكن األصااااالة: ▪

 مبدعة. تكون حتى فاعلة األصالة تكون أن ويجب باالبتكار، األصالة وتسمى اوبداع، دراسات في الجوهرية
 نهاية  ات لملاااكلة عديدة وأدائية لفظية أفكار ننتاج على القدرة وهي ننتاجها، تم التي األصااايلة األفكار عدد الطالقة: ▪

  مفتوحة.
 الموقل. تغير نتبجة الذهنية الفرد حالة في تغيير وهي والفدات، الطرق م،تلل من األفكار توليد وتتضمن المرونة: ▪
 فيها. النق  جوانب ورؤية النظم، أو األشياا، في الملكالت رؤية على الفرد قدرة وهي للملكالت: الحساسية ▪
 ؛2008 )جروان، ال،برة مساحة  عن عبارة وهي ملكلة،  لحل أو لفكرة الجديدة التفاصيل  نضافة  وتتضمن  اوفاضة:  ▪

Simseka & Kiyici, 2010.) 
 Guilford جيلفورد نظم فقااد اوبااداعي. التفكير آليااة توضااااااايح نلى عماادت التي النظريااات من العااديااد وهناااك

 النتاج في أساااسااية فدات أربع جيلفورد وحّدد واونتاج. والمحتوأ، العمليات، وهي: أبعاد، ثالث في Cognitionالمعرفة

 ,Stoyanov) التقاربي النوع من تورانس نظرية تعد كما والتفاصااايل. واألصاااالة، والمرونة، الطالقة، وهي: التقاربي،
2001.) 

 وبالنساابة اوبداع. طبيعة فهم نلى Investment Theory of Creativity اوبداع في االسااتثمار نظرية تهد 

لراا  على والقادرون الراضون  األش،اص  هم المبدعون األش،اص  فإن النظرية، لهذه  -مجازيًا – الكثير والبيع القليل ال
 النمو. على الكامنة القدرة تمتلك التي األفكار المفضااااالة، نير أو المعروفة نير لألفكار القليل اللاااااراا األفكار. عالم في

 ويتحركون كثيرًا، يبيعون وبالتالي الرفض، هذا المبدعون ويقاوم بالرفض. ُتواجاه ما نالبا فإنها األفكار هذه ُتقدّام وعندما
 في االستثمار  نظرية وحسب  اوبداعية. العادة نلى يحتاج الفرد هذا مثل أخرأ بكلمات اللائعة.  ونير الجديدة الفكرة الى

 .(Sternberg, 2012) تأثيرية مصادر ست اوبداع يتطلب اوبداع

  اآلتي: النحو على اوبداع في االستثمار نظرية في اوبداع مصادر وتتعدد
 وهي: المهمة الثالثة الذكاا وأنماث الذكاا، أواًل:
 والتفكير جديدة، نظر بوجهات الملكالت نرأ يجعلنا الذكاا من نوع :synthetic التجميعي التركيبية الذكاا .1

 الصندوق. خارج

 وليس النقدل التفكير عنه وينتج قيمة، األكثر هي الفرد أفكار أل وتقرير لتمييز :analytical التحليلي الذكاا .2

 جديدة. أفكار عنه ينتج كما اوبداعي،
 قبول عنه وينتج جديد، بلكل المقترحة الجديدة باألفكار اآلخرين نقناع كيفية لمعرفة practical: العملي الذكاا  .3

 مقنع. بلكل مثلت األفكار ألن ولكن جيدة األفكار ألن ليس األفكار،
 اوبداع.  عملية  في اونسااااااااان منها  يبدأ  نقطة  توجد  ال معرفة  بدون  ناحية   فمن معرفيان؛  جانبان   لإلبداع  المعرفة:  ثانيًا:  

سلوكات  فاألفكار ستنتج  ما عادة اوبداعية وال لكل  ت سان  معرفة من شيا  من جزئي نمو جي ب سابقة  اون  الماضي.  في ال
 ويصاابح اوبداع، )ُيطفيا( ُي،ممد ربما معين، مجال ة موضااوع حول نزيرة معرفة  ا الفرد يكون أن أخرأ، ناحية ومن
 .(Sternberg, 2006) جديدة طرق في التفكير نلى ينزع ال بحيث معينة بطريقة لألشياا رؤيته في ملبعا الفرد
 على تؤثر التي العوامل من مجموعة وهناك فيها. قدراته اونسااان يساات،دم التي المفضاالة الطرق أل الفكرل: النمط ثالثًا:
 ومقدار افة،والثق والتقويم، التدريس وأسااااااليب المدرساااااة، ونوع الوالدل، والنمط والعمر، الجنس، مثل من التفكير أنماث
  (Ayhan, 2014). ال،برة
 مستعداً  يكون وأن العقبات، على القضاا  في ويرنب يستعد  أن عليه يجب مبدعًا الل،   يكون حتى الل،صية:    رابعًا:
لذهن  ومتفتح الغموض، عن صاااااااورًا يكون وأن للنمو. مساااااااتعداً   يكون وأن المعتبرة، بالمجازفات     للقيام   ال،برة على ا

 كل يواجه حيث اوبداعي العمل في اللااا،صاااية السااامات عديدة دراساااات ودعمت به. يقوم بما مؤمنًا يكون وأن الجديدة،
 الغموض. هذا وجه في يصمدون أنهم والمهم نبداعاتهم، عن التعبير في الغموض المبدعين
 وبينت  بها.  يقوم التي مهمة ال على تركز التي الداخلية   الدافعية   يمتلك  أن يجب  مبدعاً   الفرد يكون حتى الدافعية:   خامساااااااًا: 
 احتمالية   عن عوضاااااااا العمل  على ويركزوا به،  يقومون ما  يحبوا لم ما  حقيقة  يبدعون  ما  نادراً  األفراد أن الدراساااااااات  
 المكافأة.
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 نلى يحتاج فاوبداع للفرد. اوبداعية األفكار تبرز لن اوبداعية، األفكار تكاف  التي الداعمة البيدة بدون البيدة: سااااااادسااااااًا:
 اوبداعية، األفكار شااارارة مسااااعدة هي: طرق، ثالث طريق عن اوبداعية البيدة دعم ويمكن والتغذية. والرعاية التنلااادة
 .(Zhang & Sternberg, 2011) اوبداعية األفكار وتحسين لتقويم قاعدة وتكوين اوبداعية، األفكار ودعم

 اوبداعي العمل بين التمييز اوبداع ساااايكولوجية في الضاااارورل من ننه Kudryavtsev لكودريافتساااايل ووفقًا

 االختراعات اوبداع عن ينتج األولى الحالة ففي لنفسه. الفرد به يقوم كاكتلا  اوبداعي والعمل لآلخرين، يّقدم كاكتلا 
 وال  اتي اوبداع فإن الثانية، الحالة في أما اونسااااانية. للحضااااارة العلمية واالكتلااااافات الفنية، واألعمال الحديثة، التقنية
 لالكتلا   قبليًا شرطاً  لنفسه  الفرد به يقوم الذل االكتلا   ويعد اوبداعي. للعمل objectivity الموضوعية  الجمدة يحمل

جل  من ما  اآلخرين. أ لة    في أ حا ية،    ال ثان يام  المهم فمن ال كار    الق لذاتي  باالبت  وليس اوبداعي  العمل  في subjectivity ا

 .(Kudryavtsev, 2011) الذاتي االبتكار ضوا في اوبداعي العمل نلى النفس علماا وينظر الموضوعي، االبتكار

 العلوم معلم به يقوم ما نلى يلااااااير العلوم تعلم في اوبداع أن البعض برأ قد العلوم؟ تعليم في اوبداع يعني ما ا
لجيع  تحفيز من لكل  الطالب، يمتلكها التي والفرص اوبداعي، التفكير وت  أجل من المعلم به يقوم لما كنتيجة أو مستقل  ب

ماا  به  يقوم ما  يعكس أن يجب  العلمي التفكير أن مع العلمي. التفكير ماا  بين الفروق فإن  الحقيقيون، العل  واألطفال  العل
 وعّر  .(Hadzigeorgiou, et al., 2012)االعتبااار بعين تؤخااذ أن يجااب يواجهونهااا التي المهمااات طبيعااة وكااذلااك

 أهدا   وندراك تمييز في واالبتكارية   الجديدة   ال،طوات على الحصاااااااول بأنه   العلمي اوبداع  Moravcsik مورافسااااااايك 

  .(Pekmez, Aktamis, & Taskin, 2009) العلوم

 أو اجتماعية قيمة له أصااااايل معين منتج ننتاج على القدرة أو الفكرية، السااااامات من نوع فهو العلمي اوبداع أّما
 من مجموعة على بناًا التعريل صيغ  وقد المعطاة. المعلومات باست،دام  الفرد  هن في معين لغرض مصممة  ش،صية،   

 بالتجارب   يتعلق ألنه  نظرًا آخر نبداع  أل عن ي،تلل العلمي اوبداع  (1) وهي: العلمي، اوبداع  بنية  حول الفرضااااااايات 
 من نوع العلمي اوبداع (4) اوبداعي، العلمي النلاث  (3) اوبداعي، وحلها العلمية الملكلة  نيجاد (2) اوبداعية، العلمية
 في تؤثر قد الفكرية نير العوامل أن من الرنم على فكرية، نير عوامل تلااااااامل ال نفساااااااها العلمي اوبداع فبنية القدرة؛
مد  أن يجب  (5) العلمي، اوبداع   العلمي اوبداع  يكون أن وينبغي والمهارات،  العلمية  المعرفة  على العلمي اوبداع  يعت
 بالنساابة تطورا أكثر ولكنها العلمي، لإلبداع بالنساابة الذهنية البنية نفس الناضااج وللعالمم فللمراهق الثابتة. البنية من مزيجًا
 & Hu) الذهنية   القدرة  منلاااااااؤها   واحدة  )دالة(  لوظيفة  م،تلفان  اثنان  عامالن  التحليلي والذكاا   اوبداع  نن (6) للعالمم، 

Addy, 2002) . 

 في تتمثل العلمية الحقول في اوبداعية العملية مراحل فإن Mansfield and Busse وبوز منسااااافليد وحساااااب

 واساات،دام وتصااميم الملااكلة، لحل المتواصاالة والجهود حساااد، بلااكل الملااكلة اختيار اآلتي: النحو على خطوات خمس
 اوثبات ومتطلبات الساااااااابق، البند في للفرضااااااايات وفقًا القرارات وتغيير الميثودولوجية، المعرفيةة التجريبيةة المهارات
  .(Pekmez et al.,2009) وعادة واوتقان والتفصيل

سيس  من الطالب الت،يل ويمّكن اوبداع، وراا الدافعة القوة وهو اوبداع، سمات  من الت،يل ويعد  نير روابط تأ
 واحتماالت البدائل على للحصاااااول الواقع نلى يساااااتندان أنهما في واوبداع الت،يل بين األسااااااساااااية العالقة وتكمن عادية.
 األخرأ اليد في بالواقع واوحسااااااد يد في الت،يل المبدعون األشااااا،اص ويضاااااع األصااااايلة. التغيرات وعلى االبتكار،
 وتركيب الملااااكالت، حل على القدرة هو المبدع وال،يال بالماضااااي. اورتباث فقد دون الحاضاااار الزمن عن لالنفصااااال

 لهذه وأنماث جديدة بصرية  صور  ونبداع الماضية  حياته تجارب بين الربط نعادة طريق عن اونسان  به يقوم جديد شيا 
 .(Gundogan, ARI, & Gonen,2013) لإلبداع مسبق شرث فالت،يل واوبداع؛ الت،يل ويرتبط البصرية، الصور

 الجديدة. الملااااكالت على التغلب أو الجديدة الموضااااوعات دراسااااة في الطالب يوظفها عامة طرق التعلم أنماث
 المتعلمين لبعض رائعا ما تدريسيا أسلوبا  تجعل التي والبيولوجية التطورية ال،صائ   من مجموعة التعلم نمط ويفترض
 في المتعلمين بين واالختالفات المتعلم، ساااالوك اتجاه توضااااح أساااااليب عن عبارة التعلم فأنماث آخرين. لمتعلمين ومريعًا
حد  توظيل فاظ  والتنظيم، الفهم، أجل  من الحواد من أكثر أو وا  التعلم نمط ويلاااااااير .(Kara, 2009) بال،برة  واالحت

 & Hawk) فيها والتفكير وتنظيمها، المعلومات، جمع في تفضاايالته وطرق الفرد صاافات نلى Fleming فليمنج حسااب
Shah, 2007).  على نسااابيا  ثابتة مؤشااارات  يمثل والذل ما لفرد المميز والنفساااي  العقلي "بالسااالوك  التعلم نمط ويعّر 

 العناصااااااار  من مجموعة  أو توليفة  من التعلم نمط يتكون لها...،  واساااااااتجابته    معها  وتفاعله   التعليمية  للبيدة  ندراكه  كيفية 
  (.156 -155 ص ،2007 )زيتون، " والنفسية والفيزيائية، واالجتماعية، والوجدانية، البيدية،

 المعرفية القدرات من مجموعة وعنده يولد ننسان كل أن القائل االفتراض األخيرة، الثالثة العقود خالل ظهر لقد
 نوافلة )رواشااااااادة، األربعة الدماغ أرباع أسااااااااد على الطالب تفكير أنماث هيرمان صااااااانل  لك؛ على وبناًا الوراثية.
 .Bawareh, Zain, & Saleh, 2009) ؛2010 والعمرل،
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 في الملكة جاللة مدرساااااة في مفتلاااااًا عمل الذل فليمنج نلى فيعود VARK فارك مقياد منلاااااأ نلى بالنسااااابة أما

 امتيازًا أقل معلمين عكس على المتعلمين، نلى المعلومات نقل ممتازون معلمون يسااااتطيع ال عندما يفاجأ وكان نيوزيلندا،
ستنتج  المتعلمين. نلى المعلومات نقل يستطيعون  كانوا  السحرل  التأثير  ات األسباب  أحد المفضل  التعلم نمط أن فليمنج ا
  .(Fleming, & Baum, 2006) التعلم في

 نلى األحدث  من مرتبة  العلمي اوبداعي  والتفكير الذهنية،   خرائط مجال  في الدراساااااااات  من مجموعة  يلي وفيما 
  اآلتي: النحو على األقدم

ستقصت    سة  ا لو،  جانغ، درا ست،دام  أثر (,Huang 2018) & Chang, Chiuوهونغ وت  عن الذهنية ال،رائط ا

 نحدأ في السااااادد الصاااال طلبة على الدراسااااة ُطبقت االجتماعية. والعلوم الجغرافيا دراسااااة في النقالة الهواتل طريق
 ال،رائط باسااات،دام درساااوا طالبًا (31) من وتكونت التجريبية المجموعة اآلتي: النحو على صااافين في اليابانية المدارد
 طالباً   (30) من وتكونت  الضاااااااابطة  والمجموعة  النقالة.   الهواتل طريق عن اونترنت  عبر بملااااااااركتها  وقاموا  الذهنية  
 ارشاايل من المعلومات على المجموعتين في الطلبة حصاال النقال. الهاتل طريق عن هنيةالذ ال،رائط باساات،دام درسااوا
  التجريبية. المجموعة في الطلبة لدأ المعرفة بنية في تحسنا النتائج اظهرت رقمي.

 القرااة تطور على اولكترونية  الذهنية   الذهنية   ال،رائط تأثير  في Mohaidat (2018)مهيدات  دراساااااااة بحثت 

 اختيارهم تم صاافين من طالبًا (60) الدراسااة عينة تكونت األردن. في التاسااع الصاال طلبة لدأ اونجليزية اللغة مادة في
 درست التي التجريبية. المجموعة والثاني التقليدية، بالطريقة درست التي الضابطة المجموعة أحدهم مّثل أحدهم علوائيًا
 والبعدل. القبلي االسااتيعابية القرااة اختبار خالل من البيانات جمع تم االلكترونية. الذهنية ال،رائط اسااتراتيجية باساات،دام
 ال،رائط اسااااتراتيجية تأثير كان حيث التجريبية. المجموعة لصااااابح نحصااااائية داللة  ات فروقًا الدراسااااة تتائج أظهرت
 متوسطًا. االلكترونية الذهنية

 الذين الطالب لدأ الناقد التفكير مهارات في االختالفات معرفة (1) نلى ((Fuad et al., 2017 دراسة وهدفت

 المتمازج، العلمي االساااتقصااااا ونمو ج الذهنية، بال،رائط المندمج العلمي االساااتقصااااا م،تلفة: تعلم نما ج ثالثة لهم قدم
 مع التجريبية شبه دراسة هذه والطالبات. الطالب لدأ الناقد التفكير مهارات في االختالفات ايجاد (2) التقليدل والنمو ج
 طلبة من طالبًا (96) من المدرسااااااة مجتمع تكون . البعدل -القبلي الختبار متكاف  نير الضااااااابطة المجموعة تصااااااميم

 في الناقد التفكير مهارات تحليل تم م،تلفة. مدارد ثالث في صااافو  ثالثة على موزعين نندونيسااايا في الساااابع الصااال
 أّن الدراساااة نتائج أظهرت ANCOVA. خالل من واالساااتداللي الوصااافي اوحصااااا باسااات،دام ثم ومن االختبار درجات

 في الذهنية يال،رائط المندمج النقدل التفكير نمو ج اسااااات،دموا الذين الطلبة حققها األعلى الناقد التفكير مهارات عالمات
 واوناث. الذكور الطلبة بين النافد التفكير مهارات في فروق ووجود تعلمهم،

 عينة لدأ والتحصاااااايل اوبداعي التفكير تنمية في الذهنية ال،رائط فاعلية في (2012) بابطين دراسااااااة وبحثت
 األول الصااااااال طالبات   من الضاااااااابطة   المجموعة  في طالبة   (60و) التجريبية،  المجموعة  في طالبة   (58) من تكونت 

 العلوم، مادة في تحصاايلي  اختبار اساات،دم  والتجريبية الضااابطة  المجموعتين في والبعدل القبلي األداا ولقياد االبتدائي.
 في الطالبات عالمات متوسااااااط بين نحصااااااائية داللة  ات فروقًا الدراسااااااة نتائج أظهرت وقد اوبداعي. التفكير واختبار

 داللة  ات فروق وجدت كما التجريبية. المجموعة لصالح  البعدل التحصيل  اختبار في والتجريبية الضابطة  المجموعتين
 )الطالقة، اوبداعي التفكير اختبار في والتجريبية الضاااااابطة المجموعتين في الطالبات عالمات متوساااااط بين نحصاااااائية
  التجريبية. المجموعة لصالح اللفظي( والعنوان والتحسينات، واألصالة، والمرونة،

 التعلم عن الطالب رضاااى مدأ عن الكلااال نلى(D’Antoni & Zipp, 2006) وزيب دانتوني دراساااة وهدفت

 برنامج في الثالثة السنة  في الفيزيائي العالج مساق  في طالبًا (14) الدراسة  في شارك  الذهنية. خرائط تقنية است،دام  بعد
 عن باوجابة الطالب وُكلمل المحاضااااااار. راجعها ثم ومن أساااااااابيع، ثالثة طوال الذهنية ال،رائط الطالب أعد الدكتوراه.
 وتكامل التنظيم تحسااااين في تعلم كتقنية الذهنية ال،رائط لفائدة ندراكهم لتحديد الدراسااااية المادة ننهاا بعد survey مسااااح

 وتكامل التنظيم من مكنتهم الذهنية ال،رائط تقنية أن على طالبًا (14) أصااااال من طالب علااااارة وافق الدراساااااية. المادة
 ساُادال عندما محايد بلااكل الطالب من اثنان واسااتجاب  لك. على الطالب من اثنان يوافق لم بينما أفضاال، بلااكل المعرفة

 وافقا األخيرين الطالبين أن مع أفضاال، بلااكل وتكاملها المعرفة تنظيم في ساااعدتهم قد الذهنية ال،رائط تقنية كانت ن ا ما
 ضاااارورية اوضااااافية الدراسااااة تكون حيثما أفضاااال بلااااكل المجاالت تمييز من مكنتهما وتكاملها المعرفة تنظيم أن على
 الدراسية. المادة وتقان نليهم بالنسبة

 المدخالت هي: اسااااااتراتيجيات، أربع على قائم تدريبي برنامج أثر تعّر  (2001) مجدالول دراسااااااة وهدفت
 واللغة العلوم مادتي في اوبداعي التفكير تطوير في النقيض والملااااكلة الذهنية، وال،رائط األساااادلة، وتوجيه العلااااوائية،
سي.    الثاني الصل  طلبة لدأ العربية سة  اختبرت األسا  والجنس، مستقل،  كمتغير التدريب متغير اآلتية: المتغيرات الدرا
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 المجموعة في طالبًا (16و) التجريبية، المجموعة في طالبًا (16) طالبًا؛ (36) من الدراسة عينة تكونت بينهما. والتفاعل
 افراد على والكلمات  األصاااااااوات بفرعيه  اوبداعي  للتفكير تورانس اختبار  طبق التدريب   فترة انتهاا  وبعد  الضاااااااابطة.  
 لصاالح  التجريب لمتغير يعزأ نحصاائية  داللة  ل فرق وجود الدراساة  نتائج أظهرت والضاابطة.  التجريبية المجموعتين
 وجود الدراساااااااة أظهرت كما والكلمات، األصاااااااوات بفرعيه اوبداعي للتفكير تورانس اختبار على التجريبية المجموعة

 اوبداعي. األصوات اختبار على لكو  والجنس المجموعة بين التفاعل لمتغير يعزأ نحصائية داللة  ل فرق
 نلى (Pekmez et al., 2009) وآخرين بكمز دراسااة هدفت فقد العلمي، اوبداع مجال في للدراسااات وبالنساابة

 نمو ج نلى االختبار واستند  تركيا. في اوبتدائية المدرسة  لطالب العلمية العملية والمهارات العلمي اوبداع اختبار تطوير
 والثقافة   اللغة  على بنااً  االختبار  في تغييرات الباحثون  أجرأ .(Hu & Eddy, 2002) ونيدل  لهيو العلمي اوبداع  بناا 

 نلى االختبار ُقّدم ثّم ومن األصااالية. الدراساااة أسااادلة بعض وُعدِّلت التركية، نلى ونيدل هيو اختبار ُترجم حيث التركيتين؛
 ثم والمرونة، واألصااالة، الطالقة، في الطالب اسااتجابات االختبار قاد تركيا. في السااابع الصاال طالب من طالبًا (79)

 اليومية. الحياة في يواجهونها التي الملكالت حل في جهدًا بذلوا قد الطالب أن وظهر اوستجابات ُحلّلت
ستقصت    سة  وا  علر  الحادل الصل  طلبة فهم في النمذجة على القائم الكيمياا تدريس أثر (2008) النجدل درا

 في قصااااااادية  عينة  على الدراساااااااة  ُطبقت  اوبداعي.  التفكير مهارات  وعلى العلمية،  المعرفة  وطبيعة  الكيميائية،   للمفاهيم 
 طالبًا(.   54و طالبة،   50) وطالبة   طالباً   (104) العينة  أفراد عدد  بلغ الكويت.  في ولإلناث  للذكور  ثانويتين  مدرساااااااتين  
 الضااااااابطة المجموعة ودرساااااات النمذجة، على القائم المنحى وفق الكيمياا موضااااااوعات التجريبية المجموعة درساااااات

 التفكير مهارات قياد واختبار الكيميائية، للمفاهيم الطلبة فهم اختبار طبق ثم االعتيادية. بالطريقة نفساااااها الموضاااااوعات
 وبعدها.   التجريبية  المعالجة   قبل  (Hu & Eddy, 2002)ونيدل  لهيو العلمي اوبداع  بناا  نمو ج من المأخو   - اوبداعي 

 والمرونة، الطالقة، أبعاد على اوبداعي التفكير على الطلبة مهارات في نحصااااااائيًا دالة فروق وجود الدراسااااااة أظهرت
 واألصالة.
 عينة على ُأجرل فقد ،(Hu, & Eddy, 2002) سااابقا نليه الملااار العلمي اوبداعي التفكير وختبار بالنساابة أّما

 الصااااين؛ في طالبًا (1087و) ساااانة، (15) و ساااانة (11) بين أعمارهم تراوحت انكلترا؛ في طالبًا (1190) من تكونت
 والطلبة الصااااينيين الطلبة بين العلمي اوبداع في التطور مقارنة وتمت ساااانة. (18و) ساااانة (12) بين أعمارهم تراوحت
 اوبداع  في تزايد  ووجد  العلمي، اوبداع  في أهمية   و المراهقين لدأ  العمر فرق أن نلى النتائج  أشاااااااارت حيث  اونجليز.

 اوبداع في السريع للتطور المفتاحية الزمنية الفترة أن وتبين سنة. (14) عمر عند اوبداع في تناق  ثم العمر، زيادة مع
 اوبداع ويصاابح ساانة، (16) نلى ساانة (14) عمر ومن ساانة، (13) عمر نلى ساانة (11) عمر من المراهقين عند العلمي
 على الطالبات تفوقت حيث الجنس نلى تعود اوبداع في فروقًا الدراساااااة أظهرت كما سااااانة. (17) عمر عند ثابتا العلمي
 العلمي اوبداع  في جوهرية  فروٌق ووجدت  الصاااااااين. في الطالب من أقل  الطالبات   نبداع  كان  بينما  ننجلترا، في الطالب
 اونكليز، الطالب قدرة اوبداعي الملكالت حل على الصينيين الطالب قدرة فاقت فقد والصينيين؛ اونكليز المراهقين بين
 الصينيين. الطلبة على تفوق األخرأ الموضوعات في اونكليز الطلبة لدأ ككل العلمي اوبداع أن نال

 الحالية: بالدراسة وعالقتها السابقة الدراسات على التعقيب
 من كاًل أن نجد اوبداعي التفكير على عام بلكل  الذهنية ال،رائط بأثر المتعلقة السابقة  الدراسات  استعراض  من
 الطلبة.  لدأ  اوبداعي  التفكير تنمية  في الذهنية   ال،رائط أثر تناولتا   قد  (2001) ومجدالول  (،2012) بابطين  دراساااااااة
 العلمي. اوبداعي  التفكير على الذهنية   ال،رائط أثر في بحثت  أنها  في الدراساااااااتين  هاتين  عن الحالية   الدراساااااااة  وت،تلل
 اّما واوفاضااة(، والطالقة، والمرونة، )األصااالة، العلمي اوبداعي التفكير أبعاد بعض بحثت الدراسااات أن ُيالحظ كذلك،

 على الم،تلفة  العلمي اوبداعي  التفكير أبعاد  من بعد  كل  تتناول  ولم واحدة،  كوحدة  اوبداع  تناولت   فقد  الحالية   الدراساااااااة  
عد  وهذا  حدأ.  لة  ي عامل    في نق بار    العلمي اوبداعي  التفكير مع الت ياد  يمكن كاخت ية  عالمته  ق عامل    الكل تائجه    مع والت  ن

 اختبار دراسات  نتائج بين المقارنة السهل  من تجعل العلمي اوبداعي التفكير اختبار عالمة على الحصول  نن ومؤشراته. 
 ثقافات   من الطلبة  بين أو البيدة  نفس من الصااااااال نفس في الطلبة  بين أو عرضااااااايًا،   أو طولياً  العلمي اوبداعي  التفكير
 م،تلفة.

 اوبداعي التفكير أبعاد في بحثت فقد العلمي اوبداعي التفكير درسات  التي الساابقة  المحلية للدراساات  بالنسابة  أما
 اوبداعي التفكير (2008) النجدل دراساااة بحثت فقد حدة. على كل واوفاضاااة( واألصاااالة، والمرونة، )الطالقة، العلمي
 السابقة الدراسات أن من الرنم وعلى حدة. على كل واألصالة والمرونة، الطالقة، وهي اوبداعي، التفكير وأبعاد العلمي
 تعليمية  مساااااااتويات   وفي م،تلفة،  متغيرات وعلى م،تلفة،  بلدان  في طلبة  على الذهنية   ال،رائط اسااااااات،دام   أثر تناولت  
 التعليمية، والمسااتويات الجغرافي، لإلختال  نظرا الدراسااات من المزيد نجراا نلى حاجة هناك زالت ما أنه نال متنوعة.
  الدراسية. والمساقات

 واإلجراءات الطريقة



2021

 
 

20 

  الدراسة منهج
  التجريبي. شبه التصميم على القائم التجريبي البحث منهج الحالية الدراسة اعتمدت

 العينة أفراد
 محااافظااة في ماااركااا للواا والتعليم التربيااة لمااديريااة التااابعااة اوناااث ماادارد نحاادأ من العينااة أفراد اختيااار تم
 األساااسااي العاشاار الصاال طالبات من طالبة (166) العينة ألفراد اوجمالي العدد وبلغ قصاادية. بصااورة عّمان العاصاامة
 التجريبية(، )المجموعة الرقمي التعلم باساات،دام شااعبتان درِّساات التدريس. اسااتراتيجية حسااب شااعب أربع على موزعات
  الضابطة(. )المجموعة االعتيادية بالطريقة أخرتيان شعبتان ودرست

 وثباتها صدقها الدراسة: أدوات
 على أسااااساااية  بصاااورة العلمي اوبداعي التفكير اختبار مهمات اساااتندت العلمي: اإلبداعي التفكير اختبار أوال:

 هيو الباحثان   طوره الذل  Scientific Structure Creativity Model (SSCM) العلمي اوبداع  بنية  اختبار  نمو ج

 العاشار  الصاال في الدرود مع تناساابت بحيث االختبار مهمات في التغييرات نجراا وتم Hu & Adey (2002.)وايدل

 مهمات سااااابع من النهائية صاااااورته في االختبار وتكون (.2017 والتعليم، التربية )وزارة الفيزياا مادة في األسااااااساااااي
 ويبين السبع.  المهمات في الطالبة تحصلها  التي العالمة على واعتمدت مفتوحة، العظمى االختبار عالمة وكانت م،تلفة،
لكل  لكل  حيث العلمي، اوبداع بنية نمو ج (2) رقم ال  والذل ،(SSCM) في األول البعد واألصالة  والمرونة، الطالقة، ت

 والتفكير اوبداعي ال،يال ويؤلل .(SSCM) نمو ج في الثاني البعد الناتج يمثل بينما اللاااا،صااااية. بالساااامة وصاااافه يمكن

 .(Hu, & Adey, 2002) العملية وهو (SSCM) نمو ج في الثالث البعد اوبداعي

 
 
 
 
 
 

 
 اإلبداع بنية نموذج (:1) الشكل العلمي

 التحقق تم :االختبار صدق  التفكير اختبار محتوأ صااادق من
نه   العلمي اوبداعي  من مجموعة على عرضااااه خالل  من ومضااااااامو

 طالبة (25) من تكونت الطالبات من عينة على استطالعيًا االختبار تجريب تم فقد االختبار، لثبات بالنسبة أما المحكمين.
 ونعادة االختبار بطريقة راالختبا ثبات معامل حساااب وتم الدراسااة، عينة أفراد خارج من األساااسااي العاشاار الصاال من

 االختبار ثبات معامل أن ووجد ،Pearson بيرساااااااون ارتباث معامل وُحساااااااب أسااااااابوعان، مدته زمني بفارق االختبار

(0.78.)   
ية   التعلم أنماث  لتحديد    Fleming فليمنج أعده  مقياد  وهو (:VARK) فارك  التعلم أنماط  مقياس  ثانيا     الحسااااااا

 حسااااب المقياد ثبات من وللتأكد محكمين. سااااتة على عرض المقياد، صاااادق دالالت من وللتأكد المفضاااالة. اودراكية
 السابقة، االستطالعية العينة على التطبيق مرتي بين أسبوعين بواقع االختبار نعادة طريقة باست،دام المقياد ثبات معامل
 وحساااااااب (.test – retest) االختبار نعادةو االختبار بطريقة التعلم أنماث من نمط لكل الثبات معامالت حسااااااااب وتم

  (،70.8) البصااااااارل اآلتي: النحو على النتيجة  وكانت   التعلم، أنماث  من نمط لكل  Pearson بيرساااااااون ارتباث  معامل  

 (.0.84) المتعدد والنمط (،0.75) والعمليةالحركي (،0.78) والقرائيةالكتابي ،0.82)) والسمعي

 شبكة  عبر المتنوعة المجانبة التكنولوجيات من العديد يوجد (Mind Meister) الرقمية الذهنية الخرائط ثالثًا:

 بالتوسع  الرقمي التعليم مصدر  يسمح  .(Demirkan 2019) التعليمية الرقمية المواد العداد خيارات تقدم التي االنترنت

 وتطوير التدريب، جودة بتحسااااين الرقمية التعلم مصااااادر على التدريب يساااامح المهنية. أنلااااطتهم في الطلبة باهتمامات
 الرقمية التعليم مصااادر االبداع عنصاار مع التعليمية العملية بتنفيذ وتساامح الطلبة، من محدود نير لعدد الغنية المعلومات
 ضاارورية تدريب ومواد ورموز متحركة، ونير متحركة ونما ج الفيديو، من ومقاطع رقمية، بصااورة تقدم التي الصااور

 خرائط هي Mind Meister الذهنية ميسااااتر وخرائط .(Saliyeva et al.,2016) للطلبة. التعليمية العلمية لمؤسااااسااااة

 كلي بلااكل الذهنية ميسااتر خرائط وتعتمد وملاااركتها، وتطويرها، األفكار، على بالحصااول تساامح االنترنت، عبر  هنية
  العنكبوتية. اللبكة على

  الدراسة متغيرات
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 الرقمي، التعلم اسااااااتراتيجية هما: مسااااااتويان ولها التدريس، اسااااااتراتيجية أواًل: المسااااااتقلة يراتالمتغ اشااااااتملت
 والعملية الكتابة، والقرااةة والسااامعي، البصااارل، مساااتويات خمساااة وله التعلم، أنماث ثانيًا: االعتيادية. واالساااتراتيجية

  العلمي. اوبداعي التفكير فهو التابع المتغير أّما والمتعدد. الحركي،
 تم البحثية الدراسااااااة أساااااادلة عن اوجابة وألنراض التجريبية المعالجة من االنتهاا بعد االحصااااااائية: المعالجة

 التصميم  ل (ANCOVA) المصاحب الثنائي التباين تحليل وتطبيق المعيارية، واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب

 اوبداعي التفكير وهو التابع الدراسااااة متغير على والضااااابطة التجريبية المجموعتين في الطالبات لنتائج (5×2) العاملي
 Eta تربيع ايتا  اسااااااات،دام   تم الرقمية،  الذهنية   ال،رائط اساااااااتراتيجية   أثر تعّر  وبالتالي   األثر حجم ولمعرفة  العلمي.

Square التابع. الدراسة متغير في به( المفّسر)الُمتنبأ التباين ونسبة 

 ومناقشتها الدراسة نتائج
 نلى (1) رقم الجدول في النتائج تلاااير األول الساااؤال الى بالنسااابة ومناقشؤؤؤتها: االول بالسؤؤؤؤال المتعلقة النتائج

 على األسااااساااي العاشااار الصااال في الطالبات ألداا (α= 0.05) الداللة مساااتوأ عند نحصاااائية داللة  ات فروق وجود
 (،42.5) بلغت ن  المحسااااااوبة   قيمة نلى اسااااااتنادًا االسااااااتراتيجية، لمتغير تبعًا البعدل العلمي اوبداعي التفكير اختبار

  الطالبات. لدأ العلمي اوبداعي التفكير في المفسر التباين من (%17) نسبته ما فّسرت وقد (.0.000) داللة وبمستوأ
 لمتغيري تبعًا البعدي العلمي اإلبداعي التفكير اختبار على الفروق داللة إليجاد (X5 2) الثنائي التباين تحليل (:1) الجدول

 الدراسة

 الداللة مسااااااتوأ عند نحصااااااائية داللة  ات فروق وجود على دلت والتي - األول السااااااؤال نتائج تفسااااااير يمكن
(0.05=α) لمتغير تبعًا البعدل العلمي اوبداعي التفكير اختبار على األساااااااسااااااي العاشاااااار الصاااااال في الطالبات ألداا 

 قدرات وزيادة لتحساااين للطلبة مهم نيجابي جانب التفكير مهارات اكتسااااب على المقدرة أن نلى باالساااتناد االساااتراتيجية
 التفكير مهارات  ومن واوبداعي.  النقدل  والتفكيرين الملاااااااكالت حل  على قدراتهم  زيادة  نلى يؤدل الذل  األمر التفكير؛
 ,Salih) واالبتكار الذهنية، والصاااور والتوليد، الفرضااايات، ووضاااع االساااتدالل، وعمل والربط األفكار، توليد االبداعي
2010)  

 اوبداعي التفكير تطوير في (2001) مجدالول دراسااااة ومع (،2012) بابطين دراسااااة مع النتائج هذه واتفقت
 وزيب  دانتوني المعرفة  وتكامل   التنظيم من الطالب تمكن الذهنية   ال،رائط تقنية  أن نلى السااااااابب  ويعود العلوم. مادة  في

.(D’Antoni & Zipp, 2006) 

 اوبداعي؛ الفكر تحفز مزايا الذهنية لل،رائط فإن (،2005 وبوزان، )بوزان وحساااااااب النتائج، لتفساااااااير ودعمًا
ساعد  ألنها ست،دام  على ت  دفعة عديدة مهمة أفكار رؤية ال،ريطة نعداد وتتيح تلقائي، بلكل  اوبداعي الفكر مهارات كل ا
 أو رؤأ كساااااااب نمكانية   من وتزيد  األفكار،  واقتناص  اوبداعية،   التداعيات   ننلااااااااا فرص زيادة  نلى يؤدل مما  واحدة، 

 عملية  تدعم  أنها  كما  هدفه.   باتجاه   ال،رائط معد  تحرك أثناا  في مطردة بصاااااااورة عقلية  طاقة   وتولد  جديدة،   بصااااااايرة
 نلى التقليدية األساااااليب من الفرد تنقل وأخيرا، الجديدة. األفكار تولد فرص من يزيد مما اوبداعية، العملية في الحضااااانة
 في اوحصائية  الداللة  ات الفروق تفسير  ويمكن وتفسيرها.  الدراسة  هذه نتائج عّزز مما الحقيقية اوبداعية األفكار نفراز
 لذهنيةا ال،رائط استراتيجية  لمتغير تبعًا البعدل العلمي اوبداعي التفكير اختبار في األساسي    العاشر  الصل  طالبات أداا

 اآلتي: النحو على الرقمية

 يكون فحتى المهددة. ونير الحر النقد بيدة في األفكار توليد يعني المدرسة في العلوم سياق في اوبداع تلجيع نن .1
 فما األفكار. جنون مدأ عن النظر بغض منها، الس،رية وليس أفكارهم نلى االستماع يجب مبدعين، الطالب
 الكهرومغناطيسية الموجات انتقال مثل: من النهاية في العلمي المجتمع من تقبله تم مجنونة فكرة الناد اعتبره
 للتفكير، سابقًا متطلبًا العلمي المعرفي المحتوأ ويعد العامة. النسبية والنظرية الذرة، وننقسام طويلة، مسافات

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 مستوى
 الداللة

 ايتا مربع
 التباين نسبة

 (%) المفسر

 13 0.013 0.000 4641. 4824.41 1 824.419 القبلي اوبداعي التفكير اختبار

 17 17. 0.000 42.5 68207.98 1 68207.98 االستراتيجية

 6 0.06 0.007 3.67 5891.46 4 23565.83 التعلم أنماث

 14 014, 0.443 40.9 1506.28 4 6025.19 التعلم استراتيجية*أنماث

     1605.03 156 1278357.0 ال،طأ

      165 414209.24 المعّدل الكلي
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 قدر المعرفي بالمحتوأ معرفة  ول الطالب يكون أن ويجب اوبداعي، التفكير لعملية سابق متطلب هو وبالتالي
 يبدأ نقطة توجد ال فإنه ما، مجال أو موضوع في المعرفة وبدون (Hadzigeorgiou et al., 2012). اومكان

 في ال،يارات من العديد تقدم التكنولوجيا نّن .(Zhang & Sternberg, 2011) اوبداع عملية في اونسان منها

 ال،رائط ساعدت فقد السياق، هذا وفي .(Demirkan 2019)التطور مفهوم في وانتاجية متعة أكثر التدريس جعل

 بالمادة واوحاطة مهددة، ونير حرة بيدة في األفكار توليد على -الدراسة هذه أفي - الطالبات الرقمية الذهنية
 المتحركة. الكهرباا درود في الطالبات درستها التي العلمية

 هو فالت،يل .(Hadzieorgiou et al., 2012) العلوم منهاج في مركزيًا مكانًا والتصور الت،يل يحتل أن يجب .2

 بتصفية اتوماتيكية بصورة األدمغة تقوم حيث المعنى، ننلاا خاللها من نستطيع التي المعرفية العملية بداية
  هنية، صور نلى ثم ومن تصورات نلى وترجمتها وملاعرنا، ومعتقداتنا، قيمنا، خالل من نجمعها التي البيانات
 لتصور اوبداع وتوظيل الملكلة تأطير على التصور ويساعد وأفعال. وأصوات، وشعور، وكلمات، وأرقام،
 .(Garner, 2013) الممكنة الحلول

 وفي الحاسوبية. الرسوم وبرمجيات التلوين، وأقالم والقلم، الورقة  لك في بما المفاهيم، تمثيل تسهل أدوات هناك .3
 الحاسوب واست،دام المتعلمين، تفكير عمليات تدعم معرفية أداة الحاسوب أن نلى البنائيون المنظرون يلير هذا
 بسهولة، الصورية التمثيالت معالجة الطلبة يستطيع حيث الفوائد من العديد له للمفاهيم البصرية التمثيالت بناا في

 ننتاج الحاسوب يدعم  لك، نلى باوضافة المفاهيم. بين الديناميكية والروابط المتتابع األداا مراجعة ويستطيعون
 نلى البحوث أشارت عام، وبلكل الفنية. مهاراتهم مستوأ عن النظر بغض معقدًا مظهرها يبدو التي الرسومات

  . (Hsieh & Cifuentes, 2006)تعلمهم حسن الحاسوب باست،دام الطالب به يقوم الذل التصور أن

 الموضوع تحدد كما اوبداعي، الملكالت حل وتحفز المالحظات، تسجيل مهام الرقمية الذهنية ال،رائط تحسن .4
 المالحظات في الموجودة ال،ام الحقائق تسجيل وأخيرًا، معا. المعلومات أجزاا فيها تتناسب التي والطريقة
 تربوية كأدوات الذهنية ال،رائط فمناسبة فيها. والتلارك المعرفة لبناا مكملة كأدوات تست،دم أن ويمكن العادية.
 . (Tsinakos & Balafoutis, 2009)الذهنية ال،رائط أهمية من تزيد اولكتروني، وللتعلم للتعليم،

 والعمل العميق المعرفي األساد أهمية نيميزو يأتي: بما يتميزون المبدعين الطالب فإن نفسه، السياق وفي  .5
 األفكار، هذه عن بنلاث ويبحثون الجديدة، األفكار على منفتحون وهم الجديدة، األشياا تعلم أجل من المستمر
 تنظيم ونعادة بتنظيم ويقومون واألحداث، والناد، اوعالم، لوسائط الواسع التنوع في للمواد مصدرًا ويجدون
 ومفيدة وجديدة، لالهتمام، مثيرة النتائج كانت ن ا ما تقييم ثم ومن م،تلفة، تراكيب أو فدات في األفكار

(Brookhart, 2013). ويبين تفسيرها. ودعم الدراسة هذه نتائج في أخرأ أو بطريقة ساهم كله هذا ولعل 

  الدراسة. في الطالبات أعدتها التي الرقمية ال،رائط نحدأ (2) رقم اللكل

 رقمية ذهنية خريطة (:2) شكل

 نلى (2) رقم الجدول في النتائج تلااير الثاني؛ السااؤال الى بالنساابة ومناقشؤؤتها: الثاني بالسؤؤؤال المتعلقة النتائج
 العلمي اوبداعي  التفكير اختبار  على الطالبات   أداا في (α= 0.05) مساااااااتوأ عند  نحصاااااااائية   داللة   ات فروق وجود
 فّسرت وقد (،0.007) داللة وبمستوأ (،3.67) بلغت ن  المحسوبة   قيمة نلى استنادًا التعلم، أنماث لمتغير تبعًا البعدل

 ويتبين األساسي.   العاشر  الصل  طالبات لدأ العلمي اوبداعي التفكير في المفسر  التباين من (6%) نسبته  ما التعلم أنماث

 التفكير اختبار على الطالبات أداا في (α= 0.05) مسااتوأ عند نحصااائية داللة  ل أثر وجود عدم (1) رقم الجدول من
 بلغت ن  المحسااااااوبة   قيمة نلى اسااااااتنادًا التعلم، وأنماث االسااااااتراتيجية بين التفاعل نلى ُيعزأ البعدل العلمي اوبداعي

  (.0.443) داللة وبمستوأ (،0.94)
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 األساسي العاشر الصل في الطالبات ألداا المعيارية واألخطاا المعدلة الحسابية المتوسطات (2) الجدول ويبين
 العاشاااااار الصاااااال في الطالبات أداا في الفرق أن (2) الجدول من ويالحظ .البعدل العلمي اوبداعي التفكير اختبار على

 الرقمية، هنيةالذ )ال،رائط التدريس اساااااااتراتيجية  لمتغير تبعاً  البعدل  العلمي اوبداعي التفكير اختبار  على األسااااااااساااااااي 
 (98.64) بلغ ن  المعدل الحسابي  متوسطهن  ارتفاع بدليل التجريبية المجموعة طالبات لصالح  كان االعتيادية( والطريقة

 الحسابية  المتوسطات  بين بالفروق يتعلق فيما أما (.45.01) بلغ ن  الضابطة  المجموعة لطالبات الحسابي  المتوسط  عن
 نتائج  (3) رقم الجدول  ويبين الفروق. عائدية     لمعرفة  Scheffe شااااااايفيه   اختبار  تطبيق تم فقد  التعلم أنماث  لمتغير تبعاً 

 تبعا  البعدل  العلمي اوبداعي  التفكير اختبار  على الطالبات   ألداا الفروق داللة  ويجاد  البعدية   للمقارنات   شااااااافيه   اختبار 
 البعدل  العلمي اوبداعي  التفكير اختبار  على الطالبات   أداا في الفرق أن (2) رقم الجدول  من ويالحظ التعلم. نمط لمتغير
 والعملية الكتابي، القرائية التعلم أنماث مع مقارنتها لدأ )البصاااااارل( التعلم نمط لصااااااالح كان التعلم، أنماث لمتغير تبعًا

 والسماعي. والمتعدد، الحركي،
 البعدي العلمي اإلبداعي التفكير اختبار على الطالبات ألداء المعيارية واألخطاء المعدلة الحسابية المتوسطات (:2) الجدول

 

 

 

 

 

 

 في (α=0.05) الداللة مسااتوأ عند نحصااائية داللة  ات فروق وجود النتائج بينت فقد الثاني، للسااؤال وبالنساابة
شر  الصل  في الطالبات أداا سي    العا صالح  التعلم أنماث لمتغير تبعًا البعدل، العلمي اوبداعي التفكير اختبار على األسا  ل
 فسااااارت وقد والساااااماعي. والمتعدد، حركي، وعملية كتابي، قرائية التعلم أنماث مع مقارنته عند البصااااارل، التعلم نمط
 متوسطًا. األثر حجم وكان المفسر، التباين من (6%) نسبته ما التعلم أنماث

 التعلم نمط  وات الطالبات مكنت الرقمية الذهنية ال،رائط اسااااتراتيجية أن نلى ترجع الثاني السااااؤال نتائج ولعل
 عن الطلبة نبداعات عن وتكلااااال التفكير، مهارات من الذهنية ال،رائط تحسااااان حيث  هني، نمو ج بناا من البصااااارل
 واوبداع التفكير مهارات تحسااين الطالب ويسااتطيع ايجابية. بصااورة عليهم تؤثر التي واألشااكال األلوان اساات،دام طريق
 (Keles, 2012). البنائي المنحى حسب أخرأ تقنيات مع الذهنية ال،رائط است،دام طريق عن

 الوقت وفي المعلومات، لتل،ي  الذهني للعصااااال آلية وهي الن ، لمحتوأ صاااااورل تمثيل الذهنية وال،رائط
 الربط التفكير يتضمن بينما خطية، بصورة يتم العادية المالحظات كتابة فإن لبوزان وبالنسبة للدراسة. أسلوبًا تعتبر نفسه
لبكة.  أجزاا بين  تجاهل يتم بينما األيسر(،  )الدماغ اللفظي المكون على تؤكد المالحظات كتابة فإن  لك، على وعالوة ال

 الدماغ   جانبي  قدرات  توظيل طريق عن التعلم تحفز الذهنية   ال،رائط أن نلى التوصااااااال وتم األيمن(، )الدماغ   الصاااااااور
  .Santiago, 2011)) واأليسر األيمن

 البعدي العلمي اإلبداعي التفكير اختبار على الطالبات ألداء الفروق داللة إليجاد البعدية للمقارنات شفيه اختبار (:3) الجدول

 التعلم نمط لمتغير تبعا

 المتوسط التعلم أنماط
 متعدد حركي عملي/ كتابي قرائي/ سماعي البصري

104.4 75.0 48.3 55.9 70.6 

 المعياري الخطأ المعدل البعدي الحسابي المتوسط العدد التعلم أنماط المجموعة

 التجريبية

 61,774 145.00 12 بصرل

 56.373 65.57 7 كتابي قرائية

 42.321 96.78 27 متعدد

 50.798 77.44 15 حركي عملية

 47.929 101.05 22 سماعي

 53.385 98.64 83 المجموع

 الضابطة

 19.466 62.75 5 بصرل

 26.833 33.00 6 كتابي قرائية

 24.901 44.39 44 متعدد

 37.427 42.38 13 حركي عملية

 23.324 49.20 15 سماعي

 26.833 45.01 83 المجموع

 المجموع

 65.271 125.19 17 بصرل

 46.633 50.54 13 كتابي قرائية

 41.259 64.31 71 متعدد

 47.931 61.72 28 حركي عملية

 47.091 80.03 37 سماعي

 50.103 72.15 166 المجموع
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 *33.79 *44.46 *45.09 *29.25 - 104.4 البصرل

 4.54 15.21 25.83 -  75.0 سماعي

 21.29 10.63 -   48.3 كتابي قرائية

 10.76 -    55.9 حركي عملية

 -     70.6 متعدد

 احصائيًا دال الفرق *
 في التعلم وأنماث التدريس اسااتراتيجية متغيرل بين بالتفاعل يتعلق فيما أما :ومناقشؤؤتها الثالث بالسؤؤؤال المتعلقة النتائج
 التعلم. وأنماث التدريس استراتيجية بين تفاعل وجود عدم (3) رقم اللكل نيفيب العلمي. اوبداعي التفكير اختبار

 
 العلمي اإلبداعي التفكير اختبار في التعلم وأنماط التدريس استراتيجية بين التفاعل انعدام (:3) الشكل

 أداا في (α=0.05) الداللة مسااااتوأ عند نحصااااائية داللة  ات فروق وجود عدم الثالث السااااؤال نتائج أظهرت
 يعود  لك ولعل التعلم. وأنماث االسااتراتيجية بين التفاعل نلى تعزأ البعدل العلمي االبداعي التفكير اختبار على الطالبات

  قليل. عدد وهو طالبة، (12) البصرل التعلم نمط  وات الطالبات فعدد العينة، حجم الى
 جميع تعلم أنماث  مراعاة  من بد  ال هنا  ومن الواحد،  الصااااااال داخل  أخرأ نلى طالبة   من التعلم أنماث  ت،تلل قد 
 أنماث  تفضااااااايالت مراعاة  يمكنه  حتى اآلتية  النقاث  مراعاة  العلوم معلم على ينبغي  لك؟  عمل  يمكن كيل ولكن الطلبة، 
 يراعي بحيث الحصة زمن توزيع يجب بل الحصة، طوال الطالب تعلم نمط مراعاة الضرورل من ليس: التعلمية الطلبة

 .تعلمهم وأنماث تتناسااب ال التي التعلم مهام معالجة على الطلبة مساااعدة المعلم على وينبغي معين تعلم نمط منه جزا كل
  (Dunn, 1990). الدرد أثناا الطلبة تعلم أنماث لمس على قدرته على المعلم نجاح ويتوقل

 يكون أن يجب واسااااتنتاجاتها: الدراسااااة نتائج ضااااوا في اآلتي اعتبار عليهم فإن العلوم معلمي ممارسااااات وفي
 يساااااعد لإلبداع فالتعليم للملااااكالت. الت،يلية الحلول عن ويبحثون األصااااالة، ويقّيمون متفتحة، عقول  ول العلوم معلمو
 العلمية المعرفة تطوير في اوبداع دور فهم في والبدا والملاركة، والدافعية، النقدل، التفكير مهارات تحسين على الطلبة
 المعرفة لتطوير ضااارورل أمر واوبداع الم،تلفين. المتعلمين وتقييم لدعم الفرص من المزيد للمعلمين يوفر كما الجديدة.
يانات،    وتحليل  الساااااااؤال، لمعالجة    اوجرااات وتحساااااااين وتطوير الجديدة،    العلمية   األدلة  اعتباره  يمكن ما  وتحديد    الب

 أل تجاه موقل اوبداع نن اوبداع. يتطلب  لك كل االساااااتنتاجات تلك مع والتواصااااال تطويرها، تم التي واالساااااتنتاجات
 هي ما  ولما ا؟  األفضااااااال، الطريقة  هي وما  لحلها؟  أخرأ طريقة  هناك  هل  حلها؟  يمكن وكيل مواجهتها،  تتم ملاااااااكلة 
  .(Taura & Nagai, 2013). است،دامها؟ يتم أن يمكن وكيل نواجهها؟ التي األهدا 

 التوصيات
 اآلتية: التوصيات تقديم يمكن الدراسة، نتائج ضوا في

 للدرود الت،طيط خالل تحتاجه الذل الوقت بسبب سلبي بلكل التعليم في التكنولوجيا دمج مع المعلمون يتعامل .1
 والمتطلبات الصفية، اودارية والممارسات اوعداد، الدمج يتطلب حيث اوضافيان والتدريب
 والرقمية الذهنية ال،رائط است،دامب المعلمين الدراسة توصي لذلك ، ,Bynum, & (Harrell 2018(الضرورية

 تعلم في الرقمية الذهنية ال،رائط استراتيجية وتطبيق اختبار، كأداة االمتحانات وفي وأثنائها، الدرود، نعداد في
 م،تلفة. دراسية مراحل وفي أخرأ، فيزيائية موضوعات

 في )البصرية( اللكلية والمنظمات الرقمية الذهنية بال،رائط العالقة  ات والبحوث الدراسات من مزيد نجراا .2
 بلكل اوبداع تطوير على الطلبة لمساعدة والثانوية األساسية التعليم مرحلتي في أخرأ وصفو  تعليمية مواد
 وتعلمها. العلوم تعليم في باوبداع خاصة اختبارات خالل من قياسه يمكن عملي بلكل الممارسات وتنفيذ مثمر،

 الم،تلفة. التعلم مصادر نعداد وفي للدرود، التحضير أثناا الطلبة تعلم أنماث مراعاة .3
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 األساسي الثالث الصف طلبة لدى اإلبداعي والتفكير القرائي الفهم تنمية في المماثلة استراتيجية أثر
 الكرك لقصبة والتعليم التربية مديرية في

 
 الطراونة فالح عوض صدقية د.

 وزارة التربية والتعليم
 4/9/2020القبول: تاريخ       4/6/2020 االستالم: تاريخ

 ملخص
 لدأ االبداعي والتفكير القرائي الفهم تنمية في المماثلة اساااتراتيجية اثر عن الكلااال نلى الحالية الدراساااة تهد 

 تدريسااية مادة بناا تم الدراسااة أهدا  ولتحقيق ،الكرك لقصاابة والتعليم التربية مديرية في األساااسااي الثالث الصاال طلبة
 اوبداعي للتفكير تورنس واختبار الباحثة(، نعداد )من القرائي الفهم اختبار اسااااااات،دم تم كما المماثلة، اساااااااتراتيجية وفق

 بطريقة اختيارهم تم وطالبة طالبًا (78) من الدراسة  عينة تكونت التجريبي. شبه  المنهج است،دام  وتم اللفظية(، )الصورة 
 وضابطة،  تجريبية لمجموعتين تقسيمهم  تم حيث الكرك، لقصبة  والتعليم التربية مديرية مدارد من مدرستين  من قصديه 
 عند نحصااااائيًة داللة  ات فروق وجود نلى الدراسااااة توصاااالت وطالبة، طالبًا (39) المجموعتين من كل طلبة عدد وبلغ

 اختبار على البعدل القياد في والضابطة  ةالتجريبي المجموعتين أفراد درجات متوسطات  بين (α≤0.05) داللة مستوأ 
 تنمية في المماثلة وساااااتراتيجية أثر يوجد أنه أل التجريبية، المجموعة ولصاااااالح اوبداعي التفكير واختبار القرائي الفهم
 بين (α≤0.05) داللة مساااااااتوأ عند نحصاااااااائيًة داللة  ات فروق وجود عدم تبين كما اوبداعي، والتفكير القرائي الفهم
 القرائي الفهم اختبار على البعدل القياد في الطلبة درجات متوسطات  على البعدل القياد في الطلبة درجات توسطات م

 المناسبة. بالتوصيات الدراسة خرجت وقد للجنس. تعزأ اوبداعي التفكير واختبار
 األساسي. الثالث الصل طلبة -االبداعي التفكير -القرائي الفهم -المماثلة استراتيجية :المفتاحية الكلمات
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The Effect of The Analogy Strategy on developing Comprehension and 
Creative Thinking Among Third Graders In The Directorate of Education in Al 

Karak 
 

Dr. Sudgeh Awad Tarawneh. 
Ministery of Education 

 
Abstract  

The current study aimed at detecting the effect of analogy strategy on reading 
Comprehension and creative thinking among the 3thGrade students in Directorate of 
Education . To achieve the objectives of the study a teaching material was built according to 
analogy strategy. A reading comprehension test (prepared by the researcher) was used, and 
the Torrance test for creative thinking (verbal picture). the semi-experimental method was 
used .The sample of the study consisted of (78) female and male students in Al- Karak 
schools which was intentionally selected; students were distributed into two experimental 
groups and a control group , each group was comprised of (39) female and male students. 

The findings of the study indicated that there were statistically significant differences 
at (α≤0.05) between the mean scores of the experimental and control groups in the post-
measurement on reading comprehension test and creative thinking test in favor of the 
experimental group. That is, there is an effect of analogy strategy in developing reading 
comprehension and creative thinking. There were also no statistically significant differences 
at (α≤0.05) between the averages of the students ’scores in the post-measurement on the 
averages of the students’ scores in the post-measurement on the reading comprehension 
test and the creative thinking test due to gender. 

In the light of the results of the study, several recommendations were suggested. 
Keywords : analogy strategy - reading comprehension - creative thinking - third grade 
students. 
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 المقدمة:
 من الطلبة، نلاث  باستمرار  يراقب أن المعلم وعلى لوحدهم، التفكير فرصة  للطلبة النلط  المدرسي  التعليم يوفر

 ويوجههم المعرفة على حصاااولهم ويساااهل والعمل، التفكير على الطلبة تلاااجع وأنلاااطة افتراضاااية أسااادلة توجبه خالل
 النتيجة نلى الوصاااااول عند تواجههم التي الصاااااعوبات ويذلل معها، التعامل وكيفية مصاااااادرها نحو الصاااااحيحة الوجهة

 العلمية معرفتهم بناا نلى للوصول و لك الكافي، والوقت الم،ططة الحرية للطلبة أعطينا ن ا نال يتحقق ال وهذا المطلوبة،
لكلونها  فعندما والل،صية،    ستوعبونها    أنهم عن فضالً  خاصة  خبرة لديهم يكون ي  من ومنهم ويطبقونها، ويتذكرونها سي

لد  لدراساااااااياة،    المواد نحو نيجاابي  اتجااه  لديهم  يتو بالتاالي   ا  Center Mathematics) المعرفياة  حصااااااايلتهم دادتز و
Education, 2007.) 

 بحيث وتدريسها،  المناهج نصالح  أجل من والعربي، العالمي المستويين  على كبيرًا اهتمامًا العلمية التربية تلهد 
 عملية في التحول اوصالحات  هذه ومن والتكنولوجي، المعرفي واالنفجار العالمي، واالنفتاح العالمية المستجدات  تواكب
 واهتماماته، وميوله اتجاهاته حسااب المعرفة على الحصااول في ونلااطًا فاعاًل الفرد يصاابح حتى البنائي، للتعلم التدريس
 علـاااى لـاااذلك التفكيـااار، وتنمية المفاهيم تدريس على التركيز ضرورة على والتعليم التعلم في البنائية النظرية تنادل حيث

 لتحسين المعنـاااااى  ل الـاااااتعلم لتحقيـاااااق و لك البنائية، النظرية من المنبثقة التدريس استراتيجيات اسـااااات،دام المعلمـاااااين
 الملاااااااكالت لحل  الحياة  في واسااااااات،دامها    المتعددة،  بأنواعه   التفكير مهارات  وتنمية  المفاهيم،  واكتسااااااااب التحصااااااايل 
 (.2017 )الضالعين،
 عن والملااااااتقة المنبثقة التدريس اسااااااتراتيجيات أهم من (Analogies Strategy) المماثلة اسااااااتراتيجية وتعد

 اكتسبها  المراد المعلومات بين الربط الضرورية  البنائية أساسات   ومن التعلم، في البنائية على تبنى التي البنائية، النظرية
 بها يقوم التي المعرفة بناا عملية تساااهل حيث لذلك، فعالة أداة تمثل والمتلاااابهات لديه، لساااابقة المعلومات وبين للطالب،
 التركيز في يتمثل  البنائية    النظرية  جوهر نن ن  المعرفية؛  ببنيته  والمتاحة    يتعلمها  التي المفاهيم  من قاعدة   على الطالب   
 أو الملاااااكالت حل أثناا المتعلم أن (Gordon,1981) جوردن أوضاااااح حيث (،2002 )زيتون، المعني  ل التعلم على

 ما حسب  المتعلم، يكتسبها  التي فالمعلومات نريًبا، المألو  جعل أو مألوًفا الغريب جعل يحاول سو   المعرفة، اكتساب 
 ال،واص على البنائية   تركز وبذلك   له،   بالنسااااااابة    معنى لها  يكون حتى عقله  عليها  أعمل  قد  يكون أن يجب  بياجيه،   أورد

 يمكن فال المعرفية، للهياكل النوعي التنظيم ونعادة التنظيم، لعملية نتاًجا بوصاااااافه التعلم نلى تنظر ألنها للمتعلم النلااااااطة
 .وصحيحة مناسبة بطريقة مقامة السابقة المراحل كانت ن ا نال أخرأ نلى مرحلة من البناا في االنتقال

 علـاااى التركـااايز خالل مـااان الملبه(،( اللائعة نير المجردة المفاهيم فهم تسهيل على المماثلة استراتيجية وتقوم

 خارج والسمات اللبه( )أوجـااه الملتركـااة السمات ومعرفـااة الفرد، يعيلـااـااه الذل به( )الملبه الواقعي العالم مـااع التلبيه
 وتنقـااال اللغة، حواجز وتت،طى المعلومات توصل نليها أشارت التي والرسوم الصور وأن االختال (، )أوجه الموضوع

 نلل مـااان تعبير أفضل )الصورة القائل القديـااام والمثل ترجمة، نلى حاجـاااة دونما ألسنتهم اختال  علـاااى للقراا رسالـاااةال
 (.2008 وعبداهلل، )سعيد كلمة(

 واكتساااب المادة تدريس أهدا  أهم تحقيق شااأنها من التي الحديثة التدريس اسااتراتيجيات نحدأ المماثلة تعد كما
 العلمية، المادة فهم في الطالب تساعد أنها العلمية، المفـاهيم تدريس ضرورة على التأكيد نلى يدعو ومما العلمية، المفاهيم
 موضااوع تعلم نحـاااااااااو دافعيته تزيد ثم ومن اهتمامه تسااتثير أنها كما العلمي، التفكير عملية لممارسااة الفرصااة له وتوفر
 المتعلم وفهم تعلم في الحاثة الوسائل من المماثلة وتعد األشـاااياا، فهم عليه مسهلة جديدة ورؤأ آفاًقا أمامه وتفتح الدرد،
 المفاهيم فهم في الطالب يساعد مصدًرا اوستراتيجية هذه وتعتبر والت،يل، التصور عمليتي خـااااالل مـاااان العلمية للمفاهيم
 العلمية المهارات الكتساب الفرص وتهي  لديه، واوبداعية العقليـاااااة القـااااادرات تنـاااااليط على وتعمل واكتسابها، العلمية

(Glynn &Tomone, 1998; Lawson, 1993.) 

 مواقل من يمتلكه وما مألوفـة نيـر جديدة مواقل من يواجهه ما بين مماثالت يجد أن دائمًا يحاول الفرد أن كما
 السااات،دام مبرر وهذا المألوفة، نير المواقل تفسااار أن المألوفـاااااااااة للمواقـااااااااال فيه يمكن الذل المدأ ليكتلااال مألوفة،
 (.Stavy, 1991) العلمي التفكيـر في والمجازات المماثالت

 الهد  يحقق أنه عن فضااالً  القرااة، أهدا  من سااامياً  هدفًا يحقق أنه ن  وتعليميًا، لغوًيا مطلًبا القرائي الفهم يعد
 تنمية في مسااااتوياتها بم،تلل القرااة تعليم من الهد  يتمثل أن الضاااارورل من حيث القرااة، عملية وراا من المنلااااود
 بلغت مهما المطبوعة المادة تتضاااااامنه ما فهم من بتمكينه الجيد القارئ نعداد من األساااااااسااااااي فالهد  الفهم، على القدرة

 (.2002 الحميد، عبد ؛2001 اهلل، فضل ؛2010 )الحالق، صعوبتها
 فأصااااااابحت   ومفهومها،  القرااة طبيعة  نلى بالنظرة  ارتبطت  التي الهامة   المفاهيم  من واحداً  القرائي الفهم ويعتبر

 معقدة عملية القرائي الفهم بأن القول ويمكن بالفهم. يتمثل القرااة من األساااااااسااااااي  فالهد  وتربويًا، وتعليميًا لغويًا مطلبًا
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 يتطلب مما والممارساااااة، التدريب نلى ويحتاج متنوعة، عقلية قدرات الطالب من وتتطلب متباينة، مساااااتويات في تساااااير
 .الطالب لدأ مستواه تحسين وكيفية القرائي الفهم مفهوم تحديد

ية  القرائي الفهم أن (Smith, 1997) ساااااااميث   ويرأ  التي المعلومات  ربط على تنطول ومركبة،  معقدة  عمل

 التفكير أمعن ن ا نال ماهرًا قارئًا يكون أن الفرد على الصعب  ومن السابقة،  الطالب خبرات خالل من الن  عنها يكلل 
 أفكار من الن  كاتب يطرحه ما وربط الموضوع،  أجزاا م،تلل بين تربط التي العالقات وتحليل القرااة، موضوع  في
 سابقًا. تعلمه بما ومقارنتها المقروا، الن  موضوع حول سابقة ومعار  خبرات من لديه بما

ية  محور القرائي الفهم بأن  (2004 اللطيل، )عبد  وتؤكد   ال،برات توسااااااايع على يعمل  حيث  التعليمية،  العمل
 في الطالب دور تغيير نلى تهد  والتي المنلااودة، التربوية االهدا  لتحقيق بمسااتوياته، واالرتقاا الطالب، لدأ التعليمية
 وينقد. ويربط ويفسر يحلل والذل الفاعل، الناشط نلى السلبي المتلقي من والتعليم، التعلم عملية

 من اليوم مجتمعنا به يضااااج لما نتيجة حياتنا؛ في األساااااسااااية  الضاااارورات من واحدًا التفكير تعليم أصاااابح وقد
 بها المتعلقة القرارات وصنع  للمعرفة المنطقي التحليل كيفية الطلبة نكساب  ضرورة  فكرة جاات لذا ومعار ، معلومات
 وتنمية ومداركهم تصااااااوراتهم وتوساااااايع لديهم، الوعي درجة رفع خالل من و لك يوميا، تواجهه التي لااااااكالتهام وحل
 بالتدريج اوبداعية قدرته يحسن  أن يستطيع  اونسان  أن المعلوم ومن قدراتهم، ونحو أنفسهم  نحو عندهم واللعور  ال،يال
 يتحقق ال العلمي التقدم بأن روشكا المربي يفترض التدرج،  لك ولتطوير هاد ، وتأمل بتدبر حياته، ملاكل مواجهة في
 عام بلااااااكل اونسااااااانية العلوم مجاالت وظائل أهم من يعد التطور وهذا اونسااااااان، عند اوبداعية للقدرات تطوير دون

 التربية تساااااعى التي الرئيساااااة األهدا  أحد هو التفكير ويعد (.2014 )جلبان، خاص بلاااااكل النفساااااية التربوية والعلوم
 للمهمات المتعلم أداا فإن وخارجها، المدرسااااااة في الطلبة نجاح في مهما دورا يلعب ألنه الطلبة، لدأ تنميته نلى الحديثة
 خارجها أو المدرسااااة داخل سااااواا الطالب بها يمر قد التي المتنوعة الحياتية والمواقل المدرسااااية واالختبارات التعليمية
 (.2001 )قطامي، فلله أو المتعلم نجاح مدأ يتحدد النتاج وبهذا تفكيره، نتاج هي

 توجه  أن يجب  هائلة   عقلية  قدرات  ومنحه  اونسااااااااان اهلل خلق وقد  التقدم،  نحو تقودنا  التفكير عملية  فإن  عليه و
 أفضاااال على الكون عمارة في وظيفته يؤدل أن أجل من السااااليم، القويم والتفكير اوبداع على القائم واألساااالوب بالطريقة
 حل على قادرًا الطالب يكون لكي االبداعي التفكير لمهارات است،دامًا التعليمية المواقل جميع تتضمن أن يجب لذا وجه،

 التي للملاااااكل المطلوب الحل نلى الوصااااول على تساااااعده التي األفكار وتوليد طرح خالل من تواجهه التي الملااااكالت
 (.2015 )سعادة، حياته في لها يتعرض

 مرتبطة نير تبدو التي الم،تلفة واألفكار العناصااار تربط وأنها المفاهيم بين اللااابه بأوجه الطلبة تعريل أن كما
 مـن هدفًا تعتبر والتي واوبداعي، الناقـد  التفكير ومنها التفكيـر  مهـارات  بعض تنمية في تساعد وبالتالي البعض، ببعضها
 نيـااار لمفـااااهيم جديدة معرفية هياكل تكوين في توظيفها الضرورل من وعليه التعلـااايمية، العمليـاااة من المرجوة األهدا 
 تفيـد  أنهـا  نلى باوضافة مألوفـاً  الغريـب  لجعـل  حـل  نلـى  للوصـول  الملـكلة  جوانـب  فحـ   خالل مـن  ومجـردة  مألوفة
 وافيًا، تحلياًل الملـكلة  العناصـر  تحليـل  تتطلب أنها كما لطلبة، لـدأ  المكتسـبة  للمفـاهيم  ال،اطدة التصـورات  تحديـد  فـي 
 الطالب يتوصل بحيث حلـول،  مـن  يحتمـل  ما كل نلى توصل أفكار ننتاج على قدرة أكثر الطالب يكون أن نلى يؤدل مما
 (.2003 )زيتون، معلومات من له افر تو وما خبرة من لديه ما على بناا يـذكرها جديـدة حلـول نلى

 وأسئلتها الدراسة مشكلة
 اوبداعي التفكر ومهارات عام بلكل  التفكير مهارات تعليم الماضي  القرن منذ للتربويين الحقيقي التحدل أصبح 

 الحياة متغيرات في تردد دون التعمق من المتعلمين ليتمكن مساااتمر بلاااكل وتطويرها تنميتها على والعمل خاص بلاااكل
 .بيدته في الفرد تواجه أن يمكن وصعوبات وملكالت ومعامالت ومعار  أفكار من تطرحه وما بنا، المحيطة والثقافات

 ومؤساااااسااااااتها  التربوية النظم نحو األنظار اتجهت الساااااريعة والتقنية والعلمية التربوية المتغيرات خضااااام ففي
 المتوازن، النمو على الطالب مساااااعدة هدفه متكامل، تربول منظور وفق الطالب بناا في بمسااااؤوليتها لتنهض الم،تلفة،
 في كبير دور أمام التعليمية المؤسسات    جعل مما مصادرها،  بم،تلل الحياة ملكالت  لمواجهة اوبداعية طاقاته وتحرير
 (.٢٠٠٥ )الرابغي، التفكير تعليم تعزز عقلية نما ج الى تستند السلوك من جديدة أنماث توفير

 التالية: التساؤالت عن لإلجابة الحالية الدراسة تسعى الذ

 والتعليم التربية مديرية في األساسي الثالث الصل طلبة لدأ القرائي الفهم تنمية في المماثلة استراتيجية أثر ما .1
  الكرك؟ لقصبة

 التربية مديرية في األساسي الثالث الصل طلبة لدأ بداعياو التفكير تنمية في المماثلة استراتيجية أثر ما  .2
  الكرك؟ لقصبة والتعليم
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 التربية مديرية في األساسي الثالث الصل طلبة لدأ القرائي الفهم تنمية في المماثلة استراتيجية أثر ي،تلل هل .3
 .االجتماعي؟ النوع باختال  الكرك لقصبة والتعليم

 التربية مديرية في األساسي الثالث الصل طلبة لدأ االبداعي التفكير تنمية في المماثلة استراتيجية أثر ي،تلل هل .4
 االجتماعي؟ النوع باختال  الكرك لقصبة والتعليم

 الدراسة: فرضيات

 المجموعتين أفراد درجات متوسطات بين (α≤0.05) داللة مستوأ عند نحصائيًة داللة  ات فروق توجد ال .1
 القرائي. الفهم اختبار على البعدل التطبيق في والضابطة التجريبية

 المجموعتين أفراد درجات طاتمتوس بين (α≤0.05) داللة مستوأ عند نحصائيًة داللة  ات فروق توجد ال  .2
 اوبداعي. التفكير اختبار على البعدل التطبيق في والضابطة التجريبية

 على البعدل القياد في التجريبية المجموعة طلبة درجات متوسطات بين احصائية داللة  ات فروق توجد ال .3
 الكرك. محافظة في األساسي الثالث الصل طلبة لدأ القرائي الفهم اختبار

 على البعدل القياد في التجريبية المجموعة طلبة درجات متوسطات بين احصائية داللة  ات فروق توجد ال .4
 الكرك. محافظة في األساسي الثالث الصل طلبة لدأ بداعياو التفكير اختبار

 الدراسة: هدف
 لدأ بداعياو والتفكير القرائي الفهم تنمية في المماثلة اساااتراتيجية اثر عن الكلااال نلى الحالية الدراساااة تهد 

 الكرك. لقصبة والتعليم التربية مديرية في األساسي الثالث الصل طلبة
 الدراسة: مصطلحات

 واألشكال العلمية المفاهيم تقـديم خاللهـا مـن يتم العلوم لتدريس "طريقة هي :بالمماثلة التدريس استراتيجية .1
 مألو  بليا )الملبه( فهمه ويصعب مألو  نير شيا بين )التلبيه( المماثلة خالل من العلمية للمعرفة األخرأ
 بإتباع اوستراتيجية هـذه وفـق التدريس وتم بينهم، تماثل عنصرةعناصر لوجود )بـه )المـلبه فهمه وسهل

 (.429 :2012 )الحراحلة، والتقويم" المماثلة تقديم للموضوع، التمهيد التالية: اوجرائية ال،طوات

 أو والمماثل التعلم، موضع الجديد المفهوم وهو الهد  :هي عناصر بثالثة تتحدد استراتيجية بأنها وتعرف .2
 بحث خاللها يتم التي العملية وهي والمقابلة الجديد، المفهوم به يقارن الذل المفهوم نلى يلير الذل النظرل
 (.Rule&Furlett, 2004) والنظرل الهد  بين القائمة التماثالت

 نضافة القرااة أثناا في والتذكر الحفظ :مثل دنيا فكرية مهارات من القارئ يمارسه ما "كل بأنه :القرائي الفهم .3

 :2009 )الزعبي، منه االتجاه وبيان المقروا على والحكم النقد مثل: عليا مهارات من يمارسه أو يستنتجه ما نلى
 الحالية. الدراسة في المست،دم القرائي الفهم اختبار على الطالب عليها يحصل التي بالدرجة ويقاد (23

 التوصل أو الحلول، عن البحث في قوية رنبة توجه وهاد ، مركب عقلي "نلاث أنه على االبداعي: التفكير .4
 التالية: األبعاد ويتضمن سابقًا". مطروحة أو معروفة تكن لم أصيلة نواتج نلى

  عند االسااااااتعماالت او األفكار او المترادفات او البدائل من كبير عدد توليد على "القدرة تعني :(Fluency) الطالقة: ▪

  (.21 :2010 )جروان، التوليد" في والسهولة السرعة مع معين، لمثير االستجابة
 وتعنى اوبداعي  التفكير مكونات  "نحدأ  أنها  على (96 :1996 والجمل،  )اللقاني  يعرفها  :(Flexibility) :المرونة  ▪

 لديه الذل اللااااااا،  تميز انها كما العقلية مرونته عن وتعبر األفكار من أخرأ الى فدة من االنتقال على الفرد قدرة
 فكريًا". المجمد الل،  عن تفكيره زاوية تغيير على القدرة

 اسااااات،الص على "القدرة بأنها (59 :2002 ف،رو، وعبدالناصااااار حساااااين )ثائر يعرفها (Originality) :األصؤؤؤؤؤالة ▪

 بطريقة يفكر والذل المنطقية، او اللائعة  االستجابات  يتعدأ فيما وال،وض مألوفة نير او جديدة أفكار او استجابات 
  للملكلة". فريدة وحلول جديدة واقتراحات أفكار عن يبحث ان يستطيع الذل هو وأصيلة متفردة

 في المساات،دم االبداعي للتفكير تورنس اختبار على الطالب عليها يحصاال التي بالدرجة االبداعي التفكير ويقاد
 الحالية. الدراسة

 
 السابقة: الدراسات

 األحدث: نلى األقدم من زمنيًا مرتبة الدراسة بموضوع العالقة  ات للدراسات عرضًا يلي فيما
 وفهم اوبداعي، التفكير تنمية في الملابهة  استراتيجية  أثر استقصاا   نلى هدفت دراسة  (2007) المومني أجرأ

 وتوصااالت عجلون، تربية مديرية في ال،امس الصااال  طالبات من طالبة (50) من الدراساااة  عينة وتكونت العلم، طبيعة
 المرحلـااااة تالميـااااذ لدأ اوبداعي والتفكير العلم طبيعة فهم على الملابهة وستراتيجية اويجـااااابي األثـاااار نلـااااى الدراسة
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 التي الضااابطة المجموعة على التجريبية بالطريقة درساات التي التجريبية المجموعة تفوقت حيث األردن، في األساااسااية 
 .االعتيادية بالطريقة درست

 فاعلية عن الكلااااااال هدفت دراساااااااة (Andreaseen & Braten, 2010) وبراتين أندرياساااااااين أجرأ كما 

 الدراسااة عينة وتكونت ال،امس، الصاال طلبة لدأ القرائي الفهم تنمية في المباشاار العرض بطريقة التدريس اسااتراتيجية
 قبليًا تحصاااايلي اختبار عليهم طبق وتجريبية، ضااااابطة لمجموعتين تقساااايمهم وتم النرويج، في وطالبة طالبًا (103) من

 .القرائي الفهم تنمية في المباشر بالعرض التدريس استراتيجية فاعلية الدراسة نتائج وأظهرت وبعديًا،
 المفاهيم تدريس تحسااين عن الكلاال نلى (Bryce & MacMillan, 2012) وماكميالن برايس دراسااة وهدفت

 طالبا (21) من الدراسااة عينة وتكونت الفيزياا، في كحالة الفعل ورد الفعل قانون واعتمدت التلاابيهات باساات،دام العلمية
 قانون أو القوأ تدرد لم ولىاأل المجموعة مجموعات، ثالث نلى بالتسااااااول تقسااااايمهم وتم بريطانيا، في جالساااااكو من
 فقط، وتأثيراتها   القوأ فدرسااااااات   الثالثة   المجموعة  أما  االعتيادية،   بالطريقة   الثانية   المجموعة  ودرسااااااات الثالث،   نيوتن

 الفعل قوة تدريس في فاعلية أكثر كانت التلااابيهات اسااات،دام أن للطلبة اللااا،صاااية  المقابالت خالل من النتائج وأظهرت
 قد التلبيهات  است،دام  أن تبين كما التقليدية، بالطريقة مقارنة القانون في المتضمنة  المفاهيم الطلبة نكساب  في الفعل ورد
 للطلبة. المعرفية وراا ما والمهارات العقلية المهارات ودعم تطوير في ساعد

 الفهم مهارات بعض تنمية في الذاتي التساااؤل اسااتراتيجية أثر على التعر  نلى (2013 )نهاية، دراسااة وهدفت
 توزيعهم تو طالبًا، (60) من الدراسااة عينة وتكونت العراق، في بابل بمحافظة متوسااط الثاني الصاال طلبة لدأ القرائي
 وطبق الذاتي، التساؤل  استراتيجية  باست،دام  التجريسية  المجموعة طالب تدريس وتم وتجريبية، ضابطة  مجموعتين نلى
 والفهم النقدل، والفهم االسااااااتنتاجي،  والفهم الحرفي، )الفهم هي مهارات خمسااااااة  من المكون القرائي الفهم اختبار عليهم

 الفهم مهارات تنمية في أثرت قد الذاتي التسااااااؤل اساااااتراتيجية أن نلى الدراساااااة وتوصااااالت االبداعي(، والفهم التذوقي،
 القرائي.

 المماثلة اساااتراتيجية  أثر معرفة نلى هدفت دراساااة  (Okoronka & Wada, 2014) ووادا أوكوالونا وأجرأ

 تم وطالبة، طالبا (82) من الدراسااااة عينة وتكونت نيجيريا، في الفيزياا مادة في التحصاااايل على الثانوية المرحلة لطلبة
 بلغت ضابطة  واألخرأ المماثلة، استراتيجية  باست،دام  درست  طالبة (41) بلغت تجريبية أحداها مجموعتين نلى تقسيمها 

ست،دام  وتم االعتيادية، بالطريقة درست  طالبة (41) سة  وتوصلت  التحصيل  مستوأ  لقياد تحصيلي  اختبار ا  نلى الدرا
 الضابطة  والمجموعة التجريبية المجموعة بين التحصيلي  االختبار درجات متوسط  في نحصائية  داللة  ات فروق وجود
 التجريبية. المجموعة ولصالح

 أثره وقياد العربية القرااة تساااريع في تدريبي برنامج تصاااميم نلى هدفت دراساااة (2014 )معابرة، أجرأ كما
 األردن، في األساسي   السابع  الصل  طالب لدأ القرائي االستيعاب  وتحسين  الصامتة  القرااة في السرعة  معدل زيادة في

 تجريبية مجموعتين نلى بالتساااول  العينة وقساامت  نربد، محافظة في مدرسااة  من طالبًا (32) من الدراسااة  عينة وتكونت
 دالة فروق وجود الدراساااة نتائج وأظهرت القرائي، االساااتيعاب واختبار القرااة سااارعة اختبار ،داماسااات وتم وضاااابطة،
 بالدقيقة الصااامتة القرااة ساارعة معدل في والضااابطة التجريبية المجموعتين في الطالب درجات متوسااطي بين نحصااائية
 .التجريبية المجموعة لصالح البعدل القرااة سرعة اختبار على

 لمهارات عمان بسلطنة  األساسي    الثامن الصل  طلبة نتقان مدأ معرفة نلى (2015 )الهاشمية،  دراسة  وهدفت
 طالبة، (50و) طالبًا (25) األساااسااي،  الثامن الصاال في وطالبة طالبا (102) من الدراسااة عينة وتكونت القرائي، الفهم
 في نحصاااااااائًيا  دالة  فروق وجود الدراساااااااة  نتائج  أظهرت .المقروا فهم واختبار  المقروا فهم مهارات  قائمة   عليهم طبق

 .اوناث ولصالح الجنس نلى يعزأ القرائي الفهم مهارات اختبار في األساسي الثامن الصل طلبة درجات متوسط
 تحسااين في والمتكررة المؤقتة القرااة طريقتي أثر تقصااي نلى (2016 وعاشااور، )عياصاارة دراسااة هدفت كما

 طالبات من طالبة (87) من الدراسة عينة وتكونت األردن، في األساسي السادد الصل طالبات لدأ المقروا فهم مهارة
 تجريبيتين: ومجموعتين االعتيادية،    بالطريقة    درساااااااات طالبة    (28) ضااااااااابطة  مجموعة  نلى توزيعهن تم السااااااااادد،
 القرااة طريقة باساااااات،دام درساااااات طالبة (29) والثانية المؤقتة، القرااة طريقة باساااااات،دام درساااااات طالبة (30األولى)
 نتائج وأظهرت التدريس، طرق لتنفيذ العلاااارة والنصااااوص المقروا، فهم اختبار في الدراسااااة أداة تمثلت وقد المتكررة،
 المجموعتين لصاااااااالح القرائي الفهم اختبار  في الطالبات   أداا متوساااااااطات  بين نحصاااااااائية  دالة  فروق وجود الدراساااااااة 
 طريقة نلى تعزأ المقروا فهم لمهارة الطالبات أداا متوساااااطات بين نحصاااااائية دالة فروق وجود وأيضاااااًا التجريبيتين،
 .المؤقتة القرااة مجموعة لصالح التدريس

 تنمية في والمتماثالت المتلاااابهات اساااتراتيجية اسااات،دام أثر عن الكلااال (2016 )الدساااوقي، دراساااة وهدفت
 عينة على التاريس، مادة تعلم صااعوبات  ول اوعدادية المرحلة تالميذ لدأ العقلية العادات وبعض المفاهيمي االسااتيعاب
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 مجموعتين نلى قساااااموا بالقاهرة، النمو جية الجديدة مصااااار بمدرساااااة اوعدادل، األول الصااااال من طالبة (30) بلغت
 أثر وجود نلى الدراساااة وتوصااالت العقل، عادات وقائمة اهيميالمف االساااتيعاب اختبار اسااات،دام وتم وضاااابطة، تجريبية
 العقلية. العادات وبعض المفاهيمي االستيعاب تنمية في والمتماثالت المتلابهات استراتيجية الست،دام

 القرائي الفهم مهارات تنمية في جهرًيا التفكير است،دام  أثر عن الكلل  هدفت دراسة  (2016 )سنجي،  وأجرأ
 اوعدادل الثاني الصاااااال طلبة من طالبًا (80) من الدراسااااااة عينة وتكونت اوعدادية، المرحلة طلبة لدأ الذات وفاعلية
 درسااات وتجريبية االعتيادية بالطريقة درسااات ضاااابطة لمجموعتين بالتسااااول تقسااايمهم وتم القليوبية، محافظة بمدارد
 نلى الدراسااااااااة  نتائج  وأظهرت القرائية،  الذات  فاعلية   ومقياد  القرائي الفهم اختبار  عليهم طبق جهرًيا،  التفكير بطريقة 
 البعدل التطبيق في والضااااااابطة التجريبية المجموعتين في الطالب درجات متوسااااااطي بين نحصااااااائية دالة فروق وجود
 .التجريبية المجموعة لصالح القرائي الفهم االختبار

 القرااة فهم على (SQ4R) تقنية أثر معرفة نلى (Başar & Gürbüz, 2017) ونوربوز أسااار دراسااة وهدفت

 طلبة من وطالبة طالبًا (57) من الدراساااااة عينة وتكونت االبتدائية، المرحلة في األسااااااساااااي  الرابع الصااااال طالب لدأ
 تضااام ضاااابطة ومجموعة وطالبة طالًبا (26) تضااام تجريبية مجموعتين على موزعة بتركيا، االبتدائية أتاتورك مدرساااة

 دالة فروق وجود الدراسااااة نتائج وأظهرت القرائي، الفهم مهارة اختبار في الدراسااااة أدوات وتمثلت وطالبة، طالًبا (31)

 لصالح  القرائي الفهم االختبار البعدل التطبيق في والضابطة  التجريبية المجموعتين طلبة درجات متوسطي  بين نحصائية 
 .التجريبية المجموعة

 نتقان  من الثالث   الصااااااال طالب تمكن مدأ  قياد  نلى هدفت   بدراساااااااة   (2018 محمد،  خليل  عمير، )آل وقام 
 خميس بمحافظة االبتدائي الثالث الصااال في طالًبا (654) من الدراساااة عينة تكونت االبتدائي. الفهم من القرااة مهارات
 من،فض ككل والفهم القرااة مهارات في الطالب مستوأ  أن الدراسة  وتوصلت  القرائي، الفهم اختبار عليهم طبق مليط، 
 جًدا.

 الفهم مهارات تنمية في (PQ4R) اساااتراتيجية أثر اساااتقصااااا نلى هدفت دراساااة (2019 )العموش، اجرت كما

 وتمثلت التجريبي، شبه  المنهج الباحثة واست،دمت  العربية، اللغة مادة في األساسي    السادد  الّصل  طالبات لدأ القرائي
  (49) حجمها  بلغ عينة  على ُطبقت  القرائي. الفهم مهارات  واختبار  القرائي، الفهم مهارات  قائمة   في الدراسااااااااة  أدوات
 وبعد .2018ة2017 الدراسي  للعام الزرقاا محافظة في والتعليم التربية مدارد من األساسي   السادد  الصل  من طالبة
 من مكونة وضابطة  ،(PQ4R) الستراتيجية  وفقًا درسن  طالبة (24) من مكونة تجريبية مجموعتين الباحثة اختارت  لك

 ) الداللة مساتوأ  عند نحصاائية  داللة  و فرق وجود الدراساة  نتائج وأظهرت االعتيادية. بالطريقة درسان  طالبة (25)
 مقابل   في (60.59بلغ) كلي متوساااااااط على التجريبية  المجموعة  حصااااااالت   حيث  القرائي، الفهم مهارات  في (0.05 ≥

 قد (PQ4R) اساااتراتيجية نن القول يمكن النتائج لتلك ووفقًا الضاااابطة؛ المجموعة عليه حصااالت (50.47) كلي متوساااط

 . االعتيادية بالطريقة مقارنة األساسي السادد الصل طالبات لدأ القرائي الفهم مهارات تنمية في أثرت
 السابقة الدراسات على التعقيب

 اتفقت اآلتي: في تمثلت والتي المالحظات من مجموعة الباحثة ل،صاااات السااااابقة الدراسااااات مراجعة خالل من
 ودراساااة (Okoronka & Wada, 2014) ووادا أوكوالونا ودراساااة (2016 )الدساااوقي، دراساااة مع الحالية الدراساااة

 بوصافه  التجريبي، شابه  المنهج اساتعمال  في (2019 ودراساة)العموش،  (Başar & Gürbüz, 2017) ونوربوز أساار 

 (2014 )معابرة، ودراسة  (2016 وعاشور،  )عياصرة  كدراسة  الدراسة  نجراا مكان وفي الدراسة،  لهذه مناسبا  منهجا
 كدراساااااااة العربية( اللغة في القرائي )الفهم التعليمية المادة وفي األردن، في اجريت حيث (2019 )العموش، ودراساااااااة
شمية،  سة  (2015 )الها سة  (2013 )نهاية، ودرا سة  (2016 وعاشور،  )عياصرة  ودرا شمية،  ودرا  بينما (.2015 )الها
 والتي (2015 )الهاشاامية، ودراسااة (Başar & Gürbüz, 2017) ونوربوز أسااار دراسااة مع الحالية الدراسااة اختلفت

 .العراق في أجريت والتي (2013 )نهاية، ودراسة عمان، سلطنة في أجريت
 السابقة: الدراسات عن الحالية الدراسة به تتميز وما

 على المماثلة استراتيجية  أثر في للبحث تطرقت دراسة  وجود يالحظ لم السابقة  الدراسات  استعراض  خالل من
 في المماثلة اساااتراتيجية أثر تناولت واحدة دراساااة وجود يالحظ كما تحديدًا، األولى الصااافو  مرحلة وفي القرائي الفهم
 تنمية في المماثلة اساااااتراتيجية اسااااات،دام أثر بتناولها الدراساااااة هذه تتميز لذا ،(2007 )المومني، اوبداعي التفكير تنمية
 بداعي.او والتفكير القرائي الفهم

 والتصميم: المنهجية
 الدراسة: منهج
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 بداعياو والتفكير القرائي الفهم تنمية في المماثلة استراتيجية  أثر لمعرفة التجريبي شبه  المنهج على االعتماد تم
  الكرك. لقصبة والتعليم التربية مديرية في األساسي الثالث الصل طلبة لدأ

 
 الدراسة: مجتمع

 الدراساااااي للعام األول الدراساااااي للفصااااال األسااااااساااااي الثالث الصااااال طالب جميع من الدراساااااة مجتمع تكون
 طالباً   (3481) عددهم  والبالغ  الكرك لقصااااااابة   والتعليم التربية  لمديرية   التابعة   الحكومية  المدارد  في م،2020ة2019
 الكرك(. لقصبة والتعليم التربية لمديرية نحصائيات )حسب وطالبة

 الدراسة: عينة
 من ولقربها بها ودرست  سبق  قد الباحثة كون القصدية  بالطريقة الم،تلطة األساسية    الحسينية  مدرسة  اختيار تم
 تم ثم ،األساسي   الثالث للصل  المدرسة  شعب  من شعبتين  من وطالبة طالبًا (78) بلغت عينة اختيار علوائياً  وتم سكنها، 

 عدد بلغ تجريبية واألخرأ االعتيادية بالطريقة درسااااات وطالبة طالبًا (39) عددها بلغ ضاااااابطة نحداها تعيين علاااااوائيًا
 وطالبة. طالبًا (39) طلبتها
 الدراسة: أدوات

 يلي: ما نعداد تم
  هما: قسمان وهي التعليمية المادة أواًل:

 والثاني( )األول للدرسين االعتيادية بالطريقة الضابطة المجموعة في الطالب تدريس تم حيث :االعتيادية الطريقة .1
 الطالب. كتاب على باالعتماد األساسي، الثالث للصل العربية( )لغتنا كتاب من

 األساسي، الثالث للصل العربية( )لغتنا كتاب من والثاني( )األول الدرسين محتوأ تحليل تم المماثلة: استراتيجية .2
 المرجو التعليمية النتاجات ووضع حص ، (6بـ) درست (2) الدرود عدد بلغ ولقد فيها، المفاهيم وتحديد
 فيه، الواردة والمفاهيم المتوقعة، والنتاجات الحص ، عدد الدرد، عنوان على: درد كل اشتمل ولقد تحققها،
 مجموعة طرح مثل بها القيام المعلم من يتطلب التي اوجرااات تضمن كما للتدريس، المطلوبة التعليمية والوسائل

 الطلبة ويجيب المفهوم، المعلم يذكر بحيث الطلبة على أسدلة طرح ثم السابقة، المعرفة الستقصاا األسدلة من
 لتحديد جدول في اوجابات بتفريغ الطلبة يقوم ثم العمل، او اللكل حيث من اليومية حياتهم في يلبهه ما على
 التقويمية. األسدلة النهاية وفي واالختال ، اللبه أوجه

 القرائي: الفهم اختبار ثانيًا:
 نعداد  مر وقد  ،درجات  (10) له   ويرصاااااااد األسااااااادلة  من مجموعة  ويتبعه  الطالب،   يقرأه ن  عن عبارة  وهو

 -التالية: بالمراحل االختبار

 المماثلة. استراتيجية باست،دام تدريسهما تم التي الدراسية المادة تحديد .1
 األول الفصل في األساسي الثالث للصل العربية اللغة مادة في أنا( من األحلى، )مدرستي الدرسين محتوأ تحليل .2

 المحتوأ. بعد تحديد أجل من 2020ة2019 للعام
 قياد نلى تهد  األساسي الثالث للصل أنا( من األحلى، لدرسي)مدرستي الالزمة التعليمية باألهدا  قائمة نعداد .3

 الطلبة. تحصيل
 الفهم تقيس أسدلة (5) ويتبعه جهرية، قرااة الطالب يقرأه نصًا ويتضمن األول الن  نصين: االختبار تضمن .4

 صامتة قرااة الطالب يقرأه نصًا ويتضمن الثاني والن  اوجابات، ويرصد شفويًا الفاح  يطرحها القرائي،
 وال،اطدة واحدة، درجة الصحيحة اوجابة وتأخذ اوجابات، ويرصد شفويًا الفاح  يطرحها أسدلة (5) ويتبعه
 )صفرًا(

 عنها يجيب التي األسدلة عدد بيان تضمنت وقد عنها، الطالب يجيب حتى االختبار مقدمة في التعليمات كتابة .5
 االختبار، من العلمي الهد  وتوضيح لذلك، الم،ص  المكان في بياناته لوضع الطالب وتنبيه الطالب،
 الم،ص  الزمن ووضع لذلك، توضيحي مثال مع ومكانها اوجابة تسجيل طريقة حول عامة ونرشادات
 الطالب وتنبيه نجابة، دون سؤال أل ترك بعدم الطالب وتنبيه بذلك، له يؤ ن حتى اوجابة بدا وعدم لالختبار،

 .لذلك الم،ص  المكان في وشعبته اسمه كتابة نلى
 التدريس وطرق المناهج في المت،صصين من األردنية الجامعات أساتذة من محكمين (7) على االختبار عرض .6

 .للتطبيق االختبار اعتماد تم وآرائهم، المحكمين اقتراحات على وبناا ومعلمين، تربويين وملرفين النفس وعلم
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 االختبار تضمن حيث االختبار، أسدلة من سؤال كل في فراغ لكل واحدة درجة رصد تم االختبار: تصحيح طريقة .7
 درجات، (10) لالختبار العظمى الدرجة تصبح وبذلك الفراغ، نكمال نوع من أسدلة (10من) النهائية بصورته
 .درجة )صفر( لالختبار والصغرأ

 ومن الدراسة مجتمع داخل من علوائيًا اختيرت وطالبة طالبًا (37) بلغت استطالعية عينة على االختبار طبق .8
 من للتحقق وأيضًا االختبار، وتعليمات المعاني وضوح من التأكد االختبار زمن لتحديد و لك عينتها، خارج

 يلي: كما وفقراته لالختبار السيكومترية ال،صائ 
 حسااااب متساااااويتين مجموعتين نلى تقساااايمه بعد الطالب نجابات تحليل تم االختبار: فقرات وصؤؤؤؤعوبة تمييز معامالت أ(

 فقرة أل اساااااااتبعاد  يتم ولم الفقرات، بين التمييز معامل   اسااااااات،رج ثم الدنيا،   والمجموعة  العليا  المجموعة  هما  عالماتهم، 
 (1) رقم الجدول  لك ويبين

 التحصيلي االختبار لفقرات والصعوبة التمييز معامالت :(1رقم) جدول
 الصعوبة معامل التمييز معامل الفقرة الصعوبة معامل التمييز معامل الفقرة

1 .58** .42 6 .47* .68 

2 .51** .76 7 .75** .76 

3 .52** .56 8 .62** .52 

4 .48* .44 9 .55** .36 

5 .69** .57 10 .56** .64 

 (α≤0.05) الداللة مستوأ عند دالة تعني *

 (α≤0.05) الداللة مستوأ عند دالة تعني **

 (0.76-0.42بين) تراوحاات االختبااار لفقرات الصاااااااعوبااة معااامالت أن (1) رقم الجاادول خالل من يتضاااااااح
 في نليه الملاااااااار (Ebel) نيبل لمعايير وفقًا مناسااااااابة هذه التمييز معامالت وتعد (،0.75-0.47بين) التمييز ومعامالت

 االختبار. وجراا الفقرات مناسبة على يدل مما الفقرات، جميع اعتماد تم وقد (،2004 )النبهان،
 االختبار ثبات (ب

بات  من التحقق تم بار  ث بات  باسااااااات،دام     االخت بار  تطبيق تم حيث  (Test Retest) اوعادة  ث  العينة  على االخت

 العينة أفراد نفس على االختبار تطبيق أعيد ثم الطالب، درجات ورصاااد وتم وطالبة، طالًبا (37) والبالغة االساااتطالعية
 بين الطالب درجات بين االرتباث معامل وبحساب  الطالب، درجات ورصد  األول التطبيق من أسبوعين  بعد أخرأ مرة
 ثبات باسااااااات،دام الثبات دالالت من التأكد تم كما (،0.80) الطريقة بهذه المحساااااااوب االرتباث معامل بلغ التطبيق مرتي
 القيمة هذه وتعد (،0.82) الطريقة بهذه المحسوب  الثبات معامل بلغ وقد ألفا، كرونباخ معادلة باست،دام  الداخلي االتساق 
 مناسبة. ثبات بدرجة يتمتع االختبار أن نلى يلير مما االختبارات، من النوع هذا لمثل جيدة
 :اإلبداعي التفكير اختبار ثالثًا:

 اختبارات ستة  من االختبار ويتكون )أ( اللفظية الصورة  ((Torrance تورانس اختبار الدراسة  هذه في است،دم 

 اآلتية: المهارات تقيس فرعية
 .ثابتة زمنية وحدة في للموقل المحتملة اوجابات عدد في وتتمثل :الطالقة
 .ثابتة زمنية وحدة في للموقل المحتملة اوجابات فدات تنوع في وتتمثل :المرونة
 ثابتة. زمنية وحدة في نوعها في والفريدة الجديدة اوجابات عدد في وتتمثل :األصالة

 هي: االختبار يتضمنها التي الستة واالختبارات
  معين. حادث عن استفسارية أسدلة المفحوص يقدم أن وهو األسدلة، توجيه األول: االختبار
  الحادث. هذا نلى أدت التي المحتملة األسباب الطالب ي،من أن وهو األسباب، ت،مين الثاني: االختبار
  الحادث. هذا في والمترتبة المتوقعة النتائج الطالب يذكر أن وهو النتائج، ت،مين الثالث: االختبار
  معين. شيا وتحسين تطوير حول االقتراحات الطالب يقدم أن وهو اونتاج، تحسين الرابع: االختبار
 ما. لليا المألوفة ونير البديلة االست،دامات الطالب يذكر أن وهو اللائعة نير االستعماالت :الخامس االختبار

 حقيقي. ونير مفترض موقل من متعددة توقعات الطالب يقدم أن وهو أن، افترض :السادس االختبار
 اإلبداعي: للتفكير تورانس اختبار صدق

بار  صاااااااادق من التحقق تم ية  الجامعات    أساااااااااتذة  من محكمين (7) على عرضااااااااه خالل من االخت  من األردن
 المحكمين اقتراحات على وبناا ومعلمين، تربويين وملااااارفين النفس وعلم التدريس وطرق المناهج في المت،صاااااصاااااين

 للتطبيق. المقياد اعتماد تم وآرائهم،
 اإلبداعي: للتفكير تورانس اختبار ثبات
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بات  من التحقق تم بار  ث قه  طريق عن تورانس اخت نة  طالب على تطبي مذكورة  االساااااااتطالعية   العي قاً   ال  ساااااااااب
 (.0.89) المحسوب الثبات معامل بلغ الداخلي لالتساق ألفا كرونباخ معادلة وباست،دام (،25)ن=

 :اإلبداعي للتفكير تورانس اختبار تصحيح طريقة

 اآلتي: النحو على اوبداعي للتفكير تورانس اختبار االختبار تصحيح طريقة سارت

 .الدرجات لرصد تفريغ ونما ج استجابات تصحيح نما ج نعداد .1

 لالمتحص الكلية الدرجات مجموع من اللفظية للصورة تورانس الختبار الكلية الدرجة على المفحوص يحصل .2
 .واألصالة والمرونة، الطالقة، أبعاد: في عليها

 الدرجات مجموع من )أ( اللفظية الصورة على واألصالة والمرونة الطالقة درجات على المفحوص يحصل .3
 .(أ) اللفظية للصورة الست االختبارات من اختبار كل في عليها يحصل التي واألصالة والمرونة للطالقة الفرعية

 لدرجة وبالنسبة اختبارات، سبعة وعددها اختبار كل على األفكار عدد حسب الطالقة درجة للمفحوص تعطى .4
 وعددها اختبار كل في المفحوص لها استجاب التي االستجابة فدات عدد أساد على للمفحوص تعطى المرونة
 كل على المفحوص عليها التحصيل األصالة درجات مجموع من لألصالة الفرعية الدرجة وتحسب فدات، ثالث

 كإجابات لتمكنها ن ا صفر:) اآلتي: حسب درجات وثالث صفر بين تتراوح لألصالة درجة تعطى حيث استجابة،
 اوجابات كانت ن ا اثنان ،وعادية مألوفة اوجابات كانت ن ا واحد .لها معنى ال اوجابات كانت ن ا أو نهائيًا،

  .ما نوعًا نريبة

 الطالب(. معظم نجابات في ترد أن وندر تمامًا نريبة اوجابات كانت ثالثة .5
 الدراسة: إجراءات

 التالية: اوجرااات الباحثة اتبعت
 اسااااااتراتيجية باساااااات،دام المسااااااتهدفتين الوحدتين في العربية اللغة مادة لتدريس دليل بإعداد الباحثة قامت أوال:

 المماثلة.
سية  المادة اختيار تم ثانيا: ستراتيجية  باست،دام  تدريسها  ليتم الدرا  المنهاج توزيع مع تتوافق وبطريقة المماثلة، ا
 المادة بناا وتم للطريقة، المتكاف  التطبيق على الحرص مع ووقتها، واألنلاااااااطة الحصااااااا  عدد حيث من الدراساااااااي،
 تم ثم نعدادها، في ال،برات و ول النظرل األدب نلى االسااتناد وتم المماثلة، نسااتراتيجية وفق الدراسااة لفصاالي التعليمية
 وتم الغرض، هذا لتحقيق للمعلم كدليل التعليمية المادة وأعدت اقتراحاتهم، ضاااااااوا في والتعديل م،تصاااااااين لدأ تحكيمه
 :اآلتية المراحل وفق للوحدة التعليمية المادة نعداد

 لكل والفرعية األساسية والمفاهيم تضمنتها التي الدرود أهدا  حصر تم حيث للفصلين، المحتوأ تحليل .1
 .بينها والعالقات دراسي موضوع

 حصة، لكل األساسية ال،طوات يتضمن دروسها لمجريات م،طط ونعداد لإلستراتيجية، العامة ال،طوات تحديد .2
 .الم،تارة األنلطة متضمنًة ال،طوات، هذه حسب المعرفية المادة وكتابة
 واسااااات،دام ،الطالب تقدم مدأ قياد خاللها من تم والتي القرائي(، الفهم )اختبار الدراساااااة أداة تصاااااميم ثالثا:

 اوبداعي. للتفكير تورنس مقياد
 للطريقة( تعريضااااااها يتم )ال الضااااااابطة مجموعتين نلى الم،تارة المدارد من األربعة اللااااااعب تقساااااايم رابعا:
 الدراسة. عينة في سابقا توضيحه تم كما (KWL) المماثلة استراتيجية باست،دام تدريسها )ويتم والتجريبية

 هذه خطوات على تدريبهم وتم للتطبيق سابق  تجريبي درد على التجريبية المجموعة طالب تدريب تم خامسا: 
 اوستراتيجية.

 من الدراسااة  عينة أفراد على المسااتقلة  للعينات )ت( اختبار باساات،دام  المجموعتين تكافؤ من التأكد تم سؤؤادسؤؤا:  
  لك: يبين (2والجدول) القبلي القياد في والتجريبية الضابطة المجموعتين

 
 
 
 
 
 

 القبلي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتين بين الفروق داللة لمعرفة المستقلة للعينات )ت( اختبار نتائج (2جدول)
 تورنس ومقياس القرائي الفهم اختبار على
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 العدد المجموعة  المتغير
 المتوسطات
 الحسابية

 االنحرافات
 المعيارية

 درجة
 الحرية

 قيمة)ت(
 مستوى
 الداللة

 القرائي الفهم
 1.97 4.33 39 ضابطة

75 

-.080 .936 
 1.86 4.37 39 تجريبية

 التفكير
 اوبداعي

 طالقة
 94. 2.95 39 ضابطة

-.313 .755 
 1.22 3.03 38 تجريبية

 مرونة
 1.76 4.69 39 ضابطة

-.184 .854 
 1.60 4.76 38 تجريبية

 أصالة
 34. 13. 39 ضابطة

-.671 .505 
 39. 18. 38 تجريبية

 كلي
 2.08 7.77 39 ضابطة

-.426 .671 
 2.12 7.97 38 تجريبية

 (α≤0.05) داللة مسااتوأ  عند نحصااائيةً  داللة  ات فروق وجود عدم (2) الجدول في الواردة النتائج من يتبين
 والتفكير القرائي الفهم اختبارل على القبلي القياد في والضاااااابطة التجريبية المجموعتين أفراد درجات متوساااااطات بين

 والختبار (،936.) يساااول داللتها ومسااتوأ القرائي، الفهم الختبار (080.-المحسااوبة=) )ت( قيمة بلغت حيث اوبداعي

 والتجريبية الضااابطة المجموعتين بين تكافؤ وجود نلى يلااير مما (،426.-) المحسااوبة )ت( قيمة بلغت اوبداعي التفكير

 اوبداعي. والتفكير القرائي الفهم اختبارل على
  اإلحصائية: المعالجات

 التالية: اوحصائيات است،دام تم الدراسة أسدلة عن لإلجابة

 المعيارية. واالنحرافات الحسابية المتوسطات .1

 المستقلة. للعينات )ت( اختبار .2
 (.One Way MANCOVA) المتغيرات متعدد المصاحب األحادل التباين تحليل .3

 اوعادة. ثبات لحساب بيرسون ارتباث معامل .4
 الداخلي. االتساق ثبات لحساب ألفا كرونباخ معادلة .5
 الدراسة: نتائج

 أفراد درجات متوسطات  بين (α≤0.05) داللة مستوأ  عند نحصائيةً  داللة  ات فروق توجد ال :(1) الفرضية 
 اوبداعي. والتفكير القرائي الفهم اختبار على البعدل التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين

 المستقلة  للعينات )ت( اختبار واست،دام  المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  حساب  تم الفرض الختبار
 (3) والجدول القرائي الفهم اختبار على البعدل القياد في والتجريبية الضابطة المجموعتين من الدراسة عينة أفراد على
   لك: يبين

 
 البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتين بين الفروق داللة لمعرفة المستقلة للعينات )ت( اختبار نتائج (3جدول)

  القرائي الفهم اختبار على

 العدد المجموعة المتغير
 المتوسطات
 الحسابية

 االنحرافات
 المعيارية

 درجة
 الحرية

 )ت( قيمة
 مستوى
 الداللة

 القرائي الفهم
 2.03 5.59 39 ضابطة

75 -10.489 .000 
 4.95 14.61 38 تجريبية

 بين (α≤0.05) داللة مساااتوأ عند نحصاااائيًة داللة  ات فروق وجود (3) الجدول في الواردة النتائج من يتبين
 بلغت حيث القرائي الفهم اختبارل على البعدل القياد في والضاااااابطة التجريبية المجموعتين أفراد درجات متوساااااطات

 أثر وجود نلى يلاااير مما (،000.) يسااااول داللتها ومساااتوأ القرائي، الفهم الختبار (10.489.-المحساااوبة=) )ت( قيمة

 القرائي. الفهم تنمية في المماثلة وستراتيجية
 والنلاااث للتعاون مناسااب مناخ أوجدت قد الطريقة هذه أن نلى المماثلة اسااتراتيجية أثر في الساابب عزو ويمكن

 المفاهيم  مع وربطها  الجديدة   المفاهيم  بين اللااااااابه   أوجه  لمعرفة  للطلية  ووافية  كثيرة فرصاااااااًا أعطت  حيث  الطلبة،  بين
 بواقع المفهوم ربط نلى باوضاااااااافة    بينها،  االختال  أوجه  تحديد   وكذلك   لديهم،  الساااااااابقة   المعرفية  األبنية  في الموجودة
 الفهم مساااتوأ تحساااين وبالتالي للمفاهيم اكتساااابهم سااارعة نلى أدأ مما المحيطة، البيدة من لذلك واسااات،الصاااهم الطلبة،
 القرائي.
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 والمفاهيم المعرفة اكتسااااب في أفضااال كانوا المماثلة بطريقة درساااوا الذين الطلبة أن في السااابب تفساااير ويمكن
 لهم بالنسااابة معنى لها أصااابح الطلبة، اكتسااابها التي فالمعلومات مألوفًا، الغريب جعل في تساااهم اوساااتراتيجية هذه كون

 سابقة مراحل على مبنية وتكون أخرأ، نلى مرحلة من المعرفة تلك بناا في واالنتقال لديهم، المعرفة تنظيم على وعملت
 المعرفي بالبناا الحديثة المعلومات الربط عملية من تحد لتي للمفاهيم اكتساااابهم في بدوره أساااهم والذل صاااحيح، بلاااكل
 .لديهم

 من حلها محاولة ثم الملكلة وفهـاام تحديـااد فيهـااا يـااتم المماثلة استراتيجية بأن أيضًا النتيجة هذه تعزأ أن ويمكن
 مما والملابهة، واالستعارة والمجاز والمماثلة بالملكالت واللعور ال،يـااال علـااى تعتمـااد التـااي المهارات من عدد خالل
 تلك  لك نلى نضاااافة للمفـااااااااااهيم، الطلبة اكتسااااب في تنعكس للملاااكالت حلول ونيجاد مبدعة ردود تطوير على يسااااعد

 بظلها، والمدرسية الصفية الحياة وتظلل المدرسي الكتاب علـااى تـااسيطر التـااي النمطية من الطالب أخرجت االستراتيجية
 ومسدووًلا تعلمـااه فـااي نـاالطًا مـاالاركًا بل المعلم، عليه يمليه لما سلبيًا متلقيًا يعد لم التدريس في الطريقة هذه في فالطالب
 عنه.

 كمماثل التلبيه  فيها يقدم التي اللحظة تلـااااااااك في خاصة  التعلم، في متعة للطلبة حقق المماثالت است،دام  أن كما
 له وممتعًا حافزًا كان ربما بينهما، حقيقي تماثل ال موقفين بين يجمع ما على الوقو  في فرنبته التعلم، موضااااع للموقل
 من المسبق والتحضير جهـااة مـاان درد بكـاال ال،اصة العلمية المفاهيم اكتساب على التركيز  لك الكتلا  الـااسعي على
 للتـاادريس أخضعوا الذين الطلبة أن كما تنفيذها. على الفاعلة المـاالاركة لهـاام ليتـااسنى المماثالت، مع للتفاعل الطلبة قبل

 مفاهيم الكتساب و لـاااك الم،صـاااصة الحـاااصة انتهـااااا عند االستمرارية في رنبة أبدوا قد التدريسية ال،طـاااط بطريقـاااة
 جديدة.

 نلى توصاااالت والتي (Andreaseen & Braten, 2010) وبراتين أندرياسااااين دراسااااة مع النتيجة هذه وتتفق

 نهاية،) دراسااااااة مع كذلك وتتفق القرائي، الفهم تنمية في المباشاااااار العرض بطريقة التدريس اسااااااتراتيجية فاعلية وجود
 الصل طلبة لدأ القرائي الفهم مهارات بعض تنمية في الذاتي التساؤل استراتيجية أثر وجود نلى توصلت والتي (2013
سة  مع وتتفق كما ،متوسط  الثاني شارت  والتي (2016 الدسوقي،  درا ستراتيجية  الست،دام  أثر وجود نلى أ لابهات  ا  المت

 المفاهيمي. االستيعاب تنمية في والمتماثالت
 أفراد درجات متوسطات  بين (α≤0.05) داللة مستوأ  عند نحصائيةً  داللة  ات فروق توجد ال :(2) الفرضية 

 لالستراتيجية. تعزأ اوبداعي التفكير اختبار على البعدل التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين
 التفكير اختبار على الطلبة ألداا المعيارية واالنحرافات الحساااااابية المتوساااااطات حسااااااب تم الفرضاااااية الختبار

  لك: يبين (4والجدول) االبداعي
 االبداعي التفكير اختبار على الطلبة لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (4) جدول

 العدد المجموعة البعد
 المتوسط

 القبلي الحسابي

 االنحراف
 المعياري
 القبلي

 المتوسط
 البعدي الحسابي

 االنحراف
 المعياري
 البعدي

 المتوسط
 المعدل الحسابي

 الخطأ
 المعياري

 الطالقة
 160. 3.440 1.20 3.41 94. 2.95 39 الضابطة

 162. 5.391 1.38 5.42 1.22 3.03 39 التجريبية

 المرونة
 302. 5.826 1.81 5.79 1.76 4.69 39 الضابطة

 306. 12.442 2.88 12.47 1.60 4.76 39 التجريبية

 األصالة
 335. 9.880 75. 59. 34. 13. 39 الضابطة

 340. 19.254 92. 1.45 39. 18. 39 التجريبية

ية   المتوساااااااطات   بين ظاهرية    فروق وجود (4) الجدول  خالل من يتضاااااااح بات    لدرجات    الحساااااااااب  بين الطال
 اساااااات،دام تم نحصااااااائية، داللة  ات الفروق هذه كانت ن ا فيما ولمعرفة االبداعي، التفكير اختبار أبعاد على المجموعتين

  لك: يبين (5والجدول) (One Way MANCOVA) المتغيرات متعدد المصاحب األحادل التباين تحليل
 الحسابية المتوسطات بين للفروق (One Way MANCOVA) المتغيرات متعدد المصاحب األحادي التباين تحليل (5جدول)

 االبداعي التفكير اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين طلبة لدرجات
 القيمة
 هوتلنج

 قيمة)ف(
 المناظرة

 مستوى
 الداللة

 البعد
 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 )ف( قيمة
 مستوى
 الداللة

 الطالقة 0.000 77.373 0.239

 000. 52.604 52.643 1 52.643 القبلي

 000. 73.116 73.171 1 73.171 المجموعة

   1.001 75 74.056 ال،طأ

    77 204.519 المعدل الكلي
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 المرونة

 000. 47.577 168.990 1 168.990 القبلي

 000. 237.057 842.008 1 842.008 المجموعة

   3.552 75 262.843 ال،طأ

    77 1290.364 المعدل الكلي

 األصالة

 000. 54.502 238.749 1 238.749 القبلي

 000. 385.131 1687.097 1 1687.097 المجموعة

   4.381 75 324.163 ال،طأ

    77 2317.247 المعدل الكلي

 األداا متوسااااااطات بين (α≤0.05) الداللة مسااااااتوأ عند نحصااااااائية داللة  ات فروق وجود (5) الجدول يبين
 في األسااااااساااااي  الثالث الصااااال طلبة لدأ االبداعي التفكير أبعاد على والضاااااابطة التجريبية المجموعتين ألفراد البعدل
 ومستوأ (77.373) المناظرة= ) ( وقيمة (،0.239) = (Hotelling's Trace) هوتلنج كانت حيث ،الكرك محافظة

 الفروق، تلك  تعود االبداعي التفكير أبعاد  من أل على لمعرفة االحادل التباين  تحليل  اسااااااات،دام  وتم (،0.000) داللتها= 
 ،237.057 ،73.116) ) (= قيم كانت حيث واألصاااااالة( والمرونة )الطالقة الثالثة االبعاد في فروق وجود تبين وقد

 طلبة لصاااااااالح تعود الفروق بأن يالحظ (4الجدول) في الحساااااااابية المتوساااااااطات خالل ومن التوالي، على (385.131
 الصاااال طلبة لدأ االبداعي التفكير أبعاد تنمية في المماثلة السااااتراتيجية أثر وجود نلى يلااااير مما التجريبية، المجموعة
 الثالث.

ستراتيجية  هذه باست،دام  أن نلى النتيجة هذه عزو ويمكن  عقولهم، ونعمال التفكير على الطلبة ساعد  قد الممثلة ا
 يعرض كلما في عقله عملُي التعلم، عملية محور أصاااابح فالطالب البنائية النظرية من تنبثق اوسااااتراتيجية هذه أن وحيث
 واساااااااتذكارها،    بحفظها  ويقوم هي، كما  للمعلومة  متلقي مجرد وليس معلومات،  من لديه   بما  ويربطها  معلومات  من عليه 
 تنمية في سااااعدت الطالب، يؤديها انلاااطة من تتضااامنه ما خالل ومن المماثلة، اساااتراتيجية أن في السااابب يرجع قد كما

 به تقوم ما خالل ومن اوساااتراتيجية هذه أن نلى باوضاااافة لديه، خاص بلاااكل اوبداعي والتفكير عمومًا التفكير مهارات
 تنمية على ساااعدت أخرأ، ملااابهات على للطالب المعلم قبل من أساادلة وطرح متنوعة، للطالب تلاابيهيه أمثلة تقديم من

  لديه، المرونة مهارة تحساااين في أساااهم المعلم قبل من التلااابيهيه األمثلة هذه نوعية على والتركيز لديه، الطالقة مهارات
 مما األصااااالة، مهارة تطوير في ساااااعد قد الطلبة، بقية يطرحه ما بين من فريدًا المثال هذا يكون أن على المعلم وتركيز
 الطلبة. لدأ اوبداعي التفكير تنمية على بالتالي انعكس

 يلااابه ما يجادن محاولة نلى يلجأ فإنه له، مألو  ونير جديد لموقل يتعرض عندما الطالب أن نلى تعزأ قد كما
 نير المواقل تفسر أن المألوفـاااااة للمواقـااااال فيه يمكن الذل المدأ ليكتلل مألوفة، مواقل من يمتلكه وما الموقل،  لك

  خاص. بلكل االبداعي والتفكير عمومًا التفكيـر في والمجازات المماثالت الست،دام مبرر وهذا المألوفة،
 الممارسات  توجيه في تسهم  التي المتنوعة التكاملية االستراتيجيات  من المماثلة استراتيجية  ان نلى تعزأ قد كما
 كما منطقيًا ترتيبًا ومرتبة متتابعة تدريساااية نجرااات او خطوات تتضااامن كونها و لك الدراساااية القاعة داخل التدريساااية

 في للتفكير الكافي المجال لهم وتتيح الصااااافية، المواقل في والتفاعل للملااااااركة الطلبة لدأ الدافعية خلق في تساااااهم أنها
 تحث كونها للطالب العقلية العمليات عمل أتجاه تغيير على تعمل أنها كما الدرد، موضااااوع للاااارح الجوهرية الساااامات
 .العلمي اوبداعي العمل أساسيات من وهذا والمتجددة، المستمرة اونتاجية على

 تنمية في الملااابهة اسااتراتيجية أثر وجود نلى توصاالت والتي (2007 )المومني، دراسااة مع النتيجة هذه وتتفق
 اوبداعي. التفكير
 التجريبية المجموعة طلبة درجات متوسطات بين احصائية داللة ذات فروق توجد ال ومناقشتها: (3) الفرضية نتائج

 ؟"الكرك محافظة في األساسي الثالث الصف طلبة لدى القرائي الفهم اختبار على البعدي القياس في
 في الطلبة درجات متوسااطات بين الفروق لداللة المسااتقلة للعينات )ت( اختبار اساات،دام تم السااؤال عن لإلجابة

   لك: يبين (6) والجدول للجنس تبعًا القرائي الفهم اختبار على البعدل القياد
 

 على البعدي القياس في الطلبة درجات متوسطات بين الفروق داللة لمعرفة المستقلة للعينات )ت( اختبار نتائج (6جدول)
 للجنس تبعًا القرائي الفهم اختبار

 العدد الجنس المتغير
 المتوسطات
 الحسابية

 االنحرافات
 المعيارية

 درجة
 الحرية

 قيمة)ت(
 مستوى
 الداللة

 القرائي الفهم
 4.89 15.28 18  كور

36 .789 .435 
 5.05 14.00 20 نناث
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 بين (α≤0.05) داللة  مساااااااتوأ عند  نحصاااااااائيةً   داللة   ات فروق وجود عدم  (6) الجدول  في الواردة النتائج  من يتبين
 تعزأ القرائي الفهم اختبار على البعدل القياد في الطلبة درجات متوسااااااطات على البعدل القياد في الطلبة درجات متوسااااااطات
 (.435.يساول) داللتها ومستوأ الترتيب، على (789.) المحسوبة= )ت( قيمة بلغت حيث للجنس،

 للجنس تعزأ القرائي الفهم في (α≤0.05داللة) مستوأ  عند نحصائيةً  داللة  ات فروق وجود عدم السبب  ارجاع ويمكن

 ساااواا جميعهم الطلبة وأن والمعلمات، المعلمين وتدريب تأهيل تلاااابه الى المماثلة اساااتراتيجية باسااات،دام درساااوا الذين الطلبة لدأ
 الجنسين كال درد حيث األخرأ، دون فدة تستهد  ال المماثلة فاستراتيجية  واألساليب،  الطرق هذه لهم تصلح  نناثًا أم  كورا كانوا
 السواا. على واالناث الذكور عند ايجابيًا أثرًا أحدث مما اوجرااات، ونفس الظرو   ات تحت

 على وحرصااااهم الطلبة انتباه أثار مما تكون قد وهي ال،طوات، بعض تتضاااامن االسااااتراتيجية هذه أن نلى يعزأ قد كما
 وزيادة الطلبة، بين المنافسة  من حالة تثير خطوات على تنطول االستراتيجية  هذه نن ن  بينهم، المنافسة  من حالة وحدوث المتابعة،
 ربط على عملت قد االستراتيجية  هذه أن الى السبب  يعزأ قد كما .الطلبة لدأ القرائي الفهم تنمية نلى أدت المنافسة  وهذه الدافعية،
 يتعامل وال الن ، مضمون مع يتفاعل الطالب يجعل  اته بحد وهذا المجتمع. وواقع الطالبة، واقع أما بالواقع، المقرواة النصوص

 .الفهم نلى بالضرورة يؤدل و لك فقط، للقرااة أنه معه
 طلبة درجات متوسط  في نحصائًيا  دالة فروق وجود أظهرت والتي ،(2015 الهاشمية، ) دراسة  مع النتيجة هذه وت،تلل

 .اوناث ولصالح الجنس نلى يعزأ القرائي الفهم مهارات اختبار في األساسي الثامن الصل
 القياس في التجريبية المجموعة طلبة درجات متوسطات بين احصائية داللة ذات فروق توجد ال ومناقشتها: (4) الفرضية نتائج

 "الكرك محافظة في األساسي الثالث الصف طلبة لدى االبداعي التفكير اختبار على البعدي
 القياد في الطلبة درجات متوساااطات بين الفروق لداللة المساااتقلة للعينات )ت( اختبار اسااات،دام تم الساااؤال عن لإلجابة

   لك: يبين (7والجدول) للجنس تبعًا بداعياو التفكير اختبار على البعدل
 على البعدي القياس في الطلبة درجات متوسطات بين الفروق داللة لمعرفة المستقلة للعينات )ت( اختبار نتائج (7جدول)

 للجنس تبعًا االبداعي التفكير اختبار

 العدد الجنس البعد المتغير
 المتوسطات
 الحسابية

 االنحرافات
 المعيارية

 درجة
 الحرية

 )ت( قيمة
 مستوى
 الداللة

 التفكير
 اوبداعي

 طالقة
 1.50 5.61 18  كور

36 

.797 .431 
 1.29 5.25 20 نناث

 مرونة
 3.06 13.00 18  كور

1.070 .292 
 2.69 12.00 20 نناث

 أصالة
 98. 1.17 18  كور

-1.839 .074 
 80. 1.70 20 نناث

 كلي
 3.47 19.78 18  كور

.803 .427 
 2.87 18.95 20 نناث

 (α≤0.05) داللة مسااتوأ  عند نحصااائيةً  داللة  ات فروق وجود عدم (7) الجدول في الواردة النتائج من يتبين
 التفكير اختبار على البعدل القياد في الطلبة درجات متوسااااطات على البعدل القياد في الطلبة درجات متوسااااطات بين

 (.427.يساول) داللتها ومستوأ الترتيب، على (803.المحسوبة=) )ت( قيمة بلغت حيث للجنس، تعزأ االبداعي
 التفكير مساااتوأ في (α≤0.05داللة) مساااتوأ عند نحصاااائيًة داللة  ات فروق وجود عدم في السااابب يعزأ وقد

 قد اوبداعي التفكير مساااتوأ أن نلى  لك المماثلة اساااتراتيجية باسااات،دام درساااوا الذين الطلبة لدأ للجنس تعزأ االبداعي
 جنس عن النظر بغض اوبداعي التفكير تنمية الطريقة هذه فاعلية يفسااار مما المساااتوأ، بنفس الذكور من كل لدأ تطور
 من التعليمية البيدة تلاااابه على عالوة  اتها، والمكانية الزمانية للظرو  واوناث الذكور من كاًل تعرض أن كما الطالب،
  والتدريب. واوعداد الدراسية المناهج حيث

 خضاااعوا قد المماثلة بطريقة درساااوا الذين الطلبة أن نلى الجنساااين بين وجود بعدم النتيجة هذه تفساااير يمكن كما
 باوضافة  أيضا،  الزمن حيث ومن األنلطة،  تلك فيها طبقت التي التعليمية، البيدة حيث من ملابهة  ظرو  في ألنلطتها 

 واوناث الذكور شعبتي في متلابهة، بدرجة التعليمية الوسائل توظيل وتم تدريسهم، في نفسها ال،طوات اتباع تم انه نلى
 .اوبداعي للتفكير تورانس اختبار في واوناث، الذكور نتائج تقارب نلى أدأ مما التجريبية، المجموعة في

 والمقترحات: التوصيات
 يلي: بما التوصية يمكن الدراسة نتائج على بناا

 وتنمية المقروا فهم في وفوائدها است،دامها كيفية على والتعر  المماثلة استراتيجية ممارسة على الطلبة تلجيع .1
 .التفكير
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 طرق باست،دام المعلمين اهتمام مدأ على المعلمين تقويم عند التركيز نلى العربية اللغة ملرفي دعوة .2
 .ومتنوعة حديثة واستراتيجيات

 في الطلبة مهارات تنمية في لتوظيفها المماثلة استراتيجية حول ال،دمة أثناا للمعلمين تدريبية دورات نعطاا .3
 .اوبداعي التفكير

 وتوظيفها. است،دامها وكيفية المماثلة استراتيجية است،دام كيفية يوضح معلم دليل نعداد .4
 المماثلة استراتيجية لتضمين -األولى الصفو  في وخاصة– العربية اللغة مناهج نعداد على القائمين اهتمام توجيه .5

 المناهج. في
 للمفاهيم البديلة التصورات تصحيح في المماثلة استراتيجية الطلبة است،دام ثرأ تتناول مماثلة دراسة نجراا .6

 الناقد. التفكير وتنمية المفاهيم واكتساب
 وتنمية العربية اللغة نحو االتجاه تنمية في المماثلة استراتيجية الطلبة است،دام ثرأ تتناول مماثلة دراسة نجراا .7

 التأملي. التفكير

 كالعلوم أخرأ مواد وعلى العليا، واألساسية الثانوية كالمرحلة م،تلفة دراسية مراحل على مماثلة دراسة نجراا .8
 والرياضيات.
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 التربية كلية مجلة المتوساااط". الثاني الصااال طلبة لدأ القرائي الفهم مهارات تنمية في الذاتي التسااااؤل اساااتراتيجية "أثر صاااالح. احمد نهاية،
 .2013 ،125-101 (:14) العدد ،األساسية
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 األساسية للمرحلة االجتماعية الدراسات كتب في العليا التفكير لمستويات التقويم أسئلة مراعاة درجة
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 الملخص
 الدراساااات كتب في العليا التفكير لمساااتويات التقويم أسااادلة مراعاة درجة عن الكلااال نلى الدراساااة هذه هدفت
 التالية: األسدلة عن الدراسة أجابت الدراسة أهدا  قولتحقي األردن، في األساسية للمرحلة االجتماعية
 األردن؟ في األساسي السادد للصل االجتماعية الدراسات كتب في مراعاتها ينبغي التي التفكير مستويات ما
 في األسااااساااية للمرحلة االجتماعية الدراساااات كتب في العليا التفكير لمساااتويات التقويم أسااادلة مراعاة درجة ما
  األردن؟

 والجغرافيا، )التاريس، االجتماعية الدراسااااات كتاب في الواردة التقويمية األساااادلة بجميع الدراسااااة عينة وتمثلت
 الدراسااة اساات،دمت وقد أساادلة، (203) عددها والبالغ األردن في األساااسااي  السااادد للصاال والمدنية( الوطنية والتربية
 معامل بلغ حيث هولساااتي، معادلة ضاااوا في التحليل وتم وثباتها، صااادقها من التأكد بعد للدراساااة، أداة التحليل اساااتمارة
 (.%10) عن تزيد ال العليا التفكير للمستويات التقويم أسدلة نسبة أن نلى الدراسة توصلت وقد (،%96) الثبات

 التفكير مسااتويات من االجتماعية الدراسااات كتب في التقويم أساادلة تضاامين بضاارورة نلى الدراسااة أوصاات وقد
 االهتمام. من مزيدًا ونعطائها والتقويم(، والتركيب )التحليل، العليا

 االجتماعية الدراسات العليا، التفكير مستويات التقويم، أسدلة :المفتاحية الكلمات
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Prof. Dr. Ameen Abu lawi 
Amman Arab University 

 
Abstract 

This study aimed at revealing The Degree of Evaluation Questions Compatibility of 
Higher Thinking in Social Studies Books for the Basic Stage in Jordan. 

The aim of this study is to answer the following questions: 
 What levels of thinking should be considered in the sixth grade textbooks in Jordan? 

 What is The Degree of Evaluation Questions Compatibility of Higher Thinking in Social 
Studies Books for the Basic Stage in Jordan? 

The study sample is represented by collecting all the evaluation questions in social 
studies books (History, Geography, National and )civic Education (for the sixth grade in 
Jordan, which are (203) questions. The study also used the Analysis Form achech list after 
assuring its validity relibity applying, also it was analyzed in light of Holsti equation، showing 
reached (96%), Results of the study concluded that: 

Evaluation questions in social studies books (History, Geography, National and civic 
education) focused on higher lower questions by (90%), While the evaluation questions in 
these books neglected the higher cognitive levels and got a percentage of only (10%) 
Key Words: OBSERVANCE OF HIGHER THINKING SKILLS, EVALUATION QUESTIONS, SOCIAL 
STUDIES TEXTBOOKS 
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  :المقدمة
 أهمية  ات باعتباره التعليم ضاارورة نلى أدأ ما كبيرًا، سااكانيًا انفجارًا نيوالعلاار الحادل القرن في العالم شااهد

 يؤدل مما ؛والتقني المعرفي الصاااعيدين على الطالب لدأ الدافعية نثارة على يعمل تواصااالي نلااااث وأنه ،لإلنساااان عالية
 الدراساااااات وكتب بعامة التربوية المؤساااااساااااات على األعباا وزيادة ،الحياة مجاالت م،تلل في كبير بلاااااكل التأثير نلى

 حياة على تغيرات من حدث وما والتقنية المعرفية التغيرات مع التفاعل نلى اونساااان  حاجة بسااابب  ب،اصاااة،  االجتماعية
 اكتساااااب كيفية في واألهمية التعليم، أهمية حول وعيه وزيادة ،الفرد شاااا،صااااية صااااقل في تسااااهم والمجتمعات اونسااااان
 الجديد. العصر في للعيش والتغيرات التطورات لمواكبة والمعار  ال،برات
 ،التربوية العملية تهم التي العناصااااااار جميع فيها يلاااااااترك هادفة تربوية عيةاجتما انتقائية عملية هو التعليم أنو
 تساااعد مادية نفسااية شااروث توفير عن عبارة والتعليم األمور، وأولياا وطلبة ومعلمين وتربويين ملاارفيين من وت،صااها
 واالتجاهات   والقيم وال،برات المهارات  ونكساااااااابه  به  المحيطة  البيدة  عناصااااااار  مع بالتفاعل    النلاااااااط التعلم على المتعلم

 (2003 الالزمة.)الحيلة،
 الفرد يبدأ المرحلة هذه في نن ن  فرد، لكل األكاديمية المساااايرة طريق في األولى اللبنة األساااااسااااية  المرحلة تعد

 تسااااااعد ساااااليمة، اجتماعية تعليمية بيدة ضااااامن جدلا بلاااااكل المعلم مع والتفاعل والمعار  وال،برات المعلومات بتلقي
 التعليمية للمساااايرة األولى ال،طوة بمثابة وهي الصااااحيح، باللااااكل رأيه عن والتعبير وتطويرها نفسااااه بناا على الطالب
 .(2003الحي، )عبد والكتابة. القرااة بداية مرحلة وهي والعلمية

 بماْلقالامم عالَّما الَّذمل (3) اْلأاْكراُم وارابُّكا اْقراْأ (2) عالاٍق ممْن اْلإمْنساااااانا خالاقا (1) خالاقا الَّذمل رابِّكا بماساااْامم "اْقراْأ تعالى لقوله
 العلق( )سورة (.5) ياْعلاْم لاْم ماا اْلإمْنساانا عالَّما (4)

 تزويد على تعمل نهاأل ؛األنسااان حياة في البالغة األهمية  ات المباحث من تعتبر االجتماعية الدراسااات كتب نن
 كتب نوأ المساااااتقبل، لبناا منه االساااااتفادة وكيفية واألبناا لالحفاد الساااااابقة األجيال تركته الذل التراث حفظ بكيفية الفرد

 االجتماعية الدراسات كتب أن سنجد الدراسة هذه ففي ؛حداثة الدراسية المناهج ميادين أكثر من تعد االجتماعية الدراسات
 ثرهأوت  عليها  أثره ومدأ  ،فيها  يعيش التي بالبيدة   وعالقته  ،اونسااااااااان بدراسااااااااة  يهتم الذل  المعرفة  فروع من هام  فرع

  (2009 بها.)المهر،

 تتضاامنها التي المعرفي المجال في لألساادلة مسااتويات سااتة فيها قدم التي التصاانيفات أهم من بلوم تصاانيل ويعد
 القدرات تنمية المعلومات، العلمية، المعرفة المتعلم باكتساب األدائية السلوكية باألهدا  وتتعلق ،التعلمية التعليمية العملية

 من التربوية األهدا  من مساااتويات ساااتة على بلوم تصااانيل اشاااتمل وقد العلمية، المعرفة هذه اسااات،دام في والمهارات
 أسااااد على يقوم التصااانيل وهذا .والتقويم( التركيب،و التحليل،و التطبيق،و الفهم،و )المعرفة، وهي: األعلى نلى األدنى
 (2004 التتابعي.)طعيمة، المعرفي التنظيم

 تذكر عملية تتضااامن وهي المعرفي، المجال في الساااتة المساااتويات أدنى المعرفة تعد ((Knowledge المعرفة

 واستذكارها. التعليمية المادة واستدعاا تمييز، على القدرة أل سابقًا، تعلمها تم التي العلمية والمعرفة المعلومات،
 المادة فهم على الطالب امتالك قدرة وبالتالي األشاااياا معنى اساااتيعاب على القدرة :Comprehension)) الفهم

  العلمية. والمفاهيم المبادئ وتفسير المتعلمة، التعليمية
 الملااااكالت بحل و لك جديدة، مواقع في تعلمها تم معرفة تطبيق أو باسااااتعمال القيام :(Application) التطبيق

 جديدة. أوضاع في جديدة مسائل وحل
 مما  عالقات  من بينها  ما  وندراك الم،تلفة،  أجزائها  نلى العلمية  المادة  تفكيك  على القدرة  (:(Analysis التحليل 

 وتركيبتها. بنيتها فهم على يساعد
 . جديدة مادة أو مركب لتكوين بعضها مع م،تلفة أجزاا دمج :(Synthesis) التركيب
 بموجب  المتعلمة  المادة  قيمة  على حكم نعطاا  على "القدرة  (118 ،ص2005 )الحيلة  :(Evaluation) التقويم

 (2005 المعرفي".)الحيلة، المجال في مستوأ أعلى التقويم مستوأ في التعليمية النتاجات وتعد ،واضحة محددة معايير
 أساااااادلة مراعاة درجة في االجتماعية الدراسااااااات جوانب من جانبًا لتتناول الدراسااااااة هذه تأتي االطار هذا وفي

 في األساااااسااااية للمرحلة االجتماعية الدراسااااات كتب في ( والتقويم التركيب،و )التحليل، العليا التفكير لمسااااتويات التقويم
 معينة،  اتجاهات   و ات متواضاااااااعة  المجال  هذا  في جاات  الدراساااااااات  فإن  أهميتها  ومع ينالباحث  علم حدود  في األردن،
 كتب من درد كل نهاية بعد الواردة التقويمية األساادلة تحليل خالل من المعرفة، حقل في أهمية  ات آخر جانبًا وتضاايل
 التي واألبحاث للدراسااات التوصاايات بعض في جاا وقد ،2017ة2016 األول الدراسااي للفصاال االجتماعية الدراسااات
 الجغرافيا،و )التاريس، االجتماعية الدراساااات كتب في العليا التفكير لمساااتويات التقويم أسااادلة مراعاة جةدر على أجريت

 الدراساااات كتب وأن ،الموضاااوع هذا حول الدراساااات من المزيد بإجراا األسااااساااي الساااادد للصااال الوطنية( التربيةو
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 من نيره دون المبحث هذا على الدراسااااة هذه نجراا نلى دفعني الذل األمر نفسااااها الباحثة اهتمامات من هو االجتماعية
 عينة التقويم أسدلة  على لبلوم المعرفي المجال تصنيل  مستويات  توزيع مةامال مدأ عن الدراسة  هذه تكلل و المباحث،
 التربوية. األهدا  تحقيق في منها لالستفادة الدراسة هذه نتائج نعمم أن يمكن ن  الدراسة،

  الدراسة: مشكلة
 الدراسات كتب في العليا التفكير لمستويات التقويم أسدلة مراعاة درجة نلى التعر  هو الدراسة هذه من الغرض

 األردن. في األساسية للمرحلة االجتماعية
 الدراسة: أسئلة
 اآلتية: األسدلة عن الدراسة هذه أجابت

 األردن؟ في األساسي السادد للصل االجتماعية الدراسات كتب في مراعاتها ينبغي التي التفكير مستويات ما ▪
  األردن؟ في األساسية للمرحلة االجتماعية الدراسات كتب في العليا التفكير لمستويات التقويم أسدلة مراعاة درجة ما ▪

  الدراسة: أهمية
 النظرية: األهمية

 التعر  من تمكنهم ن  األساسي،    السادد  للصل  االجتماعية الدراسات  معلمي الدراسة  هذه تفيد أن المؤمل من
 االختبارات وفي الصفية، الغرفة في طلبتهم مع تفاعلهم أثناا أسدلتهم يصونوا ن  الثالثة، الكتب في األسدلة مستويات نلى
 مراعاة درجة لتبين جاهدة تساااعى الدراساااة هذه نوأ الطلبة، تفكير تنمي والتي تتضااامنها، التي الجيدة األسااادلة نمط على
 درد كل نهاية بعد األردن في األساااسااية  للمرحلة االجتماعية الدراسااات كتب في العليا التفكير لمسااتويات التقويم أساادلة
 الدراسااة هذه وتدعو الوطنية(، والتربية والجغرافيا، )التاريس، السااادد للصاال االجتماعية الدراسااات مبحث درود من
 لبلوم المعرفي المجال حسااااااب العليا التفكير لمسااااااتويات تبعًا الكتب هذه تحليل حول الدراسااااااات من العديد بإجراا القيام

 االجتماعية. الدراسات حقل في المعرفي المجال نلى نضافة هناك يكون وأن ،والقوة الضعل نقاث لىن للتعر 
 التطبيقية: األهمية

 عن راجعة بتغذية كتبها ومؤلفي االجتماعية الدراسااااات مناهج واضااااعي تزود أن الدراسااااة هذه في المؤمل من
 ،االجتماعية الدراسات كتب في تسهم مدروسة عملية نتائج بتقديم المعرفية العقلية للعمليات التقويمية األسدلة مراعاة مدأ
 تقويم عند التربويين الملاارفين الدراسااة هذه تزودو الطلبة، لدأ التفكير تنمية على يلااجع بلااكل الكتب هذه تطوير وفي
 المحللة  بالكتب   الرتباطهم  االجتماعية   الدراساااااااات   معلمي الحالية   الدراساااااااة   وتفيد  الطلبة،  وتعليم تعلم في المعلمين أداا

 منها. المنلودة األهدا  تحقيق بفاعلية واهتمامهم
 وحدودها: الدراسة محددات

 اآلتية: المحددات ضوء في الدراسة نتائج تعميم يمكن
 للفصااااال األردنية والتعليم التربية وزارة قبل من المقررة االجتماعية الدراساااااات كتب في المتضااااامنة التقويم أسااااادلة ▪

 :وهي ،أجزاا ثالثة من مكونة األساسي( السادد )الصل الوسطى األساسية للمرحلة 2017ة2016 األول الدراسي
 الوطنية(. والتربية والجغرافيا، )التاريس،

 بلوم تصااانيل وفق العليا التفكير مساااتويات حساااب بإعدادها انالباحث قام التي التحليل باساااتمارة ممثلة الدراساااة أداة ▪
(Bloom)، وثباتها. صدقها من والتأكد 

 الصلة: ذات السابقة الدراسات
 المطور اوسااالمية التربية كتاب في وردت التي التقويمية األساادلة تحليل نلى هدفت التي (2013 السؤؤلخي،( دراسؤؤة ▪

 التركيب،و التحليل،و التطبيق،و الفهم،و )التذكر، لبلوم المعرفي المجال مسااااتويات وفق األردن في السااااابع للصاااال
 واساات،دمت سااؤااًل، (376) عددها بلغ التي الكتاب في الواردة التقويم أساادلة بجميع الدراسااة عينة وتمثلت التقويم(،و
 نلى الدراسااة هذه توصاالت وقد ،%95،51 الثبات عامل وبلغ ،هولسااتي معادلة التحليل ثبات من التأكد الدراسااة هذه

سابع  للصل  اوسالمية  التربية مبحث في التقويمية األسدلة  تركيز لكل  المقالية األسدلة  على ال  حساب  على واضح  ب
 على ركزت األسااادلة هذه وأن المعرفية، المساااتويات جميع تقيس ال الدراساااة هذه بأن ولوحظ الموضاااوعية األسااادلة

 وتوصاااالت ،%98،9 بنساااابة سااااؤااًل (278) ألساااادلةا عدد وبلغ ،%94،3 عالية بنساااابة الدنيا معرفيةال المسااااتويات
 االبتكارل التفكير على المتعلم تقوية نلى يؤدل الذل التركيب مسااتوأ من التقويمية األساادلة وجود عدم نلى الدراسااة

 .%5،7 نسبة بلغت المستويات بقية أما الملكالت حل في
 التفكير مهارات تنمية نحو االجتماعية الدراساااااات معلمي اتجاهات معرفة نلى هدفت (2013 )العسؤؤؤؤؤاف، دراسؤؤؤؤؤة ▪

 من تكونت علااااوائية عينة اختيار وتم الثالثة، عمان تربية مديرية في العليا االساااااسااااية  المرحلة طلبة لدأ اوبداعي
 تنمية نحو المعلمين اتجاهات نأ نلى النتائج توصاالت وقد ،فقرة 45 من الدراسااة أداة وتكونت ومعلمة، امعلم (133)

 نحو المعلمين اتجاهات في نحصااائية داللة  ات فروق وجود مع الطلبة، لدأ نيجابية كانت اوبداعي التفكير مهارات
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 وجود وعدم العليا، الدراسااااات  شااااهادة  حملة ولصااااالح  العلمي المؤهل لمتغير تعزأ اوبداعي التفكير مهارات تنمية
 لمتغير تعزأ الطلبة  لدأ  اوبداعي  التفكير مهارات  تنمية  نحو المعلمين اتجاهات    في نحصااااااااائية  داللة   ات فروق
 ال،دمة(. )سنوات ال،برة

 األسدلة طرح عند االنتظار وزمن التصنيفية القدرة مستوأ نلى لتعر ل هدفت التي (2012 وزميله، )خليفة دراسة ▪
 هذه في اساات،دم وقد االجتماعية، التربية في طالباتهن بتحصاايل وعالقتهما األساااسااي  السااادد الصاال معلمات لدأ

 تحصاااايلي اختبار وبناا لبلوم، المعرفي المجال تصاااانيل حسااااب األساااادلة ألنواع التصاااانيفية القدرة اختبار الدراسااااة
 وقد األسااااادلة، توجيه في االنتظار زمن لقياد أداة الباحثان واسااااات،دم والجغرافيا، الوطنية والتربية التاريس لمباحث
 المعيار وباست،دام  السادد  الصل  من طالبة (759و) الدراسة  مجتمع من معلمة (35) على الدراسة  عينة اقتصرت 
 والمسااتوأ التصاانيفية القدرة متوسااط بين نحصااائية داللة  ات فروق وجود نلى الدراسااة توصاالت وقد ،T اوحصااائي

 المسااتويات  ات واألساادلة الدنيا المسااتويات  ات األساادلة يبين نحصااائيًا دال وجود يضااًاأ وأظهرت ،تربويًا المقبول
 الدنيا. المستويات لصالح و لك العليا،

 في اوسااالمية الثقافة لمبحث العامة الثانوية اللااهادة امتحانات أساادلة تقييم نلى هدفت التي (2011 )العزيز، دراسؤؤة ▪
سة  عينة وتكونت التربوية، المعايير ضوا  سدلة  من الدرا لهادة  امتحانات أ  اوسالمية  الثقافة لمبحث العامة الثانوية ال
 واست،دم الدراسة، هذه في التحليلي الوصفي المنهج الدراسة هذه است،دمت وقد األردن، في 2011-2005 للسنوات
 األساادلة نساابة ارتفاع الدراسااة نتائج وأظهرت للدراسااة، أداة بلوم تصاانيل حسااب األهدا  لمسااتويات تحليل اسااتمارة
 والتقويم، والتركيب والتحليل، التطبيق بمسااااااتوأ المتعلقة األساااااادلة وان،فضاااااات والفهم، التذكر بمسااااااتوأ المتعلقة
 التربوية  والمعايير  مرتفعة،  بنسااااااابة   االمتحانية   الورقة  بمجال  ال،اصااااااااة  التربوية  المعايير  وجود النتائج  وأظهرت
 .%98.7 بلغت مرتفعة بنسبة توافرت الدراسة عينة االمتحانات أسدلة بمجال ال،اصة

 )السااابع، الصاافو   ات العليا األساااسااية للمرحلة الجغرافيا منهاج تقويم نلى هدفت والتي (2010 )مصؤؤلح، دراسؤؤة ▪
 قامف التحليلي الوصاافي المنهج الدراسااة هذه اساات،دمت وقد ،العالمية االتجاهات بعض ضااوا في (التاسااعو الثامن،و

 وقد العليا، األساااااسااااية  المدارد في الجغرافيا مدرسااااي من امعلم (140) من تكونت لالتجاهات معايير قائمة بعمل
 الثبات ومعامل (%87) كرونباخ ألفا طريقة واساااات،دم الثبات معامل بحساااااب األدوات صااااالحية من الباحث تحقق
بة   بلغت  النتائج  وأبرز ،اعالي    لكليهما  الثبات  معامل    وكان  (%98.88) التحليل  لقائمة     النظر لوجهة  العامة    النسااااااا
 العامة النساابة ضااعل نلى وتلااير ،مرضااية نير نساابة وهي %49.15 العالمية االتجاهات بعض توافر في للمعلمين
 الجغرافيا. منهاج محتوأ في االتجاهات معايير لتوافر

 معلمي باعدادها يقوم التي النهائية االختبارات أساااادلة انماث نلى تعر لل هدفت والتي (2010) الصؤؤؤؤرايرة دراسؤؤؤؤة ▪
 ببعض وعالقتها ومسااااااتوياتها االهدا  مجاالت ضااااااوا في وال،امس الرابع للصاااااافين والوطنية االجتماعية التربية

 الكلي المجموع بلع وقد  ،اختبار  (82) وعددها   النهائية   االختبارات  أسااااااادلة  لتحليل  بطاقة   الباحثة   عدت فأ  المتغيرات،
 لألساااادلة العام النمط نأ الدراسااااة نتائج وبينت الثالث، المجاالت على موزعة سااااؤال (1680) االختبارات ساااادلةأل

 خاص. بلكل التذكر مستوأ وعلى عام بلكل المعرفي المجال على تركز االختبارية
 بتدائياال طالب لدأ الناقد التفكير فح  نلى هدفت والتي (2014)العنزل، في المذكورة (Legant,2010) دراسة ▪

  الدراسااااااية المناهج بتعزيز يقوموا حتى الطلبة لجذب يساااااات،دم ملااااااروع وهو التعلّمي الملااااااروع في الملاااااااركين
 في ننجازاتهم ومساااااتوأ الدراساااااة( )أفراد االبتدائي طلبة من الناقد التفكير مساااااتوأ بين العالقة ولبحث األكاديمية،
 الطالب جميع الدراسة  عينة وكانت ،الطلبة ننجازات لتقييم مسبقاً  وضعت  جداول خالل من قياسه  تم الذل الملروع 
 من الغرض لتحقيق المالحظة أسااااالوب الباحثة واسااااات،دمت والدن، والية في الملاااااروع في الملااااااركين االبتدائي
 االبتدائي الطلبة لدأ اونجاز ومسااتوأ الناقد التفكير مسااتوأ بين نيجابية عالقة وجود النتائج أبرز وكانت الدراسااة،
 الملروع. في الملاركين

 في الواردة التقويمية األساااادلة تحليل نلى هدفت والتي (2014 )العنزل، في المذكورة (2009 )سؤؤؤؤويدان، دراسؤؤؤؤة ▪
 تصاانيل وفق السااورية، العربية الجمهورية مدارد في الثانول األول الصاال على المقرر الطبيعية الجغرافيا كتاب
 ودنيا، عليا عقلية مساااتويات نلى تحتاج التي األسااادلة تصااانيل الدراساااة هذه في اسااات،دم وقد ،المعرفي للمجال بلوم

 هولستي  معادلة مست،دم  التحليل ثبات من الباحث تأكد وتم الجغرافيا، كتاب في الواردة باألسدلة  البحث عينة وتمثلت
 من الدنيا للمساااتويات ميةالتقوي األسااادلة على التركيز نلى الدراساااة توصااالت وقد %87،6 نسااابة الثبات معامل وبلغ
 وهي جدًا ضاااعيفة نساااب على فحصااال التقويم مساااتوأ أما .%65،24 مقدارها نسااابة على الفهم حصااال ن  ،التفكير
0،86% . 

 درست  كتب ست  من التقويمية األسدلة  واقع تحليل عن للكلل  نلى هدفت والتي (2009 والخوالدة، )عطية دراسة  ▪
 المحتوأ، تحليل أسااالوب الدراساااة واسااات،دمت ،ساااؤااًل (2565) األسااادلة عدد وبلغ 2007ة2006 الدراساااي للعام
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 وبلغت عضااوًا (30) وعددهم االختصاااص  ول المحكمين من عدد على عرضااها تم األداة ثبات صاادق من وللتأكد
ست،راج  وتم %92،81 الثبات نسبة  سة  هذه نليه توصلت  ما وأبرز المدوية والنسب  التكرارات حسب  النتائج ا  الدرا
ها  لة   على ركزت أن يا    بالمساااااااتويات     واهتمت  والوجداني،  المهارل  المعرفي المجال  في التقويمية  األساااااااد لدن  من ا

 . متوازنة ونير متنوعة الموضوعي لللكل الفرعية النواع وجاات ،التذكر(و التفكير)الفهم،
 في األردن في األطفال رياض لمرحلة اوسااااالمية التربية كتب تقويم نلى هدفت والتي (2008 )شؤؤؤؤديفات، دراسؤؤؤؤة ▪

 (12189) الدراسة  مجتمع تكون وقد الدراسة  أنراض لتحقيق استبانة  الدراسة  أداة وكانت التربوية، المعايير ضوا 
 النتائج أبرز وكانت الثالثة، المملكة أقاليم على موزعة معلمة (120) عددها منتظمة علاااااوائية  عينة تناولت معلمة،
 الفني واوخراج 2.57 ال،ارجي الكتاب يلاااكل ال،اصاااة التربوية للمعايير الحساااابي المتوساااط أن الدراساااة هذه في

 وكتاب والحديث العبادات في الكتاب ومحتوأ 2.34 ال،ارجي الكتاب بلكل  ال،اصة  التربوية المعايير وأن ،2.30
 .2.19-1.66 والتقويم الكريم والقرآن العقيدة

 في الرياضاااايات  لمعلمي النهائي المدرسااااية  االمتحانات أساااادلة  تقويم الى هدفت والتي (2008 )القديرات، دراسؤؤؤؤة  ▪
 الدراسة  عينة وشملت  العلمي، ومؤهله المعلم خبرة لمستوأ  تبعًا بلوم تصنيل  ضوا  في األردن في الثانوية المرحلة
 نتائج  وبينت  والعقبة،  ربد ن محافظتي  في العاملين  المعلمين من ومعلمة  معلم (134) اعدها   التي وراقاأل جميع على

سة    الذل المعلم مؤهل الى تعزأ نحصائياً  دالة فروق ووجود ،المعلم خبرة الى تعزأ نحصائياً  داله فرق وجود الدرا
 متدنية معرفية مساااتويات من المعلمون يضاااعها التي األسااادلة معظم نأ يضاااًاأ النتائج وبينت عال، دبلوم درجة يحمل
 العليا. المعرفية المستويات باقي عن نفلت حين في والمعرفة واالستيعاب الفهم مستوأ على مركزة

 التعليم مرحلة في المقررة الجغرافيا كتب في الواردة التقويمية األسااادلة تحليل نلى هدفت (2003 )حمادين، دراسؤؤؤة ▪
 الباحث صممها  التي التحليل استمارة  من الدراسة  أداة وتكونت ،2002ة2001 الدراسي  للعام عمان بسلطنة  الثانول
 الجغرافيا كتب في التقويمية األسااادلة اهتمام نلى الدراساااة توصااالت وقد المذكورة، الكتب في الواردة األسااادلة لتحليل

 العليا  المساااااااتويات  حسااااااااب على التطبيق(و الفهم،و )التذكر،  المعرفية  األهدا   من الدنيا   بالمساااااااتويات    المذكورة 
 التقويم(.و التركيب،و )التحليل،

 الثقافة م،تلطة مجموعة لدأ الناقد التفكير قدرات في البحث هدفت والتي (Lambard,2008&Grosser) دراسؤؤة ▪

 هذه في واسااات،دم فريقيا،ن جنوب جامعة في األـااااااااااولى السااانة في الطالب تدريس معلمي من افرد 114 من تكونت
سة  سة  وهدفت الناقد، للتفكير واطسون  اختبار الدرا  الناقد التفكير قدرات بين العالقة نلى داخلية نظرة تقديم نلى الدرا
 العالم ثقافات بأن وأوضحت  ،الناقد التفكير مهارات ضعل  نلى النتائج وأظهرت المستقبل  مدرسي  من مجموعة لدأ

 الناقد. التفكير من تمكنهم لم الطلبة لهؤالا المتنوعة
 نيجيريا في اونساانية  العلوم لمباحث العامة الثانوية اختبارات وتقويم تحليل نلى هدفت والتي (john,2003) دراسؤة  ▪

 الثانوية، للمرحلة العامة لألهدا  وتغطيتها الدراسااااااية للمادة شاااااااملة وكانت ،(2001-1995) الزمنية الفترة خالل
 تصاانيل  وفق التحليلي الوصاافي  المنهج الدراسااة  هذه في اساات،دم  ولقد ن،الجنسااي  بين الفردية الفروق مراعاة ومدأ
-1995) الدراساااااااية   لالعوام امة الع  الثانوية   اختبارات  من الدراساااااااة  وعينة  المجتمع وتكون ،المعرفي للمجال  بلوم

 تغطي لم االختبارات أن وهي ،النتائج أبرز الدراسااة  هذه وأظهرت ،التحليل اسااتمارة  الدراسااة  داةأ وكانت ،(2001
 العقلية المهارات على تركز العظمى الغالبية وأن الفردية، الفروق تراعي ال وأنها ،%40 بنسااابة نال العامة األهدا 
 بلوم. تصنيل حسب العليا المهارات حساب على الدنيا

 الدراسة: منهج
 االجتماعية الدراسات كتب في الواردة التقويم أسدلة  تحليل في التحليلي الوصفي  المنهج الحالية الدراسة  اعتمدت

 األردن في والمدنية( الوطنية والتربية والجغرافيا، )التاريس، وهي ،كتب ةثالث من والمكونة األسااااساااي الساااادد للصااال
 التفكير لمستويات  التقويم أسدلة  مراعاة درجة على الوقو  بهد  و لك ،2017ة2016 العام من األول الدراسي  للفصل 
 األردن. في األساسية للمرحلة االجتماعية الدراسات لكتب العليا

 الدراسة: مجتمع
 دراسااااية، وحدات تسااااع في تقع االجتماعية، التربية درود من درسااااًا وثالثين اثنين في الدراسااااة مجتمع تمثل

 التاريس، هي: ،أجزاا ةثالث في يقع الذل األساااااااسااااااي  السااااااادد للصاااااال االجتماعية التربية مبحث بمجموعها تلااااااكل
 األساااااااسااااااية المرحلة طلبة على األردنية والتعليم التربية وزارة قبل من والمقرر والمدنية، الوطنية والتربية والجغرافيا،
 .2017ة2016 الدراسي العام من األول الدراسي للفصل الهاشمية األردنية المملكة لمدارد

 الدراسة: عينة
 الفصااال ت،  التي ،الثالثة االجتماعية التربية مبحث في الواردة التقويم أسااادلة جميع من الدراساااة عينة تكونت

 (1) رقم بالجدول موضحال أسدلة (203) عددها والبالغ 2017ة2016 األول الدراسي
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 األساسي السادس للصف االجتماعية الدراسات كتب في األسئلة وتوزيع الدراسة عينة (:1) الجدول
 األسئلة لعدد المئوية النسبة األسئلة عدد الدروس عدد الوحدات عدد المقرر الكتاب اسم

 %35 71 13 4 التاريس

 %30 61 10 2 الجغرافيا

 %35 71 9 3 والمدنية الوطنية التربية

 %100 203 32 9 المجموع

 
 

 الدراسة: أداة
 فقد وثباتها صااااادقها من والتأكد ،بإعدادها انالباحث قام التي الدراساااااة، أداًة التحليل اساااااتمارة الدراساااااة اعتمدت

  : وهي ،2017ة2016 األول الدراسااي للفصاال الثالثة االجتماعية التربية كتب في الواردة التقويم أساادلة جميع تضاامنت
 تصاانيل وفق األساادلة هذه وتحليل سااؤااًل(. 71 والمدنية: الوطنية والتربية أساادلة، 61 والجغرافيا: سااؤااًل، 71 )التاريس:
 وهي: ،المعرفي للمجال (Bloom) بلوم

 التذكر ▪
 الفهم ▪
 التطبيق ▪
 التحليل ▪
  التركيب ▪
 التقويم ▪

 ألهدا  الدنيا والمستويات بالدراسة المعنية هي العليا المستويات ن ن  ؛ المستويات جميع نلى األسدلة تحليل وتم
 هذه ضااوا في االجتماعية التربية مبحث وحدات في الواردة التقويم أساادلة تصاانيل تمف التحليل، فدات بوصاافها المقارنة،
  (.2) الملحق في موضحال المستويات
 )تحليل، (Bloom) بلوم مسااااااتويات في المعرفي والمسااااااتوأ التحليل وحدة )السااااااؤال( الدراسااااااة اعتمدت وقد

 التحليل. فدات تقويم(و تركيب،و
 األداة: صدق

 محكمين على المعرفي للمجال بلوم تصاانيل وفق التحليل اسااتمارة بعرض انالباحث قام األداة صاادق من للتحقق
 تربويين وملاارفين والتقويم، القياد وت،صاا  التدريس وطرق المناهج في أساااتذة منهم واالختصاااص ال،برة  ول من
 أن يرأ واحد محكم ساااااتثناااب %7 الموافقة نسااااابة كانت وقد ،(4) الملحق في أسااااامائهم الواردة االجتماعية التربية في

 .(Bloom) لبلوم العليا التفكير مستويات من يعد التطبيق

 الدراسة: أداة ثبات
 لهم ممن االجتماعية الدراسااااات مجال في مت،صااااصااااين بمحللين االسااااتعانة تمت الدراسااااة أداة ثبات من للتأكد

 على بتدريبهما أيضااا انالباحث قامو نليه، تهد  وما الدراسااة أهمية بتوضاايح انالباحث قام وقد ،التدريس مجال في ال،برة
 تصاااانيل بطاقات من نساااا،ة منها بكل مرفقًا االجتماعية، الدراسااااات كتب من بنسااااس تزويدهم تم وقد التحليل، خطوات
 منهما كل مسااتقل بلااكل التحليل عملية بإجرااات المحللين قاما أن وبعد تساالسااليًا، ترقيمًا مرقمة األساادلة وكانت األساادلة،
 معادلة باساااااات،دام المحللين بين واالختال  االتفاق نساااااابة حساااااااب وتم التحليل بطاقات بجمع الباحثة قامت اآلخر، عن

 هولستي:
 %100×  االختال  بها وجد التي اوجابات عدد -عليها المتفق اوجابات عدد = االتفاق نسبة

  الكلي اوجابات مجموع                                         
بة   بلغ وقد  ية    قيمة  وهي (%96) التحليلين بين التوافق نسااااااا  جانب    من التربول البحث  ألنراض ومقبولة  عال

 وتفسااااااايرها   التحليل  نتائج  اعتماد  نمكانية   على وتدل  المطلوب، المنهجي بالثبات   تتمتع األداة أن على اوطمدنان  وتبعث 
 ومناقلتها.

 ومناقشتها الدراسة نتائج
 للصااال االجتماعية الدراساااات كتب في مراعاتها ينبغي التي التفكير مساااتويات "ما :األول السؤؤؤؤال عن اإلجابة

 الدراسات كتب في التقويم ألسدلة المدوية والنسب التكرارات حساب تم السؤال عن لإلجابة األردن" في األساسي السادد
 (.2) الجدول في كما النتائج وكانت األساسي السادد للصل االجتماعية
 المئوية ونسبها بلوم تصنيف على األساسي للصف االجتماعية الدراسات كتب في التقويمية األسئلة توزيع (:2) الجدول
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 المساق
 التقويم التركيب التحليل التطبيق الفهم التذكر

 نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار نسبة تكرار
 %0 0 %6 4 %8 5 %6 4 %33 22 %51 36 التاريس

 %0 0 %2 1 %3 2 %8 5 %12 7 %75 46 الجغرافيا
 الوطنية التربية

 والمدنية
38 54% 21 30% 4 6% 5 7% 3 4% 0 0% 

 0 0 %4 8 %6 12 %7 13 %25 49 %60 120 المجموع

 )التاريس، االجتماعية الدرسااااااات كتب في الموجودة التقويمية األساااااادلة معظم أن (2) رقم الجدول من يتضااااااح
 وتعتمد مساااتواها، في ةتذكيري أو معرفية أسااادلة كانت األسااااساااي، الساااادد للصااال والمدنية( الوطنية التربية الجغرافيا،
 أعلى تعد وهي (،%75) نساابة الجغرافيا مبحث في التذكر أساادلة بلغت فقد الطالب، عند والفهم الحفظ على كبير بلااكل
 التربية مبحث في التذكر أسادلة  وحصالت  (%51) نسابة  على حصالت  والتي ،التاريس لمبحث التذكر بأسادلة  رنةمقا نسابة 
 لمبحث (%33) نسبة  بلغت فقد الفهم أسدلة  أما السائدة،  األسدلة  هي التذكر أسدلة  فكانت (،%54) نسبة  والمدنية الوطنية
 (.%12) مقدارها نسبة على حصلت الجغرافيا مبحث وفي التاريس،

 أسدلة  حصلت  فقد التطبيق مستوأ  عن أما (،%30) نسبة  على حصلت  فقد والمدنية الوطنية التربية مبحث أما
 والمدنية الوطنية التربية مبحث وحصلت  (%8) نسبة  على الجغرافيا مبحث وحصلت  (،%6) نسبة  على التاريس مبحث
 مبحث في األساااادلة وحصاااالت (%8) نساااابة التاريس مبحث أساااادلة حصاااالت فقد التحليل مسااااتوأ عن أما (،%6) نساااابة

 بلوم مسااااتويات من ال،امس المسااااتوأ عن أما (،%7) نساااابة والمدنية الوطنية التربية ومبحث (%3) نساااابة الجغرافيا
 (.%6) التاريس مبحث في األسدلة حصلت فقد التركيب وهو المعرفي للمجال

 نسبة  على حصلت  فقد والمدنية الوطنية التربية لمبحث األسدلة  عن أما ( %2) نسبة  الجغرافيا مبحث في األسدلة  حصلت 
 والجغرافيا، )التاريس، االجتماعية الدراسات أسدلة في نسبة بأية المستوأ هذا يحظ فلم ،التقويم وهو األخير للمستوأ نأتيو (.4%)

 األسدلة. من الثالث بالمواد المتعلقة التقويم أسدلة خلت أنه أل األساسي، السادد للصل الوطنية( والتربية

 كتب في العليا التفكير لمستويات التقويم أسدلة مراعاة درجة "ما على ين  والذل ،الثاني السؤال عن ولإلجابة
  األردن؟ في األساسية للمرحلة االجتماعية الدراسات

 العليا المعرفية والمستويات الدنيا المعرفية للمستويات والتكرارات المئوية النسب (:3) جدول

 المقرر الكتاب اسم
 العليا المعرفية المستويات الدنيا المعرفية المستويات

 المئوية النسب التكرارات المئوية النسب التكرارات

 %13 9 %82 58 التاريس

 %5 3 %83 59 الجغرافيا

 %13 9 %92 65 والمدنية الوطنية التربية

 %10 21 %90 182 المجموع

 عدد على حصاالت التاريس مبحث في التقويمية األساادلة بأن أظهرت الدراسااة نتائج بأن (3) رقم الجدول لنا يبين
 عدد على التاريس مبحث حصاااالت الدنيا، بالمسااااتويات مقارنة العليا المسااااتويات في (%13) بنساااابة (9) كلي تكرارات
 (.%82) بنسبة (58) تكرارات

 العليا المساااتويات في (%5) بنسااابة (3) تكرارات عدد على حصااالت فقد الجغرافيا مبحث في األسااادلة عن أما
 (.%83) بنسبة تكرارًا (59) تكرار عدد على حصلت فقد الدنيا بالمستويات مقارنة

سبة  (9) تكرارات عدد على حصلت  فقد والمدنية الوطنية التربية لمبحث األسدلة  أما  المستويات  في (%13) بن
 بنساابة (65) تكرارات عدد على والمدنية الوطنية التربية مبحث في األساادلة حصاالت فقد الدنيا بالمسااتويات مقارنة العليا
(92%.) 

 مقارنة وعند (%10) وهي من،فضااة نساابة على حصاالت قد العليا المسااتويات أن (3) رقم الجدول من لنا يتبين
 والتربية والجغرافيا، )التاريس، االجتماعية الدراساااااات كتب في الدنيا بالمساااااتويات العليا المساااااتويات في التقويم أسااااادلة
 نساابة على حصاالت قد الدنيا للمسااتويات التقويم أساادلة بأن نجد بعضااها مع األساااسااي  السااادد للصاال والمدنية( الوطنية

 الكتب. هذه في نسبة أعلى دتع وهي (90%)
 والمقترحات التوصيات
 يأتي: بما توصي فإنها الدراسة عنها أسفرت التي النتائج ضوا في

 التقويم أسدلة نعداد في المعتمدة واألسس للمعايير، وفقًا األسدلة وأنماث وفدات مجاالت كافة على التركيز ضرورة .1
 األردن. في التعليمية المراحل وباقي األساسية المرحلة في االجتماعية الدراسات مناهج في
 المرحلة في االجتماعية الدراسات مناهج من منهاج لكل ال،اصة التربوية األهدا  تحديد على العمل ينبغي .2

 األردن. في األساسية
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 قدراتهم قياد على تعمل التي التقويمية األسدلة وأنماث أنواع لكافة التعرض على الطلبة تدريب ضرورة .3
 والتقويم. والتركيب التحليل على كالقدرة الم،تلفة ونمكانياتهم

 التقويم. أسدلة نعداد في بلوم تصنيل وفق العليا التفكير مهارات مستوأ على التركيز .4
 واحد، جانب على تركز وال المستويات جميع تغطي ن  ؛االجتماعية الدراسات كتب في التقويم أسدلة في التنوع .5

 االجتماعية. الدراسات كتب في والعليا الدنيا المستويين بين التوازن مراعاة ضرورة أل
 بمستوياته بلوم تصنيل وفق التقويم أسدلة ندراج في التوازن على التركيز مع االجتماعية الدراسات مناهج تطوير .6

 الستة.
 بلوم. تصنيل وفق التربوية العملية في التقويم عملية لتفعيل وتأهيلهم المعلمين تدريب .7

 المراجع
 العربية المراجع
 والتوزيع. للنلر المسيرة دار عمان: ،العملية واألساليب النظرية األسس اوسالمية التربية تدريس (.2006) ماجد الجالد،
  األهدا  ضاااااوا في عمان بسااااالطنة الثانول التعليم مرحلة في المقررة الجغرافيا كتب في التقويمية األسااااادلة تحليل (.2003) ف،رل حمادين،
 الكويت. ،التربوية المجلة التعليمية،
 والتوزيع للنلر المسيرة دار عمان: وممارسة، نظرية التعليم تصميم (.2003) محمد الحيلة،
 والتوزيع للنلر المسيرة دار عمان: ،وممارسة نظرية التعليم تصميم (.2005) محمد الحيلة،
  السااااادد الصاااال معلمات لدأ األساااادلة طرح عند االنتظار وزمن التصاااانيفية القدرة مسااااتوأ (.2012) صاااافاا محفوظ، أبو نازل، خليفة،
 األردن. األوسط اللرق جامعة ماجستير، رسالة ،االجتماعية التربية في طالباتهن بتحصيل وعالقتهما األساسي
 والتوزيع. للنلر الوراق دار عمان: ،تدريسها وطرق ومناهجها الرياضيات (.2017) عماد، الزهيرل،
 القاهرة. والتوزيع، للنلر الكتب علم ،منظومية رؤية التدريس تصميم (.2001) حسن زيتون،
 المجلة بلوم، تصنيل  ضوا  في األساسي   السابع  للصل  المطور اوسالمية  التربية كتاب في التقويمية األسدلة  تحليل (.2013) محمود السل،ي، 
 الكويت 2:1 العدد ،27 مجلد ،التربوية
  مدارد في الثانول األول الصااال على المقرر الطبيعية الجغرافيا كتاب في الواردة لألسااادلة تقويمية تحليلية دراساااة (.2009) خالد ساااويدان،
 201 عدد 25 مجلد ،التربوية للعلوم دملق جامع مجلة ،المعرفي المجال في بلوم تصنيل فقو السورية العربية الجمهورية
 عمان. والتوزيع، للنلر المسيرة دار السادسة، الطبعة االطفال، رياض في والدينية االجتماعية التربية (2017) عبدالقادر السيد اللريل،
 القاهرة. والتوزيع، للنلر للكتاب المصرل المركز ،والتطبيق النظرية بين االجتماعية الدراسات تدريس (.1998) أحمد شلبى،

  الرابع للصاااافو  والوطنية االجتماعية التربية معلمي لدأ التحصاااايلية االختبارات أساااادلة النماث تحليلية دراسااااة (.2011) آيات الصاااارايرة،
 الكرك. مؤته، جامعة منلورة، ماجستير رسالة ،الجنوبي المزار لواا في األساسين وال،امس
 العربي الفكر دار عمان: ،اونسانية العلوم في المحتوأ تحليل (.2004) رشدل طعيمة،
 . مصر دمياث، جامعة والتوزل، للنلر الثقافة، دار مكتبة ،التربية في والتقويم القياد مبادئ (.1993) واخرون أحمد زكريا الظاهر،
  جامعة دكتوراه: أطروحة التربوية، المعايير ضوا في اوسالمية الثقافة مبحث في العامة الثانوية امتحانات أسدلة تقييم (.2011) أمجد العزيز،
 األردن. العربية: عمان

 في العليا األسااااساااية المرحلة طلبة لدأ اوبداعي التفكير مهارات تنمية نحو االجتماعية الدراساااات معلمي اتجاهات (.2013) جمال العساااا ،
 292-269 ص األول العدد ،21 مجلد ،والنفسية التربوية للدراسات االسالمية الجامعة مجلة الثالثة، عمان تربية مديرية
  ،األردن في والثانوية األسااااساااية المرحلتين اوساااالمية التربية كتب في التقويمية األسااادلة واقع تحليل (.2009) ال،والدة ناصااار، خالد، عطية،
 .251ص ،36 مجلد التربوية، العلوم دراسات

 والتوزيع. للنلر الكتب علم المواطنة، تربية في المدرسة دور (.2008) شادية المحروقي،
 التربية: كلية ماجسااتير: رسااالة العالمية، االتجاهات بعض ضااوا في العليا األساااسااية  للمرحلة الجغرافيا منهاج تقويم (.2010) نساايم مصاالح،
 نزة اوسالمية: الجامعة
شر  الصل  طلبة لدأ المعرفية بلوم مستويات  من العليا التفكير مستويات  تنمية في التفاعلية التفكير أدوات فاعلية (.2009) نازل المهر،   العا

 .22 العدد ،48 مجلد ومقاالت، بحوث المعلم، رسالة األساسي،
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 في التربويين المرشدين لدى المهني الطموح ومستوى الذات بفاعلية وعالقته المعرفي التنافر
 اربد محافظة
 

 ثامر صياح أحمد جدوع
 جامعة عمان العربية

 
 سامي محمد ملحمد  أ.

 جامعة عمان العربية
 21/8/2020تاريخ القبول:   21/6/2020تاريخ االستالم: 

 
 الملخص

 المرشدون  لدأ المهني والطموح الذات وفاعليةم المعرفي التنافرم منا كاًل مستوأ  عن الكللم  نلى الدراسةُ  هدفت
 في العاملينا من ومرشادةً  مرشاداً  (174) من الدراساةم  عينُة وتكونت المتغيرات. هذهم بين العالقةم عن والكلالم  التربويون
 الذات  فاعليةا   ومقيادا  المعرفي التنافرم  مقيادا  الباحثان   أعدَّ  الدراساااااااةم   أهدا ا  ولتحقيقم د.نرب  محافظةم   مديريات   مداردا 
 الوصااافي المنهج باسااات،دام الدراساااة عّينة على تطبيقهما تم وثباتهما صااادقهما اسااات،راج وبعد المهني. الطموح ومقياد

 اورتباطي.
 متوسطًا، كانا التربويينا المرشدينا لدأ ككل المقيادم على المعرفي التنافر مستوأ أنَّ نلى الدراسةم نتائُج أشارت

 المتوساااااطاتم  بينا نحصاااااائياً  دالٍة فروٍق ووجودم مرتفعًا، المقياد على المهني والطموحا الذات فاعليةا من كل ومساااااتوأ 
 وسااانوات التعليمي للمساااتوأ ُتعزأ فروٍق وجودم وعدم الذكور، لصاااالح الجنس لمتغيرم ُتعزأ المعرفي للتنافرم الحساااابيةم
 المتعلقة والتجريبية والنوعية المسااحية الدراسااات من المزيد اجراا نلى انالباحث يوصااي النتائج هذه ضااوا وفي ال،برة.
 تناولته. التي الدراسات لقلة و لك أخرأ متغيرات على المهني الذات بمفهوم
 .نوالتربوي نوالمرشد ،المهني الطموح ،الذات فاعلية ،المعرفي التنافر :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

The study aimed to reveal the level of both cognitive dissonance, self-efficacy and 
professional ambition aspiration of educational counselors, and to find out the relationship 
to these variables. The sample of the study consisted of (174) counselors working in schools 
in Directorate Irbid Governorate. To achieve the objectives of this study; three scales were 
developed: a scale of cognitive dissonance, self-efficacy, and professional ambition after 
insured the scales' validity and reliability, they were applied to the study sample while using 
the descriptive-correlational approach . The results of the study showed that the level of 
cognitive dissonance on the scale for educational counselors was moderate.While the level 
of both self-efficacy and professional ambition aspiration on the scale was high. The results 
also showed that there are statistically significant differences between the arithmetic mean 
for cognitive dissonance due to the gender variable in favor of males, and no statistically 
significant differences due to the educational level. 

In light of these results, the researchers recommends Conducting more survey, 
qualitative, and experimental studies related to the concept of professional self on other 
variables, due to the lack of studies that dealt with it. 
Key ward: Cognitive Dissonance, Self-Efficacy, Ambition Aspiration Education Counselors  
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 وأهميتها الدراسة مشكلة
 المقدمة:

 العصرم تطوراتم ظّل في خاصًة متكررة؛ ضغوطاتم من العمل قطاعاتم م،تللم في والموظفون العاملون يعاني
 فهٍم نلى المؤسااساااتُ  تسااعى لذلك والمعار ؛ والُمعتقدات الساالوكمات في االتزانم على تؤثر قد الضااغوطات وهذهم الحالي،
 أهميٍة من لها لما فيها، العاملينا لدأ التوافقم وتحسااينا التوازن اختاللم أساابابا معرفةم أجلم من البلاارية للطبيعةم عمقًا أكثُر
تاجيةم،    رفعم في تتجلى كبرأ لدافعيةم    العمل،  في والرنبةم  اون كار.  اوبداعم،  نحوا وا  الّلحياني  منا كلٌ  أشااااااااار وقد  واالبت
(Allahyani, 2012،) ويانج وليساااتر (Lester & Yang, 2009) َّوأن نفساااه. مع لإلتسااااقم دائمًا يساااعى اونساااانا بأن 

  بينها. فيما متسقًة وجعلها المعرفةم، تنسيقا وعادةم أساسيًا ومحركًا دافعًا ُيعد بالتناقض اللعورم وجودا
  عديدة. لسنواتٍ  الباحثينا اهتماما نالت التي المتغيرات أهٍم أحدا Cognitive Dissonance المعرفي التنافُر وُيعدُّ

 المواقلم أو المعتقداتم  أو اآلراام أو المعرفةم  أو القيمم أو األفكارم  لمواجهةم  األفراُد فيها  يتعرُض سااااااالبيةً   حالةً   ُيمّثلُ  لكونهم 
 التنافرا  مفهومم طرُح تمَّ وقد  (.Fiske & Taylor, 2008) أ هانهم  في المتضااااااااربةم  العاطفيةم   الفعلم  ردودا أو السااااااالوكيةم 

 حالًة باعتبارها نليها وأشار  المعرفي" "التنافرا أسماها  التي نظريته في ،Festinger فستنجر  قبلم من مرٍة ألولا المعرفي

 طبيعتهما في متناقضااينم أنهما نال نفسااها. األهميةا يحتالن فكرين أو معتقدين أو بموضااوعينم  هنيًا الفردم انلااغالا تتضاامُن
(Festinger & Carlsmith, 1959.) ساااتانلاااي   عرفها وكما (Stanchi, 2013) تنتُج مريحٍة نيرا نفسااايةً  حالًة بأنها 

 مساالماٍت ثالثم عن (Lester & Yang, 2009) ويانج ليسااتر وتحدثا الفرد.  هنم في الراساا،ةم المعتقداتم تصااادمم بسااببم

 على كافية   سااااااايطرٌة لديهم    اتهُ  الفردا وأنَّ اآلخر. منا أكثرا يفضااااااّالهُ  معتقدٌ  لديهم   الفردا أّن على اشاااااااتملت  المعرفي للتنافرم 
  الزمان. مّر على ومستمرًا صالحًا يبقى واحدًة لمرًة تبنيهم تمَّ الذل المعتقد وأن معتقداته،

 المرشااااااد لدأ المعرفي التنافرا حاالتم مواجهةم في فاعٍل بلااااااكٍل ُتؤثُر التي المهمة العواملا من الذات فاعليُة ُتعد
ندورا    ويرأ التربول. يةا    أن (Bandura, 1991) با لذات  فاعل يدم    في بارزاً  دورًا تؤدل ا حد ماثم  في التحكمم درجةا  ت  أن

 المحتملة؛ التهديدم بمصادرا  التحكُّم في الفاعلة القدرةا يامتلُك التربول المرشد  أنَّ من اعتقادًا المعرفي؛ للتنافر المثيرم التفكير
 في التحكمم في من،فضاااة قدرًة يمتلُك الذل التربول المرشاااُد يعتقُد حين في لديه. المعرفي التنافر مساااتوأ من يا،فُض مما
 أنَّ منهُ  ندراكاً  التوافقم؛ عن عجزهم حولا تفكيرُه ويركُز بالتنافر.   اوحساااااااادم منا مرتفعةً  درجةً  تنتابهُ   بأنه   التهديدات   هذهم 
 مظهرًا ُيعدُّ الذاتم فاعليُة ان،فاضا أنَّ نلى الدراسااااتم منا العديُد أشاااارت وقد بالم،اطر. ملاااحونًة بيدتهم جوانبا من العديدا
 ,lglesia, et al) المعرفي التنافرم ومسااتوأ الذاتم فاعليةم بين ساالبيًة عالقًة ُهناكا وأنَّ المعرفي، التنافر مظاهرا من هامًا

2005; Monsen, & Rivers, 2004; Judy, 2003; Bandura, 1999). 

 مواجهااةم على القاادرةا لااديهم الااذاتيااة الفاااعليااةا يمتلكونا الااذينا األفرادا أنَّ (Bandura, 1999) باااناادورا ويعتقااُد

 في النجاحم  الغالبا   في يتوقعونا الذاتم  فاعليةُ   مرتفعي وأنَّ الفاعلية.   تلكا  يمتلكونا ال الذينا  أولدكا  من أكبر بدرجةٍ   التحديات  
 وجودم نلى السااااياق هذا وفي ممكن. أداٍا كأفضاااالم طموحاتهم تحقيقا نحوا دافعيتهم مسااااتوأ من يزيُد مما العملية؛ حياتهم
 اللَّبنةا  ُيمّثل  ونمكاناتٍ   قدراتٍ  من يمتلكهُ  لما  الفرد ندراكا وأن الطموح. ومساااااااتوأ الذات  فاعليةم   بينا موجبْ  قوّل ارتباثٍ 
 .),al, et Bandura 2001( الطموحات تملكا لتحقيقم للعمل دافعيتهم وتحديدا طموحاتهم عليهم يبني الذل واألساد األولى

 مباشرٍ  بلكلٍ  تؤثُر التربويون المرشدون  يعايلها  التي الم،تلفةا االنفعاالتا أن (Cohen, 2004) كوهين ويرأ

 والتفاعل، االتصالم على القائمة اورشاد مهنةم في تؤثر وبالتالي المهني؛ والطموحم الذاتم فاعليةم مستوأ في
 المهني. وطموحهم أدائهم مسااااااتوأ على المهنية لذواتهم بمفهومهم التربويين المرشاااااادين وعي مدأ يؤثُر حيُث

 ُمستوأ  عن يانتُج المهنية حياتهم في التربويين المرشدين  ثقةم زيادةا أّن نلى يليرُ  ن  (Niles,2001) نيلز  لك على ويؤكد

 المهنية. الذاتم مفهومم من التربويين المرشدين تمكُّن
 أساااسااياً  شاارطًا ُيعدُّ التربويين المرشاادين لدأ المهني الذاتم مفهوما تعزيزا أنَّ (Brott,2004) بروت أشااارا وقد

 النفساااي اورشاااادم قطاعم وفي القطاعاتم م،تللم في العاملينا وبإمكانم المسااااعدة، مهنم نطار في جيٍد أداٍا تحقيقا لضااامانم
 وسااااافيكاد سااااوبر ويرأ فاعل. بلااااكل بأعمالهم القيام المهنية الذاتم عن وواقعيًا واضااااحًا فهمًا لديهم والذينا والتربول
 لآلخرين ينقلها أن ويستطيع  اته عن واضحة فكرة لديه الذل الفرد أن (Super, Savickas & Super, 1994) وسوبر 

  النفسية والصحة االرشاد قطاع في الم،تلفة ال،دمات لتلقي يسعون من لدأ ايجابيًا أثرًا يترك مهنية، بتعبيرات
 وحاجاتهم اساااااتعداداتهم حيُث من التربويين المرشااااادين فيهم بما النفساااااية الصاااااحةم قطاع في العاملون وي،تلل

 & Skovholt) ورونساااااااتااانااد  ساااااااكوفهولاات  أشاااااااااار وقااد (.Gottfredson,2005) المهنيااة  واتهم عن ومفهومهم
Ronnestand,2003) أداٍا نلى للوصول  المهنية؛  واتهم تقييم على القدرةم من التربويين المرشدين  تمكينا ضرورةم  نلى 

 بأعمالهم أفضل  يكونوا ألن المرشدون  يميل المهني الذاتم مفهوم مع الل،صي   الذات مفهوم يتناسب  وعندما فاعل، مهنٍي
 والفاعلية. اويجابية تسودها  بيدٍة ظّل في للعاملينا، الم،تلفةم األحتياجاتم نشباعم  في المساعدةم  على العملم أجلم من المهنية،
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 ومهاراٍت قدراٍت من يمتلكونه وما أنفساااااااهم، عن التربويين المرشااااااادين نظر لوجهاتم تبلوٍر عدُم هناك كانا حال في أمَّا
 اونسانية. المساعدة مهن نطار في بها القيام منهم المتوقع أعمالهم أداا في صعوبًة لديهم فتكون م،تلفة؛

 مرشدينا من القطاع هذا في العاملين ااةكف مستوأ على والتربول النفسي االرشاد قطاعم في العملم نجاُح ويعتمُد
 الماهام ونجاز قدراتهم حول معتقداتهم نلى والتربول النفسااااااي اورشاااااااد في العاملين فاعلية مسااااااتوأ ويلاااااايُر وأطباا.

 أساااد على نظريًا فُتبنى والتربول، النفسااي االرشاااد في للعاملين الذاتية الفاعلية أما بها. القيام بهم المفترض والواجبات
 وبرامجا شااااملة، نرشااااديٍة بتدخالٍت يقوموا أن المتوقع من المرشااادون فمثاًل: بها. القيام منهم المطلوب المهنيةم التدخالت
  اته وثبات بحاجٍة تجعله والتي المهني، والتوجيه واألكاديمي، واالجتماعي، اللااا،صاااي،  الجانب ضااامن ونثرائيٍة نمائيٍة
 (.2015 )اللريفين، ومهنيًا ش،صيًا

 اوعداد منها: متعددة بعوامل والتربول النفسااااي االرشاااااد قطاع في وللعاملين عام بلااااكل الذات فاعلية وترتبُط
 ,Lambie & Vaccarom) التدريب   فترة في المكتسااااااابة  ال،برة أو العملي والتدريب   الت،صااااااا ، نطار  في النظرلا
 االرشاااااااد مجال في العامل الفرد أن (Ellis, Krengel, & Beck, 2002) وبيك وكرنجل نيلس من كل ويرأ (.2010

 المتوقع من ننفعالية، وسمات ش،صية وخصائ  ونمكاناٍت قدراٍت من لديهم بما وعيًا أكثر يكون عندما والتربول النفسي
 التجارب على التربويين المرشااادين لدأ المهنية الذات فاعليُة وتعتمُد المهني. طموحهم مساااتوأ ويرتفُع أداؤه، يتحسااانا أن

 والتلاااجيع للتدريب أن كما الم،تلفة. والملاااكالت الصاااعوبات مواجهة في الناجحة التجارب وخاصاااة الساااابقة وال،برات
 اويجابية الراجعة التغذية تقديم وأخيرًا عام، بلكل  والتربول النفسي  االرشاد  أهدا  تحقيق في مهم دور المعنول والدعم
 (.Cormier & Nurius, 2003) السلبية العاملين فعل ردود تعديل نلى تهد  التي

 من المهنية الذاتية الفاعلية أن (Kozina, et al, 2010) ودرابياو وسااتيفانو وجرابوفارل كوزينا من كل ويؤكد

 من يلعرونا  بمهاٍم للقيامم والتربول النفسي  اورشادم  في العاملين يدفع المهنية الذاتية بالفاعلية اللعور  وأن تعلمها. الممكن
 مهم دوٌر المهنية الذاتية للفاعلية فإن  لك نلى نضااااااافًة م،تلفة. ومهارات معار ا من لديهم بما واثقونا أكفياا أنهم خاللها
 والسااااااالوكية  اونفعالية   األفعال  وردود التفكير، وأنماث  الم،تلفة  باألعمال   القيام  عند  بذله   المتوقع الجهد  مقدار  تحديدم   في
(Owens, Bodenhorn & Bryant, 2010.) واضااٍح بفهٍم يتمتعوا أن والتربول النفسااي االرشاااد في للعاملين بد وال 

 أن (Emerson, 2010) نيميرسون  وويرأ اختصاصه،   حسب  كل قبلهم من بها القياما المفترُض المهنية األدوار لطبيعة

 والطموحات األهدا  تحقيقا نلى الوصااااااولا أجل من التدريب؛ مع وتتحساااااان تنمو أن الممكن من المهنية الذاتية الفاعلية
 .محدد بلكل اورشاد ومهنة عام بلكًل المساعدة بمهن ترتقي أن المتوقع من التي المهنيةم باألنلطةم بالعاملينا تدفُع التي

 األهدا  بعض لتحقيق والسعي  الم،تلفة، المساعدة  بمهن والتربول النفسي  اورشاد  في العاملينا انغماد ونتيجةا
 يكون ربما والذل المعرفي؛ فربالتنا يسااااااامى ما األحيان بعض في لديهم يظهر قد واقعية، نير تكون أن الممكن من التي

 المعرفااة بين تناااقض هو المعرفي فااالتنااافر القطاااع. هااذا في العاااملين هؤالا لاادأ المهني الااذات مفهوم نياااب بسااااااابااب
 الملاااعر مع تتطابق وال المهني، أدائهم من كجزٍا االنفعاالت اآلخرين الفرد يلااارك عندما ينلااأ التناقض هذا ،واالنفعال
 وهذا التوتر. ينتُج عنها، المعبر عن الفرد بها يلاااعر المحساااوساااةةالتي االنفعاالت ت،تلل عندما وأنُه بها. يلاااعرون التي
 اونفعاالت  عن ت،تلل التي اونفعاالت  عن التعبير نن األصاااااااالةةالزيل.   وعدم  الذات،  عن لالبتعاد  نتيجةً  يحدث  التوتر
  (.Pugh, Groth, Hennig-Thurau, 2011) بالذات" المرشد وحساد تحديًا "يلكل الفرد بها يلعر التي

 ألنه مزعج أمر وهو معرفيًا، تنافرًا ُينتج ألنه ضااااار السااااطحي التصاااار  أن هي األدب في المهيمنة الفكرة نن
 بقدراتهم تتعلق للفرد نساااابيا مسااااتقرٌة صااااورٌة هي المهنية الذات ففاعلية للفرد. بالنساااابة المهنية الذات فاعلية مع يتعارض
 أنًّه  على عام  بلاااااااكل  الذات  مفهوم تصاااااااور ويتم (.Super, 1980) وطموحاتهم   وتاري،هم   وقيممه  واحتياجاتهم    واهتماماتهم   

 ومسااااتوأ المهنية الذات فاعلية فإن لذلك لذاته. اللاااا،  بإدراك مرتبطة ساااامات من يتألل األبعاد متعدد معرفة تركيب
 التي مهنتهم على وتأثيرهم  عملهم على لينعكس جهدهم  قصااااااااارأ لبذل  تدفعهم  قد  التربويين المرشاااااااادين لدأ  الطموح

 .(Woo, Storlie, & Baltrinic, 2016) اليومية حياتهم في يمارسونها

 اويجابي التفكير أن خاصااة للتعلم، فرٍص نلى ويحولونها بفاعليٍة، الصااعبة المواقل مع المرشاادون تعاملي حيث
 والطموح اويجابي المهني الذات مفهوم خاللم فمن الضاااااغوث، مع والتكيل كالعمل عديدة، مجاالٍت في الفرد قدرةا يعّزُز
 للعمل اويجابية الطاقة نلى نضاااااافًة نيجابية، بطريقة معها التكيل وبالتالي تهديدًا، أقل بلاااااكل الضاااااغوث اساااااتقبال يمكن
 المرشد  يجعل وهذا النفسية،  والصحة  االرشاد  مجال في العاملين لدأ االنفعالي التناقض حدوث معدل وان،فاض والبناا،
  النفسي. والرفاه والفرح واألمل كالتفاؤل اويجابية بالملاعر يرتبط كما واباناًا، مبدعًا

 النفسي  والرفاه والوقائية النمائية الجوانب على بتركيزها المهن، من نيرها عن اونسانية  المساعدةم  مهُن وتتميز
لك  ولتحقيق (،Cruikshank & Burbs, 2017) لآلخرين يدا    يمتلكوا أن التربويين المرشاااااااادين على ينبغي   عد  من ال

 التربويون المرشاادون ُيكّون أن  لك ويتطلب المساااعدة، مهن لتامُثل تؤهلهم التي والمهارات والقدرات النظرية، المعار م
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 ووضاااااعها معينة نايات لتحقيق ب،طوة؛ خطوة ليساااااير ما، خطة بوضاااااع دائمًا الفرد يقوم حيث وطموحًا، نيجابيًا تفكيرًا
 حقَّق كلَّما يرتفع المسااااتوأ هذا أن فيه الشااااك ومما الفرد. لدأ الطموح بمسااااتوأ ُيعر  ما وهذا أولوياته، ساااالم ضاااامن
 وبأدائه بنفسه  الفرد ثقة على ينعكس مما اونجاز، وزيادة األفضل،  لتحقيق حافزًا النقطة هذه تلّكلُ  حيث النجاح، اونسانُ 
 (.2018 )خويلد،

 فهو األخيرة، اآلونة في العالم شااهده الذل السااريع التطور نلى أدت التي الساامات أهم من الطموح مسااتوأ ويعد
 أشااااااارت وقد أفضاااااال، مرحلة نلى مرحلة من الحياة بمسااااااتوأ لإلرتقاا األفكار وترتيب الهمم بلااااااحذ يقوم الذل الدافع

سات  ساني،  الكائن سمات  من سمة  الطموح دام ما والحضارل  العلمي للتطور حد يوجد ال أنه الدرا  من الطموح ألن اون
 من أفرادها لدأ بما األمم تقدم مسااااتوأ ويقاد وأفكار. نلاااااطات من اونسااااان عن يصاااادر ما في المؤثرة العوامل أهم

  (.2010آخر)الرفاعي، من ننسانًا تميز أن يمكن التي الثوابت أهم أحد الطموح اعتبار ويمكن طموح،
 من ويلاااعر لنفساااه الفرد ويحدده يتوقعه الذل اونجاز مساااتوأ بأنه (Sutherland, 1996) ساااوثرالند ويعرفه

 ضااامن نجاحات، من نليه للوصاااول الفرد يساااعى ما أناه على الطموح لمساااتوأ وينظر أهدافه. تحقيق يساااتطيع بأنه خالله
 أبحاثه في (Levin) ليفين بيَّن كما (.7 :2013 )أحمد، وقدراته ومكاناته مراعاته نطار وفي سابقًا، حددها التي األهدا 

 لحكم مقياسااًا ُتعد والتي تحقيقها، في جهده ُقصااارأ ويبذل أهدا ، من لنفسااه الفرد يضااعُه عما ُيعبر الطموح مسااتوأ أنا
 التي الجهود أنَّه على الطموح، مساااتوأ الباحثان وُيعر  (.2010 وصااااحب، )علي الفلااال أو بالنجاح نفساااه على الفرد
 نمكانات. من له يتوفر وما قدرات، من به يتمتع لما ومراعيًا أهدافه، لتحقيق ساعيًا الفرد، يبذلها

 والمتمثلة اللااااااا،صاااااااية، العوامل أواًل: بعاملين: المهني الطموح في المؤّثرة العوامل (2007) عبدالفتاح حدَّدو
 ومجتمعه، بيدته في مكانٍة  و يكون ألن سعيه  نلى باوضافة  أهدافه، لتحقيق الدائم سعيه  وكذلك  اته، وثبات الفرد بحاجة
 التنلااااااادة  عوامل  أهمها  لعلَّ  البيدية،  بالعوامل   يتبلور ثانيًا:   واالجتماعي.  النفساااااااي واالنساااااااجام  الرفاه  له   يحقق ما  وكل 

 الفرد يساااااعى والتي للفرد، االجتماعية البيدة يحكم ما وكل الساااااائدة والتقاليد للعادات باوضاااااافة واألسااااارة، االجتماعية،
 بيدية. عوامل من ُ كر ما جميع مراعيًا أهدافه لصيانة

 تناولت   التي والدراساااااااات  النظرل األدب على اطالعه  بعد  انالباحث    هن في الدراساااااااة  ملاااااااكلة  تبلورت وقد 
 الحالية الدراسااُة وتمثُل اورشااادل. العمل في المتغيرات هذه أهمية على الدراسااات هذه أنلبية واتفاق الدراسااة، متغيرات
 مجتمعًة كانت ن ا السيما  المتغيرات، هذه تناولت التي - انالباحث علم بحسب  – المحلية الدراسات  لقلة لالستجابة  محاولًة
 حيث التربويين، المرشدين  لدأ المعرفي والتنافر المهني والطموح الذات فاعلية بين العالقة عن الكللم  خاللم من و لك
 أدائهم أثناا التربويين المرشاااادين بعض عن تصاااادر قد التي االنفعالية الفعل ردود بعض ،ملعمله ونتيجة انالباحث رصااااد

 عنه  يعبرون وما الواقع في به يلاااااااعرون ما بين اونساااااااجام  وعدم اختال  من نليه  أشااااااااروا ما وتحديًدا  اورشاااااااادل،
  لديهم. الطموح مستوأ على وتأثيره  لك وتأثر االرشادية، المقابالت نجراا أثناا للمسترشدين

 الدراسة: مشكلة
 ومساااااااتوأ الذات  وفاعلية   المعرفي التنافر  من كل  بين العالقة  نلى التعر  هو الدراساااااااة   هذه  من الغرض نن
 اربد. محافظة في التربويين المرشدين لدأ المهني الطموح
  الدراسة: أسئلة عناصر

 ؟ اربد محافظة في التربويين المرشدين لدأ المعرفي التنافر مستوأ ما .1
 اربد؟ محافظة في التربويين المرشدين لدأ الذات فاعلية مستوأ ما .2
 اربد؟ محافظة في التربويين المرشدين لدأ الطموح مستوأ ما .3
 محافظة في التربويين المرشدين لدأ الطموح مستوأ الذات، فاعلية المعرفي، التنافر من كل مستوأ ي،تلل هل .4

 ال،برة؟ وسنوات التعليمي المستوأ الجنس، متغيرات باختال  اربد
 لدأ الطموح ومستوأ الذات وفاعلية المعرفي التنافر مستوأ بين احصائيًا دالة ارتباطية عالقة توجد هل .5

 اربد؟ محافظة في التربويين المرشدين
  وعملي: نظرل جانبين في الدراسة هذه أهمية تتمثل الدراسة: أهمية
 وعالقته  المعرفي التنافر  يتناول  والذل  موضاااااااوعها،  في الدراساااااااة  لهذه  النظرية  األهميةُ  تكمُن النظرية:  األهمية  اواًل:
 المرشدون  وهم المستهدفة؛  الفدة أهمية فيو اربد. محافظة في التربويين المرشدين  لدأ الطموح ومستوأ  الذات بفاعلية

 أهميُة تبرُز كما لديهم. المعرفي التنافر وخفض الطموح مساااتوأ ورفع نرشاااادل،  ات مفهوم لبناا وحاجتهم التربويون،
 والتطبيقية النظرية الدراساااات من المزيد وجراا تمهد أن المتوقع من والتي تناولتها، التي المتغيرات أهمية من الدراساااةم

 المجال. هذا في
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 التربويين، المرشااااادين لدأ المعرفي التنافر مع التعامل في تساااااهم برامج لبناا الدراساااااة تمهد قد العملية: األهمية ثانيًا:
 المهني طموحهم مساااااااتوأ على والتعر  الذات،  فاعلية   لمفهوم فهمهم من التعمق على تسااااااااعدهم   التي الدورات  وعقد 
 الذات  فاعلية   لقياد  مقاييس  الدراساااااااة  توفر وقد  ألهدافها.   االرشاااااااادية  المقابالت  تحقيق عدم  احتمالية   من التقليل  بهد  

 قبل من منها واوفادة المسااتقبلية. الدراسااات في اساات،دامها يمكن المعرفي والتنافر المهني الطموح ومسااتوأ االرشااادية
 والدور اورشااادل العمل في الطموح ومسااتوأ الذات فاعلية ألهمية الباحثين أنظار لفت الى باالضااافة القرار. أصااحاب
  مستقبلية. دراسات نجراا وبالتالي التربويين، المرشدين لدأ المعرفي للتنافر نتيجة يظهر أن الممكن من الذل السلبي

 للدراسة: اإلجرائية التعريفات
 صااورة بأنها:" الذات فاعلية (Schiele, et al, 2014: 6) وليفر وسااتيفان ويونجسااتروم وويساات شاايلي عرَّ  الذات: فاعلية

  ويعرف اجتماعية. ومدركات مثالية وطموحات واقعية سلوكيات من به يتسم لما وفًقا عمله مجال في نفسه عن المرشد يمتلكها
 الدراسة. هذه في المست،دم الذات فاعلية مقياد على التربول المرشد عليها يحصل التي بالدرجة :إجرائًيا

 نتيجةا الحاصاال؛  الداخلي التوترم من حالٌة أًنه على المعرفي التنافر (Sillamy، 2006) ساايالمي  عرَّ  المعرفي: التنافر

 على التربول المرشااااد يحصاااال التي بالدرجةم إجرائيًا: ويعرف متناقضااااة. أفكاٍر مجموعةم بينا الفرد فمكرم وتوزيعم تلااااتتم
 الدراسة. هذه في المست،دم المعرفي التنافر مقياد

 االفراد بين تفرق نساابيًا ثابتة ساامة :" بأنه الطموح مسااتوأ (2 : 2005) العظيم وعبد معوض عرَّ  الطموح: مسؤؤتوى
 والفلاال النجاح خبرات حسااب ويتحدد المرجعي، ونطاره للمرشااد النفسااي والتكوين يتفق معين مسااتوأ نلى الوصااول في
 المهني الطموح مساااااااتوأ مقياد  على التربول المرشاااااااد عليها  يحصااااااال التي بالدرجة    إجرائًيا:  ويعرف بها.  يمر التي

 الحالية. الدراسة في المست،دم
 توظيل في األساسية    اهتماماته تنصب  اورشادل  النفس علم تطبيقات في مت،ص   تربول مهني هو :التربوي المرشد 
 واوعداد والنفسي التربول التدريب على تعتمد علمية ب،لفية ويتمتع الطلبة، تواجه التي الملكالت حل في النفسية علومه
 وزارة وفق ويعر  المباشااارة. ونير المباشااارة والتربوية النفساااية ال،دمات تقديم على اوشااارا  عنه ينتج مما ال،اص
 أو التربول اورشاااد ت،صاا  في األقل على األولى الجامعية الدرجة على حاصاال من كل بأنه األردنية والتعليم التربية
 .(2020 األردنية، والتعليم التربية )وزارة النفس علم ت،ص  أو النفسية والصحة اورشاد
 وحدودها: الّدراسة محّددات

 الدراسة حدود أوال:

 الهاشمية. األردنية المملكة في نربد محافظة لمديريات التابعة المدارد في المتمثلة المكانية هاحدودب العينة: .1
 .2020 ة2019 الدراسي: العام من الثاني الدراسي الفصل خالل عملهم في نيالملتحق في الزمنية هاحدودو
 واألساسية. الثانوية المرحلتين مدارد في نيالعامل نيالتربوي نيمرشدال في البلرية هاحدودو
 المهني الطموح ومقياد المعرفي، التنافر ومقياد الذات، فاعلية مقياد من: كل في المتمثلة الدراسة: أدوات .2

  والثبات(. )الصدق السيكومترية خصائصهما من التحقق بعد انالباحث قبل من است،دامهما يتم الذل
 ال،صااائ  من والتحقق الدراسااة، عينة أفراد اسااتجابات لمدأ وفقا الدراسااة نتائج تعميم يمكن الدراسؤؤة: محددات ثانيا:

سيكومترية  سة،  ألدوات ال سة  نتائج وتتحدد الدرا سة  في المست،دمة  والمصطلحات  المفاهيم ضوا  في الدرا  الحالية، الدرا
 الدراساااااة، ادوات لتطبيق الم،تصاااااة الجهات من الرسااااامية الكتب على الحصاااااول :انالباحث واجهت التي العوائق ومن

 اللامل. التجول وحظر كورونا أزمة بسبب نلكترونيًا العينة على اوستبانة وتوزيع
 اآلتي: وفق وصنفها بالموضوع العالقة  ات الدراسات على انالباحث اطلع السابقة: الدراسات

 الذات بفاعلية المتعلقة الدراسات أواًل:
 بكفااة وشعورهم  اودارل الكادر مع للتعاون ندراكهم ومدأ المرشدين  أنلطة  في (Atici, 2014) أتاسي  بحثت

 المعلومات  جمع بهد   معهم مقابالت  نجراا تم التركية،  أضااااااانا  مدينة   في مرشااااااادين (9) من مكونة  عينة  على عملهم.
 بالكفااة شااااعورهم حول المرشاااادين قبل من نجماع هناك بأنَّ النتائج أشااااارت حيث الدراسااااة. أنراض بتحقيق ال،اصااااة
 وتقدير الموظفين احترام اللااعور هذا تنمية على ساااعدت التي العوامل ومن  اتية. وعوامل ساامات من لديهم لما المهنية؛
 في العاملين وكادر جهة، من المرشااادين بين والتنسااايق التعاون مساااتوأ على نيجابيًا انعكس مما اورشااااد؛ لمهنة الطلبة

 مدينة في )المراهقين( اوعدادية المرحلة طلبة لدأ الذات فاعلية حول دراسااااااة (2016) البرزنجي وأجرت المدرسااااااة.
 احصااائيًا دالة فروق هناك كانت ا ا وفيما الذات، فاعلية وقياد الجنسااين كال من وطالبة طالبًا (200) من مكونة خانقين
 وأجرأ كما الجنساااااين. كال من الذات بفاعلية تتمتع الدراساااااة عينة أن الدراساااااة نتائج أظهرت وقد الجنس. لمتغير وفقا

 الوظيفية الحياة جودة طريق عن التدريسية  الذاتية فاعليةال بمعتقدات التنبؤ نلى هدفت دراسة  (2019) والظفرل البلوشي 
 المرحلة بمدارد رياضااااايات مادة معلمي من معلمًا (1233) من الدراساااااة عينة وتكونت ُعمان. بسااااالطنة العاملين لدأ

 نتائج وأشااااارت الوظيفية. الحياة جودة ومقياد التدريسااااية الذاتية فاعليةال معتقدات مقياد الباحثان وطباق كما اوعدادية،
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 وبينت كما الوظيفية، الحياة وجودة التدريساااية الذاتية فاعليةال معتقدات من مرتفع مساااتوًأ المعلمين امتالك نلى الدراساااة
 الحياة جودة وأبعاد التدريساااااااية الذاتية فاعليةال معتقدات في والمعلمات المعلمين بين نحصاااااااائيًا دالة فروق وجود النتائج
 بين العالقة عن الكلاال نلى هدفت والتي (.2020) ونيث وساارحان اللااريفين دراسااة وفي المعلمات. لصااالح الوظيفية
 الملكة لجائزة المتقدمين ونير المتقدمين المرشااااااادين لدأ اورشاااااااادية الذاتية فاعليةال و الممهنية والُهوية اويجابي التفكير
 للجائزة المتقدمين عدد بلغ حيث ومرشاااادة؛ مرشاااادًا (125) من الدراسااااة عينة وتكونت المتميمز. التربولا للمرشااااد رانيا
سة  نتائج وأوضحت  (.72المتقدمين) ونير (،53)  والهوية اويجابي التفكير مستوأ  في نحصائياً  دالة فروق وجود الدرا

 أسهم  فقد وكذلك الملتركين،  المرشدين  ولصالح  بالجائزة االشتراك  حالة من لكل تعود اورشادية  الذاتية فاعليةوال المهنية
 بالجائزة، الملااااركين للمرشااادين الذاتية فاعليةال مساااتوأ في نحصاااائية داللة  ا نساااهامًا المهنية والهوية اويجابي التفكير
 للجائزة. يتقدموا لم الذيم المرشدين لدأ اورشادية الذاتية فاعليةال مستوأ في التباين تفسير في المهنية الهوية وأسهمت

 المعرفي بالتنافر المتعلقة الدراسات ثانيًا:
 بالمسااااااؤولية وعالقته المعرفي التنافر مسااااااتوأ معرفة نلى هدفت دراسااااااة (2016) ونبارل سااااااالمة أجرت
 من مكونة عينة على الدراسة  تطبيق وتم والكلية. االجتماعي النوع لمتغيرل وفقًا الهاشمية  الجامعة طلبة لدأ اوجتماعية

 والمسؤولية  المعرفي التنافر مقياسي  الدراسة  في واست،دم  الطبقية العلوائية  بالطريقة اختيارهم تم وطالبة طالبًا (362)
 الجامعة طلبة لدأ اوجتماعية المسااؤولية ومسااتوأ المعرفي التنافر مسااتوأ أن الدراسااة نتائج أظهرت حيث االجتماعية.
 النوع لمتغيرل وفقا اوجتماعية والمسااااؤولية المعرفي التنافر مسااااتوأ في فروق وجود وعدم متوسااااطًا. كان الهاشاااامية
 والدرجة المعرفي للتنافر الكلية الدرجة بين نحصائياً  دالة سالبة  ارتباطية عالقة وجود نلى باوضافة  والكلية؛ االجتماعي

 التربية كلية طلبة لدأ المعرفي التنافر معرفة نلى (2016) شااااااوكت دراسااااااة هدفت وقد االجتماعية. للمسااااااؤولية الكلية
 األولى الصفو   معلم قسمي  من وطالبة طالب (101) من الدراسة  عينُة تكونت حيُث المستنصرية.   جامعة في األساسية  
 تنافٌر لديها ليس العينة أنا أبرزها كان نتائج عدة نلى الدراساااة وتوصااالت  اتها. الجامعة في التربية كلية في العلوم وقسااام
 من تنافراً  أكثر الذكور  أنا النتائج  أظهرت كما  المجتمع، ُيمليه  ما  مع الفرد بها  يؤمن التي المعتقدات  توافق نتيجة  معرفي
 عن الكلاااال نلى هدفت دراسااااة (2016) كريم وأجرت اوناث. مع وتلاااادده الذكور مع المجتمع تساااااهل نتيجة اوناث؛
 عينة تكونت حيث عكا. قضااااا في الطلبة لدأ لللااا،صاااية  الكبرأ ال،مساااة بالعوامل وعالقته المعرفي التنافر مساااتوأ
 عكا قضااااا في الثانوية المرحلة طلبة لدأ المعرفي التنافر مساااتوأ أن النتائج وبينت وطالبة. طالبًا (322) من الدراساااة
 بالمرتبة جاا حيث الدراسة،  أفراد عينة لدأ السائد  الل،صي   العامل هو )االنبساطية(  عامل أن و متوسط،  بمستوأ  جاا

 بمساااتوأ األخيرة، بالمرتبة )العصاااابية( عامل جاا بينما مرتفع، بمساااتوأ وكالهما الضااامير( )يقظة عامل ويليه األولى
 جامعة طلبة لدأ االجتماعي الدعم ومصاااادر التفكير بأسااااليب وعالقته المعرفي التنافر " بعنوان: دراساااة وفي متوساااط.
 التفكير بأساليب  وعالقته المعرفي، التنافر مستوأ  عن الكلل  نلى هدفت (.2017) والعتوم العظامات من لكل اليرموك

 اليرموك جامعة طلبة في البكالوريود طلبة من وطالبة طالبًا (775) من مكونة عينة على االجتماعي الدعم ومصااااااادر 
 التفكير وأسااليب  (Cassel, Chow & Reiger, 2001) ورايجر وشاو  لكاسايل  المعرفي التنافر مقاييس اسات،دام  فيها تم

 الدراسااااة نتائج أظهرت حيث (Zimet, et al, 1988) وفارلي ودوهام لزايمت االجتماعي والدعم (،2009) للحمورل

 وفقًا المعرفي التنافر مسااااتوأ في نحصااااائيًا دالة فروق وجود مع متوسااااطًا كان الطلبة لدأ المعرفي التنافر مسااااتوأ أنَّ
 والكلية. الجنس لمتغير
 الطموح بمستوى المتعلقة الدراسات ثالثًا:

 ومساااااتوأ العمل عن بالرضاااااا وعالقتها المهنية الكفااة معرفة الى هدفت دراساااااة (2010) اللاااااهراني أجرأ

 المملكة في أبها بمدينة مرشاادًا (269) من مكونة عينة على المت،صااصااين. ونير المت،صااصااين المرشاادين لدأ الطموح

 أظهرت وقد العمل. عن الرضا  ومقياد المهنية الكفااة مقياد في المتمثلة الدراسة  أدوات تطبيق وتم السعودية،  العربية
  لدل الطموح ومساااااااتوأ العمل عن الرضاااااااا من وكل المهنية الكفااة بين موجبة ارتباطية عالقة وجود الدراساااااااة نتائج

 ومساااتوأ العمل عن والرضاااا المهنية الكفااة من كل مساااتوأ في احصاااائيًا دالة فروقا هناك وأن التربويين، المرشااادين
 عن الرضا  عن للكلل  (2012) الزهراني دراسة  وهدفت المت،صصين.   المرشدين  لدأ الت،ص   لمتغير وفقا الطموح
 من طالبي مرشد  (60) من الدراسة  عينة وتكونت الطالبيين. المرشدين  لدأ الطموح بمستوأ  وعالقته اورشادل  العمل

 ارتباطية عالقة وجود نلى الدراسااة نتائج أشااارت الدراسااة أدوات تطبيق وبعد جدة، لمدينة العام التعليم مدارد مرشاادل
 فروق وجود عدم نلى أشااارت كما الطالبين، المرشاادين لدأ الطموح ومسااتوأ االرشااادل العمل عن الرضااا بين موجبة
 ُبعد على المرشدين استجابات متوسطات في فروق وجدت وقد للت،ص ، ُيعزأ الرضا مستوأ في نحصائية داللة  ات

 نلى (2019) حمزة دراسااة وهدفت ساانة. 15 من أكثر ب،برة هم من ولصااالح ال،برة لساانوات تعزأ االجتماعية المكانة
 المنهج على باالعتماد   التربية  في العام  الدبلوم  طالبات   لدأ  الطموح ومساااااااتوأ الذات  فاعلية   بين العالقة  عن الكلااااااال
 دالة فروق وجود عدم أبرزها كان نتائج عدة نلى الدراساااااة  وتوصااااالت  طالبة. (68) الدراساااااة  عينة وبلغت الوصااااافي. 
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 لكل بالنساابة وكذلك العمر، لمتغير تبعًا التربية في العام الدبلوم طالبات لدأ الطموح ومسااتوأ الذات فاعلية في نحصااائيًا
 االقتصادل. والوضع االجتماعية والحالة الت،ص  متغير من

 ال،اص التقديم صيانة  في الدراسات  تلك على مااطالعه من انالباحث أفاد :العالقة ذات السابقة  الدراسات  على التعقيب
 النظرية األهمية نبراز نلى باوضااافة أساادلتها. وعناصاار للدراسااة، النظرل اوطار صاايانة في وأيضااًا البحثية، بالملااكلة
 المعرفي التنافر في تبحث أنها العالقة  ات السااااابقة الدراسااااات من نيرها عن الدراسااااة هذه تميزت كما لها. والتطبيقية
 المرشاااادين من أردنية عينة على األردن في التربويين المرشاااادين لدأ الطموح ومسااااتوأ الذات فاعلية من بكل وعالقته
 والمتغيرات أهدافها حيث من بينها فيما الدراساااات تباينت وقد المدرساااي. التعليم مؤساااساااات  في يعملون الذين نالتربويي
 متغيرات بين أخرأ تارةً  وسااااااالبية   أحيانًا،   نيجابية   ارتباطية   عالقات  وجود الدراساااااااات   تلك  من وُلوحظا تناولتها،   التي

 التي الدراسة  عينات من عينة أفراد لدأ الطموح ومستوأ  الذاتية، والفاعلية المعرفي بالتنافر يتعلق فيما خاصة  الدراسة، 
 متغيرات تناولت دراساااااات وجود عدم الساااااابقة الدراساااااات على االطالع خالل من حظوُيال عليها. الدراساااااة تطبيق تم

 عناصااار صااايانة في الدراساااات تلك على مااطالعه من انالباحث أفادا وقد . – ينالباحث علم بحساااب – مجتمعة الدراساااة
  ات السااابقة  الدراسااات  من نيرها عن الدراسااة  هذه تميزت كما لها. والتطبيقية النظرية تهاهمي نبرازو ،الدراسااة  ةأساادل 
 في التربويين المرشاااااادين لدأ الطموح ومسااااااتوأ الذات فاعلية من بكل وعالقته المعرفي، التنافر في تبحث أنَّها العالقة
 المدرسي. التعليم مؤسسات في يعملون الذين نالتربويي المرشدين من أردنية عينة على األردن،
 واإلجراءات الطريقة

 الحالية. الدراسةم أهدا ا تحقيقا لمناسبتهم االرتباطي الوصفي المنهجا انالباحث اعتمدا الدراسة: منهج
 مديريات في الحكوميةم المداردم في العاملينا التربويين المرشااااادين جميعم من الدراساااااةم مجتمُع تكونا الدراسؤؤؤؤؤة: مجتمع
 اوحصائي  التقريُر يليرُ  كما عددهم والبالغا م،2020ة2019 الدراسي  للعام الثاني الدراسي  الفصل  خاللا .نربد محافظةم
  مرشدة. (244و) مرشدًا ( 193 ) منهم ومرشدة. مرشدًا (437) والتعليم التربية وزارة عن الصادرا

 خاللم من الدراساة  أدوات نعداد تمَّ حيُث المتيسارة،  بالطريقةم التربويين للمرشادينا  الدراساةم  عينُة اختيرت الدراسؤة:  عينة
سةم  أدواتم عن اوجابةا منهم وُطلبا نلكتروني، رابٍط  منهم ومرشدة،  مرشدا  (174) عددهم بلغا وقد اختيارل. بلكل  الدرا
 المتغيرات. وفق الدراسة عينة أفراد توزيع يبين (1) والجدول مرشدة. (91و) مرشدًا (83)

 الدراسة ومتغيرات الجامعة وفق الدراسة مجتمع أفراد توزيع (:1) جدول

 البيانات
 الجنس

 الكلي
 االناث الذكور

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد المستوأ المتغير

 %62.1 108 %33.9 59 %28.2 49 بكالوريود العلمي المؤهل

 %37.9 66 %18.4 32 %19.5 34 عليا دراسات 

 %100.0 174 %52.3 91 %47.7 83 المجموع 

 %28.2 49 %14.4 25 %13.8 24 سنوات 5 من اقل ال،برة

 %56.3 98 %30.5 53 %25.9 45 10 من اقل – 5 

 %100.0 174 %52.3 91 %47.7 83 المجموع 

 الدراسة: في التالية األدوات است،دام تم الدراسة أهدا  لتحقيقم الدراسة: أدوات
 عدٍد نلى الرجوع تمَّ التربويين، المرشدين  لدأ المعرفي التنافر مستوأ  عن الكللم  بهد  المعرفي: التنافر مقياس أواًل:
 وآخرون كاساال طوَّره الذل المعرفي التنافر ومقياد . (2016) ونبارل سااالمة دراسااة مثل الصاالة؛  ات المقاييسم من
(Cassel, et al, 2001)  لذل ُفهُ  تم وا دةم  تكيي ية  للبي بلم  من األردن مات    ق يادُ  تكوَّن حيثُ  (؛2017) والعتوم العظا  المق

 اللااا،صاااي  التكيل بعد فقرة، (17) الملااااعر على السااايطرة بعد هي: أبعاد أربعة تقيس فقرة 64 من النهاية بصاااورتهم
 ساايكومترية ب،صااائ  المقياد تمتع وقد فقرة، (14) اوسااتمرارية بعد فقرة، (18) اوجتماعية التنلاادة بعد فقرة، (15)

 ككل المقياد مع والفقرة البعد مع الفقرة اورتباث معامالت قيم أشااارت حيث المسااتقبلية، الدراسااات في لالساات،دام تؤهله
 ككل للمقياد الداخلي اوتسااااق ثبات قيمة بلغت كما (0.20) من أعلى جميعها وكانت نحصاااائية داللة  ات قيم أنها على
  (.0.93) اوعادة ثبات قيمة وبلغت (0.94)

 الحالية بصورته المعرفي التنافر مقياس صدق
 على عرضااه خالل من فقرة، (64) األولية بصااورته للمقياد الظاهرل الصاادق من التحقق تم الظاهري: الصؤؤدق أواًل:

 محتوأ وصاااااحة دقة حول آرائهم نبداا بهد  األردنية، الجامعات في واالختصااااااص ال،برةم  ول من محكمين علااااارة
 ألجله، ُوضاااعت  ما لقياد ومناسااابتها  اللُّغوية، الصااايانة  الفقرات، وضاااوح  للُبعد، الفقرة قياد درجة حيث: من المقياد
 األداة، صااااالحية على المحّكمين معظم اتفاق تمِّ أنُه نلى اوشااااارة وتجدر مناساااابًا. يرونُه ما حذ  أو تعديل أو ونضااااافة
 حذ  التعديالت أبرز كانت حيث مرتفعة، اتفاق نسبة  وهي (80%) االتفاق نسبة  بلغت حيث فقراتها؛ ومناسبة  ووضوح 
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 ملااااااااعرل على أحافظ عليه، هو بما وضاااااااعي أتقبل بغلطي، اوعترا  من بداًل أكثر للغضاااااااب )أميل منها: فقرات 6
 على موزعة فقرة، (58) من تتكون وأصبحت  التحكيم، بعد للمقياد النهائية الصيغة  نعداد تما وبالتالي، داخلي( المكبوتة
  مجاالت. اربعة
 مكونة اسااتطالعيٍة عينة على المقياد تطبيق تم البناا، صاادق مؤشاارات من التحقق بهد  البناء: صؤؤدق مؤشؤؤرات ثانيًا:
سة  عينة خارج من تربويًا مرشداً  (20) من ست،دام  البناا صدق  مؤشرات  حساب  وتم المستهدفة،  الدرا  ارتباث معامل با

 في كما و لك للمقياد، الكلية بالدرجة الفقرة ارتباث معامل وقيم بالُبعد، الفقرة ارتباث قيم ويجاد (؛Pearson) بيرسااااون

 (.2) الجدول
 التي والمجاالت للمقياس الكلية الدرجة وبين جهة من المعرفي التنافر مقياس فقرات بين االرتباط معامالت قيم (:2) جدول

 أخرى جهة من له تتبع
 االستمرارية االجتماعية التنشئة الشخص التكيف المشاعر على السيطرة

 رقم
الفقر

 ة

 رقم مع االرتباط
الفقر

 ة

 رقم مع االرتباط
الفقر

 ة

 رقم مع االرتباط
الفقر

 ة

 مع االرتباط

 المقياس المجال المقياس المجال المقياس المجال المقياس المجال

1 
  

17 
  

32 
  

48 
  

2 
  

18 
  

33 
  

49 
  

3 
  

19 
  

34 
  

50 
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20 
  

35 
  

51 
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21 
  

36 
  

52 
  

6 
8

  
22 

  
37 

  
53 
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23 
  

38 
  

54 
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24 
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55 
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25 
  

40 
  

56 
  

10 
  

26 
  

41 
  

57 
  

11 
  

27 
  

42 
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12 
  

28 
  

43 
  

   

13 
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29 

  
44 

  
   

14 
  

30 
  

45 
  

   

15 
9

  
31 

  
46 
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16 
5

  
   47 

  
   

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 0.352) بين تراوحت قد الملاعر  على السيطرة  مجال فقرات ارتباث معامالت قيم أن (،2( الجدول من يالحظ

 مجال  فقرات ارتباث  معامالت  قيم وأن للمقياد،  الكلية  الدرجة   مع (0.599 – 0.326) وبين مجالها،   مع (0.676 –

 للمقياد، الكلية الدرجة مع (0.581 – 0.304وبين) مجالها، مع (0.624 – 0.345) بين تراوحت قد الل،صي التكيل

 0.334وبين) مجالها، مع (0.658 -0.377) بين تراوحت قد االجتماعية التنلاادة مجال فقرات ارتباث معامالت قيم وأن

 – 0.365) بين تراوحت قد االساااتمرارية مجال فقرات ارتباث معامالت قيم وأن للمقياد، الكلية الدرجة مع (0.569 –

 للمقياد. الكلية الدرجة مع (0.548 – 0.343وبين) مجالها، مع (0.633

 للمقياد، الكلية الدرجة مع ارتباطها معامل كان الفقرات جميع أن الساااابقة؛ البناا صااادق مؤشااارات من يالحظ
 وقد (.α=0.05) الداللة مساااااتوأ  عند نحصاااااائية  داللة  ات القيم جميع وكانت (،0.20) من أعلى كانت للبعد والدرجة
 قبلت فقد وبذلك (،2011) عودة نليه أشاااااااار ما وفق (،0.20) عن ارتباطها معامل يقل ال بأن الفقرة لقبول معيار اعتمد
 فقرة 58 مكون النهائية بصااااااورته المقياد من مكون النهائية بصااااااورته المقياد أصاااااابح وبهذا المقياد، فقرات جميع

 مع المعرفي التنافر  مقياد  مجاالت  ارتباث  معامالت  حسااااااااب تم تقدم؛  ما  نلى باوضاااااااافة   .مجاالت  اربعة  على موزعة 
 و لك  المقياد،  لمجاالت  Inter-correlation البينية  االرتباث  معامالت  حسااااااااب  على عالوة للمقياد،  الكلية  الدرجة  

 (.3) الجدول في كما و لك ،Pearson بيرسون ارتباث معامل باست،دام
 الفرعية ومجاالته للمقياس الكلية الدرجة مع المعرفي التنافر مقياس ارتباط معامالت قيم (:3) جدول

 اإلحصائي بين: العالقة
 على السيطرة

 المشاعر
 التكيف

 الشخصي
 التنشئة

 االجتماعية
 االستمرارية

 الل،صي التكيل
    0.742 االرتباث معامل

    0.000 اوحصائية الداللة

 االجتماعية التنلدة
   0.621 0.725 االرتباث معامل

   0.000 0.000 اوحصائية الداللة

 االستمرارية
  0.663 0.768 0.779 االرتباث معامل

  0.000 0.000 0.000 اوحصائية الداللة

 للمقياد الكلي
 0.888 0.865 0.877 0.917 االرتباث معامل

 0.000 0.000 0.000 0.000 اوحصائية الداللة

 تراوحت  قد  الكلية  الدرجة   مع المعرفي التنافر  مقياد  مجاالت  ارتباث  معامالت  قيم أن ،)3) الجدول  من يالحظ

 (،0.779 -0.621) بين تراوحت  قد  المقيااد  لمجااالت  البينياة  االرتبااث  معاامالت  قيم وأن (،0.917 – 0.865) بين

 للمقياد. البناا صدق على مؤشرًا  لك ويعد نحصائية، داللة  ات وجميعها
 عينة  خارج  من اساااااااتطالعية  عينة  على تطبيقه  تم المسااااااات،دم  المقياد  ثبات  من للتحقق المعرفي: التنافر  مقياس  ثبات 

سة،  سبوعين  حوالي بعد االستطالعية  العينة نفس على تطبيقه اعيد ثم الدرا  ثبات معامل حساب  وتم األول، التطبيق من أ
ياد  الفرعية  للمجاالت  (Test Retest) اوعادة  قدير  وتم ككل.  وللمق بات  معامل    قيمة  ت لداخلي  االتساااااااااق ث ياد  ا  للمق

 الثبات. معامالت قيم يوضح (4) والجدول (.Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معادلة باست،دام
 المعرفي التنافر لمقياس اإلعادة وثبات الداخلي االتساق ثبات معامالت قيم :(4) جدول

 اإلعادة ثبات الداخلي االتساق ثبات الفقرات عدد ومجاالته المقياس

 845. 775. 16 الملاعر على السيطرة

 834. 750. 15 الل،صي التكيل

 839. 754. 16 االجتماعية التنلدة

 829. 694. 11 االستمرارية

 896. 922. 58 للمقياد الكلي

 ما تراوحت ولمجاالته (0.922قيمته) بلغت قد ككل للمقياد الداخلي االتسااااق ثبات أن (،4) الجدول من يالحظ

بات  أن حين في (،0.775 - 0.694) بين ياد  اوعادة  ث  بين ما  تراوحت  ولمجاالته    (0.896قيمته)  بلغت  قد  ككل  للمق

(0.829 – 0.845.) 
 وُتعطى دائمًا، كاآلتي: التدريج ال،ماسااي ليكرت ساالم وفق المقياد على االسااتجابة تتم المعرفي: التنافر مقياس تصؤؤحيح
 وأبدًا درجتين، وتعطى نادرًا درجات، (3) وتعطى أحيانًا درجات، (4) وتعطى نالبًا درجات، (5) المقياد تصحيح عند
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 كلما  بحيث  نيجابية.    بطريقة  مصااااااااانة  لكونها  المقياد  فقرات جميع على تنطبق الدرجات    وهذه  واحدة.  درجة  تعطى
 نلى العينة أفراد اسااتجابات تصاانيل وساايتم ن.المرشاادي لدأ الساامة مسااتوأ زيادة على مؤشاارًا  لك كان الدرجة ارتفعت
 فدة فأقل. (2.33) درجة على الحاصاالين في وتتمثل الساامة، المتالك من،فض مسااتوأ فدة اآلتي: النحو على فدات ثالث

سمة،  متوسط  مستوأ  صلين  في وتتمثل لل سمة،  مرتفع مستوأ  فدة درجة. (3.66-2.34) بين تتراوح درجة على الحا  لل

صلين  في وتتمثل ست،دام  بعد و لك فأكثر. (3.67) درجة على الحا  األدنى الحد – للدرجة األعلى )الحد اآلتية: المعادلة ا

 المستويات( )عدد ÷ للدرجة(
 من عدد الى الرجوع تم التربويين المرشااااااادين لدأ الذات فاعلية مدأ عن الكلااااااال بهد   الذات: فاعلية  مقياس  ثانيًا: 
 وشاااااااوازر (2001) العدل دراساااااااات مثل التربويين، المرشااااااادين لدأ الذات بفاعلية ال،اصاااااااة والدراساااااااات المقياد

(Schwazer,1999) (،2009) الملي،ي ودراسة .1998 عام السالم عبد قبل من العربية اللغة الى ترجمته تمت الذل 

 هي: مجاالت أربع على موزعة فقرة (43) من والمؤلل (،2015) اللاااريفين مقياد على اسااااساااي بلاااكل االعتماد وتم

 ب،صااائ  المقياد تمتع وقد الضااانطة. المواقل مع والتعامل االجتماعي، والتفاعل األداا، وتطوير العمل، في اونجاز
 بين االرتباث معامالت قيم كانت وقد البناا، صااادق ومؤشااارات الظاهرل الصااادق من التحقق تم حيث جيدة سااايكومترية
 المجاالت  بين االرتباث  معامالت  قيم أن كما  ،0.859 – 0.719 بين وتراوحت  مرتفعة،  الذات  فاعلية   مقياد  مجاالت 
 للمقياد. البناا صدق  على مؤشراً   لك اعتبر وقد ،0.945- 0.888 بين وتراوحت أيضًا،  مرتفعة كانت ككل والمقياد

 والدرجة الذات فاعلية مقياد على الدرجة بين االرتباث معامل قيمة بلغت حيث بمحك المرتبط الصدق من التحقق تم كما
 يساااامى بما الذات فاعلية مقياد تمتع على مؤشاااار  لك ويعد 0،94 (Schwazer) للااااوارزر الذات فاعلية مقياد على

 ،0،92 ككل للمقياد اوعادة ثبات معامل  قيمة  بلغت  كما  (.Criterion Related Validity) بمحك  المرتبط الصااااااادق

لداخلي  االتساااااااااق ثبات  معامل    قيمة  وبلغت  التوالي. على 0،90 ،0،88 ،0،85 ،0،87 الفرعية  وللمجاالت   لمقياد  ا
 0،92 ،0،89 ،0،87 ،0،90 بلغت  فقد  المقياد  لمجاالت  الثبات  معامالت  أما  عالية.   قيمة  وهي ،0،95 الذات  فاعلية  
  التوالي. على

 الحالية بصورته المرشدين لدى الذات فاعلية مقياس صدق
 على عرضاااه خالل من (1) ملحق االولية، بصاااورته للمقياد الظاهرل الصااادق من التحقق تم الظاهري: الصؤؤؤدق أواًل:
 في والتقويم والقياد النفساااي، واورشااااد التربول، النفس علم مجال في واالختصااااص ال،برة  ول من محكمين علااارة
 وضاااااوح للُبعد، الفقرة قياد درجة حيث: من المقياد محتوأ وصاااااحة دقة حول آرائهم نبداا بهد  األردنية، الجامعات
 وتجدر مناسااابًا. يرونه ما حذ  أو تعديل أو ونضاااافة ألجله، وضاااعت ما لقياد ومناسااابتها اللغوية، الصااايانة الفقرات،
 االتفاق نساااابة بلغت حيث فقراتها، ومناساااابة ووضااااوح األداة صااااالحية على المحّكمين معظم اتفاق تم أنه نلى اوشااااارة

 بلاااكل النفساااي التقييم على القدرة )لدل منها: فقرات، 5 حذ  التعديالت، أبرز ومن مرتفعة، اتفاق نسااابة وهي (%80)

 الصااااااايغة نعداد تما وبالتالي، (، المدرساااااااة، في والتوجيه اورشااااااااد لبرنامج قيادل بدور القيام على بقدرتي أؤمن فعال،
  مجاالت. اربعة على موزعة فقرة، (38) من تتكون وأصبحت التحكيم، بعد للمقياد النهائية
 مكونة اسااتطالعية عينة على المقياد تطبيق تم البناا، صاادق مؤشاارات من التحقق بهد  البناء: صؤؤدق مؤشؤؤرات ثانيًا:
سة  عينة خارج من تربويًا مرشداً  (20) من ست،دام  البناا صدق  مؤشرات  حساب  وتم المستهدفة،  الدرا  ارتباث معامل با

 في كما و لك للمقياد، الكلية بالدرجة الفقرة ارتباث معامل وقيم بالُبعد، الفقرة ارتباث قيم ويجاد (؛Pearson) بيرسااااون

 (.5) الجدول
 له تتبع التي والمجاالت للمقياس الكلية الدرجة وبين جهة من الذات فاعلية مقياس فقرات بين االرتباط معامالت قيم (5) جدول

 أخرى جهة من
 المواقف مع التعامل االجتماعي التفاعل األداء تطوير العمل في االنجاز

 رقم
الفقر

 ة

 رقم مع االرتباط
الفقر

 ة

 رقم مع االرتباط
الفقر

 ة

 رقم مع االرتباط
الفقر

 ة

 مع االرتباط

 المقياس المجال المقياس المجال المقياس المجال المقياس المجال
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 – 0.475) بين تراوحت  قد  العمل  في اونجاز  مجال  فقرات ارتباث  معامالت  قيم أن (،5( الجدول  من يالحظ

 مجاال  فقرات ارتباااث معااامالت قيم وأن للمقياااد، الكليااة الادرجاة   مع (0.794 – 0.381) وبين مجااالهااا، مع (0.804

 للمقياد،  الكلية  الدرجة   مع (0.707 – 0.353) وبين مجالها،   مع (0.796 – 0.421) بين تراوحت  قد  االداا تطوير

 مع وبين مجالها،   مع (0.785 – 0.503) بين تراوحت  قد  االجتماعي  التفاعل   مجال  فقرات ارتباث  معامالت  قيم وأن

 قد  الضاااااااانطة   المواقل مع التعامل   مجال  فقرات ارتباث  معامالت  قيم وأن للمقياد،  (0.705 -0.317) الكلية  الدرجة  

 من يالحظو للمقياااد. الكليااة الاادرجااة مع (0.591 – 0.496) وبين مجااالهااا،  مع (0.748 – 0.617بين) تراوحاات

 كانت للبعد والدرجة للمقياد، الكلية الدرجة مع ارتباطها معامل كان الفقرات جميع أن الساااابقة؛ البناا صااادق مؤشااارات
 لقبول معيار  اعتمد  وقد (.α=0.05) الداللة مساااااااتوأ عند  نحصاااااااائية  داللة  ات القيم جميع وكانت (،0.20) من أعلى
قل  ال بأن  الفقرة مل    ي باطها    معا يه  أشااااااااار ما  وفق (،0.20) عن ارت قد  وبذلك    (،2011) عودة نل لت  ف  فقرات جميع قب
 اربعة على موزعة فقرة 38 مكون النهائية بصورته  المقياد من مكون النهائية بصورته  المقياد أصبح  وبهذا ،المقياد
 للمقياد، الكلية الدرجة مع الذات فاعلية مقياد مجاالت ارتباث معامالت حسااااااااب تم تقدم؛ ما نلى باوضاااااااافة مجاالت.
 ارتباث معامل باساااااات،دام و لك المقياد، لمجاالت Inter-correlation البينية االرتباث معامالت حساااااااب على عالوة

 (.6) الجدول في كما و لك ،Pearson بيرسون
 لمجاالت البينية االرتباط ومعامالت للمقياس، الكلية الدرجة مع الذات فاعلية مقياس مجاالت ارتباط معامالت قيم (:6) جدول

 المقياس

 اإلحصائي بين: العالقة
 في اإلنجاز

 العمل
 تطوير
 األداء

 التفاعل
 االجتماعي

 المواقف مع التعامل
 الضاغطة

 األداا تطوير
    0.810 االرتباث معامل

    0.000 اوحصائية الداللة

 االجتماعي التفاعل
   0.865 0.859 االرتباث معامل

   0.000 0.000 اوحصائية الداللة

 الضانطة المواقل مع التعامل
  0.841 0.737 0.856 االرتباث معامل

  0.000 0.000 0.000 اوحصائية الداللة

 للمقياد الكلي
 0.908 0.954 0.921 0.948 االرتباث معامل

 0.000 0.000 0.000 0.000 اوحصائية الداللة
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 بين تراوحت قد الكلية الدرجة مع الذات فاعلية مقياد مجاالت ارتباث معامالت قيم أن ،)6) الجدول من يالحظ

 وجميعها (،0.865 -0.737) بين تراوحت قد المقياد لمجاالت البينية االرتباث معامالت قيم وأن (،0.954 – 0.908)

 للمقياد. البناا صدق على مؤشرًا  لك ويعد نحصائية، داللة  ات
 الدراسة، عينة خارج من استطالعية عينة على تطبيقه تم المست،دم المقياد ثبات من للتحقق الذات: فاعلية مقياس ثبات
 اوعادة ثبات معامل حسااااب وتم األول، التطبيق من أسااابوعين حوالي بعد االساااتطالعية العينة نفس على تطبيقه أعيد ثم
(Test Retest)  باسااااااات،دام   للمقياد  الداخلي  االتسااااااااق ثبات  معامل   قيمة  تقدير  وتم ككل.  وللمقياد  الفرعية  للمجاالت 

 الثبات. معامالت قيم يوضح (7) والجدول (.Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معادلة
 
 
 
 

 الذات فاعلية لمقياس اإلعادة وثبات الداخلي االتساق ثبات معامالت قيم (:7) جدول
 الفقرات عدد اإلعادة ثبات الداخلي االتساق ثبات ومجاالته المقياس

 12 839.0 0.795 العمل في اونجاز

 10 0.848 0.787 األداا تطوير

 9 0.826 0.828 االجتماعي التفاعل

 7 0.858 0.838 الضانطة المواقل مع التعامل

 38 884.0 0.867 للمقياد الكلي

 تراوحت ولمجاالته (0.867) قيمته بلغت قد ككل للمقياد الداخلي االتسااااااق ثبات أن (،7 ) الجدول من يالحظ

 بين ما تراوحت ولمجاالته (،0.884) قيمته بلغت قد ككل للمقياد اوعادة ثبات  أن حين في (،0.838 - 0.787) بين ما

(0.826 – 0.858.) 

 عند وتعطى دائمًا، كاآلتي: التدريج ال،ماسي ليكرت سلم وفق المقياد على االستجابة تتم الذات: فاعلية مقياس تصحيح
 وأبداً  درجتين، وتعطى نادراً  درجات،  (3) وتعطى أحياناً   درجات،  (4) وتعطى نالباً   درجات،  (5) المقياد  تصاااااااحيح

 كلما  بحيث  نيجابية.    بطريقة  مصااااااااانة  لكونها  المقياد  فقرات جميع على تنطبق الدرجات    وهذه  واحدة.  درجة  تعطى
 ثالث نلى العينة أفراد استجابات  تصنيل  وتم المرشدين.  لدأ السمة  مستوأ  زيادة على مؤشراً   لك كان الدرجة ارتفعت
 مستوأ فدة فأقل. (2.33) درجة على الحاصلين في وتتمثل السمة، المتالك من،فض مستوأ فدة اآلتي: النحو على فدات

 وتتمثل للساامة، مرتفع مسااتوأ فدة درجة. (3.66-2.34) بين تتراوح درجة على الحاصاالين في وتتمثل للساامة، متوسااط

 للدرجة( األدنى الحد – للدرجة األعلى )الحد اآلتية: المعادلة است،دام بعد و لك فأكثر. (3.67) درجة على الحاصلين في

 المستويات( )عدد ÷
 الرجوع تم التربويين، المرشدين لدأ المهني الطموح مستوأ عن الكلل بهد  المهني: الطموح مستوى مقياس ثالثًا:
سات  المقاييس من عدد الى صلة   ات والدرا سة  مثل ال سة  (،2009) الملي،ي  درا  (.2005) العظيم وعبد معوض ودرا

 هي: أبعاد  ثالثة  على موزعة  فقرة 17 من يتكون الذل  (2016) ةالطراون  دراساااااااة في الوارد المهني الطموح ومقياد 
 ويتكون للمثابرة الميل وبعد فقرات، (6) من ويتكون المسااااااؤولية تحمل وبعد فقرات، (6) من ويتكون للحياة النظرة بعد
 من التأكد ثم حيث الملاااابهة الدراساااات في لإلسااات،دام تؤهله سااايكومترية ب،صاااائ  المقياد تمتع وقد فقرات، (5) من

-0.373) بين تراوحت حيث الكلية والدرجة الفقرة وبين والبعد الفقرة بين اورتباث معامالت وحساااب الظاهرل صاادقه
 اوتسااااااااق معامالت  تراوحت  حين في (0.841-0.782) بين لألبعاد  اوعادة  ثبات  معامالت  قيم تراوحت  كما  (0.867
 (.0.90-0.89) بين الداخلي

 الحالية بصورته المهني الطموح مستوى مقياس صدق
 خالل من (1) ملحق فقرة، (17) األولية بصاااااورته للمقياد الظاهرل الصااااادق من التحقق تم الظاهري: الصؤؤؤؤؤدق اواًل:

 والقياد النفسااي، واورشاااد التربول، النفس علم مجال في واالختصاااص ال،برة  ول من محكمين علاارة على عرضااه
 الفقرة قياد  درجة  حيث:  من المقياد  محتوأ وصاااااااحة   دقة  حول آرائهم نبداا  بهد   األردنية،  الجامعات   في والتقويم
 يرونه ما حذ  أو تعديل أو ونضاااافة ألجله، وضاااعت ما لقياد ومناسااابتها ية،اللغو الصااايانة الفقرات، وضاااوح للُبعد،
 نسبة  بلغت حيث فقراتها ومناسبة  ووضوح  األداة صالحية  على المحّكمين معظم اتفاق تم أنه نلى اوشارة  وتجدر مناسبًا. 
 متأكد وأنا العمل على أقدم هي: واحده، فقره حذ  التعديالت أبرز من وكان مرتفعة، اتفاق نسااااابة وهي (80%) االتفاق

 فقرة، (16) من تتكون وأصااااابحت التحكيم، بعد للمقياد النهائية الصااااايغة نعداد تما وبالتالي، الحقًا. ساااااتظهر نتائجه أن
  مجاالت. ثالثة على موزعة
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ستطالعية  عينة على المقياد تطبيق تم البناا، صدق  مؤشرات  من التحقق بهد  البناء: صدق  مؤشرات  ثانيًا:  (20) من مكونة ا
 بيرساااااون ارتباث معامل باسااااات،دام البناا صااااادق مؤشااااارات حسااااااب وتم المساااااتهدفة، الدراساااااة عينة خارج من تربويًا مرشااااادًا

(Pearson؛) (.8) الجدول في كما و لك للمقياد، الكلية بالدرجة الفقرة ارتباث معامل وقيم بالُبعد، الفقرة ارتباث قيم ويجاد 

 والمجاالت للمقياس الكلية الدرجة وبين جهة من المهني الطموح مستوى مقياس فقرات بين االرتباط معامالت قيم (:8) جدول
 أخرى جهة من له تتبع التي

 للمثابرة الميل الذات على واالعتماد المسؤولية تحمل للحياة النظرة

 رقم
 الفقرة

 رقم مع االرتباط
 الفقرة

 رقم مع االرتباط
 الفقرة

 مع االرتباط

 المقياس المجال المقياس المجال المقياس المجال

1 .751(**) .721(**) 7 .757(**) .703(**) 12 .703(**) .659(**) 

2 .741(**) .683(**) 8 .847(**) .812(**) 13 .763(**) .740(**) 

3 .725(**) .703(**) 9 .735(**) .690(**) 14 .817(**) .805(**) 

4 .712(**) .669(**) 10 .767(**) .659(**) 15 .676(**) .632(**) 

5 .725(**) .685(**) 11 .849(**) .786(**) 16 .796(**) .774(**) 

6 .633(**) .622(**)       

 – 0.633) بين تراوحاات قااد للحياااة النظرة مجااال فقرات ارتباااث معااامالت قيم أن (،8( الجاادول من يالحظ

 تحمل مجال فقرات ارتباث معامالت قيم وأن للمقياد، الكلية الدرجة مع (0.721 – 0.622) وبين مجالها، مع (0.751

 الدرجة مع (0.812 – 0.659) وبين مجالها، مع (0.849 – 0.735) بين تراوحت قد الذات على واالعتماد المسؤولية 

 مجالها،    مع (0.817 -0.676) بين تراوحت  قد  للمثابرة  الميل  مجال  فقرات ارتباث  معامالت  قيم وأن للمقياد،  الكلية 

 كان الفقرات جميع أن السابقة؛  البناا صدق  مؤشرات  من يالحظو للمقياد. الكلية الدرجة مع (0.805 – 0.632) وبين

مل    عا باطها    م لدرجة    مع ارت ية  ا ياد،  الكل لدرجة    للمق عد  وا نت    للب نت    (،0.20) من أعلى كا  داللة   ات القيم جميع وكا
 وفق (،0.20) عن ارتباطها معامل يقل ال بأن الفقرة لقبول معيار اعتمد وقد (.α= 0.05) الداللة مستوأ  عند نحصائية 

 من مكون النهائية بصاااورته المقياد أصااابح وبهذا ،المقياد فقرات جميع قبلت فقد وبذلك (،2011) عودة نليه أشاااار ما
 ارتباث معامالت حساب تم تقدم؛ ما نلى باوضافة مجاالت، اربعة على موزعة فقرة 58 مكون النهائية بصورته المقياد

-Inter البينية االرتباث معامالت حساب  على عالوة للمقياد، الكلية الدرجة مع المهني الطموح مستوأ  مقياد مجاالت
correlation بيرسون ارتباث معامل باست،دام و لك المقياد، لمجاالت Pearson، (.9) الجدول في كما و لك 

 المقياس لمجاالت البينية االرتباط ومعامالت للمقياس، الكلية الدرجة مع المهني الطموح مقياس مجاالت ارتباط معامالت قيم (:9) جدول

 للحياة النظرة اإلحصائي بين العالقة
 المسؤولية تحمل

 الذات على واالعتماد
 الميل

 للمثابرة

 على واالعتماد المسؤولية تحمل
 الذات

   0.764 االرتباث معامل

   0.000 اوحصائية الداللة

 للمثابرة الميل
  0.762 0.774 االرتباث معامل

  0.000 0.000 اوحصائية الداللة

 للمقياد الكلي
 0.909 0.922 0.925 االرتباث معامل

 0.000 0.000 0.000 اوحصائية الداللة

 تراوحت  قد  الكلية  الدرجة   مع المهني الطموح مقياد  مجاالت  ارتباث  معامالت  قيم أن ،9)) الجدول  من يالحظ

 (،0.774 -0.762) بين تراوحت  قد  المقيااد  لمجااالت  البينياة  االرتبااث  معاامالت  قيم وأن (،0.925 – 0.909) بين

 للمقياد. البناا صدق على مؤشرًا  لك ويعد نحصائية، داللة  ات وجميعها
 خارج من اساااتطالعية عينة على تطبيقه تم المسااات،دم المقياد ثبات من للتحقق المهني: الطموح مسؤؤؤتوى مقياس ثبات
سة،  عينة سبوعين  حوالي بعد االستطالعية  العينة نفس على تطبيقه ُأعيد ثم الدرا  معامل حساب  وتم األول، التطبيق من أ
 للمقياد الداخلي االتسااااااق  ثبات معامل قيمة تقدير وتم ككل. وللمقياد الفرعية للمجاالت (Test Retest) اوعادة ثبات

 الثبات. معامالت قيم يوضح (10) والجدول (.Cronbach Alpha) ألفا كرونباخ معادلة باست،دام
 المهني الطموح لمقياس اإلعادة وثبات الداخلي االتساق ثبات معامالت قيم :(10) جدول

 اإلعادة ثبات الداخلي االتساق ثبات الفقرات عدد ومجاالته المقياس
 884. 834. 6 للحياة النظرة

 879. 816. 5 النفس على واالعتماد المسؤولية تحمل

 872. 825. 5 للمثابرة الميل

 886. 881. 16 للمقياد الكلي
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 تراوحت ولمجاالته (0.881) قيمته بلغت قد ككل للمقياد الداخلي االتساااااق ثبات أن (،10) الجدول من يالحظ

 بين ما  تراوحت  ولمجاالته   (0.886) قيمته  بلغت  قد  ككل  للمقياد  اوعادة  ثبات  أن حين في (،0.834 - 0.816) بين ما 

(0.872 – 0.884.) 
 دائمًا، كاآلتي: التدريج ال،ماسي  ليكرت سلم  وفق المقياد على االستجابة  تتم المهني: الطموح مستوى  مقياس تصحيح 
باً    درجات،  (5) المقياد  تصاااااااحيح عند  وتعطى ناً    درجات،  (4) وتعطى نال  وتعطى نادراً  درجات،  (3) وتعطى أحيا

 نيجابية   بطريقة  مصاااااااانة   لكونها  المقياد  فقرات جميع على تنطبق الدرجات   وهذه  واحدة.  درجة  تعطى وأبداً  درجتين،
 مستوأ زيادة على مؤشرًا  لك كان الدرجة ارتفعت كلما بحيث .سالب نتجاه  ل بلكل صيغت  فقد 5 رقم الفقرة بإستثناا 
 من،فض مساااتوأ فدة اآلتي: النحو على فدات ثالث نلى العينة أفراد اساااتجابات تصااانيل وسااايتم المرشااادين. لدأ السااامة
سمة،  المتالك سمة،  متوسط  مستوأ  فدة فأقل. (2.33) درجة على الحاصلين  في وتتمثل ال  على الحاصلين  في وتتمثل لل

 فأكثر. (3.67) درجة على الحاصااالين في وتتمثل للسااامة، مرتفع مساااتوأ فدة درجة. (3.66-2.34) بين تتراوح درجة

 المستويات( )عدد ÷ للدرجة( األدنى الحد – للدرجة األعلى )الحد اآلتية: المعادلة است،دام بعد و لك
 الدراسة: متغيرات

 دراسااااات )بكالوريود، مسااااتويان ثالث وله التعليمي: المسااااتوأ .اناث  كور، فدتان: وله الجنس المسؤؤؤؤتقلة: المتغيرات
 .فأكثر( سنوات 10 سنوات، 10 من أقل سنوات، 5 من )أقل مستويات ثالث وله ال،برة: سنوات .عليا(

 .المهني الطموح مستوأ ،الذات فاعلية ،المعرفي التنافر التابعة: المتغيرات
 المهني، الطموح ومستوأ الذات فاعلية ومستوأ المعرفي التنافر مستوأ عن الكللم نلى الدراسُة هدفت :الدراسة نتائج

 األسدلة  عن اوجابةم خاللم من و لك اربد، محافظة في التربويين المرشدين  لدأ المتغيرات هذه بين العالقةم عن والكللم 
 اآلتية:
 في التربويين المرشدين  لدى المعرفي التنافر مستوى  ما" :على نصَّ الذي األول الدراسة  بسؤال  المتعلقة النتائج أواًل.

 المعيارية واالنحرافاتم الحسااااااابيةم المتوسااااااطاتم حسااااااابا تمَّ فقد األول؛ الدراسااااااةم سااااااؤالم عن لإلجابةم "؟ اربد محافظة
 عينة لدأ المقياد مجاالت ترتيب مراعاةم مع المعرفي، التنافر  مقياد  مجاالت  على الدراساااااااة عينةم  أفراد الساااااااتجابات 

 (.11) الجدول في مبين هو كما الحسابية، ألوساطها وفقًا تنازليًا الدراسة
 الحسابية ألوساطها وفًقا تنازلًيا مرتبًة المعرفي التنافر مقياس لمجاالت المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط (:11) الجدول

 

 

 

 
*  

 الفقرة بداللة الحسابي المتوسط
 المساااتوأ ضااامن جاات الدراساااة عينة أفراد لدأ المعرفي التنافر مقياد مجاالت مساااتوأ أنَّ 11)) الجدول من يتضاااح

 على المجاالت جاات وقد متوسااااطًا، الدراسااااة عينة أفرادا لدأ )ككل( المعرفي التنافر مسااااتوأ وكانا الساااامة، لوجود )المتوسااااط(
 المرتبة في االسااتمرارية تالها الثانية، المرتبة في االجتماعية التنلاادة تالها األولى، المرتبة في اللاا،صااي  التكيل اآلتي: الترتيب
 السااتجابات المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات حساااب تمًّ كما الرابعة. المرتبة في الملاااعر على الساايطرة تالها الثالثة،
 تنازلًيا العبارات ترتيب مراعاة مع المقياد،  مجاالت  من مجال  كل في المعرفي التنافر  مقياد  عبارات  على الدراساااااااة عينة  أفراد
 (.15،14،13،12) الجداول في مبين هو كما حده، على مجال كل في الحسابية ألوساطها وفًقا

 على السيطرة مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:12) الجدول

 الحسابي المتوسط حسب تنازليًا مرتبة المشاعر

 الحسابي المتوسط العبارة الرقم
 االنحراف
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 0.827 4.247 معين عماًل انهي عندما بالتحسن أشعر 1

 مرتفع 0.849 4.172 معنى  ات حياتي أن أشعر 2

 مرتفع 0.834 4.121 نفسي مع والرضا بالسعادة أشعر 3

 مرتفع 0.997 3.977 متسامحا أكون أن نلى أميل 4

 مرتفع 0.986 3.897 المعاملة بسوا أشعر عندما بحقوقي أطالب 5
 متوسط 0.906 3.644 حياتي في موجودًا شيدًا هناك بأن أشعر 6

 المستوى المعياري االنحراف الحسابي الوسط المجاالت الرقم الرتبة
 متوسط 0.536 *3.241 الل،صي التكيل 2 1

 متوسط 0.580 *3.232 االجتماعية التنلدة 3 2

 متوسط 0.579 *3.134 االستمرارية 4 3

 متوسط 0.528 *2.975 الملاعر على السيطرة 1 4

 متوسط 0.491 *3.145 الفقرة بداللة )ككل( المقياد
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 متوسط 1.187 3.264 بالنفس الثقة فقدان بسبب الراحة بعدم اشعر 7

 متوسط 1.203 2.879 الموت من بالقلق أشعر 8

 من،فض 1.177 2.316 اآلخرين من بالغيرة أشعر 9
 من،فض 1.207 2.293 الحياة من أمل ب،يبة أشعر 10
 من،فض 1.116 2.287 أخطائي مسؤولية تحمل نلى أفتقر 11
 من،فض 1.078 2.253 واونسحاب ال،جل نلى أميل 12

 من،فض 1.193 2.247 سؤال أل عن اوجابة استطيع ال 13

 من،فض 1.135 2.109 بنفسي الثقة بعدم أشعر 14

 من،فض 1.103 2.092 البلر جميع أحترم 15

 من،فض 1.090 1.805 لي قيمة ال أنه أشعر 16

 متوسط 0.528 2.975 الفقرة بداللة )ككل( الملاعر على السيطرة مجال

 عينة أفراد لدأ الملاااااعر على الساااايطرة مجال لعبارات الحسااااابية المتوسااااطات أن 12)) الجدول من يتضااااح

 ال أنه )أشاااعر لعبارة (1.805و) معين( عماًل انهي عندما بالتحساااُّن )أشاااعر لعبارة (4.247) بين تراوحت قد الدراساااة
 السمة. لوجود المتوسط المدأ ضمن ووقع (2.975) الملاعر على السيطرة لمجال العام المتوسط وبلغ لي(، قيمة

 التكيف مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:13) الجدول

 الحسابي المتوسط حسب تنازليًا مرتبة الشخصي
 المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارة الرقم

 مرتفع 0.892 4.287 عليه هو بما وضعي أتقبل 1

 مرتفع 0.866 3.954 طفاًل أعود أن أتمنى 2

 مرتفع 1.153 3.816 خجوال لست أنمي لو أتمنى 3

 مرتفع 1.001 3.741 واللوم النقد تقبل في صعوبة أجد 4
 مرتفع 1.001 3.718 بانفعاالتي التحكم في القدرة لدل 5
 متوسط 1.149 3.425 أخطائي من أتعلم 6
 متوسط 1.179 3.328 أصدقائي عني يت،لى عندما باوحباث أشعر 7

 متوسط 1.160 3.172 بسهولة التغيرات مع أتكيل 8

 متوسط 1.366 3.017 باألحباث يلعرني السابقة لتجاربي تذكرل 9

 متوسط 1.180 2.983 بسرعة أنضب 10

 متوسط 1.275 2.741 يرام ما على األمور تسير ال عندما باوستياا أشعر 11

 متوسط 1.159 2.701 األمور بعض في معهم اختلل عندما أصدقائي مع التعامل في صعوبة أجد 12
 متوسط 1.198 2.638 الضوضاا من أنزعج 13
 متوسط 1.180 2.552 داخلي المكبوتة ملاعرل على أحافظ 14
 متوسط 1.195 2.546 فيه اعيش الذل المكان عن النظر بغض بالراحة أشعر 15

 متوسط 0.536 3.241 الفقرة بداللة )ككل( الل،صي التكيل مجال

 قد الدراسة  عينة أفراد لدأ الل،صي    التكيل مجال لعبارات الحسابية  المتوسطات  أن 13)) الجدول من يتضح 

 المكان عن النظر بغض بالراحة )أشااعر لعبارة (2.546و) عليه( هو بما وضااعي )أتقبل لعبارة (4.287) بين تراوحت
 السمة. لوجود المتوسط المدأ ضمن ووقع (3.241) الل،صي التكيل لمجال العام المتوسط وبلغ فيه(، أعيش الذل

 التنشئة مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:14) الجدول

 الحسابي. المتوسط حسب تنازليًا مرتبة االجتماعية
 المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارة الرقم

 مرتفع 0.794 4.069 بسرعة صداقات أقيم 1
 مرتفع 1.045 3.828 االجتماعية المناسبات أحب 2
 مرتفع 0.967 3.684 المقربين بأصدقائي حتى أثق 3
 متوسط 1.044 3.632 احبهم ال الذين الناد لمواجهة استعداد لدل 4

 متوسط 1.176 3.615 جديدة صداقات بتكوين أرنب 5

 متوسط 1.085 3.511 الحياتية اآلخرين خبرات من استفيد 6

 متوسط 1.095 3.500 نحول اآلخرون يفكر بما اهتم 7

 متوسط 1.170 3.443 طويلة لفترة عليه أحقد فإني أحدهم من أنضب عندما 8

 متوسط 1.116 3.316 االجتماعية خبرتي قلة بسبب بالحرج أشعر 9
 متوسط 1.087 3.299 بي يثقون ال أصدقائي ان اعتقد 10
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 المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارة الرقم
 متوسط 1.118 3.270 اآلخرين من االستحسان على الحصول في بالرنبة أشعر 11

 متوسط 1.280 2.822 اآلخرين اهتمام مركز أكون أن أرنب 12
 متوسط 1.149 2.580 لي بالنسبة مهمون أصدقائي 13
 متوسط 1.224 2.460 الغرباا مع التحدث في صعوبة أجد 14

 متوسط 1.225 2.391 بي اآلخرون يهتم أن في أرنب 15

 من،فض 1.221 2.293 آخر ش،  حياة لي تكون بأن أرنب 16

 متوسط 0.580 3.232 الفقرة بداللة )ككل( االجتماعية التنلدة مجال

 قد الدراسة  عينة أفراد لدأ االجتماعية التنلدة  مجال لعبارات الحسابية  المتوسطات  أن 14)) الجدول من يتضح 

 وبلغ آخر(، ش،  حياة لي تكون بأن )أرنب لعبارة (2.293و) بسرعة( صداقات )أقيم لعبارة (4.069) بين تراوحت
 السمة. لوجود المتوسط المدأ ضمن ووقع (3.232) االجتماعية التنلدة لمجال العام المتوسط
 االستمرارية مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:15) الجدول

 الحسابي المتوسط حسب تنازليًا مرتبة

 المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارة الرقم

 مرتفع 0.986 3.833 المحددة المواعيد في عملي ننجاز في ملكلة لدل 1

 متوسط 0.995 3.609 الليل في وحيدًا الملي اآلمن نير من أنه أعتقد 2

 متوسط 1.116 3.523 متوترة ظرو  تحت أعمل 3

 متوسط 1.138 3.293 جديد بنمط والبدا الحالية حياتي نمط عن الت،لي بإمكاني لو أتمنى 4

 متوسط 1.254 3.184 بها القيام مني مطلوب نير بأشياا القيام استمتع 5

 متوسط 1.147 3.178 لي الموكولة من أكثر أعمال ننجاز أتوقع 6

 متوسط 1.124 3.092 عملي مسؤوليات زادت ن ا أقلق 7

 متوسط 1.138 2.816 الغداا استراحة خالل بعملي استمر 8

 متوسط 1.280 2.684 عاتقي على الملقاة األعمال ألنجز المساعدة أتلقى أن أتمنى 9

 متوسط 1.145 2.661 نالية األسعار تكون عندما وأجادل أصرخ 10

 متوسط 1.253 2.603 اآلخرين بدوافع شكاك بطبيعتي أنني اعتقد 11

 متوسط 0.579 3.134 الفقرة بداللة )ككل( االستمرارية مجال

 قد الدراسااااة عينة أفراد لدأ االسااااتمرارية مجالم لعباراتم الحسااااابية المتوسااااطات أن 15)) الجدول من يتضااااح

قد  لعبارة  (2.603و) المحددة(  المواعيد  في عملي ننجاز  في ملاااااااكلة   )لدلَّ  لعبارة  (3.833) بين تراوحت   أنني )اعت
 لوجود المتوسط  المدأ ضمن  ووقع (3.134) االستمرارية  لمجال العام المتوسط  وبلغ اآلخرين(، بدوافع شكاك  بطبيعتي
 بالوعيم   لكا  ويتمثَّل  المرشااااااادينا من العديدم   لدأ  موجودٌة تكون قد  التي الوعي حالةم   نلى النتيجة  هذه  ُتعزأ وقد  السااااااامة. 
 خبراٍت من بهم يتمتَّعونا ما مع ربما تنسااااجُم التي اورشاااااديةم األعمالم ممارسااااةم نلى بهم يدفع ما وهذا والميوْل، بالقدراتم
 المرشااااااادينا لدأ يتوافرا أن المفترض منا الذل الذاتم مفهومم نلى النتيجة  عزو الممكن من أنه نلى باوضاااااااافة وامكانات. 
 مهنتهم، نحوا المرشااادا ُتوجُه التي المحددات بعضم ضاااوام في يتلاااكَُّل فهو ومعتقدات، ملااااعٍر من يتضااامنُه وما التربويين،

 مضاعفةٍ  جهوٍد بذلا المرشدُ  يحاوُل أن الممكن منا وبالتالي الم،تلفة، المواقلم في ألدائهم شرطاً  المرشدا  وعُي يعتبُر حيُث
 النفساااي توازنهم على الحفاظم في وقدرتهم المعرفي، وبنااُه يتعلَُّمها التي والمواضااايعم وآرائهم قفهمموا بينا التوافقا يحققا حتى
 فإنَّ النفسااي التوازن على الحصااولا يسااتطيُع ال وعندما واتساااقًا، توافقًا أكثرا تكوُن حتى العناصاار، هذهم توظيلم خاللم من
 (.AL-Otaibi,2012) المعرفي التنافر منا المتوسْط المستوأ يفّسُر ما وهذا لديه، المعرفي التنافُر حدوثم نلى يؤدل  لكا

 التناقضاتم  بسببم  نربد محافظةم في التربويين المرشدين  بين المعرفي التنافرم في المتوسطةُ  الدرجُة ُتعزأ أن الممكن ومنا
 الذات، مع التوازنم منا لحالٍة الوصولم  نلى التربويينا المرشدينا  يسعى  حيث ومعتقداتهم، سلوكاتهم  بينا ما يعيلونها  التي

 خوفاً  معتقداته؛   مع تتناقضُ  التي األفكارم  قبولم أو رفضم حيثُ  من تحدياا،   الفرُد يواجها  قد  المقابل   في ال،ارجي،  والمجتمعم
 والتي (2016) ونبارل ساااالمة دراساااةم نتائجا مع الدراساااةم نتائُج وتتفُق بعد. فيما اختياراتهم على تترتُب التي العاقبةم منا

 التنافر مستوأ  أنَّ نلى نتائجها أشارت  والتي االجتماعية، بالمسؤوليةم  وعالقتهم المعرفي التنافر مستوأ  معرفةم نلى هدفت
سةم  نتائجا مع كذلكا واتفقت متوسطًا.  كانا المعرفي  مستوأ  عن الكللم  نلى هدفت والتي (2017) والعتوم العظامات درا
 التنافر مسااااتوأ أنَّ نلى نتائجها أشااااارت والتي االجتماعي، الدعم ومصااااادرا التفكيرم بأساااااليبم وعالقتهم المعرفي، التنافر
 أنَّ نلى أشاااارت التي ،(Allahyani, 2012 ) اللحياني دراساااةم مع الدراساااة هذهم نتائُج واختلفت متوساااطًا. كانا المعرفي

 المتوسط. منا أقلَّ بدرجٍة جااا المعرفي التنافر مستوأ
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 في التربويين المرشدين لدى الذات فاعلية مستوى "ما على: نصَّ الذي الثاني الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج ثانيًا.
  ؟" اربد محافظة

 أفراد الستجابات  المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  حساب  تمَّ فقد ؛ثانيال الدراسة  سؤال  عن لإلجابةم
 وفًقا تنازلًيا الدراساااااااة عينة لدأ المقياد مجاالت ترتيب مراعاة مع الذات، فاعلية مقياد مجاالت على الدراساااااااة عينة

 (.16) الجدول في مبين هو كما الحسابية، ألوساطها
 الحسابية ألوساطها وفًقا تنازلًيا مرتبًة الذات فاعلية مقياس لمجاالت المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط (:16) الجدول

 الفقرة بداللة الحسابي المتوسط *
 ضاااااامن جاات الدراسااااااة عينة أفراد لدأ الذات فاعلية مقياد مجاالت مسااااااتوأ أنَّ 16)) الجدول من يتضااااااح

 فاعلية مستوأ  وكان المتوسط،  المستوأ  ضمن  جاا الذل األداا تطوير مجال باستثناا  السمة  لوجود )المرتفع( المستوأ 
 المرتبة في االجتماعي التفاعل اآلتي: الترتيب على المجاالت جاات وقد مرتفعًا، الدراسااااة عينة أفراد لدأ )ككل( الذات
 تطوير تالها الثالثة، المرتبة في العمل في االنجاز تالها الثانية، المرتبة في الضانطة  المواقل مع التعامل تالها األولى،
 الدراسااة عينة أفراد السااتجابات المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات حساااب تمَّ كما الرابعة. المرتبة في االداا
 ألوساطها  وفًقا تنازلًيا العبارات ترتيب مراعاة مع المقياد، مجاالت من مجال كل في الذات فاعلية مقياد عبارات على

 (.17 ،18 ،19 ،20) الجداول في مبين هو كما حده، على مجال كل في الحسابية
 في االنجاز مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:17) الجدول

 الحسابي المتوسط حسب تنازليًا مرتبة العمل
 المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارة الرقم

 مرتفع 0.824 4.144 اورشادية المقابالت ندارة مهارات امتلك 1

2 
 التي الثانوية والمعلومات الرئيسية المعلومات بين التمييز أستطيع

 اورشادية الجلسة في المسترشد يذكرها
 مرتفع 0.867 4.011

 مرتفع 0.940 3.960 وقته قبل مني المطلوبة األعمال ننجاز أحاول 3

4 
 الجلسات داخل المسترشد انفعاالت مع التعامل على القدرة لدل

 مالئم بلكل اورشادية
 مرتفع 0.953 3.931

 مرتفع 0.862 3.879 أخفقت مهما أهدافي تحقيق نلى أسعى 5
 مرتفع 0.908 3.862 الجماعي اورشاد في اورشادية المهارات تطبيق أتقن 6

 مرتفع 0.934 3.845 فعال بلكل النفسي التقييم نتائج توظيل على القدرة لدل 7

 مرتفع 0.842 3.810 الفردية الحاالت مع اورشادية المهارات تطبيق أتقن 8

 مرتفع 0.828 3.810 وجهد وقت من  لك كلفني مهما أعمالي أنجز 9

 مرتفع 0.834 3.730 تواجهني التي الملكالت لمعظم حلاًا أجد 10

 مرتفع 1.009 3.678 فعال بلكل النفسي التقييم على القدرة لدل 11
 متوسط 1.200 2.345 والنجاح اوتقان من كبيرة بدرجة اورشادية أعمالي أنجز 12

 مرتفع 0.586 3.750 الفقرة بداللة )ككل( العمل في االنجاز مجال

 قد الدراسة  عينة أفراد لدأ العمل في االنجاز مجال لعبارات الحسابية  المتوسطات  أن 17)) الجدول من يتضح 

 اورشاااادية أعمالي )أنجز لعبارة (2.345و) اورشاااادية( المقابالت ندارة مهارات )امتلك لعبارة (4.144) بين تراوحت
 المرتفع المدأ ضااامن ووقع (3.750) العمل في االنجاز لمجال العام المتوساااط وبلغ والنجاح(، اوتقان من كبيرة بدرجة
 السمة. لوجود

 االداء تطوير مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:18) الجدول

 الحسابي. المتوسط حسب تنازليًا مرتبة

 المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارة الرقم

 مرتفع 0.862 4.052 واورشاد التوجيه مجال في المستجدات على االطالع في أرنب 1

 مرتفع 0.797 4.034 فعاالة نرشادية خدمات تقديم من يمكنني مما لل،صيتي كاٍ  بفهم أتمتع 2

 المستوى المعياري االنحراف الحسابي الوسط المجاالت الرقم الرتبة
 مرتفع 0.649 *3.855 االجتماعي التفاعل 3 1
 مرتفع 0.680 *3.854 الضانطة المواقل مع التعامل 4 2
 مرتفع 0.586 *3.750 العمل في اونجاز 1 3

 متوسط 0.656 *3.559 األداا تطوير 2 4

 مرتفع 0.595 *3.744 الفقرة بداللة )ككل( المقياد
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 مرتفع 0.870 3.994 المدرسة في اورشادية ال،دمات ننجاح معيقات على للتغلب أسعى 3

 مرتفع 0.837 3.902 اورشادية مهاراتي مستوأ في ملحوظ بتحسن أشعر 4

 مرتفع 0.946 3.810 ادائي لتطوير األردنية النفس علم جمعية في عضو أنا 5

 مرتفع 0.948 3.741 الطلبة ملكالت مع بالتعامل تتعلق التي وقدراتي مهاراتي أطور 6

 مرتفع 1.026 3.678 اورشاد مهنة في جديد هو ما متابعة في اهتم 7

 متوسط 1.008 3.644 المت،صصة العلمية المؤتمرات عبر اورشاد مجال في جديد هو ما كل أتابع 8

 متوسط 1.412 2.626 المعاصرة اورشاد قضايا في مت،صصة كتب اقتناا على احرص 9

 من،فض 1.270 2.109 واورشادية النفسية العلوم ت،  نلكترونية شبكات في عضو أنا 10

 متوسط 0.656 3.559 الفقرة بداللة )ككل( األداا تطوير مجال

 قد الدراساااة، عينة أفراد لدأ األداا تطوير مجال لعبارات الحساااابية المتوساااطات أن 18)) الجدول من يتضاااح

 لعبارة (2.109و) واورشااااااد( التوجيه مجال في المساااااتجدات على االطالع في )أرنب لعبارة (4.052) بين تراوحت
سية  العلوم ت،  نلكترونية شبكات  في عضو  )أنا  (3.559) االداا تطوير لمجال العام المتوسط  وبلغ واورشادية(،  النف
 السمة. لوجود المتوسط المدأ ضمن ووقع

 التفاعل مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:19) الجدول

 الحسابي. المتوسط حسب تنازليًا مرتبة االجتماعي

 الحسابي المتوسط العبارة الرقم
 االنحراف
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 0.761 4.184 اآلخرين مع فعالة مهنية عالقات أطور 1

2 
 فعاليات بإنجاح المعنيين جميع مع بكفااة التعامل أستطيع

 المدرسة في واورشاد التوجيه
 مرتفع 0.928 3.971

 مرتفع 0.899 3.966 المسترشدين جميع مع التعامل أستطيع 3

 مرتفع 0.905 3.954 اورشادية بمهماتي وقيامي ال،اصة ظروفي بين أفصل 4

 مرتفع 0.885 3.943 اآلخرين مع جيدة مهنية عالقات تربطني 5

 مرتفع 0.866 3.914 اآلراا من المزيد لتقديم اآلخرين مع أتعاون 6

7 
 نرشادية عالقة بناا من تمكنني فعالة اتصال مهارات امتلك

 المسترشد مع قوية
 مرتفع 1.050 3.828

 مرتفع 0.989 3.718 اآلخرين مع تعاملي عند والنلاث الحماد أمتلك 8

 متوسط 1.157 3.218 اورشادل بالعمل أستمتع 9

 متوسط 0.649 3.855 الفقرة بداللة )ككل( االجتماعي التفاعل مجال

  الدراسااة، عينة أفراد لدأ االجتماعي التفاعل مجال لعبارات الحسااابية المتوسااطات أن 19)) الجدول من يتضااح

 بااالعماال )أساااااااتمتع لعبااارة (3.218و) اآلخرين( مع فعااالااة مهنيااة عالقااات )أطور لعبااارة (4.184) بين تراوحاات قااد
 السمة. لوجود المرتفع المدأ ضمن ووقع (3.855) االجتماعي التفاعل لمجال العام المتوسط وبلغ اورشادل(،

 مع التعامل مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:20) الجدول

 الحسابي المتوسط حسب تنازليًا مرتبة الضاغطة المواقف

 الحسابي المتوسط العبارة الرقم
 االنحراف
 المعياري

 المستوى

1 
 التي الملكالت مع التعامل كيفية حول متنوعة أفكارًا أمتلك

 تواجهني
 مرتفع 0.826 4.011

 مرتفع 0.967 3.954 المتوقعة نير المواقل مع التعامل على القدرة لدل 2

 مرتفع 0.920 3.879 الضانطة المواقل في المهمة القرارات ات،ا  على القدرة لدل 3

 مرتفع 0.909 3.845 األزمات نرشاد في المالئمة التدخالت توظيل أستطيع 4

 مرتفع 0.900 3.833 الصعوبات مواجهة رنم أعمالي ننجاز على أعمل 5

 مرتفع 0.889 3.747 تواجهني التي الصعوبات مع التعامل على القدرة أمتلك 6

 مرتفع 0.847 3.707 الصعبة الظرو  مع العمل في القدرة لدل 7

 مرتفع 0.680 3.854 الفقرة بداللة )ككل( الضانطة المواقل مع التعامل مجال

 عينة أفراد لدأ الضانطة المواقل مع التعامل مجال لعبارات الحسابية المتوسطات أن 20)) الجدول من يتضح

 تواجهني( التي الملاااااااكالت مع التعامل   كيفية  حول متنوعة  أفكاراً  )أمتلك  لعبارة  (4.011) بين تراوحت  قد  الدراساااااااة، 
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 المواقل مع التعامل   لمجال  العام  المتوساااااااط وبلغ الصاااااااعبة(،   الظرو  مع العمل  في القدرة  )لدل  لعبارة  (3.707و)
 مسااااتوأ ممنها: عواملا عدةم نلى النتيجةا هذهم وتعزأ الساااامة. لوجود المرتفع المدأ ضاااامن ووقع (،3.854) الضااااانطة
 نعداٌد لديهم وبالتالي النفسية،  والصحةم  اورشادم  أقسامم  خريجي ممن ُهم العينةم أفرادم جميعا أنَّ يالحُظ حيُث النظرل؛ اوعداد
 الحال بطبيعةم وهؤالا اورشاااادم، في البكالوريود درجةا يحملونا ممَّن الت،صااا م في سااااعًة 132 عن يقُل ال بما نظرل
 أثنااا يوظفوها أْن الممكن من التي اورشادية،  والفنياتم المهاراتم على التدريبم منا ُمعين مستوأ  على حصلوا  قد يكونوا
 اورشااااادم مجالم في ُعليا درجاٍت لديهم ممَّن الدراسااااةم، عينةم أفرادم من عدٌد هنالكا  لكا نلى نضااااافًة اورشااااادية، مقابالتمهم
 المرشااد، أداُا يتحساانا أن المتوقعم منم أنُه حيُث ُمت،صااصااٍة، نظريٍة معار ا من لديهم بما أكثر وعيًا يعكس وهذا النفسااي،
 نتيجًة المرشدينا لدأ تكوُن ربما التي التوافقم حالةا ثانالباح يعزو وقد النظرية. المعرفةم مستوأ زيادةم مع بالكفااةم ويلعُر
 اويجابيةم النما ج منا قاعدًة لديهْم شاااااكَّلت وبالتالي المرشااااادون، لها تعرضا قد أنُه الُمفترضم منا التي التراكميةم لل،براتم
 ساااالوكه، خاللم من اورشااااادية المقابالتم نجراام عند اورشااااادل تفاُعلهم أثنااا مسااااتقباًل يسااااتثمروها أن الممكن منا التي

 كما الذاتية. الفاعليةم من مرتفع مسااتوأ نلى يصااُل حتى يمارسااها التي المهنة وطبيعةم المرشاادم دوافعا بينا التوافقا وتحقيُق
 العديدا لدأ موجودًة تكون قد التي الوعي حالةم نلى الذات فاعليةم من مرتفع مستوأ على المرشدينا حصولا انالباحث يعزو
 تنسااجم قد التي اورشاااديةم األعمالم ممارسااةم نلى بهم يدفُع ما وهذا والميوْل، بالقدراتم بالوعي  لك ويتمثل المرشاادين منا
 لدأ  يتوافر أن المفترضم ممن الذل  الذات  مفهومم نلى النتيجةا  هذهم  ُتعزأ قد  كما  ونمكانات.   خبراٍت من بهم  يتمتعونا ما  مع

 نحو المرشد  توجُه التي المحدداتم بعضم ضوام  في يتلكَّلُ  فهو ومعتقداٍت؛ ملاعرا  من يتضمنهُ  وما التربويين، المرشدين 
 األساااااليب وساااات،دام المرشاااادينا يدفُع قد ما وهذا الم،تلفة، المواقلا في ألدائهم شاااارطًا المرشااااد وعُي يعتبُر حيُث مهنتهم،

 مجال. من أكثر في تطبيقها على والتدربم بها المتعمقةم لمعرفتهم نتيجًة أكبر، بلكٍل اورشادية
 المعتقداتم نلى تلاايُر والتي المرشااد، بها يتمتُع التي الكفااةم على كبيْر بلااكٍل اورشااادل العملم في النجاُح ويعتمُد

 التدخالت  أساااااااااد على نظرياً  ُتبنى التربول، للمرشااااااااد الذاتيةم   والفاعليةم   الماهمات،  ننجازم  على قدرتهم   حولا الفرد لدأ 
 واالجتماعي، اللااا،صاااي،   الجانب ضااامنها  من للطلبةم نمائيٍة وبرامجا بتدخالٍت يقوُم شااادُ فالمر منه؛ المطلوبة اورشاااادية 
 قبل من الذات بفاعليةم اوحساااُد ويعتمُد ومهنيًا. شاا،صاايًا  اتهم وثباتم بحاجٍة تجعلُه والتي المهني، والتوجيه واألكاديمي،
 المرشااااادينا منا القدوُة وأخذ الم،تلفة، والملاااااكالت الصاااااعوبات مواجهةم في الناجحةم وال،برةم التجربةم على المرشااااادينا
 ردودا تعديلم نلى تهد ا التي اويجابية، الراجعةم التغذيةم تقديُم النهايةم وفي والدعم، والتلجيعم  للتدريبم باوضافةم  الناجحين،
 مرتفعة  اتيٍة بكفااٍة المرشدين  وتمتع .(Cormier & Nurius, 2003) األداا على تؤثر والتي السلبية،  المرشدين  أفعال

 ,Bakar) المسااترشاادين لدأ متفائلة توقعاٍت وتنميةم الم،تلفة، اورشاااديةم األساااليبا الساات،دامم المرشاادينم دفعم في يسااهُم قد
et al, 2009.) وآخرون أوينز دراسةم  مع الدراسةُ  هذهم واختلفت (Owens, et al, 2010) اتا عالقًة هناكا أنَّ فيرونا  

 زاد ال،برة ساااانوات عدد زادت كلما حيُث ال،برة، ومتغير المرشاااادين لدأ الذاتيةم الفاعليةم مسااااتوأ بينا نحصااااائية داللٍة
 عارضاااُه ما وهذا والعمر. الجنس باختال  ي،تلل الذاتيةم الفاعليةم مساااتوأ وأن المرشااادين، لدأ الذاتية الفاعلية مساااتوأ

 الجنس، بإختال م ي،تلُل ال الذاتية الفاعلية مستوأ أنَّ نلى أشاروا حيث (؛Bakar, et al, 2011) وآخرون بكار من كل

 أكثر كان للمرشاااد التعليمي المساااتوأ ارتفع كلما وأنه اورشاااادية، فاعليته ومساااتوأ المرشااادم خبرةا بينا عالقًة هناكا وأنَّ
 كفااة.

 يعتقد ما نلى النتيجة هذه عزو الممكن فمن الذاتيةم الفاعليةم في مرتفع مساااااااتوأ على المرشااااااادين حصاااااااول أما
 لتطبيق معهم اللقاا أثناا المرشااااادين بعض أشاااااار فقد ؛اورشاااااادل العمل اطار في منجزاتهم حول أفكار من المرشااااادين
 الدورات من العديد على حصاااااولهم نلى بالغضاااااافة النفساااااية الغ،تبارات تطبيق ن على القدرة لديهم أن الدراساااااة أدوات

 العملية  في مباشااااااار   بلاااااااكل   والمؤثرة المهمة  المعلوماتم  بين التمييز على القدرة  ونمتالكهم المجال،  هذا  في التدريبية   
 المقابة، أثناا في بها االسااتطراد يتم أو عابر بلااكل المسااترشااد يقدمها ان الممكن من لتيا الثانوية والمعلوماتم اورشااادية
 التفاعل من مرتفع مسااتوأ التربويون المرشاادون أظهرا  لك نلى باوضااافة اورشااادية. المقابالتم ندارةم لمهارةم وامتالكهم
 المهنية، عالقاتهم من يطورون فهم اورشااااادية؛  الذاتية الفاعلية من لديهم المرتفع المسااااتوأ  يفساااار  وقد هذا االجتماعي.
 العمليةم في المعنيين جميع ومع المسترشدين    مع فاعلة نرشاديةٍ  عالقاٍت بناام من تمّكنهم التي اوتصال  مهاراتا ويمتلكونا
 األسباب  أحد األحيان، أنلب في وهدوا بتماسكٍ  الضانطة  المواقل مع للتعاملم قدرتهم تكونا أن الممكنم ومنا اورشادية. 

 اورشادية. الذاتية فاعليتهم مستوأ ارتفاع في نسهاٌم لها يكون أن الممكن من التي
 في التربويين المرشدين لدى المهني الطموح مستوى "ما على: نصَّ الذي الثالث الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج ثالثًا.

  ؟" اربد محافظة
 أفراد الستجابات  المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  حساب  تم فقد ؛ثالثال الدراسة  سؤال  عن لإلجابة

 وفقًا تنازليًا الدراسااااة عينة لدأ المقياد مجاالت ترتيب مراعاة مع المهني، الطموح مقياد مجاالت على الدراسااااة عينة
 (.21) الجدول في مبين هو كما الحسابية، ألوساطها
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 ألوساطها وفًقا تنازلًيا مرتبًة المهني الطموح مقياس لمجاالت المعيارية واالنحرافات الحسابية األوساط (:21) الجدول

 الحسابية

 الفقرة بداللة الحسابي المتوسط *
 ضاامن جاات قد الدراسااة عينة أفراد لدأ المهني الطموح مقياد مجاالت مسااتوأ أنَّ 21)) الجدول من يتضااح

 جاات وقد مرتفعًا، الدراساااة عينة أفراد لدأ )ككل( المهني الطموح مساااتوأ وكان السااامة، لوجود )المرتفع( المساااتوأ
 المرتبة في للحياة النظرة تالها األولى، المرتبة في الذات على واالعتماد المسؤولية  تحمل اآلتي: الترتيب على المجاالت
 المعيارية واالنحرافات الحساااااابية المتوساااااطات حسااااااب تّم كما الثالثة. المرتبة في العمل في للمثابرة الميل تالها الثانية،

 مراعاة مع المقياد، مجاالت من مجال كل في المهني الطموح مقياد عبارات على الدراساااااااة عينة أفراد الساااااااتجابات
 (.24،23،22) الجداول في مبين هو كما حمده، على مجال كل في الحسابية ألوساطها وفقًا تنازليًا العبارات ترتيب

 
 
 
 

 للحياة النظرة مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:22) الجدول

 الحسابي. المتوسط حسب تنازليًا مرتبة
 المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارة الرقم

 مرتفع 0.833 4.322 المهنية حياته في الناجح الل،  يعجبني  1

 مرتفع 0.856 4.190 المراتب أعلى نلى بحياتي ارتقي أن أرنب 2

 مرتفع 1.024 4.057 حياتي في مميزة أهدا  لتحقيق أسعى 3

 مرتفع 0.956 4.011 كبير بتفاؤل للمستقبل أنظر 4
 مرتفع 0.884 3.902 المجتمع في عالية مكانة  ا ش،صًا أكون ألن رنبة لدل 5
 من،فض 1.233 2.253 أمل بال الحياة لي تبدو 6

 مرتفع 0.595 3.789 الفقرة بداللة )ككل( للحياة النظرة مجال

 قد الدراسااااة، عينة أفراد لدأ للحياة النظرة مجال لعبارات الحسااااابية المتوسااااطات أن 22)الجدول) من يتضااااح

 أمل(، بال الحياة لي )تبدو لعبارة (2.253و) المهنية( حياته في الناجح الل،   )يعجبني لعبارة (4.322) بين تراوحت
 السمة. لوجود المرتفع المدأ ضمن ووقع (3.789) للحياة النظرة لمجال العام المتوسط وبلغ

 المسؤولية تحمل مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:23) الجدول

 الحسابي المتوسط حسب تنازليًا الذات على واالعتماد

 الحسابي المتوسط العبارة الرقم
 االنحراف
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 0.875 4.299 عظمت مهما العقبات يذلل أبذله الذل الل،صي الجهد 1

 مرتفع 0.875 4.052 اآلخرين على كثيرًا أعتمد 2

 مرتفع 0.982 4.017 أعمالي أنهي حتى الجهد بذل أواصل 3
 مرتفع 0.925 3.925 كانت مهما الصعاب تحمل على القدرة لدل 4
 مرتفع 0.858 3.874 اليومية مطالبي لقضاا نفسي على أعتمد 5

 متوسط 0.715 4.033 الفقرة بداللة )ككل( الذات على واالعتماد المسؤولية تحمل مجال

 لدأ الذات على واالعتماد المسااؤولية تحمل مجال لعبارات الحسااابية المتوسااطات أن 23)) الجدول من يتضااح

 عظمت(  مهما  العقبات  يذلل   أبذله   الذل  اللااااااا،صاااااااي  )الجهد  لعبارة  (4.299) بين تراوحت  قد  الدراساااااااة،   عينة  أفراد
 واالعتماد المساااؤولية تحمل لمجال العام المتوساااط وبلغ اليومية(، مطالبي لقضااااا نفساااي على )أعتمد لعبارة (3.874و)
 السمة. لوجود المرتفع المدأ ضمن ووقع (4.033) الذات على

 للمثابرة الميل مجال عبارات على الدراسة عينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:24) الجدول
 الحسابي المتوسط حسب تنازليًا مرتبة

 المستوى المعياري االنحراف الحسابي الوسط المجاالت الرقم الرتبة
 مرتفع 0.715 *4.033 الذات على واالعتماد المسؤولية تحمل 2 1

 مرتفع 0.595 *3.789 للحياة النظرة 1 2
 مرتفع 0.580 *3.780 للمثابرة الميل 3 3

 مرتفع 0.577 *3.863 الفقرة بداللة )ككل( المقياد
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 المستوى المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارة الرقم

 مرتفع 0.825 4.397 أهدافي تحقيق من يمكنني جهدل 1

 مرتفع 0.891 4.144 المعلومات من المزيد اكتساب نلى أميل 2

 مرتفع 0.890 4.109 المطلوب المستوأ على عملي في أصل حتى جهدل أبذل 3

 مرتفع 0.873 4.034 بها أقوم التي األعمال جميع في التفوق يهمني 4

 من،فض 1.096 2.218 مكافحا ش،صًا نفسي أعتبر 5

 متوسط 0.580 3.780 الفقرة بداللة )ككل( للمثابرة الميل مجال

 قد الدراساااة، عينة أفراد لدأ للمثابرة الميل مجال لعبارات الحساااابية المتوساااطات أن (24) الجدول من يتضاااح
 مكافحا(، شاااا،صااااًا نفسااااي )أعتبر لعبارة (2.218و) أهدافي( تحقيق من يمكنني )جهدل لعبارة (4.397) بين تراوحت
 هذه انالباحث يعزو وقد السااامة. لوجود المرتفع المدأ ضااامن ووقع (3.780) للمثابرة الميل لمجال العام المتوساااط وبلغ
 التربويين المرشديين سعُي األحيان منا كثيٍر في عليهم يترتب الذل المعاصر؛ العالم يلهده الذل السريع التغيرم نلى النتيجة
سلبيةم  بآثارها انعكست  م،تلفٍة ملكالتٍ  من عنُه نتج وما التطور، هذا لمواكبةم  العديدم ظهورم في ساهما  مما الطلبة، على ال
 المعرفي بالمسااتوأ لإلرتقاام أفكارمهم؛ لترتيبم المرشاادينا دفعا ربما وهذا السااابقم، في معروفًة تكن لم التي الملااكالت من

 (Ericsson ) واريكسون (Froom ) فروم امثال العلماا من للعديدم وفقًا للطموحم وينظُر جديد، هو ما كل ومتابعةم لديهم،

 حيُث التربويون، المرشااادون بها يتمتع أن المتوقعم من التي الساااماتم مع ينساااجُم وهذا األنا، تحقيقم في األسااااد باعتباره
 يلعبُه الذل المهم الدورم نلى باوضاااافةم المساااؤولية، تحملم على والحرُص مرتفعة، مساااتوياٍت  اتا أهداٍ  لتحقيقم الساااعي
 ولديهم المهني، مسااااتقبله تجاه واويجابية بالتفاؤلم يتميَّز الطموح المرشااااد ألنًّ والمجتمع؛ األفراد حياةم في المهني الطموح
 يلعر وبالتالي والفلل؛ لإلحباث يستسلُم وال عوائٍق من يواجهُه ما على التغلبا ويستطيُع حياته، أهدا  تحديدا على القدرُة
 ارتفاع وبقدر اللاااا،صااااية، في تؤثُر التي الهامةم العواملم من يعتبُر الطموح ومسااااتوأ (.2012 )الزهراني، الحياة بقيمة

 تمييزا يمكُن الطموح وبمستوأ  طموٍح. من األفراد لدأ ما بمقدارم التقدمم مستوأ  ويقاُد مميزة. الل،صية    تكون الطموح
 بهم يتمتُع لما النتيجة هذه ُتعزأ أن الممكنم ومن واوجتماعية. والنفسية  البيديةم العواملم تأثيرا مراعاةم مع آخر، عن ش، ٍ 
 المتوقعم منا حيُث واهتماماته، بها يمرُّ التي السااابقة وال،براُت منُه، المجتمع وتوقعات اجتماعيٍة قيمٍة من النفسااي المرشااد

لكا    يكونا أن مةٌ  هنا مدارد؛  داخلا  التربول للمرشااااااااد قي لدورم  نظرًا ال جابي  ل لذل  اوي بة  مع يلعبهُ  ا ياا  الطل  األمور وأول
 والقدرةم اليأد، وعدم المعرفةم على للحصااااولم سااااعٌي لديهم يكونا أن المتوقع من بأنهم يؤكُد وهذا عام، بلااااكل والمجتمع
 ن  سواا؛  حد على والجماعات األفرادم حياةم في الطموحم دوُر يلعبُه لما و لك أنفسهم؛  على واالعتمادم األهدا م وضعم  على
 يفللُ  أو ينجُح وقد لتحقيقه. ويسعى  أمامُه يضعهُ  طموٌح فرٍد ولكّل معينة، بسلوكياتٍ  للقيامم األفرادا يدفُع حافٍز بمثابةم يعمُل
 وقدرته. كفااتهم مدأ على يعتمُد وهذا  لك تحقيقم في

 فاعلية المعرفي، التنافر من كل مستوى يختلف "هل على: نصَّ الذي الرابع الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج رابعًا.
 التعليمي المستوى الجنس، متغيرات باختالف اربد محافظة في التربويين المرشدين لدى المهني الطموح مستوى الذات،

  ؟؟ الخبرة وسنوات
 أفراد السااتجابة المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات حساااب تم فقد الرابع؛ الدراسااة سااؤال عن لإلجابة

 المسااتوأ )الجنس، لمتغيرات تبعًا المهني( الطموح الذات، فاعلية المعرفي، التنافر ) الدراسااة مقايس على الدراسااة عينة
 (.25) الجدول في مبين هو كما برة(،ال، سنوات التعليمي،
 لمتغيرات وفقًا المهني والطموح الذات ةيوفاعل المعرفي للتنافر المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:25) الجدول

 الخبرة. وسنوات العلمي والمؤهل الجنس
 المهني الطموح الذات فاعلية المعرفي التنافر اإلحصائي المتغير مستويات المتغير

 الجنس

 أنثى
 3.758 3.671 3.069 الحسابي المتوسط

 0.627 0.627 0.490 المعيارل االنحرا 

  كر
 3.959 3.811 3.215 الحسابي المتوسط

 0.512 0.559 0.484 المعيارل االنحرا 

 التعليمي المستوأ

 بكالوريود
 3.885 3.753 3.158 الحسابي المتوسط

 0.542 0.548 0.502 المعيارل االنحرا 

 عليا دراسات
 3.827 3.729 3.124 الحسابي المتوسط

 0.633 0.669 0.476 المعيارل االنحرا 

 سنوات 5 من اقل ال،برة سنوات
 3.777 3.674 3.162 الحسابي المتوسط

 0.544 0.574 0.508 المعيارل االنحرا 
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 10 من اقل – 5
 3.975 3.806 3.218 الحسابي المتوسط

 0.481 0.564 0.471 المعيارل االنحرا 

 فأكثر 10
 3.875 3.762 3.116 الحسابي المتوسط

 0.615 0.616 0.490 المعيارل االنحرا 

 فاعلية المعرفي، )التنافر من لكل الحساااااابية المتوساااااطات بين ظاهرية فروق وجود (25) الجدول من يتضاااااح
 التعليمي، المساااتوأ )الجنس، متغيرات مساااتويات اختال  عن ناتجة الدراساااة، عينة أفراد لدأ المهني( الطموح الذات،
 (way-ANOVA-3) الثالثي التباين تحليـاال نجـااراا تـاام الظاهرية؛ الفروق جوهرية من التحقق وبهد  ال،برة(، سنوات

 (.27 ،28 ،29) الجداول في كما و لك تفاعل(، )دون
 الخبرة( سنوات التعليمي، المستوى )الجنس، لمتغيرات وفًقا المعرفي للتنافر الثالثي التباين تحليل نتائج (:26) جدول

 التباين مصدر
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  مجموع متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة 

  الداللة
 اإلحصائية

 *0.048 3.969 0.950 1 0.950 الجنس

 0.732 0.118 0.028 1 0.028 التعليمي المستوأ

 0.553 0.595 0.142 2 0.285  ال،برة سنوات

   0.239 169 40.454 ال،طأ

    173 41.693 الكلي

 (α = 0.05) مستوأ عند نحصائيا دالة *

 الحسااابية المتوسااطات بين (α=0.05) الداللة مسااتوأ عند نحصااائيًا دالة فروق وجود (26) الجدول من يتضااح

 (3.215الذكور) لدأ المعرفي للتنافر الحسابي  المتوسط  بلغ حيث الذكور، لصالح  الجنس لمتغير ُتعزأ المعرفي للتنافر
 المتوساااطات بين (α=0.05) الداللة مساااتوأ عند نحصاااائيًا دالة فروق وجود عدمو (.3.069) اوناث لدأ بلغ حين في

 الداللة مساااااااتوأ عند نحصاااااااائيًا دالة فروق وجود عدمو التعليمي. المساااااااتوأ لمتغير ُتعزأ المعرفي للتنافر الحساااااااابية
(α=0.05) ال،برة سنوات لمتغير ُتعزأ المعرفي للتنافر الحسابية المتوسطات بين. 

 الخبرة( سنوات التعليمي، المستوى )الجنس، لمتغيرات وفًقا الذات لفاعلية الثالثي التباين تحليل نتائج (:27) جدول

 التباين مصدر
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  مجموع متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة 

 الداللة
 اإلحصائية

 0.128 2.344 0.832 1 0.832 الجنس

 0.762 0.092 0.033 1 0.033 التعليمي المستوأ

 0.571 0.562 0.199 2 0.399  ال،برة سنوات

   0.355 169 59.972 ال،طأ

    173 61.234 الكلي

 (α = 0.05) مستوأ عند نحصائيا دالة *

 المتوساااااطات بين (α=0.05) الداللة مساااااتوأ عند نحصاااااائيًا دالة فروق وجود عدم (27) الجدول من يتضاااااح

 ال،برة وسنوات التعليمي والمستوأ الجنس اتلمتغير ُتعزأ الذات لفاعلية الحسابية
 الخبرة( سنوات التعليمي، المستوى )الجنس، لمتغيرات وفًقا المهني للطموح الثالثي التباين تحليل نتائج (:28) جدول

 التباين مصدر
  مجموع
 المربعات

  درجات
 الحرية

  مجموع متوسط
 المربعات

 F قيمة
 المحسوبة 

  الداللة
 اإلحصائية

 *0.023 5.260 1.711 1 1.711 الجنس

 0.472 0.519 0.169 1 0.169 التعليمي المستوأ

 0.286 1.261 0.410 2 0.821 ال،برة سنوات

   0.325 169 54.965 ال،طأ

    173 57.630 الكلي

 (α = 0.05) مستوأ عند نحصائيا دالة *

 الحسااابية المتوسااطات بين (α=0.05) الداللة مسااتوأ عند نحصااائًيا دالة فروق وجود (28) الجدول من يتضااح

 (3.959الذكور) لدأ المهني الطموح الحسابي  المتوسط  بلغ حيث الذكور، لصالح  الجنس لمتغير ُتعزأ المهني للطموح
 المتوساااطات بين (α=0.05) الداللة مساااتوأ عند نحصاااائيًا دالة فروق وجود دموع . (3.758) اوناث لدأ بلغ حين في

 ) المجتمع طبيعة نلى  لكا ُيعزأ وقد ال،برة. وساااانوات  . التعليمي المسااااتوأ  للمتغير ُتعزأ المهني للطموح الحسااااابية 
 الكيفية مراعاةم مع المجتمعية، صاااااورتها على محافظًة تبقى أن يجُب الذكورم صاااااورةا بأنَّ نالحظ حيُث  كورل(؛ مجتمٌع
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 خاللا تتلااااكُل التي والمعتقدات األفكار بمعنى المجتمع؛ في الجنس حساااابا األدوارم توزيعا عمليةا بها وتعمل تتلااااكل التي
 يفرضااااااُه بما الفرد على يوثُر هذا كلُّ (،2015 والعتيبي، )اللحياني انثى(، ) كر، بالجنس مرتبط معين مجتمعي سااااااياٍق
 أحيانًا السااابب ولهذا وأفكارهم؛ سااالوكاتهم على ينعكُس وهذا لإلناث. أو للذكور مناساااب هو لما نمطي شاااكٍل من المجتمع
 دراسااااة مع الدراسااااة هذه واتفقت فقط، المجتمع ورضاااااا و لك معتقداتهم مع تتوافق ال ساااالوكيات يظهرون الذكور نجد
 (.2017 العظامات،)

 بأن نالحظ حيث الذكور؛ اهتمامات عن ت،تلل التي اوناث اهتمامات طبيعةا ضاااااوام في النتائج هذهم تفساااااُر وقد
 نلى الوصااااولم من تمكنهنَّ التي والجمالية، اوبداعيةم بالجوانبم االهتمام فرصااااة لهنًّ يتيح الذل الكافي الوقت اوناث لدأ
تا  في بها  يقمنا التي لألعمالم  جديدةٍ    أفكارٍ  ية    البيدتين كل  التي النتائج  مع النتيجةُ  هذه  تتوافق ولم واوجتماعية.    المدرسااااااا

 ,Reiger) دراسااة وأيضااًا (،2014 ونبارل، سااالمة ؛2015 العتيبي، ؛2015 )اللحياني، من كل دراسااة لها توصاالت
 فقد   لك،  نلى نضاااااااافةً   للجنس. ُتعزأ المعرفي التنافر  في نحصاااااااائية   داللةٍ   اتا فروٍق وجودم عدم  بينت  والتي (2000

 سااانوات لمتغير ُتعزأ المعرفي، للتنافر الحساااابية المتوساااطات بين نحصاااائيًا دالًة فروقًا وجودم عدمم نلى النتائُج أشاااارت
 خاللا التربويون المرشاااادون عليها يحصاااال التي والمعلومات والمعرفةم ال،برةم في التلااااابه لمقدار يعود قد وهذا ال،برة.
 المرشاادين من المطلوبة والمهام نرشاااديٍة برامجا من تلااملُه وما العمل، بيدةم في التلااابهم نلى باوضااافةم العملا أو الدراسااةم
 نحصائياً  دالًة فروٍق وجودم عدمم وان للمعلومات. مصادر  وتوفير للطلبة، نرشادية  واجباٍت من بهم يقومون وما التربويين،

 ال،برات، لنفسم يتعرضااونا قد ألنهم ُيعزأ وهذا ال،برة، ساانواتم لمتغير ُتعزأ الذات، لفاعلية الحسااابية المتوسااطاتم بينا
 األحيان منا كثيٍر في التلابهم  نلى يؤدل مما المداردم؛ في تواجههم التي الملكالت  بين األحيان منا كثيٍر في تلابهٌ  فهناكا
ستجابات  في سببم  بالكفااةم يلعرون  أنهم على أجمعوا التربويين المرشدين  أنَّ كما التربويين. المرشدين  ا  تتعلَّق عواملا ب

 تعكُس التي الذاتية، الفاعلية المرشااادينا شاااعورم من زادا قد لإلرشاااادم الطلبةم وتقديُر الموظفين احترام وأّن نفساااه. بالمرشاااد
 المدرسة. في التعليمي والكادر المرشدين بينا والتنسيق التعاونم مقدارا

 فرصااااًة للذكور يعطي فهوا  كورل؛ مجتمٌع المجتمع أن نلى  لك ُيعزأ قدف المهني الطموح مسااااتوأل وبالنساااابة
  لكا ويرفُع باوستقاللية،  شعوراً  ُتعطيه التي اوجتماعية التنلدةم  وأساليبا  المهنية، والتطلعاتم الطموحاتم تحقيقم في أكبر
 وتربيةم كالزواجم األخرأ؛ الحياةم مناحي في انلاااغال من و لك اوناثم، على البيدُة تفرضاااُه وما لديهم، األداام ُمساااتوأ ممن

 البكالوريود درجة يحملون من بين المهني الطموح مساااتوأ اختال  معد وأن المنزلية. األعمال نلى باوضاااافةم األبناا،
 نناثًا أم  كورًا كانوا ساااااواا الطالب ألن يعزأ وهذا التربويين، المرشااااادين منا عليا علميًة درجاتًا يحملونا الذينا وأولدكا
 المساااتقبلية. أهدافهم لتحقيقم يضاااعونها التي خططمهم خاللم من و لكا المساااتقبلية، الحياةم في وأثرُة الطموحم أهميةا يدركونا
 داللٍة  اتا فروٍق وجودم عدمم نلى أشارت  التي (2007) وص،ي  وصبرل  ال،يكاني دراسةم  نتيجةم مع الدراسةُ  هذهم وتتَّفُق

 لمستوأ  الحسابية  المتوسطاتم  بينا احصائياً  دالة فروٍق وجودم عدمم فان  لك نلى نضافةً  الدراسي.  المستوأ  في احصائية 
 لدأ النضاااج وعوملا والعلمية، العمليةم ال،برات في للتلاااابه يعزأ وهذا ال،برة، سااانواتم لمتغيرا ُتعزأ المهني، الطموح
 للمستقبل. ونظرتهم والفلل النجاحش وخبراتم العقلية، وقدراتهم التربويين المرشدين

 مستوى بين إحصائيا دالة ارتباطية عالقة توجد "هل على: نصَّ الذي الخامس الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج خامسًا:
 ؟" اربد محافظة في التربويين المرشدين لدى المهني الطموح ومستوى الذات وفاعلية المعرفي التنافر

 (Pearson Correlation) بيرسااون ارتباث معامالت قيم حساااب تم فقد ؛،امسال الدراسااة سااؤال عن لإلجابة

 (.29) الجدول في مبين هو كما ،الدراسة عينة أفراد لدأ المهني والطموح الذات وفاعلية المعرفي التنافر بين
 أفراد لدى والطموح الذات وفاعلية المعرفي التنافر بين (Pearson Correlation) بيرسون ارتباط معامالت (:29) جدول

 الدراسة عينة
 الذات فاعلية المعرفي التنافر اإلحصائي بين العالقة

 الذات فاعلية
  0.485 - االرتباث معامل

  0.000 اوحصائية الداللة

 المهني الطموح
 0.643 0.575- االرتباث معامل

 0.000 0.000 اوحصائية الداللة

 بين (α = 0.05) الداللة مساااااتوأ عند نحصاااااائيًا دالة موجبة ارتباطية عالقة وجود (29) الجدول من يتضاااااح

 والتنافر الذات فاعلية بين نحصااااائيًا دالة سااااالبة ارتباطية عالقة وجودو (.0.643) بلغت المهني والطموح الذات فاعلية
نافر  المهني الطموح بينو .(-0.485) بلغت  المعرفي عدمم  ُيعزأ قد  وهذا  (-0.575) بلغت  المعرفي والت  هد ٍ  وجودم ل
 طبيعة في أثر له يكون أن الممكن من وهذا مقابلتهم تم ممن التربويين المرشااااادين بعض لدأ واضاااااحٍة ورؤيٍة واضاااااٍح
 السيطرةم  على قدرته بإظهار والمتمثلة الذاتية فاعلية حول معتقدات يمتلك أن الممكن من المرشدين  بعض أن كما ،النتائج
 في أكبر منجزات تحقيق في رنبتهم عدم من يتعارض ال قد هذا أن نال اورشاااااادية العملية ندارة وعلى الملااااااعر، على
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 بعض أن كما األسرية،  والتزاماتهم السائدة  االقتصادية  الظرو  بسبب  يكون أن الممكن من و لك الدراسة  متابعة مجال
 متابعة في رنبة لديهم كان حال في األدوار صااراع عن الناتجة الضااغوث تحمل على القدرة لديهم تكون ال قد المرشاادين
 الصعب  من وأنه وظيفة على حصلوا  قد بأنهم قناعة لديهم يتلكل  أن الممكن ومن العليا الدرجات على للحصول  الدراسة 
 منا العديدا    لدأ  الفجوةم هذه  بإحداثم    كبيرًا دورًا الراهنةُ  الظروُ  تلعبُ  ووقد  الدراسااااااااة،  بعد  أخرأ مهنة  نلى االنتقال 
 ومحاولةا والتوتر، اوتزانم عدمم من بحالٍة فيلااااعرونا معها، التكيلم على القدرةم وعدمم المفاجدة، التغيراتم بساااابب األفرادم؛
 فاعليةم مسااااااتوأ يزداُد المهني الطموح مسااااااتوأ ارتفع كلما أنَّهو الظرو . هذه مع للتعايشم مناساااااابٍة طريقٍة عن البحثم
 مميزة، أهداٍ  لتحقيقم والساااعي المجتمع، في عاليٍة بمكانٍة يحظوا بأن التربويين المرشااادين لرنبةم يعزأ قد وهذا الذات،

 يعتمُد الذات فاعلية مستوأ  وزيادة لهم. قدوًة المهنية حياتهم في الناجحينا األش،اصا  أخذم مع عليا، مراتبا نلى والوصولا 
 المعلوماتم منا المزيدا وكتسااااااابم والميلم الصااااااعاب تحمل على وقدرتهم التربويين، المرشاااااادين قبل من الجهدم بذلم على

 األهدا . تحقيق على والقدرةم العملم في المطلوب للمستوأ والوصولم وال،برات،
 التوصيات:
 اللقاااتم عقُد تفعيُل الدراسااُة توصااي الحالية، الدراسااةم في نليها التوصااُل تم التي الدراسااة هذهم نتائجا ضااوام وفي

 أعمال. من بهم يقوما أن يمكن ما وفاعليةا وأهميةم التربول، المرشااد بدورم لتعريفهم األمور؛ أوليااا مع واورشاااديةم التربويةم
 الى باالضاااافة التربويين. المرشااادين لدأ األداا مساااتوأ رفعم أجلم من الم،تلفة؛ اورشااااديةم البرامجا وضاااعم على العملو

 المسحية  الدراسات  من المزيد اجرااو لديهم. المعرفي التنافر معرفةم في المرشدا  تساعدُ  نرشادية  برامجا وضعم  على العمُل
 تناولته. التي الدراسات لقلة و لك أخرأ متغيرات على المهني الذات بمفهوم المتعلقة والتجريبية والنوعية
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 ضوء في عبيد بني لواء تربية مديرية في األولى الثالثة الصفوف طلبة لدى السلوكية االضطرابات
 المتغيرات. بعض

 
 محمد أحمد الروسان د.  أيمن يحيى عبد اهلل د.

 جامعة إربد األهلية  جامعة إربد األهلية
 16/8/2020تاريخ القبول:   18/6/2020تاريخ االستالم: 

 
 الملخص:

 تربية مديرية مدارد في األولى الثالثة الصاافو  طلبة لدأ الساالوكية االضااطرابات تعر  نلى الدراسااة هدفت
 وطالبة طالبا (440) من الدراسة عينة تكونت المدرسة. نوع الصل، الجنس، متغيرات: مساهمة وتحديد عبيد، بني لواا
 والمقنن المترجم الساالوكية االضااطرابات أو للملااكالت "وولكر" مقياد الباحثان اساات،دم علااوائي. بلااكل اختيارهم تم

 في األحادل التباين وتحليل ،)واختبار)ت الحسابية  المتوسطات  است،دام  وتم مناسبين.  وثبات صدق  بدالالت يتمتع والذل

 حسااب األولى الثالثة الصاافو  طلبة لدأ الساالوكية االضااطرابات أهم أن نلى النتائج أشااارت اوحصااائي. التحليل عملية
 األقران، مع المضااطربة العالقات ثم االنسااحاب، ثم ال،ارج، نحو الموجه الساالوك ثم االنتباه، تلااتت هي: وولكر مقياد
 الذكور. لصالح وولكر مقياد على السلوكية االضطرابات في نحصائية داللة  ات فروق توجد وأنه النضج. عدم وأخيرا
 ثم الساااوريين الالجدين مدارد ثم الحكومية المدارد لصاااالح وفروق الثاني. ثم الثالث ثم األول الصااال لصاااالح وفروق
 ال،اصة. المدارد
 مقياد"وولكر" عبيد، بني لواا تربية مديرية األولى، الثالثة الصفو  طلبة السلوكية، االضطرابات :المفتاحية الكلمات
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Abstract: 

The study aimed to identify the behavioral disorders among the students of the first 
three grades in the schools of the Directorate of Education of the Bani Ubaid Brigade, and 
to determine the contribution of variables: gender, class, and type of school. The sample of 
the study consisted of (440) male and female students randomly selected. The researchers 
used the Walker scale of translated or codified behavioral disorders with appropriate validity 
and consistency indications. Arithmetic averages were used, test (T), and mono-variance 
analysis in the process of statistical analysis. The results indicated that the most important 
behavioral disorders among students of the first three grades according to the Walker scale 
are: distraction, outward-oriented behavior, withdrawal, relationships disturbed with peers, 
and finally immaturity. And that there are statistically significant differences in behavioral 
disorders on the Walker scale in favor of males. And differences in favor of the first, then 
the third and the second grade. Differences in favor of government schools, then Syrian 
refugee schools, then private schools. 
Keywords: behavioral disorders, students of the first three grades, Directorate of Education 
of the Bani Ubaid Brigade, "Walker" scale. 
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 المقدمة:
 وما التربول، المجال في والعاملين الباحثين عامة بصفة  األطفال لدأ السلوكية  االضطرابات  موضوع  شغل  لقد

 من نابعا أصااايال كان ساااواا سااالوك، وأنماث وال،برات المعلومات من هائال قدرا األطفال يتلقى عصااار في يلاااغلهم زال
 الم،تلفة. الثقافية الوسائط عبر وحديثا دخيال أو البيدة

 واالنفعالية. السلوكية  الصعوبات  أو الملكالت  من بفترات يمرون األطفال جميع أن عام بلكل  المالحظ من ننه
 حوالي بمعدل يعانون واوناث الذكور أن  Mac Farlane (1954)فرالن ماك كاليفورنيا في النمو دراسااة نتائج وتظهر

 الصااعوبات أو الملااكالت هذه انتلااار درجة وتن،فض االبتدائية. والمدرسااة األطفال رياض مرحلة خالل ملااكالت ساات
 األكبر األطفال يفوقون األصاااغر األطفال أن نجد لذا المدرساااة. سااان في لألطفال بالنسااابة العمر في التقدم مع السااالوكية
 وملااااكالت باوناث. مقارنة الذكور لدأ أكثر الساااالوكية الملااااكالت ظهور أن كما الساااالوكية. الملااااكالت عدد في عمرا
 من بالرنم الملااكالت هذه ألن نفسااها، لتحل تترك وأال أهميتها من التربويون أو األهل يقلل ال أن يجب العاديين األطفال

 أكثر ملااااكالت نلى يؤديا أن يمكن التصاااار  سااااوا أو اوهمال نن ن  فعال، بلااااكل وتحل تواجه ألن بحاجة شاااايوعها،
 نير سااالوك من الطفل يظهره ما زاد وكلما الدرجة، في فرق هو الساااول ونير الساااول السااالوك بين الفرق نن خطورة.
 لمساعدته،  المبذولة للجهود مقاومته وزادت أطول، زمنية فترة عليه مر وكلما عمره، مع يتناسب  ال سلوكه  وكان سول، 
 (.2008 وميلمان، )شيفر الملكلة لحل مت،صصة مساعدة نلى الحاجة على  لك دل

 وقد الطلبة، معظم منها يعاني ملكالت على تنطول كانت، مستوأ أل في التعليمية المدارد من مدرسة أل نن
 هو ننما هذا وجهلهم الملاااكالت، تلك بحقيقة لجهلهم لديهم مجهولة تكون قد كما المعلمين أو اوداريين لدأ معلومة تكون
 التعليمية المراحل من مرحلة كل في الطلبة يبديها التي والرنبات والمطالب بالحاجات درايتهم عدم نلى الحقيقة في راجع
 نن ،لهم السااليم والتربول العلمي النسااق تعوق التي الملااكالت من أنها المهم الم،تلفة. العمرية المراحل مع تتزامن التي
 االمتحان قلق مثل: الدراسااااي بالجانب تتعلق ما منها الملااااكالت، من عديدة بأنواع مليا المدرسااااة في الحاصاااال الواقع
 جهدا الباحثون يبذل ولذا ونيرها. العدواني السلوك  مثل: السلوكي  بالجانب متعلق وبعضها  الدراسي،  التحصيل  وضعل 
 فهي يليها، لما بالنساابة الهامة المراحل من تعد التي األساااسااية المرحلة في خاصااة الملااكالت هذه على التعر  في كبيرا
 يتعلمها التي والمهارات يكتسبها،  التي لل،برات نتيجة الطفل ش،صية   مالمح خاللها تتكون سنوات  ست  تستغرق  مرحلة
 على الطفل مسااااعدة نلى المدرساااة أو البيت في ممثلة والتربوية التعليمية المؤساااساااات تساااعى لذا المدرساااة، أو البيت في

 (.1993 )صوالحة، والمعرفية واالجتماعية والنفسية الجسمية النواحي م،تلل في لل،صيته السليم النمو تحقيق
 (.2011 )ال،طيب، مالحظ نير أم مالحظا، كان سواا الحي، الكائن عن يصدر نلاث أل هو: السلوك
 مع الطلبة تفاعل أثناا الصااال، داخل تحدث ملاااكلة أية نن الملاااكالت، من ي،لو دراساااي صااال يوجد ال يكاد

 هما: رئيستين فدتين في هذه الملكالت تصنيل يمكن أنه نال سلوكية ملكلة هي المعلمين مع أو بعضًا، بعضهم

 تعمل وبالتالي مباشر، بلكل تعلمه بعملية مرتبطًا يكون الطالب به يقوم سلوك وهو التعليمية: التعلمية الملكالت .1
 انتباهه عدم أو كتابه، التلميذ نحضار عدم أمثلتها: ومن الطالب، لدأ التعليمية العملية أمام عراقيل وضع على
 يتسببون مقبولة نير بسلوكيات يبادرون الذين الطلبة نن عذر. دون المدرسة عن الكثير وتغيبه اللرح، عند للمعلم
 كثيرة وأوقات جهود ضياع عن فضاًل زمالئهم، تحصيل تراجع وفي جهة من لهم الدراسي التحصيل تدني في

 لها. الم،طط التعليمية األهدا  تحقيق باتجاه بذلها ينبغي
 في وتحركه الطلبة، مع الجانبي الطالب وحديث المعلم، سماح دون التكلم أمثلتها: ومن السلوكية: الملكالت  .2

 بلغة والتحدث الت،ريب، حد نلى لتصل بعضهم عند السلوكيات هذه حدة تزداد وقد آخر. نلى مكان من الصل
 قسمين: نلى السلوكية الملكالت وتقسم ونيرها. السرقة، محاولة أو بذيدة، أو سيدة

 هذه نشباع  نلى الصل  في يسعى  حيث الصفي  االجتماعي الطالب تفاعل خالل من تحدث وهي فردية: ملكالت  .أ
 متعاونًا يصااابح فإنه بينهم مهما بكونه وشاااعر زمالئه من القبول تحقيق من الطالبة أو الطالب تمكن فإ ا الحاجة،
 وقدراته طاقاته يستعمل  فسو   االنتماا يحقق لم هنبأ شعوره  وعند الم،تلفة، الصل  أنلطة  في بفعالية ومساهماً 
 الساااااالوك لهذا الموجهة للغايات وواعيا مدركا يكون أن المدرد على لذا ممكنة. أخرأ وساااااايلة بأية مكانًا ليجد
 . المقصود للسلوك أفضل بدائل ونيجاد فيه القصور نواحي ومعالجة الطالب لدأ

 (.2005 )العبادل، الصفي النظام أو بيدته مع التكيل عن كعجزه اجتماعية ملكالت .ب
 وفقا عليه المتفق العام السااالوك عن متكرر بلاااكل الفرد سااالوك وابتعاد شاااذو  هي السااالوكية االضاااطرابات أما

 من نمو ج تحديد الصااعب من فإنه ساالوكيا المضااطربين خصااائ  أما (.2000 والزعبي، عبيد، )القاساام، محدد، لمعيار
سلوكية  الملاكل   خصائصه    له يعتبر فرد وكل ومتنوعة، متعددة فملاكلهم  سلوكيا،  المضطربين  األطفال جميع يصل  ال
 األكاديمية كال،صاااائ  اللااا،صاااية، خصاااائ  على مباشااارة بطريقه يؤثر السااالوكي االضاااطراب الفريدة، أو المتميزة

 وبلاااكل شاااكله أو شااادته أو مدته أو تكراره حيث من جوهريا اختلل ن ا مضاااطربا السااالوك ويعد والعقلية. واالجتماعية
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 وتصااااانل الثقافية. مجموعته أو جنساااااه أو للفرد الزمني العمر أو الموقل ضاااااوا في طبيعيا سااااالوكا يعتبر عما متكرر
 وم،الفة الغضااب، وثورات الزائد، النلاااث ) التصاار  اضااطرابات -أ وهي: رئيسااة فدات أربع نلى الساالوك اضااطرابات

 اضااااطراب -ج (. والساااالبية ساااانا أصااااغر هم من مع والتفاعل االنتباه عن العجز ) النضااااج عدم -ب (. الساااالوك قواعد
 والساااالوك )الساااارقة االجتماعي واالنحرا  العدوان-د بالنق (. واللااااعور والقلق االجتماعي )االنسااااحاب اللاااا،صااااية

شار  وقد (.2003 )يحيى، الت،ريبي(–العدائي سلوكية  االضطرابات   ول نسبة  أن نلى Heward (2002)هيوارد أ  أو ال

 .%2 هي االنفعالية
 أن ولوحظ العاديين، باألطفال قورن ما ن ا من،فضا  يعتبر الدراسي  سلوكيا  المضطربين  تحصيل  أن نلى ويلار 

 (.2003 )يحيى، التعلم وصعوبات السلوكية االضطرابات بين قويا ارتباطا هناك
 حيث األكاديمية، المهارات ونمو اكتساااب مع متوازيا للطالب االجتماعي اودراك مهارات ونمو اكتساااب يسااير

 أو االجتماعي السااالوك على المترتبة العملية النتائج مقارنة خالل من والتقدير الحكم مهارات نموه مراحل خالل يكتساااب
 األفعال.  ردود مع يتوافق بما  السااااااالوكية   أنماطه    تعديل    و الراجعة  التغذية    على اعتمادا  المتوقعة،  بالنتائج    العمل  على

 في صاااعوبات من أكثر أو نوع لديهم يتكون أن يغلب االجتماعي اودراك في وصاااعوبات ملاااكالت لديهم الذين واألفراد
 ومدأ  االجتماعية.   والمواقل المؤشااااااارات اساااااااتقراا على قادرين  نير بالتالي   ويكونون هذه.  األفعال  ردود مع التعامل  
 مقارنات من ينتج ما مع يتملااااااى بما الم،تلفة ساااااالوكياتهم تكييل على قادرين نير يكونون أنهم كما بالموقل، االرتباث
 (.(Lerner, 2000 المتوقعة بالنتائج سلوكهم على مترتبة فعلية

 تلاااااااكيل في خطورتها وعلى اونساااااااان، حياة في الطفولة مرحلة أهمية على النفساااااااية الدراساااااااات أكدت وقد
 يتمتع حتى والتقدير واالساااااتقالل واألمن والحنان الحب من الطفل حاجات نشاااااباع على العمل من بد فال شااااا،صاااااياتهم.

 االضطرابات  أعراض ظهور نلى تؤدل والتي اوحباث أو الفلل  خبرات الطفل تجنيب على والعمل سوية.  نفسية  بصحة 
 (.2005 )العبادل، قدراته مع تتناسب بأعمال وتكليفه النجاح فرص وتوفير السلوكية،
 ابتدائي(: السادس-)األول الدنيا األساسية المرحلة في النمائية األطفال خصائص

 األصااابع كعضااالت الدقيقة وعضااالتهم السااابقة بالمرحلة مقارنة بطيا، جساادل نمو  ات الجساادل: النمو خصااائ  ▪
 نلى يحتاج والنضاااج والمق ، كالقلم لدقة تحتاج أشاااياا واسااات،دام التعامل من الطفل يتمكن مساااتوأ وصااالت تكون
ست،دام  نتقان في بالتدريج  لك بعد يصل  حتى صغير  ب،ط الطفل ليكتب تدريب  والحواد الدقيقة، األخرأ األشياا  ا
 النظر الزمن مع يعود النظر، بطول لديهم ويكون والكتابة، كالقرااة الحسااااااية العمليات بعض خالل من متميزة تنمو
 الطبيعي. والنلاث الكبيرة الحركة نلى يحتاج وعادية، طبيعية الطفل حركته وتكون بالتدرج. طبيعته نلى

 العقلية فعملياته وكذلك السااريع. بالنمو فيتميز  كاؤه أما بالمحسااود. بارتباطه تفكيره يتميز العقلي: النمو خصااائ  ▪
 االتجاهات)اليمين ندراك وأما الم،تلفة. الرياضاايات عمليات ندراك يتساالساال  الثامنة. عمر قبل لديه تظهر ال الحسااية
 واليسار  باليمين يرتبط كان ون ا سنوات،  خمس عمر من بداا يدركها فإنه الجسمي  بالجانب يرتبط كان فإ ا واليسار( 
 يدركه ال فقد الزمن ودراك وبالنسبة الثامنة. أو السابعة عمر في نال يدركها وال لها الطفل ندراك يتأخر فإنه النسبي، 
 أو ميكانيكية فهي  اكرته أما بالمحسااود. يربطها ولكنه والنهار الليل يدرك أو يفهم قد وهو التاسااعة عمر قبل الطفل
 يحفظ. ما فهم أو بمعنى وليس الحفظ بطريقة ترتبط آلية

 تنمو واتجاهاته. ميوله دائرة وتتساااع يساااتقل، أن نحو المرحلة هذه في الطفل اتجاه االجتماعي: النمو خصاااائ  
 أسااااااااليب منها: مؤثرات بعدة االجتماعي نموه ويتأثر سااااااالوكه. في األقران تأثير ويزداد االجتماعية، المهارات
 ونيرها. االجتماعية، التنلدة

 في وكذلك المرحلة، هذه في تلاااااكيل وهو نفساااااه، عن الفرد فكرة أل الذات مفهوم االنفعالي: النمو خصاااااائ  
 الطفل  فيلجأ  الذات  تأكيد   أما  المفهوم. هذا  يتبلور المراهقة  أو البلوغ وبعد  أقل،  ولكنه  المراهقة،  أو البلوغ مرحلة 
 عدم أن نلى االنتباه هنا ويجب مبادرته، على كدليل  اته من بالتصاااار  والقيام الرأل. على نصااااراره مثل لذلك
 سلبي. بلكل عليه ينعكس قد بادرتهم على الطفل تلجيع

 العقيدة  ومبادئ  الدين  في والتفقه  العظيم اهلل لكتاب  في تعلمه  خالل من فينمو وال،لقي: الديني  النمو خصاااااااائ  
 وتطبيق ممارسااة وأخيرا الدينية. والمعايير األفكار لديه وتظهر التلقين خالل من  لك مكتساابا الساالوك. وتهذيب
 للتنلادة  أسالوب  أكثر نن والنواهي. لألوامر وتلقيه تعلمه خالل من االجتماعية معاييره وتنمو حياته. في السالوك 
 (.2008 )الريماول، المناسبة المعايير وتقديم النفسية حاجاته ونشباع هو ال،لقي الطفل بنمو مرتبط
 ال والمتأخرة والوساااااطى، المبكرة، الم،تلفة مراحلها في الطفولة أن القول يمكن الساااااابقة التعريفات خالل ومن

 لما نتيجة ويساااااتمر يبقى ما ومنها النمائية، المرحلة بزوال يزول مؤقت هو ما منها سااااالوكية ملاااااكالت وجود من ت،لو
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 التالي  والجدول  نحوه، سااااااالبية  أفعال  ردود من اآلخرون به  يقوم ما  نتيجة  فلااااااال وخبرات نحباطات   من الطفل  يواجهه 
 منهما. كل تعريفات واقع من السلوكية االضطرابات ومصطلح السلوكية الملكالت مصطلح بين الفروق أهم يوضح

 السلوكية االضطرابات السلوكية المشكالت

 سلوكيا المضطرب الل،  على تظهر العادل الل،  على تظهر قد

  االجتماعية المعايير عن كليا منحرفة تكون عادة االجتماعية المعايير عن نسبيا منحرفة تكون عادة

 والتعلم التنلدة عملية أثناا الظهور طبيعية ليست والتعلم التنلدة عملية أثناا الظهور طبيعية

 تستمر نالبا فإنها ظهرت ن ا ومستمر دائم بلكل تظهر ال

 سلوكي اضطراب أنه السلوك على نالبا يتفق ملكلة أنه السلوك على نالبا يتفق ال

 السلوكي االضطراب مالحظة يسهل السلوكية الملكلة مالحظة تصعب

 المتكررة واوحباطات المستمر الفلل تسبب المتكررة واوحباطات المستمر الفلل تسبب ال

 والنظام والمجتمع الفرد على حقيقية خطورة تلكل سلوكية اضطرابات نلى تتطور قد أهملت ن ا

 والسااالوك الطفل من المتوقع العادل السااالوك بين فيه التمييز يمكن الذل العمر عن والمربون اآلباا يتسااااال وقد
 اختصااااااصااااايو  وكذلك عام، بوجه التربويون النفس علماا ويتفق الملااااااجرة. وحب والغضاااااب العناد مثل: العادل نير

 وحب والغضااااااب العناد في الطفل ساااااالوك ساااااالوك فيه يقيم أن يمكن الذل العمر أن على الطفل عند النفسااااااية األمراض
 من ال،امساااة سااان الطفل تعدأ ن ا أما العمر، من وال،امساااة الثانية السااانة بين الطفل عمر كان ن ا طبيعي أنه الملااااجرة
 عدم عن ناتجة للطفل النفساااية المعاناة من نوع أنها على الملااااجرة وحب وعناده الطفل لغضاااب النظر يمكن فإنه عمره
 الطفل، بها مر سااليمة نير مؤشاارات أو نفسااية صاادمة عن ناتجا الطفل لدأ التكيل عدم يكون وقد عنده، الفعلي التكيل
 (.2009 )الجبالي، عام بوجه البيدي أو المدرسي، محيطه أو األسرل محيطه في نما

 منها: كثيرة بدراسات المدارد طلبة لدأ السلوكية االضطرابات أو الملكالت تناول تم لقد
 المرحلة تالميذ لدأ السااالوكية الملاااكالت انتلاااار مساااتوأ على التعر  نلى (2017( الردعان دراساااة هدفت

 الساالوكية الملااكالت تحديد فيها تم مسااحية، دراسااة البحث وتضاامن المعلمين. نظر وجهة من الكويت دولة في االبتدائية
 الباحثة وقامت المنظمة. العلوائية  بالطريقة اختيارهم تم ومعلمة، معلما (360) على السلوكية  الملكالت  استبانة  بتطبيق
 التربية مديرية لمدارد التابعين االبتدائية المرحلة تالميذ لدأ الساالوكية الملااكالت حول فقرات تضاامنت اسااتبانة بإعداد
 مع المضاااااااطربة والعالقات المتكرر، والغياب االنتباه، ضاااااااعل مجاالت: خمس على موزعة الكويت. دولة في والتعليم
 سااالوكية ملاااكالت وجود نلى النتائج أشاااارت الزائد. والنلااااث المعلم، ألوامر الطالب اساااتجابة وعدم واألقران، المعلمين
 فروق وجود نلى باوضافة  اوناث. من السلوكية  للملكالت  نظهارا أكثر الذكور وكان العينة. أفراد لدأ متوسطة  بدرجة
 من السلوكية  للملكالت  نظهارا أكثر سنوات  علر  سن  في الدراسة  أفراد لصالح  الم،تلفة العمرية الفدات بين داللة  ات

  علرة. والثانية علرة، الحادية سن في أقرانهم
 األولى الثالث الساانوات أطفال لدأ الساالوكية الملااكالت معرفة نلى (2017) هماميو بوكرديم دراسااة وهدفت

 والختبااار وجودهااا. ودرجااات التعليمي( المساااااااتوأ )الجنس، الااديمغرافيااة المتغيرات من بمجموعااة وعالقتهااا ابتاادائي
 العينة تمثيل وكانت مقصاااااااودة بطريقة اختيارهم تم وطالبة طالب (116) من تكونت بحث عينة اختيار تم الفرضااااااايات

 "قائمة مقياد على واعتمدوا التحليلي الوصفي  المنهج باست،دام  الباحثون قام وقد الدراسة.  مجتمع من (%92.8) تقريبا
 لدأ سالوكية  ملاكالت  وجود نلى الدراساة  نتائج أشاارت  للدراساة،  كأداة االبتدائية" المدرساة  ألطفال السالوكية  الملاكالت 
 في داللااة  ات فروق ونلى متاادنيااة، باادرجااات الثااالثااة( الثااانيااة، )األولى، االبتاادائي التعليم من األولى السااااااانوات تالميااذ

 التعليمي المساااتوأ  لمتغير تعزأ داللة لها فروق توجد وأيضاااا  الجنس، لمتغير تعزأ التالميذ بين السااالوكية  الملاااكالت 
 .الثالثة( الثانية، )األولى،

 في االبتدائية المرحلة طلبة لدأ السالوكية  الملاكالت  أهم تعر  نلى هدفت التي (2014) العرساان  دراساة  وأما
 الملااكالت مقياد أو اسااتبانة بتطبيق الساالوكية الملااكالت تحديد فيها تم مسااحية، دراسااة البحث وتضاامن حائل. منطقة

 حائل،   منطقة  في والتعليم التربية  مديرية   لمدارد  التابعين  االبتدائية   المرحلة  في وطالبة   طالب   (265) على السااااااالوكية 
 المعلمين مع المضاااطربة والعالقات الزائد، النلااااث االنتباه، وتلاااتت ضاااعل هي: خمساااة مجاالت يغطي المقياد وهذا

 أقل اوناث وكانت العينة، لدأ توسطة م سلوكية  ملكالت  وجود نلى أشارت  النتائج واالنسحاب.  واالعتمادية، واألقران،
 أفراد كان حيث الم،تلفة، العمرية الفدات بين داللة  ات فروق توجد وأيضااااا  الذكور، من الساااالوكية  للملااااكالت  نظهارًا
 والتاسعة. الثامنة عمر في أقرانهم من للملكالت نظهارًا أكثر سنوات سبع عمر في الدراسة

 العدواني، )السلوك األطفال لدأ السلوكية الملكالت على التعر  نلى هدفت التي (2009) الجبالي دراسة وفي
 متغيرات عدة ضااوا في نزة، على األخير اليهود اعتداا بعد الالنردال( التبول ال،و ، الزائدة، والحركة االنتباه تلااتت
 مدارد من وطالبة طالبا (1124) عددها عينة على األطفال لدأ الساااالوكية الملااااكالت مسااااتوأ اسااااتبانة توزيع تم وقد

 العدواني، )السلوك  سلوكية  ملكالت  توجد أنه نلى الدراسة  توصلت  وقد الم،تلفة، بمناطقها الدولية الغوث لوكالة ابتدائية
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 وأنه  نزة، حرب بعد  الغوث وكالة   بمدارد  األطفال  لدأ  الالنردال( التبول ال،و ، الزائدة،  والحركة  االنتباه  التلاااااااتت 
 اللمال،  سكان  لصالح  السكن  مكان لمتغير داللة لها وفروق الذكور، لصالح  الجنس لمتغير تعزأ داللة  ات فروق توجد
 للوالدين التعليمي المساااتول لمتغير تتبع داللة  ات فروق وأيضاااا الوالدين، أحد اساااتلاااهاد  لمتغير تعزأ فروق توجد وال

  ل واضح  مؤشر  وأخيرا الجزئي، الهدم لصالح  المنزل هدم لمتغير يعزأ الفروق في داللة  و ومؤشر  األميين، لصالح 
  .المتوسطة اوصابة لصالح الجسدية اوصابة لمتغير يعزأ داللة

 طلبة لـااااااادأ السلوكية  الملكالت  انتلار  درجة على التعر  نلى هدفت التي (2007) البطوش دراسة  في وأما
 نظر وجهة من الجنوبية األنوار للواا والتعليم التربية مديرية في والثالث( والثاني، )األول، الدنيا األساااااااسااااااية  المرحلة
 االجتماعي  والنوع الصااااااال متغيرل: باختال   العينة  أفراد لدأ  السااااااالوكية  الملاااااااكالت ترتيب  ي،تلل وهل  معلميهم،
 اختيـاااااارهم تم طالبة، (306و) طالبًا (316) منهم وطالبة طالبًا (622) من الدراسة عينة وتكونـااااات بينهمـاااااا، والتفاعل
 لقياد فقرة (50) من مكونة أداة بتطـاااااااوير الباحثة قامت الدراسة أهدا  ولتحقيق العنقودية، الطبقية العلوائية بالطريقة
 رتوأشا  وثباتها، صدقها  دالالت من التأكد وتم الدنيا، األساسية   المرحلـااااااااة طلبة لدأ السلوكية  الملكالت  انتلار  درجة
 كان الحسابية المتوسطات أعلى حـااسب الدراسـااة عينة أفراد لدأ السلوكية الملكالت انتلار درجة ترتيب أن نلى النتائج
 وأخيرا الذات، مفهوم تدني والعصاااااايان، التمرد الزائدة، اوعتماديه الزائد، النلاااااااث االنتباه، تلااااااتت التالي: النحو على

 الزائد، النلاث التالية: السلوكية للمـاااالكالت  نحـااااصائية  داللة  ات فروقًا هناك أن المتعدد التباين نتائج وأشارت السرقة،
 فـااااي الذكور، لصالح الفروق وكانت والقلق، والعدوان، االنتباه، وتلتت االجتمـاااااعي، واالنـااااسحاب والعصيان، والتمرد
 لمجال الثاني الصل لصالح فروقًا هناك أن ظهر وكما الذات، مفهوم تدني ملكلة في اوناث لصالح الفروق كانت حـاااين
 مجال في األول الصاال لصااالح وفروقًا الذات، مفهوم تدني ملااكلة لمجال الثالث الصاال لصااالح وفروقًا الكذب، ملااكلة
 االجتماعي، واالنسحاب والعصيان، التمـاارد مـاالكالت لمجـااال الثنائيـااة التفـاااعالت في فروق ظهرت كما القلق، ملكلة
 اوناث. األول الصل لصالح كانت فقد الذات مفهوم تدني ملكلة أما الذكور، الثالـث الصل ولصالح والعدوان، والقلق،

 الساااالبية، الساااالوكية الملااااكالت مظاهر أهم عن الكلاااال نلى هدفت التي Cooper (2004) كوبر دراسااااة أما

 مظاهر  أهم أن النتائج  كلااااااافت   االبتدائية.   المرحلة  طلبة  لدأ  الملاااااااكالت هذه  ظهور في المؤثرة العوامل  أهم ومعرفة 
سلوك  سلبي  ال لويش  مرتفع، بصوت  التكلم هو ال سلوكية  المظاهر لهذه العام المتوسط  كان ولكن المعلم. كالم أثناا والت  ال
 من،فضا.

 المرحلة طالبات لدأ الساااالبي الساااالوك أنماث على التعر  نلى هدفت التي Leckie (2004) لكي دراسااااة وفي

 على الطالبات لدأ السلبي  السلوك  أنماث أبرز أن النتائج كلفت  معلمة. (348) من مكونة عينة نظر وجهة من االبتدائية
 وكان النابي. والتلفظ واللاااتم والساااباب الغير، ممتلكات وأخذ باآلخرين، والتحرش والتسااالط، العدواني السااالوك الترتيب:
 متوسطا. السلوك من النمط لهذا العام المتوسط

 طلبة لدأ السااالبي السااالوك أنماث عن الكلااال نلى هدفت التي Hoffmann(2004) هوفمان دراساااة في وكذلك

 هو اللفظي الساااااالوك نمط أن النتائج وبينت ومعلمة. معلما (280) من مكونة عينة نظر وجهة من األساااااااسااااااية المرحلة
 مسااااتوأ أن الدراسااااة وأظهرت الت،ريبي. العدواني الساااالوك ثم الحركي، الساااالوك نمط ثم الطلبة، لدأ انتلااااارا األكثر
 متوسطا. كان عموما السلبي السلوك

 مكون عينة نظر وجهة من الساااالبي الساااالوك مظاهر تقصااااي نلى هدفت التي Wei (2003) ول دراسااااة وفي

 السااااالوكيات هي الطلبة لدأ انتلاااااارا السااااالبي السااااالوك أشاااااكال أكثر أن النتائج أظهرت وقد ومعلمة. معلما (164من)
 السرقة  سلوكيات  وأخيرا والفوضوية،  الت،ريبية السلوكيات  ثم اآلخرين، على والصراخ  واللتم  اللفظي بالتهجم المرتبطة
 الطلبة. لدأ مرتفعا السلوكية األشكال هذه ظهور متوسط وكان الغير. ممتلكات على واالعتداا

 لدأ فيها المرنوب نير الساالوك أنماث من مجموعتين تحديد نلى Richman(2002) ريلاامان دراسااة وهدفت

 وقلة الزائدة والحركة والملل، المعلم، طاعة وعدم والعدوانية، التحدل ملااكالت في منها األولى المجموعة تتمثل الطلبة.
ما  التركيز. لت  بين ية    المجموعة  تمث ثان ية    بالملاااااااكالت   ال عال يأد    االنف  وقد  والالمباالة.  وال،و ، والقلق، واوحباث،  كال
 متوسطا. كان الملكالت هذه ظهور متوسط أن الدراسة أظهرت

 السابقة: الدراسات مراجعة من
سية  للملكالت  مسحية  وصفية  دراسات  أنها نجد سلوكية  الدرا سلوكية  االضطرابات  وليس وال  نظر وجهة من ال
 السلبية. األنماث أو والملكالت االبتدائية، المرحلة في األعمار أو والصفو  الجنسين، بين الفروق ودرست المعلمين،

 وظهرت المرتفع. نلى المتوسااط  نلى المتدني بين الساالوكية  الملااكالت  مسااتوأ  في اختال  نلى النتائج أشااارت 
 مع المضااطربة والعالقات الزائد، والنلااط فاع،واالند النابية، واأللفاظ العدوانية، منها: م،تلفة ساالوكية وأنماث ملااكالت
 والعزلة. األقران،
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 اللجوا مدارد أو ال،اصاااااة( )الحكومية، المدرساااااة نوع حيث من الطلبة بين الفروق نلى دراساااااة أل تلااااار لم
 على تقنينه بعد السلوكية  لالضطرابات  عالمي مقياد است،دام  يتم ولم السلوكية.  االضطرابات  أو الملكالت  في السورل 
 االبتدائية المرحلة )وليس األولى الثالثة الصفو   لدأ السلوكية  االضطرابات  أو الملكالت  على للتعر  األردنية البيدة
 عبيد(. بني لواا تربية )مديرية األردن شمال تربية مديريات نحدأ وفي ككل(،
 البحث: مشكلة

 مألوفة ملاااكالت  بأنها توصااال  الصااال  نرفة داخل المدرد تواجه قد فيها مرنوب نير سااالوكية  أنماث هناك
 الملااكالت وهذه المدرسااي، الدوام عن الصااباحي والتأخر المدرسااية، االدوات ونساايان والتهريج، والضااحك، كالثرثرة،

 المتعمد  كالت،ريب   أخرأ سااااااالوكية  أنماث  من خطورة أقل  تبقى لكنها  الصااااااال، داخل  والطالب   المدرد  فعالية   من تحد 
 بلغة والتكلم ن ن، دون المدرساااة عن والغياب العدواني، السااالبي واالتجاه المدرساااية، باألعمال القيام ورفض للممتلكات،

 بلاااكل االنضاااباث وعملية عام بلاااكل الصااافي النظام في تؤثر كثيرة عوامل هناك أن نلى ويلاااار  لك، شاااابه وما بذيدة
 والتأهيلية الل،صية   وخصائصهم   بالمدرسين  يتعلق ما ومنها والصفية،  المدرسية  البيدية بالظرو  يتعلق ما منها خاص،

 واتجاهاتهم.
 نموا والتعليم التربية مجاالت بين من باعتباره الساااالوكية االضااااطراباتو الدراسااااية التكالملاااا مجال القى لقد
 أن المؤكد من أصاابح حتى والباحثين الدارسااين من المت،صااصااين واهتمام انتباه المجال هذا اسااتأثر ولقد كبيرا، واهتماما

 أل في تعليمية مؤسااسااة كل فيه ترنب الذل الرئيس والهد  الحقيقي المسااعى و لك التربية. مجاالت أهم من المجال هذا
 الذل المدرسي  التوازن قمة على مضمونه  عن يعبر الذل التعليمي للنسق  المريحة الوضعية  تعكس صورة  وضع  هو بلد
 االبتدائية   المرحلة  وألن درجته.  كانت   ومهما  نوعه  كان  مهما  شاااااااكل   أل يساااااااوؤه ال والذل  ككل  التعليمي النظام  يحكم

 ساالوك يتميز التي األولى الثالثة الصاافو  وخاصااة بالمدرسااة، الطالب عالقة في األولى المرحلة هي الدنيا( )األساااسااية 
 اللجوا مدارد  أو خاصاااااااة(  أو )حكومية  المدرساااااااة  نوع وألهمية  والمالحظ، الساااااااريع للتغير قابليته   نلى فيها  األطفال 
 بمتغيرات: وعالقتها الطلبة من الفدة هذه لدأ الساالوكية االضااطرابات أو الملااكالت أهم دراسااة من بد ال كان السااورل،
 المدرسة. نوع الصل، الجنس،

سلوكية  االضطرابات  نلى التعر  هو الدراسة  هذه من الرئيس الغرض نن  األولى الثالثة الصفو   طلبة لدأ ال
 التالية: األسدلة عن واوجابة المدرسة. نوع الصل، الجنس، المتغيرات: ببعض وعالقتها عبيد بني لواا تربية مديرية في

 عبيد؟ بني لواا تربية مديرية في األولى الثالثة الصفو  طلبة لدأ السلوكية االضطرابات أهم هي ما .1
 الصفو  طلبة لدأ السلوكية االضطرابات في (α  0.05 ) مستوأ عند نحصائية داللة  ات فروق توجد هل .2

 الجنس؟ لمتغير تعزأ عبيد بني لواا تربية مديرية في األولى الثالثة
 الصفو  طلبة لدأ السلوكية االضطرابات في (α  0.05 ) مستوأ عند نحصائية داللة  ات فروق توجد هل .3

 الصل؟ لمتغير تعزأ عبيد بني لواا تربية مديرية في األولى الثالثة
 الصفو  طلبة لدأ السلوكية االضطرابات في (α  0.05 ) مستوأ عند نحصائية داللة  ات فروق توجد هل .4

 المدرسة؟ نوع لمتغير تعزأ عبيد بني لواا تربية مديرية في األولى الثالثة
  الدراسة: أهمية

 النظرية:
 المتغيرات. ببعض وعالقتها سلوكية اضطرابات تمثل والتي فيها مرنوب نير سلوكية أنماث على الضوا نلقاا ▪
 السلوكية. االضطرابات هذه عن الكلل في السلوكية لالضطرابات "وولكر" مقياد است،دام ▪
 في األولى الثالثة الصاافو  طلبة لدأ الساالوكية االضااطرابات ظهور في السااوريين الالجدين لدأ اللجوا أثر معرفة ▪

 النادرة. الدراسات من أنها الباحث وباعتقاد األردن. في وال،اصة الحكومية المدارد بطلبة مقارنة األردن
 العربية. للمكتبة ونثراا المجال هذا في الدراسات قلة ▪

 العملية:
 تربية على والقائمين والتربويين والمسااااؤولين والمهتمين لألساااار المعلومات من عريضااااة قاعدة الدراسااااة هذه توفر ▪

  عامة. بصفة والمجتمع سلوكية اضطرابات لديهم ممن األولى الثالثة الصفو  في األطفال
 البيدة على مقنن عالمي ساااااالوكي مقياد بتطبيق تقوم التي خاصااااااة واألردن عامة العربي العالم في الدراسااااااات قلة ▪

 األطفال. من الفدة هذه على "وولكر" السلوكية االضطرابات خاص األردنية
 الصااااااافو  لطلبة  المقدمة   الم،تلفة  البرامج تطوير نلى التربية  ميدان  في بالعاملين   تدفع  أن الدراساااااااة  هذه  من يؤمل  ▪

 لهم. المقدمة ال،دمات نوعية تحسين وبالتالي معهم، العاملين وتدريب سلوكية، اضطرابات لديهم الذين األولى
 الدراسة: أهداف
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 عبيد. بني لواا تربية مديرية مدارد في األولى الثالثة الصفوق طلبة من عينة لدأ السلوكية االضطرابات تعر  ▪
 الصل. الجنس، لمتغير: تبعا األولى الثالثة الصفو  طلبة لدأ السلوكية االضطرابات في الفروق تعر  ▪
 )مدارد المدرساااة نوع لمتغير: تبعا األولى الثالثة الصااافو  طلبة لدأ السااالوكية االضاااطرابات في الفروق تعر  ▪

 السوريين(. الالجدين مدارد خاصة، مدارد حكومية،
 ال،اصااة، )الحكومية، المدارد طلبة من الفدة هذه لدأ الساالوكية ضااطراباتباال المتعلقة الدراسااات في النق  سااد  ▪

 عامة. بصفة العربي والمجتمع األردن، في السوريين( الالجدين
 الدراسة: محددات

 .2020ة2019 الدراسي للعام األول الدراسي الفصل الزمانية: الحدود ▪
 في األولى. الثالثة  للصااااااافو  نربدةاألردن،  محافظة   في عبيد  بني لواا تربية  مديرية   مدارد  طلبة  المكانية:   الحدود  ▪

 السوريين. أو ال،اصة، أو الحكومية، المدارد
 وصفية. الدراسة: منهجية ▪
 الدراساااااة نجراا وقت أخذت عبيد، بني لواا تربية مديرية مدارد طلبة من وطالبة طالبا (440) من مكونة : العينة ▪

 علوائية. بطريقة
 فيه روعي الساايكومترية( )ب،صااائصااها  األردنية البيدة على مقننوال المترجم "وولكر" مقياد تطبيق تم القياد: أداة ▪

 مع المضطربة  العالقات االنتباه، تلتت  االنسحاب،  ال،ارج، نحو الموجه السلوك  التالية: األبعاد في والثبات الصدق 
 والمعلمات. المعلمين قبل من عنها اوجابة يتم والتي النضج. عدم األقران،

 الدراسة: مصطلحات تعريفات
 العام السااالوك عن متكرر بلاااكل وابتعاده الفرد سااالوك شاااذو  :(Behavioral disorder) السااالوكية االضاااطرابات ▪

يه  المتفق قا  عل ماا  أن من وبالرنم  المعيار،  هذا  نوع عن النظر بغض محدد،  لمعيار  وف  تعريل في اختلفوا قد  العل
 يبتعدوا لم جميعا أنهم نال لتعريفه، محددا معيارا واعتمد محددا اتجاها اتجه قد منهم كال وأن الساااالوكي االضااااطراب

  (.2000 وآخرون، )القاسم السلوكي لالضطراب الذكر السابق المفهوم عن
 على والمقنن المترجم "وولكر" مقياد يقيساااها التي السااالوكية االضاااطرابات لديهم الذين الطلبة فهم نجرائيا: أما

 االنتباه، تلااتت االنسااحاب، ال،ارج، نحو الموجه الساالوك التالية: األبعاد في الدراسااة هذه في والمساات،دم األردنية البيدة
 النضج. عدم األقران، مع المضطربة العالقات

 ويتكون السلوكية، االضطرابات أو الملكالت عن للكلل والمتوسطة األساسية الصفو  في يست،دم مقياد "وولكر": مقياد ▪
 نلى الفقرات هذه وتلااااير نجرائية، وبطريقة المالحظة طريق عن صاااانفت فقرة، (50) من األصاااالية نساااا،ته في المقياد هذا

 فرعية أبعاد خمسااااة على موزعة الفقرات وهذه المدارد في الطلبة يظهره أن يمكن والذل التكيفي نير الساااالوك من أشااااكال
 النضاااااااج عاادم األقران، مع المضاااااااطربااة العالقااات االنتباااه، تلاااااااتاات االنساااااااحاااب، ال،ااارج، نحو الموجااه السااااااالوك هي:

(walker,1976). :للدراسة. مناسبتين وثبات صدق بدالالت يتمتع والذل األردنية البيدة على المقنن المقياد ونجرائيا 

 المدارد في األسااااساااي الثالث الثاني، األول، الصااال في يدرساااون الذين الطلبة فهم األولى: الثالثة الصااافو  طلبة ▪
 أو ال،اصااة، أو الحكومية، سااواا عبيد. بني لواا تربية مديرية في والتعليم التربية لوزارة التابعة األساااسااية النظامية
 السوريين. الطلبة مدارد

 واإلجراءات: الطريقة
 في األولى الثالثة الصاااافو  طلبة لدأ الساااالوكية ضااااطراباتاال أهم نلى التعر  هدفها وصاااافية الدراسااااة هذه

 من الدراساااة عينة تكونت المدرساااة. ونوع والصااال، الجنس، متغيرات: مسااااهمة وتحديد عبيد، بني لواا تربية مديرية
 مقياد اساااات،دام تم الساااالوكية ضااااطراباتاال أهم نلى وللتعر  األولى. الثالثة الصاااافو  طلبة من وطالبة طالبا (440)

 اساااات،دام وتم األردنية. لبيدة مناساااابين وثبات صاااادق بدالالت يتمتع والذل المترجم الساااالوكية لالضااااطرابات "وولكر"
 اوحصائي. التحليل عملية في حادلاأل التباين وتحليل ،))ت واختبار الحسابية المتوسطات

 الدراسة: مجتمع
 عبيااد بني لواا تربيااة ماادارد في الثااالااث( الثاااني، )األول، األولى الثالثااة الصااااااافو  وطااالبااات طالب جميع
 لواا تربية مديرية من عليها الحصااااول تم التي الكلية أعدادهم بلغت والذين السااااوريين(. الالجدين ال،اصااااة، )الحكومية،

 (:1) الجدول حسب عبيد، بني
 للعام األول للفصل عبيد بني لواء تربية مدارس في األولى الثالثة الصفوف طلبة عدد (:1) رقم الجدول

 .2019/2020الدراسي
 الطلبة عدد الصف

 1528 األول

 1407 الثاني
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 1605 الثالث

 4540 المجموع

 الدراسة: عينة
 ال،اصاااااة، )الحكومية، عبيد بني لواا تربية مديرية مدارد على علاااااوائي بلاااااكل اساااااتبانة (550) توزيع تم
 حيث فيها، المعلومات بعض في لنق  االستبانات من عدد استثناا وتم استبانة، (467) نرجاع وتم السوريين(، الالجدين
 (.2الجدول) حسب جيد، بلكل وتعبدتها تسلمها تم استبانة (440) بقي

  المختلفة المتغيرات مستويات على العينة أفراد توزيع (:2) رقم الجدول
 المئوية النسبة العدد المتغير مستويات الكلي العدد المتغير

 440 الجنس
 49.8 219  كر-1

 50.2 221 أنثى-2

 440 الصل

 26.4 116 األول-1

 33.4 147 الثاني-2

 40.2 177 الثالث-3

 440 المدرسة نوع

 48.2 212 حكومية -1

 15.7 69 سوريين الجدين -2

 36.1 159 خاصة -3

 الطلبة. لدأ السلوكية االضطرابات أو الملكالت التابع: المتغير
 الدراسة: أداة

 الصاااورة نعداد تم لقد السااالوكية. لالضاااطرابات األردنية البيدة على والمقنن المترجم "وولكر" مقياد تطبيق تم
 1976 سنة  وولكر قبل من ،(Walker Problem Behavior Identification Checklist) وولكر للمقياد األصلية 

 في يسااااات،دم لكي المقياد هذا صااااامم وقد السااااالوكية، االضاااااطرابات أو الملاااااكالت  ول األطفال على التعر  بهد 
 عن صنفت  فقرة، (50) من األصلية  نس،ته  في المقياد هذا ويتكون .(walker,1976) والمتوسطة  األساسية   الصفو  

 يظهره أن يمكن والذل التكيفي نير السااااالوك من أشاااااكال نلى الفقرات هذه وتلاااااير نجرائية، وبطريقة المالحظة طريق
 هي: فرعية أبعاد خمسة على موزعة الفقرات وهذه المدارد في الطلبة

 الفقرات البعد هذا يلمل كما والعدوانية، التحدل البعد هذا ويلمل :(Acting –out) ال،ارج نحو الموجه السلوك .1

 (.46 ،39 ،38 ،35 ،32 ،31 ،30 ،27 ،21 ،18 ،16 ،12 ،4 ،1) التالية:

 التالية: الفقرات البعد هذا يلمل كما المقيد، واألداا التجنبي السلوك البعد هذا ويلمل :(Withdrawal) االنسحاب .2

(15، 29، 37، 42، 45.) 

 وعدم المناسبة نير الدراسية والمهارات االنتباه فترة قصر البعد هذا ويلمل :(Distractibility) االنتباه تلتت .3

 (.50 ،49 ،41 ،24 ،19 ،14 ،13 ،10 ،9 ،6 ،3) التالية: الفقرات البعد هذا يلمل كما المتابعة،

 السلبي الذات مفهوم البعد هذا ويلمل :(Disturbed Peer Relation) األقران مع المضطربة العالقات .4

 ،40 ،34 ،28 ،25،26 ،23 ،7 ،5التالية:) الفقرات البعد هذا يلمل كما المناسبة، نير االجتماعية والمهارات
43، 48.) 

 ،11 ،8 ،2) التالية: الفقرات البعد هذا يلمل كما االعتمادية، البعد هذا ويلمل :(Immaturity) النضج عدم .5

17، 20، 22، 33، 36، 44، 47) (walker,1976). 

 في أما صااحيح، والعكس شاادة أكثر ساالبيا ساالوكا تقيس الفقرة هذه كانت عاليا الفقرة تأخذه الذل الوزن كان كلما
 جمع يتم الكلية الدرجة الساااااات،راج وأخيرا أقل. وزنا فتعطى المفحوص لدأ الساااااالوك وجود عدم أل الفقرة نياب حالة

 صااااحيح والعكس االضااااطراب من درجة وجود نلى تلااااير المرتفعة الدرجة بأن االعتبار بعين األخذ مع كلها، الدرجات
(walker,1976). على له وثبات صاااادق معامالت واساااات،رجت "وولكر" مقياد بتعريب (1991الناطور) قامت ولقد 

 من (10) برأل االسااتدناد تم حيث للمقياد، المحكمين صاادق دالالت المعربة للصااورة اساات،رجت حيث أردنية، عينة
 تم كما .%100-80 بين الم،تصااااين هؤالا بين االتفاق نساااابة تراوحت ولقد النفس، وعلم التربية مجال في الم،تصااااين
 ومع نليه تنتمي الذل البعد مع فقرة كل ارتباث معامل اسااات،راج خالل من و لك للمقياد البناا صااادق دالالت اسااات،راج
 بين البعد:  لهذا  الكلية  الدرجة   مع األول البعد  فقرات من فقرة كل  ارتباث  معامالت  كانت   حيث  للمقياد.  الكلية  الدرجة  

 على وللمقياد للبعد فتراوحت الثاني للبعد بالنساااابة أما (.0.60-0.27) بين للمقياد الكلية الدرجة ومع (0.29-0.70)
 الرابع أما (.0.66-0.16و) ( 0.73-0.31) بين أيضااااااا: الثالث وللبعد (.0.48-0.11و) (0.76-0.46) بين التوالي:

-0.18و) (0.67-0.37) بين فتراوحااات ال،اااامس البعاااد وأخيرا . (0.64-0.32و) (0.73-0.30) بين فتراوحااات
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-0.66) بين تراوحت  فقد  الكلية  الدرجة   مع للمقياد  ال،مس الفرعية  الدرجات   ارتباث  لمعامالت  بالنسااااااابة    أما  (.0.56
 الداخلي االتساق من درجة يعكس وهذا ،(α  0.05) مستوأ عند نحصائيا دالة هذه االرتباث معامالت وجميع (،0.89

 اساات،رج فلقد الثبات، لمعامل بالنساابة وأما البناا. صاادق من مقبولة درجة نلى يلااير االتساااق هذا فإن وبالتالي للمقياد،
 العينة ألفراد التقديرين بين االرتباث معامل حسااب ثم ومن مفحوصااا (30) من تكونت عينة على للمقياد المقدرين ثبات
 كرونباخ معادلة باسااات،دام ككل للعينة للمقياد الثبات معامل اسااات،رج كما (،0.78) الطريقة بهذه االرتباث معامل وبلغ
 المقياد. لثبات مقبوال مؤشرا هذه الثبات معامالت وتعتبر (،0.93) االرتباث معامل بلغ ن  ألفا،

 يلي: كما وثباتها صدقها دالالت من التثبت تم فقد الحالية الدراسة وفي
 القياد مجال في الم،تصين  من (12) عددهم بلغ المحكمين من عدد نلى باللجوا و لك المحتوأ صدق  دالالت

 ال،برة،  ول ومن والماجستير  الدكتوراة شهادة  حملة من التدريس وأساليب  والمناهج ال،اصة  والتربية والنفسي  التربول
 من كل أشااااار  كما لالساااات،دام  هي كما مناساااابة  األداة هذه أن المحكمين لجنة وارتأت مناساااابة،  األداة كانت ن ا ما للتأكد

(walker,1976)(.1991)الناطور، ؛ 

 على االختبار  نعادة  طريق عن "وولكر" لمقياد  الثبات  معامل   نيجاد  تم الثبات  من وللتأكد   األداة: ثبات  دالالت
 معرفة لديهم معلمين من طلب حيث بالتساول،  األساسية   الصفو   بعض على موزعين مفحوصا  (28) من تكونت عينة
 أسااابوعين وبعد المقياد، على الطلبة هؤالا تقدير صااال كل من علاااوائي بلاااكل اختيارهم تم الذين الطلبة بهؤالا كافية
 التقديرين بين االرتباث معامل حسااااب ثم أخرأ. مرة كعينة اختيارهم تم الذين الطلبة تقدير نعادة المعلمين نفس من طلب
 باسااااات،دام ككل للعينة المقياد ثبات معامل اسااااات،راج تم كما (،0.81) الطريقة بهذه االرتباث معامل وبلغ العينة ألفراد
 كما المقياد  هذا لثبات  مقبوال مؤشااااااارا هذه الثبات  معامالت  وتعتبر (.0.95) االرتباث  معامل  وبلغ ألفا  كرونباخ  معادلة 
 (.1991)الناطور، ؛(walker,1976) من كل  لك نلى أشار

 وللمقياد درجة، األبعاد من بعد لكل الدرجة باحتساب  تتم فهي عليه الدرجات واحتساب  المقياد تطبيق آلية أما
 األكثر والفقرات األبعاد لمعرفة السااالوكية لالضاااطرابات المعيارية واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات نيجاد وتم ككل،
 لم ون ا )ال(، اوجابة كانت ن ا درجة )نعم(، اوجابة كانت ن ا درجتان التالية: األوزان االساااتبانة في لل،يارات كان وزنا.
 على  لك دل كبيرا الوزن كان وكلما استثناؤها. يتم عنها اوجابة في األمر ولي أو المعلم تردد أو الفقرة على نجابة توجد
 المرتفعة العالمة فإن  لك وعلى وجودها. قلة على دل الوزن تدنى وكلما كبير، بلاااااكل السااااالوكية االضاااااطرابات وجود
 ( 50و) أعلى كحد (100) بين تتراوح والتي الطفل لدأ كبيرة بدرجة االضاااطرابات وجود نلى تلاااير الفقرات لمجموع
 المعادلة است،دام  تم ككل، والمقياد وأبعاده المقياد فقرات على المفحوصين  تقديرات ولتفسير  ككل. للمقياد أدنى كحد
 التالية:

 0.33 = 3 ÷ (1-2) = الفدات عدد ÷ عالمة( أدنى-عالمة )أعلى
 التالي: النحو على يكون البعد أو الفقرة مستوأ فإن  لك على وبناا

 متدن(. بمستوأ 1.33-1 بين الواقعة المتوسطات تكون وبذلك ،1.33=1+0.33) .1

 متوسط(. بمستوأ1.67-1.34 بين الواقعة المتوسطات تكون وبذلك ،1.67=1.34+0.33) .2

 مرتفع(. بمستوأ2.00-1.67 بين الواقعة المتوسطات تكون وبذلك ،2.00=1.67+0.33) .3
  اإلحصائي: والتحليل اإلجراءات
 في األولى الثالثة الصفو   طلبة لدأ السلوكية  االضطرابات  أهم على التعر  نلى هدفت وصفية  الدراسة  هذه

 فقد  لك ولتحقيق المدرسااااة. ونوع والصاااال، الجنس، المتغيرات: ببعض وعالقتها عبيد، بني لواا تربية مديرية مدارد
 عينة توزيع تم بعدها الدراسااااة، موضااااوع المعلومات بجمع بالسااااماح عبيد بني لواا تربية لمدير رساااامي كتاب تقديم تم

 حتى 2019ة10ة15 الفترة: في و لك المقياد. بتعبدة والمعلمات المعلمون يقوم المديرية، في المدارد على علاااااااوائية
 فيها تكتمل لم التي االسااااتبانات اسااااتثناا وتم (.2020ة2019 الدراسااااي للعام األول الدراسااااي )الفصاااال 2019ة11ة15

 التكرارات نيجاد طريق: عن نحصاااائيا البيانات هذه معالجة وتم اوحصاااائي. التحليل عملية نجراا تم وبعدها المعلومات،
 .(ANOVA) األحادل التباين وتحليل (T-test) اختبار)ت( وباست،دام المعيارية، واالنحرافات والمتوسطات

 ومناقشتها: الدراسة نتائج
 هذه في المطروحة ألسااااادلتها وفقا ومناقلاااااتها الدراساااااة نليها توصااااالت التي للنتائج عرضاااااا الجزا هذا يتناول

 الدراسة.
 تربية مديرية في األولى الثالثة الصاافو  طلبة لدأ الساالوكية االضااطرابات أهم هي ما :األول بالسؤؤؤال المتعلقة النتائج
 عبيد؟ بني لواا

 مرتبة األولى الثالثة الصفوف طلبة لدى السلوكية ضطراباتلال المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:3رقم) الجدول
 األردنية. للبيئة المترجم وولكر مقياس أبعاد حسب تنازليا
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 المعياري االنحراف المتوسط البعد التسلسل

 3.19 1.336 الثالث( )البعد االنتباه تلتت 1

 2.20 1.281 األول( )البعد ال،ارج نحو الموجه السلوك 2

 2.05 1.241 الثاني( )البعد االنسحاب 3

 2.02 1.234 الرابع( )البعد األقران مع المضطربة العالقات 4

 2.00 1.233 ال،امس( )البعد النضج عدم 5

 11.46 1.27 الكلي 

 هي: األقل نلى توافرا األكثر من تنازليا مرتبة األولى الثالثة الصفو  طلبة لدأ السلوكية تضطرابااال أهم نن

 الدراسية والمهارات االنتباه فترة قصر ويلمل (.1.336) متوسط أكبر له كان وقد االنتباه( )تلتت الثالث البعد .1
 وجود على أكدوا الذين 2007 و)البطوش( 2014 )العرسان( من كل لذلك أشار كما المتابعة وعدم المناسبة نير

 النمائية المرحلة طبيعة منها: أسباب لعدة راجع وهذا المدرسة، عن المتكرر والغياب والتركيز االنتباه في ملاكل
 .2008 )الريماول( لذلك أشار كما االنتباه مدة قصر فيها يكون التي
 اآلخرين، من ضاابط ن ا نال بها يتقيد حدودا يضااع ال أنه وأيضااا بالقوانين، المرحلة هذه في الطفل ينضاابط وقلما

 وبالتالي تحصيله، لتدني يؤدل مما الحركة وكثير التركيز، في صعوبة ولديه تصرفه، على سلبي بلكل تكون قد ومثاليته
 تميزه عدم بسابب  له اآلخرين انتباه للفت محاولة في أو وطلبة مدرساين  من ونزعاجهم اآلخرين مضاايقة  في وقته نشاغال 

 الفدة لهذه االنتباه بمكان الضااااارورل من ننه بها. بدأ التي المهمات نكمال وعدم الملل ويعتريه عامة، بصااااافة الدراساااااي
 معالجة يتم لم ون ا والرياضاايات، والكتابة كالقرااة األساااسااية  المهارات في تأساايسااية  مرحلة وهي المدارد في العمرية
 تعلمهم. على وتؤثر لهم مالزمة تصبح فقد المعلمين قبل من وتفهمها األمور هذه

 بمتوساااااط األعلى تماما( الصاااااحيح باللاااااكل األمور تساااااير أن على )حري  المثالية )يظهر (6) الفقرة وكانت
 ملااكلة االنتباه تلااتت نن الم،تلفة. الحياة أمور مع التعامل في األساااسااية  المهارات وجود عدم نلى راجع وهذا (.1.49)

 ينبني تساااالساااالية الطالب لدأ تعلمية لعملية األولى ال،طوة تعتبر أنها حيث برمتها التعلم عملية في كبير أثر لها ساااالوكية
 داللة تكون فقد أيضااااا لها االنتباه يتم لم ن ا وبالتالي والعليا، الدنيا التفكير وعمليات والتذكر اودراك أو الفهم عملية عليها
 مصاااحبا يكون قد الذل االنتباه تلااتت اضااطراب عليها يطلق تعلم، صااعوبات أو اضااطراب أو ساالوكي اضااطراب على

 االنتباه. صعوبات وهي النمائية التعلم صعوبات من نوع أو النلاث زيادة الضطراب

 والمزاجية الغضب صفات وجود على يؤكد وهذا (.1.281) بمتوسط ال،ارج( نحو الموجه )السلوك األول البعد .2
 والعدوانية، التحدل حيث من Richmann (2002)وLeckie (2004) من كل مع يتوافق وهو واللوم والتمرد

 وتحريفه المزاج، متقلب أو وحاد الغضب كثير ويكون ضده، وتحيزهم اآلخرين ظلم من المستمر شكواه وأيضا
 هدد ن ا نال يطيع وال ونحباطه، اآلخرين على اللوم ونلقاا والرفض، والمجادلة باآلخرين، الثقة وعدم للحقيقة،
  األشياا. أو األش،اص نحو جسميا عدوانا ويظهر التحدل، موقل ويقل بالعقاب
 يكون وقد لآلخرين، وتقليده ش،صيته، فرض ومحاولة المرحلة، هذه في الزائدة الطفل لحركة السبب يرجع وقد

 هذه مثل ظهور يلااجع مما التربوية، المعايير فيها تطبق ال والتي المنضاابطة نير والصاافية المدرسااية البيدة بساابب أيضااا
 وال،ارجية، الداخلية قسمين: نلى تقسم السلوكية االضطرابات أن معرو  هو وكما السلوكية. الملكالت أو االضطرابات

 لم الزمن مع اضااطرابات تحدث فقد للطفل ال،ارجية بالبيدة التحكم يتم لم ونن ال،ارجية، الساالوكات على مثال البعد وهذا
 الحقا. تالزمه قد لديه موجودة تكن

 يتجنب أنه حيث المقيد، واألداا التجنبي السلوك البعد هذا يلمل (.1.241) بمتوسط )االنسحاب( الثاني البعد .3
 يحتج وال صداقة، عالقات وقامة يبادر وال أصدقاا، لديه وليس الجماعية، النلاطات في يلارك وال االنتباه، لفت
 يليروا مل الذين Wei (2003)و Cooper (2004) من كل دراسات مع يتوافق ال وهذا اآلخرون. يضايقه عندما

 اللفظي العدوان وحتى واالكتلا  الحركة يحبون المرحلة هذه في األطفال نالبية ألن ،الملكالت هذه مثل لوجود
 المرحلة عكس على الملاركة. على الملجعة والبسدة األقران، بين العالقات لطبيعة راجعا يكون قد وهذا ونيره،
 ما لديهم الصفات هذه تقليل يجب وبالتالي ،التعلم ليتطور عالقات وبناا والتعر  االكتلا  تتطلب التي النمائية
 المناسبة. العالقات وبناا والتعلم االكتلا  ليحصل أمكن

 السلبي، الذات مفهوم البعد هذا ويلمل (.1.234) بمتوسط األقران( مع المضطربة )العالقات الرابع البعد .4
 نفسه ويصل وحيدا، أو تعيسا كونه عن ويعبر يحبه، أحد ال أن ويدعي المناسبة، نير االجتماعية والمهارات

 Cooper (2004) من كل لذلك أشار كما اآلخرين. مع بذيدة لغة ويستعمل نفسه، بانتقاد يبالغ أو نبي أو بليد أنه

 والصراخ واللتم اللفظي التهجم هي الملكالت أكبر أن أكدوا الذين Hoffmann (2004)و Wei (20003)و
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 ضرورة يتطلب مما النظر، ولفت أنفسهم عن الدفاع لمحاولة عائدا يكون قد وهذا والتلويش مرتفع بصوت والتكلم
  الملكالت. تتطور لدال سلوكهم وتعديل التدخل
 عليها يحصاال أن يجب التي المهارات هذه واكتساااب االجتماعي التواصاال لضااعل راجعا يكون قد أيضااا وهذا

 ،واألسرة  المدرسة  في الطالب لدأ المناسبة  التواصل  مهارات تطوير على يؤكد مما النمائية. المرحلة هذه في الطفل هذا
 الم،تلفين. التربويين واألخصائيين والمرشدين والمعلمين األبوين دور يكمن وهنا

 واأللم والقلق والبكاا االتكالية أو االعتمادية البعد هذا ويلمل (.1.233) بمتوسط النضج( )عدم ال،امس البعد .5
 من ويكثر ملوثون، كأنهم اآلخرين مع ويتعامل اورهاق، عالمات عليه وتظهر مرتاح نير أنه حيث والكوابيس،
 األظافر قضم أو العضلي وارتجافه الضانطة، للمواقل تعرضه عند األوجاع من وشكواه تصرفاته، عن االعتذار

 مزعجة أشياا من قلقه نع والتعبير المزعجة، األحالم من واللكوأ فراشه، في التبول أو )العصبية(، النرفزة أو
 اآلخرين. من أشياا سرقة أو كا ، سبب دون البكاا أو م،يفة، أو
 داخلية ظرو  تضااااااافر يتطلب االجتماعي أو العقلي أو العاطفي سااااااواا النضااااااج لمرحلة الطفل وصااااااول نن
سلوكات  هذه أهم نن .األمر هذا لتحقيق وخارجية  فلله  عن تنتج التي راحته وعدم وعجزه المستمر  وقلقه ل،وفه تعزأ ال

 اكتمال عدم عن تنم كلها الساااااارقة، حتى أو النكوص أو التبرير أو الدفاع لوسااااااائل اللجوا ومحاولته المتكرر، نخفاقه أو
  استقالليته. عدم وبالتالي المحيطة البيدية المثيرات مع سليم نير لتكيل وصوال والعقلي االنفعالي النضج عملية

 فهي: المتوسطات، في فقرتين أعلى أما

 (.1.53) بمتوسط باستمرار( نليه االنتباه لفت يحاول ) .1

 بمستوأ سلوكية ملكلة (.وهما1.49) بمتوسط تماما( الصحيح باللكل األمور تسير أن على حريصا مثاليا )يبدو .2
 نلى يلير مام (2008الريماول) لذلك أشار كما العمر لهذا النمائية المرحلة صفات من جزا وهو متوسط،
 لديهم. اضطراب نلى الملكلة تتطور ال كي التدخل ضرورة

 بوكرديم من كل دراساااة مع متوافقا متدن وهو (.1.27ككل) المقياد على السااالوكية االضاااطرابات متوساااط نن
 (2014) والعرسااااااااان (2017) الردعان  من كل  دراسااااااااة مع متوافق ونير ،Cooper(2004)و (2017) وهمامي 

 أن نتااائجهم أشاااااااااارت الااذين Hoffmann (2004)و Wei (20003)و Richmann (2002)و Leckie (2004)و

 .مرتفعة أو متوسطة نما لديهم السلوكية الملكالت متوسطات
 والالجدين ال،اصااااااااة  المدارد  أيضااااااااا بل  الحكومية،  المدارد  فقط ليس الدراسااااااااة  بيدات  لتعدد   لك  ويرجع
 م،تلفة عوامل على اعتمادا ت،تلل السلوكية  االضطرابات  نسبة  نن فمرتفع. الحكومية المدارد متوسط  أما والسوريين. 

 الصااااافي، والنظام المدرساااااي، والنظام والثقافية، واالقتصاااااادية واالجتماعية البيدية الظرو  الزمان، المكان، حيث: من
سلوكي  االضطراب  كمعيار أخرأ عديدة واعتبارات  بد ال كان لذلك واألزمات، والصراعات  الحروب وكذلك ونوعه، ال

 وهنا أخرأ. وضااابط ومتغيرات بعوامل وربطها الدراساااة نعادة من فترة كل والمت،صاااصاااين والباحثين الدارساااين على
 طرقها. والتربويين الدارسين على يجب جديدة بحثية مجاالت فتح في البحث دور يكمن

 االضاااااطرابات في ( α0.05) مساااااتوأ عند نحصاااااائية داللة  ات فروق توجد هل :الثاني بالسؤؤؤؤؤؤال المتعلقة النتائج

 الجنس؟ لمتغير تعزأ عبيد بني لواا تربية مديرية في األولى الثالثة الصفو  طلبة لدأ السلوكية
 السلوكية  ضطرابات لال )ت( وقيم المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  نيجاد تم السؤال  هذا عن لإلجابة

 (.4) رقم الجدول في  لك ويظهر الجنس، لمتغير تبعا األولى الثالثة الصفو  طلبة لدأ
 الصفوف طلبة لدى السلوكية ضطراباتلال الجدولية )ت( وقيم المعيارية واالنحرافات الحسابية (:المتوسطات4) رقم الجدول

 الجنس. لمتغير تبعا األولى الثالثة
 االضطرابات
 السلوكية

 العدد الجنس
 المتوسط
 الحسابي

 الداللة مستوى الجدولية قيمة)ت( المعياري االنحراف

 كـكل
 11.86 65.02 219  كر -1

2.74 0.006 
 10.88 62.04 221 أنثى -2

 الصاااافو  طلبة لدأ الساااالوكية ضااااطراباتاال في نحصااااائية داللة  ات فروق توجد أنه (4) الجدول من يتبين
 (2014) والعرسااااااااان (2017) الردعان  من كل  مع يتوافق وهذا  الذكور.  لصااااااااالح الجنس لمتغير تبعا  األولى الثالثة 

 ال،صائ   لديهم تنمو الذكور أن نلى يرجع والذل (،2009) والجبالي (2007) والبطوش (2017) وهمامي وبوكرديم
  (.2008) وميلمان شيفر لذلك أشار كما العمرية المرحلة هذه في اوناث من أسرع الزائد والنلاث الحركية

  لدأ وال،صاااااائ  الجانب هذا نيالا ومرشااااادين ونداريين تربويين من المجال هذا في العاملين على يجب لذلك
 أن يجب التي التربوية الطرق نن خاطدة. ساالوكية بوصاامة ويوصاامون فهمهم يساااا ال حتى لهم مميز نمائي كبعد الذكور
 وال،صائ  الطاقات هذه وتوجيه ال،صائ  هذه تراعي أن يجب ومدرسين آباا من الذكور األطفال مع العاملون يتقنها
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 الثالث الصاااافو  وهي أال مهمة تأساااايسااااية مراحل في أنهم خاصااااة الطلبة هؤالا يفيد فيما ونيرها حركية من الم،تلفة
 األولى.
 االضااااطرابات في (α  0.05 ) مسااااتوأ عند نحصااااائية داللة  ات فروق توجد هل :الثالث بالسؤؤؤؤؤال المتعلقة النتائج

 الصل؟ لمتغير تعزأ عبيد بني لواا تربية مديرية في األولى الثالثة الصفو  طلبة لدأ السلوكية
 السلوكية  تضطرابا لال )ت( وقيم المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  نيجاد تم السؤال  هذا عن لإلجابة

 (.5) رقم الجدول في  لك ويظهر الصل، لمتغير تبعا األولى الثالثة الصفو  طلبة لدأ
 تبعا األولى الثالثة الصفوف طلبة لدى السلوكية تضطرابالال المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:5رقم) الجدول

 الصف. لمتغير
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد الصف السلوكية االضطرابات

 ككل

 11.20 66.15 116 األول -1

 9.24 60.32 147 الثاني -2

 12.69 64.46 177 الثالث -3

 طلبة لدأ السااالوكية تضاااطرابااال في الحساااابية المتوساااطات في ظاهرية فروقا هنالك أن الجدول من يتضاااح
 داللة  ات المتوسطات  هذه أن من وللتحقق الثاني. ثم الثالث ثم األول لصالح  الصل  لمتغير تبعا األولى الثالثة الصفو  
 ويبين اوحصااااائية، والداللة ) ( قيمة ونيجاد (One – Way ANOVA) األحادل التباين تحليل اساااات،دام تم نحصااااائية

 الصل. متغير حسب المتوسطات بين للفروق األحادل التباين تحليل نتائج (6) رقم الجدول
 الصف. متغير حسب المتوسطات بين للفروق األحادي التباين تحليل نتائج (:6) رقم الجدول

 االضطرابات
 السلوكية

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 مستوى
 الداللة

 كــــكل

 1231.6 2 2463.3 المجموعات بين

 437 55204.5 المجموعات داخل 0.000 9.75
126.3 

 439 57667.8 المجموع

 الصااااال. نوع لمتغير تبعا (α 0.05) مساااااتوأ عند نحصاااااائية داللة  ات فروق وجود (6) جدول من يتبين

 مبين هو كما شيفيه  بطريقة البعدية المقارنات است،دام  تم الحسابية  المتوسطات  بين نحصائيا  الدالة الفروق عن وللكلل 
 (.7) جدول في

 الحكم. طبيعة متغير حسب شيفيه بطريقة البعدية المقارنات (:7رقم) الجدول
 الثالث الثاني األول الصف

 4.1* -------- *5.8 الثاني

 --------- 4.1* 1.7 الثالث

 األقل كان حيث الصاال نوع لمتغير تبعا الساالوكية االضااطرابات مسااتوأ في داللة  ات فروق وجود يؤكد وهذا
 األول. الصل منهما واألعلى الثالث الصل منه وأعلى الثاني الصل

 االضااطرابات في ( α0.05) مسااتوأ عند نحصااائية داللة  ات فروق توجد أنه (7و) (6 ) الجدول من يتبين

  الصل. لمتغير تبعا األولى الثالثة الصفو  طلبة لدأ السلوكية
 األول الصاااال  أن أشااااارت  التي (2014) والعرسااااان  (2017) وهمامي بوكرديم من كل دراسااااة  مع وتتوافق

 شااااااايفر وكذلك   البيدة.  مع للطالب   التكيل زاد العمر زاد كلما  أنه  ويرجع الثالث،   هو واألقل  الثاني،  منه  وأقل  األعلى،
 وهذه ساااانة. (12-9) أعمار من أكبر ساااانوات (8-6) عمر في الساااالوكية الملااااكالت أن  كروا الذين (2008) وميلمان

 االنضاااباث وعدم البيت بيدة من ينتقل الصااال طالب نن . التدخل من له بد ال الذل النضاااج بعدم ترتبط قد االضاااطرابات
 بعض يجعل قد مما المعلمين، وهم أال مسااابقا يعرفهم ال وأشااا،اص ضاااابطة مدرساااية بيدة نلى له مطلقة حرية تكون وقد

 وأن األطفال رياض في األول الصاال قبل المبكر للتدخل تربويا االنتباه وجب لذلك لديهم. تظهر الساالوكية االضااطرابات
 للتعلم. لالستعداد المناسبة األجواا وتوفير للتعلم األطفال تهيدة األطفال رياض هد  يكون

 االضااااطرابات في (α  0.05) مسااااتوأ عند نحصااااائية داللة  ات فروق توجد هل :الرابع بالسؤؤؤؤؤال المتعلقة النتائج

 المدرسة؟ نوع لمتغير تعزأ عبيد بني لواا تربية مديرية في األولى الثالثة الصفو  طلبة لدأ السلوكية
 تبعا األولى الثالثة الصفوف طلبة لدى السلوكية لالضطرابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:8 رقم) الجدول

 المدرسة. نوع لمتغير
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد المدرسة نوع السلوكية االضطرابات

 ككل

 11.23 65.7 212 حكومية -1

 11.72 62.3 69 سوريين الجدين -2

 11.19 61.2 159 خاصة -3
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 طلبة لدأ السااالوكية لالضاااطرابات في الحساااابية المتوساااطات في ظاهرية فروقا هنالك أن الجدول من يتضاااح
صالح  المدرسة  نوع لمتغير تبعا األولى الثالثة الصفو   سوريين  الالجدين مدارد ثم الحكومية المدارد ل  المدارد ثم ال
 One – Way) حادلاأل التباين تحليل اسااااات،دام تم نحصاااااائية داللة  ات المتوساااااطات هذه أن من وللتحقق ال،اصاااااة.
ANOVA)  بين للفروق األحادل  التباين  تحليل  نتائج  (9) رقم الجدول  ويبين اوحصااااااااائية،  والداللة    ) ( قيمة  ونيجاد 

 المدرسة. نزع متغير حسب المتوسطات
 المدرسة. نوع متغير حسب المتوسطات بين للفروق األحادي التباين تحليل نتائج (:9) رقم الجدول

 االضطرابات
 السلوكية

 الداللة مستوى ف قيمة المربعات متوسط الحرية درجات المربعات مجموع التباين مصدر

 كــــكل

 968.7 2 1937.4 المجموعات بين

 437 55730.4 المجموعات داخل 0.000 7.6
127.5 

 439 75667.8 المجموع

 المدرسااااة. نوع لمتغير تبعا ( α0.05) مسااااتوأ عند نحصااااائية داللة  ات فروق وجود (9) جدول من يتبين

 مبين هو كما شيفيه  بطريقة البعدية المقارنات است،دام  تم الحسابية  المتوسطات  بين نحصائيا  الدالة الفروق عن وللكلل 
 (.10) جدول في

 المدرسة. نوع متغير حسب شيفيه بطريقة البعدية المقارنات (:10) رقم الجدول
 خاصة سوريين الجئين حكومية المدرسة نوع

 1.0 --------- 3.4 سوريين الجدين

 --------- 1.0 *4.5 خاصة

 المدارد األقل كان حيث المدرساااة نوع بحساااب االضاااطرابات مساااتوأ في داللة  ات فروق وجود يؤكد وهذا
  ال،اصة.

 االضطرابات  في (α  0.05) مستوأ  عند نحصائية  داللة  ات فروق توجد أنه (10و) (9) الجدول من يتبين

  المدرسة. نوع لمتغير تبعا األولى الثالثة الصفو  طلبة لدأ السلوكية
 عدا الم،تلفة، المدارد أنواع بين للمقارنة الباحثان عليها اطلع التي الدراسات من أل نليها تلر لم النتيجة وهذه

 )الساااالوك األطفال لدأ الساااالوكية الملااااكالت انتلااااار مسااااتوأ على التعر  نلى هدفت التي (2009) الجبالي دراسااااة
 في نزة، على الهمجية الحرب بعد وخصااااوصاااااً  الالنردال( التبول ال،و ، الزائدة، والحركة االنتباه تلااااتت العدواني،
سة  توصلت  وقد متغيرات. عدة ضوا  سلوك  سلوكية  ملكالت  توجد أنه نلى الدرا لتت  العدواني، )ال  والحركة االنتباه الت
ئدة،  مدارد  األطفال  لدأ  الالنردال( التبول ال،و ، الزا لة    ب عد  الغوث وكا نه  نزة، حرب ب  داللة   ات فروق توجد  وأ

 لصاااااالح الجنس لمتغير تعزأ نزة حرب بعد الغوث وكالة بمدارد األطفال لدأ السااااالوكية الملاااااكالت في نحصاااااائية
 الهدم لصااالح المنزل هدم لمتغير تعزأ فروق وتوجد اللاامال، سااكان لصااالح السااكن مكان لمتغير تعزأ وفروق الذكور،
  .المتوسطة اوصابة لصالح الجسدية اوصابة لمتغير تعزأ وفروق الجزئي،

سلوكية،  االضطرابات  مستوأ  زيادة في البيدة أثر يؤكد وهذا  الجيد التحكم وعدم الكبير، الطلبة عدد حيث من ال
 المدرسااية البيدة دراسااة لضاارورة يدفعنا مما المسااائية، الفترة في المتأخر ولدوامهم الطلبة، ومتابعة المدرسااية، البيدة في

 ببيدة االهتمام وضاااارورة  والطلبة، المهمات مع يتناسااااب  بلااااكل  والتعليمي اودارل الكادر نعداد وضاااارورة  الحكومية،
 التربول التدخل ضرورة  يستدعي  مما صادمة،  وبيدية نفسية  ب،برات مرات يكونوا قد الذين السوريين  الالجدين مدارد
 ال حتى وأيضااااا األفضاااال. نحو بهم لالرتقاا ودولية حكومية جهات عدة من ومتابعتهم بل معهم، واالجتماعي والنفسااااي
 التعامل يصعب  قد سلوكية  الضطرابات  يينالسور  الالجدين ومدارد الحكومية مدارسنا  في السلوكية  الملكالت  تتطور
 أن يجب سااالوكي اضاااطراب الصااادمة بعد ما مضاااطراب نن الم،تلفة. والبيدات المجتمعات على تأثيرها يمتد وقد معها،
 ضااارورة يؤكد مما الحرمان، أو األزمات أو الحروب نتيجة لصااادمات تعرضاااوا الذين األطفال لدأ االعتبار بعين يؤخذ
 لديهم تثبت سوية نير سلوكات لديهم تتطور ال حتى لهم؛ المناسب والتربول واالجتماعي النفسي والتدخل ال،دمات تقديم
 الحقا.

 : التوصيات
 في األولى الثالثة الصااافو  طلبة لدأ السااالوكية باالضاااطرابات التربية ميدان في المت،صاااصاااين  اهتمام ضااارورة ▪

 .لل،ارج الموجه والسلوك االنتباه تلتت مجاالت
 الم،تلفة البرامج وتوفير ،الساااالوكية االضااااطرابات  ول فدة مع للتعامل للمعلمين المناسااااب التدريب توفير من بد ال ▪

 األطفال. هؤالا لدأ المتطرفة الملكالت لتقليل
 اضااطراب وخاصااة لديهم الم،تلفة بأنواعها الساالوك اضااطرابات وجود حول الم،تلفة الدراسااات تتواصاال أن بد ال ▪

 . عليهم أثرها لتقليل ومعدلة متنوعة برامج وبناا .(ADHD) الزائد النلاث
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 . واالجتماعية االقتصادية كالحالة سلوكاتهم في تؤثر أخرأ متغيرات دراسة ▪
 تراعي األولى الثالثة الصاااافو  طلبة لدأ الساااالوكية االضااااطرابات لتقدير العربية لبيدتنا مناساااابة تقييم وسااااائل بناا ▪

 .والثقافية الدينية ال،صوصية
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Abstract:  

The study aimed to identify the effectiveness of using the learning model, which is 
Blended -in into the development of academic achievement among open universities 
students. The researcher used a questionnaire to find out whether there is a relationship 
between the use of Blended -in learning in teaching and the general achievement of 
students. The sample consisted of 105 students from a university that uses and applies the 
integrated learning model in the United Arab Emirates. And the existence of statistically 
significant differences between the average answers of the sample of the study to the 
effectiveness of using the Blended -in learning model into the development of academic 
achievement among Open universities students have different sex variables for the benefit 
of the study sample members of the female students. The existence of statistically significant 
differences between the average answers of the sample of the study to the effectiveness of 
using the Blended -in learning model into the development of academic achievement among 
open universities students vary according to the variable of scientific qualification, And for 
the benefit of members of the study sample of the level of learning of advanced studies. And 
the absence of statistically significant differences between the average answers of the 
members of the study sample according to the variable of specialization and the variance of 
the duration of the study. 
Keywords: Blended learning, Open Universities. 
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 فاعلية استخدام نموذج التعلم المتكامل في تنمية التحصيل لدى طالب الجامعات المفتوحة
 

 د. أمل محمد عبداهلل البادو
 االمارات العربية المتحدة – جامعة العلوم االبداعية

 
 :الملخص

 طلبة لدأ الدراسااااااي التحصاااااايل تنمية في المدمج التعلم نمو ج اساااااات،دام فعالية نلى للتعر  الدراسااااااة هدفت
 التدريس في المدمج التعلم اساااااات،دام  بين عالقة هناك هل لمعرفة اسااااااتبانة  الباحثة اساااااات،دمت  فقد المفتوحة، الجامعات
 التعلم نمو ج وتطبق تساات،دم التي الجامعات نحدأ طلبة من (105) من الدراسااة عينة وتكونت للطلبة، العام والتحصاايل
 قول ارتباث وجود على تدل الدراسااااة نتائج وكانت المتحدة، العربية اومارات دولة في والموجودة تدريسااااها في المدمج
 بين نحصااااائية داللة  ات فروق ووجود المساااااقات. جميع في العام الطلبة وتحصاااايل المدمج التعلم نمو ج اساااات،دام بين

 طلبة لدأ العام التحصاااااايل تنمية في المدمج التعلم نمو ج اساااااات،دام فعالية نحو الدراسااااااة عينة أفراد نجابات متوسااااااط
 متوسط  بين نحصائية  داللة  ات فروق وجود الطالبات. من الدراسة  عينة أفراد لصالح  الجنس متغير باختال  الجامعات
 الجامعات طلبة لدأ الدراساااي التحصااايل تنمية في المدمج التعلم نمو ج اسااات،دام فعالية نحو الدراساااة عينة أفراد نجابات
 فروق وجود وعدم عليا. دراساااات يالتعليم المساااتوأ من الدراساااة عينة أفراد ولصاااالح العلمي، المؤهل متغير باختال 
 الدراسة. مدة اختال  ومتغير الت،ص  متغير حسب الدراسة عينة أفراد نجابات متوسط بين نحصائية داللة  ات

 المفتوحة. الجامعات المدمج، التعلم :المفتاحية الكلمات
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Introduction: 
The secret of the progress of nations in the modern era and their ownership of the 

causes of force in every area is the application of them. Not long ago, the theories of modern 
and advanced learning emerged with tremendous speed to keep up with the endless chain 
of knowledge explosions on the one hand, and to cope with the rapid development of 
electronic communication on the other. In order to join the ranks of our predecessors, we 
must work on the application of information technology in our schools, universities 
particularly, and in the other fields of learning in general. If each individual learns how to 
acquire knowledge and acquire the skills necessary to generate them, university education 
achieves its goals. So this enables the university student to pursue his education and 
research in the future.  

Today, the world is facing enormous challenges as a result of the continuous 
development and continuity of human innovations emanating from the science of 
technology and digital knowledge, which has led the world to face two situations: Either to 
wait for the transfer of experiences and knowledge, thus maybe subject to the gap of follow-
up, including those challenges facing the higher education in the era of the knowledge 
revolution, as a result of the tremendous achievements in the field of information and 
communication technology, which led to the erosion of borders between countries in the 
light of globalization and economic openness. Or to initiate and repair gaps in higher 
education and school, and to search for solutions to confront the explosion of knowledge 
and the population explosion. The pressure that many countries have faced to reform their 
educational systems are not the result of technical change as many believe, but in fact is the 
product of a variety of forces of varying nature and influence. These influential forces in 
addition to the information revolution, it includes the conceptual change on how the 
individual learns. The modern methods of learning and teaching based on this change are in 
harmony with the requirements of life and work in the third millennium on one hand and 
the technical potential on the other (Bayati, 2016). 

The concept of integrated learning emerged as a natural development of e-learning. 
This type of learning combines e-learning with traditional classroom education. It does not 
eliminate e-learning, nor traditional education; it is a combination of both. Dual learning 
means there are two lines of instruction, both traditional and electronic, while the blended 
is a mixture of the two styles, and a new style that preserves the specificity of each education 
and does not eliminate the other. 

E-learning is the modern form of distance learning, a form that relies on modern 
communication technology, especially the Internet. While distance learning extends to all 
learning images based on the non-requirement of learner and teacher presence at the same 
time and place using different means of communication (e.g. correspondence, Radio 
learning, television learning, etc.). E-learning is limited to learning using modern 
communication mechanisms, especially computers, computer networks, multimedia, 
electronic search engines, electronic libraries, portals and Internet sites, in order to deliver 
information to learners as quick as possible and costly effective. To manage and control the 
learning process, and to measure and evaluate students' performance through them. 
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What is blended learning? 

Blended learning is a form of art that the teacher uses to combine different sources 
and activities within learning environments that enable learners to interact and build ideas. 
Blended learning programs may include various forms of learning tools such as direct 
collaborative or virtual programs, fast learner-based e-courses, e-performance support 
systems in a work-based environment, and learning management systems. Learning, 
including traditional classroom (face-to-face), synchronous e-learning, and self-paced 
learning (Based on the learner himself). It is also defined as the kind of learning that focuses 
on the best achievement of learning objectives, through the use of correct learning 
techniques to meet the correct personal learning patterns in order to transmit the right skills 
of the right person at the right time. This definition includes some principles such as: 
focusing on learning objectives rather than the means of transferring experience, the need 
to support many different personal learning styles to reach the target group, and to build 
the individual learning experience based on his own knowledge. It is also known as mixing 
traditional teacher roles in traditional classrooms with virtual classes and e-teachers. 

The best key to integration is the combination of several ways to obtain the highest 
productivity at the lowest cost (Aasen, 2013. Graham, 2005) in his definition of blended 
learning have three dimensions of integration: 

1. Integration of learning models.  

2. Integration of learning methods. 

3. Combining e-learning with traditional education. 
Blended learning involves the following elements: 
▪ Various presentation modes (traditional and Internet-based). 
▪ Different learning events (self-directed - individual and cooperative - group-based). 
▪ Support e-performance, and knowledge management. 
Reasons behind using blended learning: It should be noted that there are many reasons for 
the use of blended learning, which were deficiencies in the pattern of e-learning and 
traditional education, that gave blended learning an attempt to overcome many of them, 
including the following: (Aasen, 2013) 

1. Time-related problems with excessive information overload: One study indicates that 
there is a little time for adequate preparation of assignments, and that e-learning 
takes more time than traditional teaching does. 

2.  Feelings of isolation and absence of feelings, lack of interaction with others face to 
face. In addition to that asynchronous communication may have some limitations 
that reduce quality, as the absence of feelings and physical expressions "physical 
language" may affect the learning and interaction of the student. 

3. Problems related to evaluation: The spread of the phenomenon of fraud in general in 
the learning process.  

4. Dropout problem: They are students who registered in a course but did not complete 
all the requirements of the course or did not complete the course or failed to pass it. 

5. Cost: One of the obstacles to e-learning is the cost of providing computers, 
programming, maintenance, training, and Internet access. However, e-learning can 
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be less expensive the more the students use it, as the cost of the credit hours will 
automatically decrease. 

6. Misuse of technology: This may be due to technical reasons; such as lack of training 
on using devices, or ethical, or health as eye problems. 

7. Technical problems: Where some studies indicate that the e-learning students feel a 
kind of frustration and anxiety due to weak communication and technical problems, 
total dependence on technology and external support systems, and poor skill level of 
the student when dealing with ICT (Information and Communications Technology).  

Blended learning options: As identified by (Al-Khan, 2005):  
▪ Live learning face to face (formal) that consists of: 
1) Study hall led by the teacher.    2) Workshops. 
3) Training guidance.     4) On-site training 
▪ Live learning face to face (informal) and its components: 
1) Group calls.      2) Working groups. 
▪ Simultaneous cooperation consists of: 
1) Classes of live e-learning.    2) Electronic guidance. 
3) Chat.       4) Video conferencing. 
▪ Asynchronous cooperation consists of: 
1) Email.       2) Online Forums. 
3) Online discussion sessions.    4) Online groups. 
▪ Self- learning and its components: 
1) Online models.      2) Online resource links. 
3) Simulators.      4) Scenarios. 
5) Online self-assessment.    6) Audio and video discs. 
▪ Performance support consists of: 
1) Help systems.      2) Printed assisted tasks. 
3) Knowledge databases.     4) Authentication. 

5) Performance / Decision Support Tools. 
Blended learning dimensions: As defined by (Khalifa, 2013) are: 
▪ Combining direct and indirect learning. 
▪ Combining self- learning and collaborative learning. 
▪ Combining formal and informal learning. 
▪ Combining private content with ready-made content. 
Components of blended Learning Model:  

1. Computer lab. 

2. E-learning via the Internet. 

3. Teacher. 

4. Chat rooms (for simultaneous discussion over the Internet). 

5. Forum (for asynchronous discussion over the Internet). 

6. Activities offered online either collectively or individually. 

7. Formative and summative evaluation.  
 
Applications of the current model are as follows:  
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▪ One or more of the courses are taught in the classroom without the use of e-learning 
tools, and teaching another lesson or some course lessons using e-learning tools. 
Evaluation is done using traditional and electronic assessment methods interchangeably. 

▪ A certain lesson is taught interchangeably between classroom and e-learning, such as 
starting the teacher by teaching the lesson in the classroom, then using e-learning, for 
example by explaining a lesson in dispersion standards, then he moves to one of the sites 
to see some examples of parametric statistics and then back to the book and complete 
the lesson and so on.  

▪ The "pure" model: in which e-learning alone is used to complete the process of learning 
and teaching, where the network acts as a primary intermediary to provide the entire 
learning process (a picture of distance learning based on e-learning). 

Blended Learning Environment Features:  
When choosing a learning environment to rely on in presenting courses there must 

be many advantages to choose this environment. The blended learning environment 
achieves learner-centered learning, provides a learning environment based on knowledge, 
emphasizes the formative calendar, and creates an interactive learning community. The 
advantages of a blending learning environment are as follows:  
In the field of cost: 
▪ Learning expenses are significantly reduced compared to e-learning environment 

expenditures. 
▪ Address the problems of lack of potential for some students. 
▪ Suitable for communities that do not have a complete electronic environment. 
▪ The use of blended learning is one of the proposed solutions to solve the problem of 

teaching many scientific subjects electronically only. 
▪ Blended learning uses minimal effort and resources; to earn the most results. 
In the field of interaction: 
▪ Enabling students to have the pleasure of dealing with their teachers and colleagues face-

to-face; thus enhancing the humanitarian aspects and social relations between students 
among themselves, and between students and teachers. The teacher feels that he has 
roles in the educational process. 

▪ Increasing interaction between students and teachers, students, content, students and 
external resources (student interaction with the elements of the educational process). 

▪ Ease of access to information, positive learner and interaction during the learning 
process. 

In flexibility: 
▪ Provide educational content in more than one format, printed, visible or audible. 
▪ Students can learn in groups that are collaborating or involved in a project or activity they 

do together. 
▪ Access to information in more than one way (multiple forms). 
▪ Meeting the individual needs and learning patterns of students at different levels, ages 

and times and taking into account individual differences through the diversity of sources. 
In diversity: 
▪ The diversity of educational media such as computers, the Internet, and CDs. 
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▪ Use synchronous, asynchronous or face-to-face interaction. 
▪ Diversity of skills training methods. 
▪ contribute to the transition from teacher-centered learning to student-centered 

learning. 
▪ Educational wealth so that more than one strategy can be used to learn. 
▪ Improving the teaching process through the integration of teaching methods with the 

sources of learning used and their diversity. 
In the field of efficiency: 
▪ Improve the quality of learning through design, implementation and use. 
▪ Focus on the cognitive, skills and emotional aspects equally. 
▪ Combining the advantages of e-learning and the benefits of traditional education. 
▪ Adapting to the traditional and virtual training methods of workshops and exercises. 
▪ The opportunity to overcome the constraints of time and space in the educational 

process, and access to information through the electronic information network at the 
moment. 

▪ Helps enable students to express their ideas and save time for them to participate in the 
classroom, and search for facts and information by means more effective than is usual in 
traditional classrooms. 

▪ Improve the overall level of achievement, thinking, creativity and innovation. In addition 
to that it provides an attractive learning environment (Aqlan, 2010). 

In order for a program based on structured learning to succeed, we must consider a 
number of issues such as: 

1. Provide the necessary conditions for success, and this before the launch of the 
program so as not to cause confusion during the implementation process, including 
the following: 
First, to identify the educational goals and outputs to be achieved by the program, 

there must be a clear vision of educational goals before spending on technology. 
Second: Provide support through the involvement of all concerned for the success of 

the program of educators, school principals, local councils, teachers, students, parents and 
all concerned. 

Thirdly: To provide funding for the success and sustainability of the program, clear 
plans must be drawn up to develop a financial plan covering the sources of support to adopt 
a structured learning approach. The financial plan should include all the following aspects: 
▪ The infrastructure needed to implement programs that adopt blended education. 
▪ Timing for implementation, implementation may be comprehensive or phased. 
▪ Hardware: There is an inventory of the existing devices, which can be used. Also, 

identifying the devices and other tools needed. 
▪ Which learning management system will be adopted, if there is one user, or is there a 

need to adopt a new system? 
▪ Digital content. Here, the format of the digital content and the resources needed to 

produce it is determined. 
▪ The human component: The new program may require the recruitment of specialists and 

may also require the rehabilitation of what already exists. 
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▪ Vocational rehabilitation: by joining the programs and training courses to be able to deal 
with the new reality with high efficiency. 

2. Planning: Planning involves making decisions with regard to the strategy used, 
timetables, approved teaching styles, the system to be adopted, the content, the 
technology, the necessary equipment, and the teachers. In addition to that 
developing them professionally. 

3. Application: One of the most important issues that may threaten any educational 
reform project is the implementation phase. As the effort may be made to launch a 
particular initiative or project without providing the conditions for implementation 
and continuity, which aborts all the efforts that have been made at the outset and 
leads to the abandonment of the entire project (Sherman, 2015). 

Previous Studies: 
Many studies point to the benefits of blended learning. For example:  
The results of Collis (2003) show that students have access to education through 

blended learning, especially students who cannot access traditional classroom rooms for a 
variety of reasons: Students in rural areas, small gatherings, and home students who are 
educated at home from their parents. Although, there may be some subjects that parents 
cannot teach. As are students with disabilities, hospital guests, students who are dismissed 
from school or expelled and who cannot enter classrooms. In order not to become 
academically backward from their colleagues. 

The Rovai and Jordan (2004) study found that combined lessons produce a stronger 
community sense when compared to students who receive education through regular 
learning only or with students receiving full e-learning. Blended learning contributed to an 
increase in school attendance. The percentage of regular students in the school, as in the 
Oblender study (2002), was about 99% of the total number of students.  

The study conducted by the University of Central Florida indicated that students who 
learned through a blended learning method had higher grades than students who learned 
through traditional education (face to face) and full e-learning. In addition to increase 
student retention in blended learning from students in traditional education (face to face) 
and full e-learning (University of Central Florida, 2001).  

Furthermore, the Stanford study (Singh, 2003), involving the inclusion of some 
concurrent electronic activities, suggested that the traditional material curriculum would 
increase retention to 94%. In Anderson's (2002) study of 4,000 students using blended 
learning, their results showed that blended learning improved students' grades. 

In a study (Yuen, 2008) aimed to identify the benefits that can be achieved through 
the application of the integrated education model from the perspective of students, faculty 
and administrators. The students indicated that the integrated education model provided 
them with great flexibility in their learning time and good expected learning outcomes. The 
faculty members noted that the integrated courses offered opportunities to enhance 
interaction between them and students, increased students' commitment to learning, 
added flexibility in the teaching and learning environment, and gave opportunities for 
improvement, and from an administrative point of view it considered that integrated 
education reduced management and operating costs. 
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In a study of Qabbani (2010) aimed at identifying the challenges facing the use of 
blended learning in university education among faculty members and their assistants at the 
faculties of Alexandria University, the researcher used a descriptive analytical research 
methodology in the presentation of Arab and foreign theses and literature. The experts also 
discussed the development and design of study programs to conclude the challenges of 
using blended education in university education. A random sample of faculty members and 
their assistants were selected and the questionnaire was distributed to them. The results of 
the study were: Teaching There is no statistically significant difference between the 
challenges facing faculty members and their assistants in scientific faculties for faculty 
members and their assistants in theoretical faculties, as well as the absence of a difference 
statistically significant challenges in determining the use of mix learning in university 
education have faculty members and their assistants is attributed to the experience factor 
or sex factor. 

The study (Ghorab et al., 2013) aimed to evaluate the integrated education program 
at the University College of Applied Sciences from the perspective of teachers and students. 
The sample of the study consisted of (90) male and female students studying in the 
integrated education program and (10) Teachers who are teaching within the integrated 
education program at the University College in the second semester of 2012-2013, the 
sample of students was randomly selected and the teachers were intended for small size. 
The researchers used a questionnaire to evaluate the integrated education program for 
students and a questionnaire to evaluate the integrated education program for teachers 
prepared by them. The most important results were: With regard to the students' evaluation 
of the integrated education program, the first axis related to the student's evaluation of the 
teacher and its effectiveness in the integrated education program received a good 
evaluation rate. The second axis related to the student's assessment of the equipment for 
the integrated education; got an average evaluation rate. The third axis related to the result 
of the student's study within the integrated education program; program received a good 
evaluation rate. 

The current study is consistent with most of the previous studies, in the area of its 
main subject is (integrated education). The researcher benefited from these studies in the 
construction of educational literature (theoretical), As well as the definition of the terms of 
the study, and choose the methodology of the study which is the descriptive analytical 
method, and build the study tool which is a questionnaire, in terms of: determine the type, 
and the composition of the main axes, and the formulation of phrases. 
The problem of study: 

The most important role of university education is to meet the needs of the creative 
student, and the needs of the community practical. However, change is not accepted 
overnight, so it takes a transition period to be a good training in which traditional methods 
are eliminated. In addition to finding more convenient and accurate ways specifically for 
organizational supervision and educational evaluation based on purely electronic means 
such as adherence to specific standards for e-learning, training on home follow-up to the 
student, and getting used to the management of the school or university electronically. For 
all these reasons and others, it is necessary to follow the method of blended learning, 
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because it is the most appropriate ways to accustom the learner to continuous learning, 
which enables him to educate himself and enrich the information around him, in addition to 
the characteristic features, such as time flexibility and ease of use. Therefore, this research 
was directed to this type of learning to develop it in order to be applied on the basis of 
scientific sound, and on the design of a clear scientific and working to make it successful.  

The importance of the study: 

1. Providing the administrators of the educational process in the universities and the 
Ministry of Education with new information and techniques to help them in distance 
learning, and the design of proposed approaches that serve the teacher and learner. 

2. Assisting the educational process in the relevant government institutions to adopt a 
special measure to such a method of learning. 

3. The results of this research benefit both the learner, the teacher. And the teacher in 
improving his performance and developing the skills and methods of teaching to be 
a modern, systematic and targeted. 

Objectives of the study: 
The present study aimed at verifying the following statements: 
First: To identify the relationship between the use of blended learning and the 

general collection of open universities students. 
Second: To know the degree of difference in the estimates of the sample of the study 

to their degree of use. The blended learning model is due to the following variables: 
A) Sex variable. 
B) Qualification. 
C) Duration of study according to the blended or electronic method in general. 
D) Current academic level. 

In order to reach the above main objectives, this requires answering the following 
questions: 

1. Is there a relationship between the use of the blended learning model and the general 
collection of open universities students? 

2. Are there statistically significant differences at the level of statistical significance (0.05 
= α) in the sample of the study sample for their use of the blended learning model 
due to the following variables: 
A) Sex variable. 
B) Qualification. 
C) Current academic level.  
D) Duration of study according to the blended method or e-mail in general. 

Objectivity border: 
Includes the study of the effectiveness of using the blended learning model into the 

development of academic achievement of open universities students. 
Spatial boundaries: 

The University of Creative Sciences in the United Arab Emirates based in the Emirate 
of Fujairah. 
Time boundaries: 

This research was applied in the first semester of the 2017/2018 academic year. 
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Study Terminology: 
Blended Learning: 

A method of learning that aims to help the learner achieve targeted learning outcomes 
by combining traditional forms of education with e-learning in the research rooms and beyond. 
So this is a new pattern of learning in which traditional classroom education combines with e-
learning in a single framework. It employs e-learning tools and meets the teacher face-to-face 
at the same time in most cases according to the requirements of the educational situation in 
order to achieve and improve educational goals (Ismail, 2010). 

Open Universities: 
Are universities that depend on the quality of education through high accuracy and all 

the educational curricula ensure the student's ease of words as well as clarity is in the form of 
visual files to help the student to learn alone or using audio files. The universities have a fixed 
headquarters, classrooms with 30% traditional teaching and e-learning with 70%. They use 
advanced and sophisticated technological systems and programs to provide a wide range of 
modern teaching and learning strategies. 

Methodology and procedures: 
The researcher used the descriptive analytical method in the search for the effectiveness 

of using the integrated learning model in the development of academic achievement in open 
university students from the learner's point of view. The research tool was a questionnaire to 
find out the views and attitudes of students towards integrated education distributed to those 
enrolled in learning at the University of Creative Sciences. 

Search community and design: 
Since the research consider the effectiveness of using the blended learning model in the 

development of academic achievement of open universities students, so the research 
community will be students affiliated with the University of Creative Sciences, which 
implements the blended learning method in teaching. A random sample was taken of the study 
community estimated as 105 students. Table (1), (2), (3), (4) represent the characteristics of the 
study sample. 
Table (1) represents the sampling process and the relative distribution of the sample population 

and sample 
Sex Number of sample members (%) of study sample 

Male students 57 54.3 

Female students 48 45.7 

Total 105 100 

Table (2) Distribution of the sample of the study according to the variable level of learning  
Variable Learning Level Frequency Percentage% 

Bachelor of 86.0 82.0 

Post-graduate education 19.0 18.0 

Total 105 100 

Table (3) Distribution of the sample of the study by the current academic level 
Current academic level Frequency Percentage% 

Bachelor 40 38.1 

Master 30 28.6 

Ph.D. 35 33.3 

Total 105 100 
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Table (4) Distribution of sample members by the duration of study according to the blended 
method or e-mail in general 

Duration of study according to the blended or 
electronic method in general 

Frequency Percentage% 

Less than one year 
More than a year and 

44 42.0 

less than two years 25 24.0 

More than two years 36 34.0 

Total 105 100 

Socometric characteristics Study tool:  
Validation of the test: The validity of the test was confirmed by: 
Trustees validity: In order to ascertain the veracity of the study tool, the questionnaire was 
presented in its initial form, consisting of 35 paragraphs, to faculty members from 
universities to take their opinions about the content of the tool, The adequacy of the 
questions, the need for questions to be modified or deleted, in addition to the clarity of the 
wording of the questions. Based on the opinions of the arbitrators and their observations, 
the sections of the study tool were modified and the finalization of the questionnaire was 
completed. 
Building honesty (internal consistency): After verifying the veracity of the study tool, the 
validity of the study tool was verified and its structural validity was verified. The 
questionnaire was applied to a sample of the study population consisting of (20) students 
from the study community. They were asked to answer the questionnaires. Reliability of the 
construction by calculating Pearson correlation coefficient between the paragraphs and the 
total score. 
Table (5) The correlation coefficients of the subjects of the study instrument with the total score 

of the field 

n 
Coefficient of 

correlation 
n 

Coefficient of 
correlation 

n 
Coefficient of 

correlation 

1 **0.55 2 **0.41 3 **0.45 

4 **0.48 5 **0.58 6 **0.49 

7 **0.52 8 **0.59 9 **0.37 

10 **0.56 11 **0.65 12 **0.44 

13 **0.53 14 **0.50 15 **0.40 

16 **0.51 17 **0.49 18 **0.69 

19 **0.55 20 **0.58 21 **0.43 

22 **0.52 23 **0.50 24 **0.64 

25 **0.41 26 **0.42 27 **0.44 

28 **0.36 29 **0.56 30 **0.41 

** Statistical significance at the level of significance (0.01). 
Table (5) shows that all the values of the correlation coefficients of the study 

instrument with the total score of the field indicate their statistical significance at the level 
of (0.01) and the correlation coefficients ranged from 0.69 to 0.36. This indicates the internal 
homogeneity of the study instrument. 

Stability of the study instrument: The study tool was verified by applying the study 
tool in the application of the test and re-applying it in two weeks between application and 
re-application of the tool on a sample of 20 students and students. The stability coefficient 
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of the tool areas was stable. The instrument of the study was highly stable. The stability 
coefficient was 0.78, and the Kronbach alpha (0.88) remained stable. 
Results of study questions: 

Is there a relationship between the use of the blended learning model and the 
outcomes of open universities students? 

To answer this question, we found the mean arithmetic and standard deviations of 
the responses of the study sample to the questionnaire prepared to know the opinions and 
trends. The responses of the dimensions of a tool were classified according to the five-
dimensional Likert scale and five responses were determined by numerical weights. The 
arithmetic environment was divided as follows (1 to 1.80), indicating "strongly disagree", 
(1.81 to 2.60) indicates "Disagree ", and (2.61 to 3.40) indicates "Neutral". The mean average 
(3.41 to 4.20) indicates "Agree", and (4.21 to 5.00) indicates "Strongly Agree". The mean 
averages for the study sample ranged between 4.295-3.714, meaning that all the paragraphs 
obtained high and medium estimates and that no paragraph received low estimates. The 
results showed that the values of the standard deviations of all the paragraphs ranged 
between (1.12-0.79) indicating the homogeneity of the responses of the study sample on all 
the paragraphs of the study. The overall mean of the study instrument was (3,915), which 
indicates a high relative importance and a standard deviation of (0.82). Pearson correlation 
coefficient between the sample scores on the questionnaire, which was calculated by means 
of the Likert five-point scale and the overall average, ie the cumulative average of each 
student in all courses for the sample scores, was calculated. It should be noted that the rates 
of students follow the method of estimation from (1-5) and took statements from the 
registration. The Pearson correlation coefficient was 0.73 at a mean level of less than 0.05 
indicating a strong correlation between the use of the blended learning model and the 
overall student achievement in all courses. 
Arithmetic mean and standard deviation of the two dimensions 

 Mean Std. Deviation N 

A measure of students' attitudes 

towards integrated learning 
3.915 0.82 105 

achievement 3.5 0.93 105 

Correlation coefficient 

 achievement 
A measure of students' 

attitudes towards 
integrated learning 

achievement 

Pearson Correlation 1 0.73 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 105 105 

A measure of 
students' attitudes 
towards integrated 

learning 

Pearson Correlation 0.73 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 105 105 

From the previous result, it is clear that the relationship between the use of the 
integrated learning model and student achievement is direct and positive. The students 
benefit from this type of learning because it helps to fill the gaps that may occur in the 
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traditional educational process from emergency circumstances and absence of the students, 
also give a kind of innovation in the style of teaching and give the student confidence to be 
responsible for his learning. 

Are there statistically significant differences at the level of statistical significance (0.05 
= α) in the sample of the study to the extent of their use of the blended learning model due 
to the following variables: 

A) Sex variable.  
B) Qualification. 
C) Current academic level. 
D) Duration of study according to the blended or electronic method in general.  

To identify the differences of statistical significance between the average responses 
of the sample of the study to the effectiveness of using the blended learning model in the 
development of academic achievement among open universities students according to the 
sex variable, a test was conducted for the independent samples and the results were in the 
following table: 

Table (6) Answers of the sample of the study towards the effectiveness of using the blended 
learning model in the development of academic achievement among open universities students 

according to the variable sex. 

Variable Sex Number 
Arithmeti

c mean 
Standard 
deviation 

Degrees of 
freedom 

T-
value 

Level of 
significance 

Sex 

Male 
student 

57 3.781 0.55 

103 2.25* 0.02 
Female 
student 

48 4.013 0.50 

* Statistical significance at the level of significance (0.05). 
The results of the above table show that there are statistically significant differences 

between the average responses of the sample of the study to the effectiveness of using the 
learning model, which is integrated into the development of academic achievement among 
open universities students according to the sex variable. The calculated value of (2.25), 
Statistical significance at the level of significance (α00.05), and for the benefit of the sample 
of the study sample of female students. This may be due to the availability of sufficient time 
for female students to use the technological tools, which are blended learning materials. 
This can be attributed to the innate nature of the female, namely the attention to aesthetics 
and the focus on details and particulars. In order to identify the statistical significance 
differences between the average responses of the sample of the study and the effectiveness 
of using the learning model, which is integrated into the development of academic 
achievement among open universities students according to the variable of qualification, 
the T test was conducted for the independent samples. 

Table (7) Answers of the sample of the study towards the effectiveness of using the blended 
learning model in the development of academic achievement among open universities students 

according to the variant of the scientific qualification. 

Variable 
Scientific 

qualification 
Number 

Arithmetic 
mean 

Standard 
deviation 

Degrees of 
freedom 

T-
value 

Level of 
significance 

Scientific 
qualification 

Bachelor's 
degree 

86 3.752 0.61 103 3.03* 0.00 
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Postgraduate 19 4.088 0.58 

* Statistical significance at the level of significance (0.05). 
The results of the above table indicate that there are statistically significant 

differences between the average responses of the sample of the study to the effectiveness 
of the use of the blended learning model in the development of academic achievement 
among open universities students according to the variable of the scientific qualification. 
The value of (T) calculated (3.03) The value of statistical significance at the level of 
significance (α00.05), and for individuals of the study sample from the level of graduate 
learning. This can be attributed to their knowledge. And try to upgrade the methods of 
learning that they use to suit the information they have acquired. 

In order to identify the differences of statistical significance between the average 
responses of the sample of the study to the effectiveness of the use of the blended learning 
model in the development of academic achievement of open universities students according 
to the variable of specialization, the one-way ANOVA was conducted. The following table 
shows the arithmetic averages, and the standard deviations of the average responses of the 
sample members of the study. 

Table (8) Answers of the sample of the study towards the effectiveness of using the blended 
learning model in the development of academic achievement among open universities students 

according to the variable of specialization 

Variable Categories Number 
Arithmet
ic mean 

Degrees of 
freedom 

F-value 
Level of 

significance 

Specialization 

Bachelor's degree 40 4.05 0.53 

3.49* 0.06 M.A. 30 3.83 0.59 

Ph.D 35 3.95 0.55 

* Statistical significance at the level of significance (0.05). 
The results showed that there were no statistically significant differences between 

the average responses of the sample of the study according to the specialization variable 
where the value of (F) calculated (3.49) was a non-statistical value at the level of α (0.05).  

In order to identify the statistical significance differences between the average 
responses of the sample of the study to the effectiveness of the use of the blended learning 
model into the development of academic achievement among open universities students 
during the study period, the one way ANOVA was performed. The following table shows the 
arithmetical averages and deviations the average of the responses of the sample members 
of the study. 

Table (9) Answers of the sample of the study towards the effectiveness of using the blended 
learning model into the development of academic achievement among open universities 

students according to the variable of specialization. 

Variable Categories Number 
Arithmetic 

mean 

Degrees 
of 

freedom 

F-
value 

Level of 
significance 

Duration of study 
according to the 

blended or 
electronic method 

in general 

Less than one year 44 3.28 0.48 

F= 
.417 

.6600 
More than a year and 

less than two years 
25 3.78 0.45 

More than two years 36 4.14 0.56 
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It is clear from the previous table that there are no statistically significant differences 
in the effectiveness of using the blended learning model based on the variable duration of 
the study period according to the blended or electronic method in general. The value of the 
test is (0.417) and in statistical terms (0.660). 

Through the previous results, it is clear that the rapid change in the present era is 
only a prelude to a faster and more comprehensive development. The future world waits. 
This requires us to review ourselves and change our thinking so that we can deal with future 
sciences, discoveries and creations. The use of learning tools and techniques is critical to 
improving learning strategies, especially in light of the busy learning methods of the various 
subjects that have been addressed. They have focused their knowledge systems imposed by 
the circumstances of life. As education in general, and the process of learning and education 
in particular r are not immune to these global changes in the world of informatics. In light of 
the enormous scientific and technological revolution, and because education affect the 
progress of human civilization, and are the reasons and factors of success, we had to make 
our learning system compatible with knowledge and information societies. So that this 
system can contribute not only to being a consumer of, and indeed a producer of, 
informatics. 
Recommendations: 

1. Encourage students and faculty at different universities to use this type of learning 
and provide all the requirements of the learning environment necessary for the 
implementation of integrated learning strategies. 

2. Urge students to diversify the use of different strategies and methods of teaching 
during their learning. 

3. Help students in the stages of school education or bachelor to understand the 
mechanism of this type of learning and not rely entirely on the teacher and away from 
the method of indoctrination. 

4. Training students and professors on the use of modern technologies, and training in 
the use of information and communication technology in teaching. 

5. The need to involve education technology experts within the university development 
committees to identify a clear vision of the requirements of integrated education and 
improve the weaknesses in the viability of the current courses to be implemented in 
accordance with integrated education. 

Suggestions: 
▪ Conducting qualitative studies. 
▪ Conduct studies to identify the necessary training needs of teachers, administrators and 

technicians needed to possess the necessary competencies to implement integrated 
education, and design training programs in the light. 

▪ Conducting studies comparing the reality of integrated education in the country with 
other more advanced countries. 
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 باإلبداع وعالقتها التبادلية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة
 المعلمين نظر وجهة من التنظيمي
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 الملخص
 وعالقتها التبادلية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل ممارسة  درجة نلى للتعر  الدراسة  هدفت

 الباحثان قام الدراسااة أهدا  ولتحقيق االرتباطي، الوصاافي المنهج اعتماد تم المعلمين. نظر وجهة من التنظيمي باوبداع
 وقد فقرة، (21) وتضااامنت التنظيمي اوبداع والثانية فقرة، (23) وتضااامنت التبادلية القيادة األولى وهما: أداتين، تطوير
 محافظة في الثانوية المدارد معلمي من ومعلمة معلمًا (274) من الدراساااااة عينة تكونت وثباتها. صااااادقها من التأكد تم

 كانت التبادلية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل ممارساااااااة درجة أّن الدراساااااااة نتائج وأظهرت جرش،
 أّن النتائج  وأظهرت األخيرة، المرتبة ب  المهنية  التنمية  ومجال  األولى، بالمرتبة   المدير  أداا تقييم مجال  وجاا  متوساااااااطة، 
 ومجال األولى، بالمرتبة الملااااااكالت حل مجال وجاا متوسااااااطًا، كان المدارد مديرل لدأ التنظيمي اوبداع مسااااااتوأ
 ممارساااااااة  درجة  بين نحصاااااااائية  داللة   ات ارتباطية   عالقة  وجود النتائج  وأظهرت األخيرة، بالمرتبة   التنظيمية  الطالقة 
 وبرامج ومحاضاارات ندوات بعقد الدراسااة أوصاات الدراسااة نتائج ضااوا وفي اودارل. اوبداع ومسااتوأ التبادلية القيادة
 التنظيمي، واوبداع التبادلية القيادة أسااااااس لهم توضااااااح التربوية المؤسااااااسااااااات  في وللعاملين المدارد لمديرل تدريبية

 تطبيقهما. وكيفية وضوابطهما
 الثانوية. المدارد مديرو التنظيمي، اوبداع التبادلية، القيادة :المفتاحية الكلمات
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Abstract 

The study aimed to identify The Degree of Practicing Reciprical Leadership by 
Principals of Secondary Schools in Jarash Governorate and its Relationship with 
Organizational Creativity as Perceived by Teachers. The study used the descriptive Relational 
survey method. The researcher prepared & developed a questionnaire consisted of two 
parts: the first to measure the degree of practicing transactional leadership, it included (23) 
Items, the second part to measure the organizational creativity, it included (21) items, 
Validity and reliability coefficient were ensured for the tool. The sample of study is consisted 
of (274) teachers in secondary schools at Jarash Governorate. The findings of the study were: 
The Degree of Practicing Reciprical Leadership by Principals came (medium). The domain of 
evaluation of principal’s performance came as first and domain of occupational 
development came as last. The level of organizational creativity by principals came 
(medium). The domain of problems solution came as first and domain of organizational 
correctness came as last. There is a statistical significant positive relationship between all 
the domains of (Degree of Practicing Transactional Leadership), and between all the 
domains of (level of organizational creativity). According to the study findings, the 
researcher recommends: Holding seminars, lectures and training programs for school 
principals and those working in educational institutions to explain for them the foundations 
of transactional leadership and organizational creativity, and how to implement them. 
Keywords: Reciprical Leadership, Organizational Creativity, Principals of Secondary Schools. 
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 المقدمة
 ودون لها، م،طط هو كما أهدافها وتحقق شاااؤونها تساااير ناجحة ندارية قيادات نلى التربوية المؤساااساااات تحتاج

 نمط خالل ومن التربوية المؤسسة    في فالقائد كفااتها، مستوأ  ويتراجع فعاليتها، تقل المؤسسات    فإّن القيادات هذه وجود
 العام. وأدائها التعليمية العملية عناصر كافة في يؤثر يمارسه الذل القيادة

 الحديثة، اودارية المؤسسات    مرتكزات أهم من ُتعد فالقيادة الكفؤ، القائد بوجود فللها  أو المؤسسة    نجاح ويتأثر
 في والتفاني األعباا، وتحمل والرقي، التقدم نحو بها النهوض في الفعال اوساااهام من يتمكنون قادة نيجاد على تعمل التي

 (.2006 الكلك، )أبو المؤسسة تلك داخل واهتماماتهم األفراد توجهات في تؤثر التي القيادية، أدوارهم ممارسة
 عنصااار المدرساااة مدير وُيعّد ناجحة، قيادة نلى تحتاج مجتمعية مؤساااساااة أل مثل تعليمية كمؤساااساااة والمدرساااة

 واومكانات الجهود ومتباعة وتنظيم داخلها، التربوية األهدا  تحقيق مسؤولية يتحمل الذل فهو مدرسته، في المهم القيادة
 (.2005 )مساد، والتربوية التعليمية األهدا  جميع لتحقيق تبذل التي والنلاطات

 مقابل من له بّد ال المجهود وهذا نضاااااافيًا، مجهودًا المدرساااااة في العاملون يبذل أن بّد ال األهدا  هذه ولتحقيق
 المفهوم هذا وارتبط األعمال، تحقيق في والعقاب الثواب مفهوم ظهر ولذلك المدرساااة، في العاملين يعزز ومعنول مادل
 نلى وتساااااعى الواقع، أرض على للعمل الحقيقية النتائج على تركز التي التبادلية"، "القيادة باسااااام عرفت القيادة من بنوع
  (.2003 )الصيرفي، المهمة ننجاز ومتطلبات العاملين دور توضيح خالل من المنلودة المؤسسة أهدا  ننجاز

 التي والمكافآت المدرساااة، في العاملون به سااايقوم الذل العمل أهدا  القائد توضااايح على التبادلية القيادة وتقوم
 أن يمكن التبادلية القيادة ضمن  مؤسسة   ألل التنظيمية األهدا  أّن أل بنجاح، األهدا  هذه تحقيق عند عليها سيحصلون  
 (.Avolio & Sivasnburman, 2003) للعاملين المميز األداا مقابل القائد من المكافآت بمبادلة تتحقق

بادلي  النمط ويتميز يادة  في الت ية،     بالهرمية    الق نافسااااااا يات    المهمات  ننجاز  على تركز التي الت  والعمليات  والفعال
 والعاملين القائد بين الثقة وتدعيم حاجاتهم، وشباع المكافآت وتقديم العاملين، احتياجات تحديد النمط هذا في ويتم اليومية،
 العاملين مع يتفاوض التبادلي فالقائد النتائج، أفضااال وتحقيق المطلوب الجهد بذل على العاملين وتلاااجيع المؤساااساااة، في

 ملاااكالت من والحد العمل، في السااالوكية الملاااكالت وت،فيض الوظيفي، الرضاااا وتعزيز ونشاااباعها، احتياجاتهم لمعرفة
 (.Tomey, 2009) والمباشر المبكر التدخل خالل من األداا

 اوبداعية األفكار وظهور مؤسااااساااااتهم، في التمّيز على العاملين تلااااجع كونها في التبادلية القيادة أهمية وتظهر
 فكرة مجرد من أكثر التنظيم ليكون العمل، داخل التنظيمي الجانب ضاامنها ومن الجوانب كافة في عملهم وتحسااين لديهم،
 بيدة ظل وفي تغّير، جوهره في فاوبداع العاملين؛ بين مميزة حالة يصاااااابح بل المؤسااااااسااااااة، بقوانين االلتزام على قائمة

 المتغيرة البيدات هذه ظل في والبقاا االستمرار من لتتمّكن لإلبداع، المؤسسة   حاجة تبرز والتغييرات؛ األحداث متسارعة 
 (.2004 )دانر، واالزدهار والنمو والمنافسة االستمرار من المؤسسة ُيمّكن فاوبداع والحديثة،

 ونحالل التنظيم، في التجديد نحداث بذلك ويقصد  التنظيم، أهمها ومن المؤسسة    مجاالت كافة في اوبداع ويدخل
 وتطبيقها  الجديدة   األفكار  وتطوير العمل،  عالقات  وتحساااااااين المهمات،  أداا في المرونة  من تزيد  جديدة   تنظيمية  نما ج 
 (.2001 )الصر ، المؤسسة في التنظيمي اوبداع عملية لتتم المؤسسة، داخل

 التنظيم تحسين في أهميته وتبرز جديد، بكل واوتيان بالتمايز يتصل التنظيمي اوبداع أّن (2011) شاين ويرأ
 للعاملين، والعقلية الفكرية القدرات تنمية في والمساااااااهمة فيها، العاملين وعلى عليها بالنفع يعود بما المؤسااااااسااااااة، داخل

 المؤسسة. داخل وقت بأسرع التغيير نحداث على والمقدرة المتاحة، للموارد األمثل واالستثمار
 الفرد سلوك  على انعكاسه  ويتضح  والتقاليد، والعادات والقيم اونسانية  المفاهيم ببعض التنظيمي اوبداع رتبطوي
 أهدافها، وتحقيق المؤسسة،   على نيجابًا أو سلباً  تؤثر قد والتي فيها، العاملين سلوكيات  وتحديد المؤسسة   ضمن  وتصرفاته 

 اويجابي، العمل وتعزيز وسااارعة، نتقانًا أكثر بلاااكل بواجباتهم العاملين قيام في التنظيمي اوبداع يساااهم أن الممكن ومن
 (.2005 )الفاعورل، الملابهة والمؤسسات المؤسسة بين العالية التنافسية نلى يؤدل أنه كما

 يعد منهم وكل العاملين، وأداا القيادة وحسااااان التنظيم بين التكامل في يكمن التربوية المؤساااااساااااة  في النجاح نّن
 األمر يرتبط عندما وخصاااااوصااااااً  لنجاحها، عدة ووساااااائل مقومات تتطلب العناصااااار هذه ولكّن النجاح، في مهمًا جزاًا
 يعزز وقد النجاح، تحقيق أسباب  أهم أحد للعاملين والمادل النفسي  الدعم تقديم ولعل العمل، في األداا تحسين  أو باوبداع
 اوبداع ليظهر والمعنول المادل بالحافز يهتم باعتباره اوبداع في ويسااااهم التربوية، المؤسااااسااااة مكانة من التبادلي النمط
 الدراسة. هذه طرح تم لذلك أهدافها، المؤسسة وتحقق للعلن،
 الدراسة: مشكلة

 للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل ممارسااااااة درجة نلى التعر  الدراسااااااة هذه من الغرض نّن
 المعلمين. نظر وجهة من التنظيمي باوبداع وعالقتها التبادلية
 الدراسة أسئلة
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 األتية: األسدلة عن الدراسة أجابت
 نظر وجهة من التبادلية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل ممارسااااااة درجة ما :األول السؤؤؤؤؤؤؤال

 المعلمين؟
 نظر وجهة من جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ التنظيمي اوبداع مساااااتوأ ما :الثاني السؤؤؤؤؤؤال

 المعلمين؟
 درجة بين (α=0.05) الداللة مساااااااتوأ عند نحصاااااااائية داللة  ات ارتباطية عالقة توجد هل :الثالث السؤؤؤؤؤؤؤؤال

 التنظيمي؟ اوبداع ومستوأ التبادلية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل ممارسة
 الدراسة أهمية

 النظرية: األهمية

  العربية. للمكتبات نظرل أدب من تضيفه ما خالل من الدراسة هذه أهمية تتمثل .1

 االرتباطية والعالقة التنظيمي، واوبداع التبادلية القيادة وهي ومتغيراتها، موضوعها من الباحثين استفادة نمكانية .2
 بينهما.

 م،تلفة. حدود ضمن ملابهة دراسات وجراا وتوصياتها الدراسة هذه نتائج من االستفادة .3
 :العلمية األهمية ثانًيا:

 بمعلومات تزويدهم خالل من األردن في والتعليم التربية وزارة في القرار أصحاب الدراسة هذه تفيد أن يؤمل .1
 بهما. متعلقة وتوصيات التنظيمي واوبداع التبادلية القيادة مفهومي عن نضافية

 المدارد لمديرل التدريبية الدورات لعقد التربويين المت،صصين بعض يستفيد أن الدراسة أداة خالل من يؤمل .2
 نجرااات خالل من بينهما العالقة من االستفادة وآليات التنظيمي، واوبداع التبادلية القيادة مفهومي لتوضيح
 المدارد. في القيادة هذه لممارسة عملية تطبيقية

 آلية لتوضيح عامة األردن مناطق وكافة خاصة، جرش محافظة مدارد مديرل الدراسة هذه تفيد أن يمكن .3
 التنظيمي. اوبداع تعزيز في ودورها التبادلية القيادة ممارسة

  واإلجرائية: النظرية التعريفات
 مقابل والمكافأة الثواب أسااااد على والمرؤوساااين الرئيس بين عالقة بناا أسااااد على يقوم قيادل "نمط :التبادلية القيادة
 (.11 :2005 )صبرل، اونتاج" وان،فاض العمل عدم مقابل والعقاب واونتاج، العمل

 تضااامنتها التي التبادلية، القيادة مبادئ بتطبيق جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل قيام نجرائيًا: وتعر 
 تم التي الدراسة  أداة خالل من وتقاد للمعلمين، المهنية والتنمية والعقاب والثواب المدير أداا بتقييم المتمثلة الدراسة  أداة

 تطويرها.
 وتحساااين المهمات أداا في المرونة من تزيد جديدة تنظيمية نما ج ونحالل التنظيم في التجديد "نحداث :التنظيمي اإلبداع
 (.25 :2005 )الفاعورل، العمل" عالقات

 بلاااكل العاملين بين التنظيم نحداث على جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل مقدرة أنه نجرائيًا: ويعر 
 الدراسااااة، أداة في المتضاااامنة الملااااكالت( وحل التنظيمية، والمرونة التنظيمية، )الطالقة مجاالت وتمثلها ومبتكر، جديد
 تم التي الدراساااة أداة خالل من ويقاد المدرساااة، داخل العمل تعالقا وتحساااين المهمات، أداا في التميز نلى يؤدل مما

 تطويرها.
 الدراسة: حدود

 يلي: ما على الدراسة حدود اقتصرت
 األردن. في جرش محافظة في الحكومية الثانوية المدارد على الحالية الدراسة اقتصرت :المكانية الحدود
 (.2019ة2018) الدراسي العام من الثاني الفصل خالل الدراسة هذه تطبيق تم :الزمنية الحدود
 جرش. محافظة في الحكومية الثانوية المدارد معلمي على الحالية الدراسة اقتصرت :البشرية الحدود
 التنظيمي. واوبداع التبادلية، القيادة :الموضوعية الحدود
 السابقة والدراسات النظري األدب

 نجاح في الساابب هو والفعالة الناجحة القيادة فوجود المجتمعات، بناا في والمهمة القديمة المفاهيم من القيادة تعّد
 الذل - وسلم  عليه اهلل صلى  - محمد اهلل رسول  هو القيادة أهمية على مثال وخير المجتمعات، ونهوض الدولة مؤسسات   

 النور. نلى الظلمات من الناد أخرجت التي مهمعال ورسم دعائمه، وأقام اوسالم نلى الجاهلية من اوسالمي المجتمع قاد
 هد  لتحقيق يتعاونون ويجعلهم اآلخرين، في للتأثير شاا،  يمارسااه مت،صاا  "نلاااث بأنها: القيادة وتعر 

 (.75 :2002 )العمايرة، تحقيقه" في يرنبون
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 األهدا ، لهذه وتحقيقها األهدا  تحديد وهي محددة، مهمة في منظمة مجموعة نلاااااااث في التأثير "عملية وهي
 ملاااااترك" هد  نحو وتوجيههم المحددة، األهدا  نلى للوصاااااول المعنوية، حالتهم ورفع الجماعة عمل تنسااااايق ومهارة
 (.257 :2005 )العميان،

 وبين الملتركة والمصلحة المسؤولة السلطة بين تبادلية عملية القيادة أّن (,Ambrosio 2002) امبريسو ويرأ

 يتبعوهم. أن قرروا الذين األش،اص
 ومنهم مؤسساتها،    من مؤسسة    كل في القائد عن الحديث نلى يقود التعليمية العملية في القيادة عن الحديث ولعل

 مدرسته. في قائدا يعتبر الذل المدرسة مدير
 ألهدافها   المدرساااااااة  تحقيق في أهميته  وتبرز وتوجيههم، العاملين  قيادة  عن المساااااااؤوول هو المدرساااااااة  فمدير 

 امتالكًا عمله ويتطلب والحساااااسااااة  والمهمة المتداخلة المهام من بمجموعة وقيامه المدرسااااي، التنظيم وحساااان التربوية،
 المدرساااااة خارج االجتماعي المحيط مع للتعامل واونساااااانية، المعرفية للمهارات نضاااااافة والتطوير، الت،طيط، لمهارات
 (.2005 )المحامدة، وجه أحسن على منه المطلوبة بالمهام القيام من تمكنه والتي

 األنماث عن واالبتعاد معه، تتالام قيادية أنماث عن البحث يتطلب صاااااار الحاصااااال التكنولوجي التقدم ظل وفي
 تالام التي القيادة عن للبحث الم،تصااااون سااااعى ولطالما الحالي، الواقع مراعاة عن وتبتعد بالجمود، تتساااام التي القيادية
 ومن المؤسااسااات،  في العاملين ودور الجماعة فكرة على وتركز السااابقة، التقليدية األنماث عن وتبتعد العصاار، متطلبات
 العاملين تحفيز على تركز التي التبادلية والقيادة التلااااركية والقيادة التحويلية القيادة تظهر بدأت التي األنماث هذه ضااامن

 (.2006 والفاضل، )عياصرة عملهم لتحسين بالمكافآت
 التبادلية القيادة

 المرؤوسااااااين احتياجات نلى يتعر  التبادلي فالقاد والمرؤوسااااااين، القائد بين تبادلية أسااااااس على تقوم قيادة هي
 وبما  ورنباتهم  الحيتاجاتهم   وفقاً  مهامهم  القائد   ويحدد  المهني، أدائهم مقابل   المكافآت   يتلقون والمرؤوساااااااين ورنباتهم، 
 (.2010 )الضمور، عملهم وتحسين بأنفسهم ثقتهم بناا في المرؤوسين القائد ويساعد قدراتهم، مع يتناسب

 عدمه أو العمل مقابل والعقاب الثواب أسس  على والمرؤوسين  القائد بين العالقة بناا على التبادلية القيادة وتقوم
 ولفترة جيد بلكل  عملهم استمر  ن ا العمل بحرية لهم والسماح  عملهم، في المرؤوسين  بتوجيه القائد وقيام به، التقصير  أو

 (.2005 )صبرل، مناسبة
 بمبادلة   تحقيقها  يمكن التنظيمية  األهدا   أّن في (Burns) بيرنز اقترحه  ما  على التبادلية   القيادة  فكرة وتساااااااتند 

 قائمة صااافقات أو تبادالت وتتضااامن والعاملين، القادة بين اجتماعي تبادل عملية تعّد القيادة وهذه اوبداع، بأداا المكافآت
 (.213 )الرفاعي، العقوبة أو بالمكافأة يحّفزون العاملين أّن هو األهم مبدأها وأن المكافأة، أساد على

 والحصااول للقائد المرؤوسااين بامتثال وتتل،  والمرؤوسااين، القائد بين اتفاق عالقة على التبادلية القيادة وتقوم
 بها، التقصاااير  أو المهمات ننجاز عدم حال في ومعاقبتهم المهمات، بتنفيذ قيامهم وبعد أدااهم، يناساااب  بما افآتالمك على
 (.2015 )العايدل، والموضوعية بالديمقراطية وتتصل النوع، على القيادة هذه وتركز

 اآلخر، من المنفعة  طر  كل  يتوقع ن  نفعية،  عالقة  أنها  على الطرفين بين العالقة  تظهر التبادلية    القيادة  وفي
 من األعمال في التقصااااااير من ويحد والمكافأة، بالثواب للعاملين الوظيفي األداا ويربط العمل ننجاز متطلبات يقدم فالقائد
 (.2010 )المطيرل، العقوبة خالل

 يدعم  بأنه   التبادلي  القائد   وي،ت  الوظيفي، الرضاااااااا وتحساااااااين النتائج،  على بالتركيز  التبادلية   القيادة  وت،ت 
 )يوسااااااال، العمل من أحيانا تحد التي ال،اصاااااااة الحاالت في التعاطل ويظهر والعقاب، الثواب قانون وفق معه العاملين
2017.) 

 مقارنة مكلفة نير قيادة أنها التبادلية القيادة خصائ   من أّن (&Media, Travis 2014) وميديا ترافيز ويرأ

 قبل العمل ملااااااكل من والحد العاملين، على المساااااتمرة بالرقابة وتهتم للعاملين، كبير تدريب نلى تحتاج ال فهي بغيرها،
 بسرعة. المطلوبة النتائج على والحصول نهجها، ووضوح بسالمة وتتميز مكلفة، تصبح ال حتى حدوثها

 والمحافظة العمل، نحو والدافعية الثقة لزيادة احتياجاتهم تلبية على العاملين مساااااعدة نلى التبادلية القيادة وتهد 
 مهنيًا، العاملين وتنمية مهاراتهم، لزيادة للمديرين المجال وتوفير روتيني، بلاااكل اليومية أعمالها وتنفذ المؤساااساااة،  على
 (.2018 )هديب، المؤسسة واستقرار العمل في النظام على والمحافظة حاجتهم، وتلبية

 ننجاز ومتطلبات األدوار توضاااايح خالل من المؤسااااسااااة،  أهدا  ونجاز العاملين جهود التبادليون القادة ويوجه
 (.2013 )الرفاعي، العاملين في للتأثير المكافآت وتقديم التحفيز معايير تطبيق على التبادلية القيادة وتبنى المهمة،

 يعر  فهو جذابة، بطريقة رسااااالته ونيصااااال مرؤساااايه، نقناع على قادر جيد محاور بأنه التبادلي القائد ويتميز
 (.2006 )عياصرة، ودعمهم العاملين تعاون على للحصول وضعفه، قوته نقاث تحديد ويستطيع جيدًا نفسه



2021

 
 

117 

 وتقدم لهم، التعزيز من كنوع للعاملين مكافآت بتقديم ُتعنى التي الملاااااروطة المكافآت التبادلية القيادة وتتضااااامن
 المكافآت، على الحصااول متطلبات التبادلي القائد ويحدد المؤسااسااة، في والعاملين القائد بين المنفعة تبادل عند االمتيازات
 القائد ويسااااات،دم والتنبؤ، الفح  خالل من وقوعها، قبل للملاااااكالت تصاااااحيحية نجرااات بات،ا  التبادلية القيادة وتعنى
 التبادلي القائد يقوم وقد وتصويبها،  العمل في واألداا للقوانين م،الفة أل أو مسبقًا،  األخطاا الكتلا   قرب عن المراقبة
 والطرد النقل كعمليات تتحقق، التي النتاجات مع تتناسب  نجرااات بعدة ويقوم العمل، نتائج ظهور بعد لما التدخل بتجنب
 (.2008 )مرعي، والعقاب واونذار

 المؤسسة، في العاملين دور وتنليط القيادة، محور وجعله الهد  بتحقيق دورها في التبادلية القيادة أهمية وتبرز
 هياكل ونيجاد دورهم، وتنليط للعاملين، الذاتية القيمة ورفع الموضوعة، المعايير لتحقيق كفاية  ات رقابية هياكل ونيجاد
 القائم التحفيز ووجود األهدا ، مع تتطابق التي بالنتائج واالهتمام األهدا ، تحقيق معايير لتحقيق بالكفااة تتصل رقابية
 لتحقيق ومتطلباتهم حاجاتهم نشااباع على العاملين ومساااعدة الجودة، ضاامان نجرااات وتصااميم للمؤسااسااة،  المنفعة على
 (.2017 )يوسل، الجيد األداا

 النمط، لهذا المالئمة القيادية للمهارات القائد امتالك بعدم تتمثل عدة، صاااااعوبات التبادلية القيادة تطبيق يواجه قد
 فضاااًل المؤسااسااة، في للعاملين األداا تقييم صااعوبة مع والعقاب، الثواب تحديد أساااسااها على يتم دقيقة معايير وجو وعدم
 العاملين جميع تواجه التي العمل وضااغوث النامية، الدول في وخصااوصاااً  القادة لدأ الكافي المادل الدعم وجود عدم عن
  (.2002 )الهوارل، المؤسسة في

 تطوير لتحسااااين والعقاب الثواب على قائمة قيادة أنها ُيسااااتنتج التبادلية القيادة عن عرضااااه ساااابق ما خالل من
 أو التمّيز بالمقابل ساااتحدد والتي العمل لساااير والمبادئ المعايير فيها يوضاااح تعاونية، تكون أن بد ال قيادة، وهي العمل،
 المؤسااسااة،  مسااتوأ وتحسااين للجميع، الوظيفي األداا وضاابط العمل تحسااين من جزا هو  لك وكل األداا، في التقصااير
 أفرادها، بين التنافس تعزيز هو العمل في الثواب اسااات،دام من المؤساااساااة تجنيه ما أهم وأّن فيها، التنظيم مساااتوأ ورفع
 والتنظيم. العمل في اوبداع ضمنها ومن المجاالت كافة في لديهم اوبداعية الطاقات نخراج نلى يقود مما

 التنظيمي اإلبداع
 اوبداع  يعنى ن  وعملية،  علمية  حديثة    قيم ويجاد  جاهداً    يساااااااعى الذل  ال،الق، اوبداعي  اودارل التفكير هو

 اوبداع  أما  رية، اودا الملاااااااكالت لبعض نبداعية   حلواًل تعد  التي الجديدة   والنما ج  واألسااااااااليب  النظريات  بإيجاد   العلمي
 (.2009 )الجندل، القائمة اودارية الملكالت بمعالجة ي،ت  الذل فهو العملي

 وتحسين  تغيير نحداث وهو خارجها، أم المؤسسة    داخل كان سواا  العمل، أداا في مبتكرة تنظيمية طريقة وهو
 (.Zhou, & Shin 2003) العمل وندارة المؤسسة ممارسات في

ية  وهو يذ  عمل يذ  وتتضااااااامن العمل،  لساااااااير الالزمة  واوجرااات الروتين لتنظيم جديدة    لطرق وتطبيق تنف  تنف
 (.Nicolas, & Merano 2013) المعار  وتبادل العمل لتحسين جديدة ممارسات

 قبل  من تبنيها  يمكن جديدة   ممارساااااااة  أو فكرة ظهور عليها  يترتب  التي العملية  أنه  (2017) شاااااااطناول  ويرأ
 المؤسسة. وم،رجات عمليات أو بيدة في التغيير من نوع نحداث عليها ويترتب العاملين،
 نلى نضااافة مسااتمر، تطور في المؤسااسااة  في العمل متطلبات ألّن المؤسااسااات؛  في وحيول مهم أمر اوبداع نّن

 نضافة  المؤسسة،   على لجديدةا أو المستحدثة  للملكالت  والحلول األفكار ليقدم اوبداع ويأتي المتنوعة، الملكالت  ظهور
سريعة  واالستجابة  بها، تنهض التي األفكار تقديم نلى  توظيل نلى المهمة المؤسسات    تسعى  لذلك طارئة، ظرو  ألل ال

 (.2003 )الهوارل، اوبداع صفات يمتلكون من أو الموهوبين األش،اص
 وهي: (،2010) ومحمد الغالبي أوردها عناصر، عدة من التنظيمي اوبداع ويتكون

 مهامه. ألداا الجديدة والسياسات والعمليات للتعديالت تقبله ومدأ باوبداع الفرد رنبة أل الداخلي: المحفز ▪
 الملكالت. وحل واألصالة والمرونة الطالقة نحو: باوبداع، خاصة مقدرات العاملين امتالك أل اوبداعية: المقدرات ▪
 لإلبداع. الحاضنة والدورات التدريبية، والملاربع بالمؤتمرات المتمثلة ال،ارجية: المصادر ▪

 يلي: بما (2004) العزاول صنفها عدة، بمراحل التنظيمي اوبداع ويمر
 الملااااكلة نلى التعر  من تمكنه التي ال،برة، ومكونات والمهارات المعرفة على الفرد حصااااول هي اوعداد: مرحلة ▪

 بحلها. والبدا
 الملكلة. لحل كبيرًا جهدًا المبدع بها يبذل التي المرحلة هي االختبار: مرحلة ▪
 الجديدة. الفكرة به تولد التي اللحظة فهي اوبداع، انبثاق تتضمن مرحلة هي اوشرا : مرحلة ▪
 للفكرة. التجريبي االختبار وتتضمن التحقق: مرحلة ▪

 مقدراتهم من واالسااااتفادة األمثل، باللااااكل البلاااارية الموارد باسااااتثمار دوره في التنظيمي اوبداع أهمية وتبرز
 في والمساهمة  المؤسسة،    في التنظيم وتحسين  الموارد الستثمار  حديثة عمل أساليب  ننتاج في ودوره والجسدية،  الفكرية
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 العاملين، قدرات تنمية نلى التنظيمي اوبداع ويؤدل اوبداع، نتيجة الحاصاال التحديث خالل من اونتاجية األهدا  تحقيق
 (.2014 )أسامة، المؤسسة على نيجابًا ينعكس مما مهامهم، ألداا تحفيزهم وزيادة

 معها والتكيل السااااااريعة، والتغيرات للتحديات االسااااااتجابة من ويمكنها المؤسااااااسااااااة يدعم التنظيمي اوبداع نّن
 منهم المبدعين واسااتثمار ومهاراتهم، قدراتهم يروتطو فيها، العاملين حاجات وتلبية اسااتقرارها، في والمساااهمة بمرونة،

 اوبداع ويسااااهم الجديدة، الملاااااريع نيجاد خالل من البطالة نساااابة خفض نلى التنظيمي اوبداع ويؤدل العمل، تطوير في
 التنافسااااية المقدرة تحسااااين عن فضاااااًل فيها، التكاليل وخفض المؤسااااسااااة،  في للموارد األمثل االسااااتغالل في التنظيمي
 (.2005 )الهوارل، الدول بين مستواه وتحسين المجتمع، على وانعكاسها المؤسسات بين للمؤسسة

 وهي: (،2007) قطامي أوردته ما وفق عدة بمراحل عادة اوبداع ويمر

 القائمة الملكالت أو القضايا نحدأ مع بالتعامل ال،اصة اوبداع لعملية الذهن تحضير يتم فيها والتحضير: اوعداد .1
 التالية. للمرحلة استعدادًا وفهمها العالقة  ات لألفكار المعلومات جمع فيتم للنقاش، المطروحة أو

 للموضوع تمت ال التي األفكار واستبعاد وترتيبها، بالقضية، المتعلقة األفكار تنظيم فيها يتم االحتضان: مرحلة .2
 يبذله الذل اللديد بالجهد المرحلة هذه وتتصل لحلها، متنوعة حلول وتقديم الملكلة، معرفة في والتعمق بصلة،
 الملكلة. حل في المبدع

 فيها، المتداخلة العالقات ومعرفة أجزائها، وندراك للملكلة، المتعمق التحليل المرحلة هذه في يتم اولهام: مرحلة .3
 للملكلة. المالئم الحل أو الجيدة الفكرة فيها تظهر التي اللحظة وتعني المطلوب، اوبداع بانطالق يسمح مما

 في ويتم فيها، المرنوب النهائية النتائج على الحصول فيها ويتم اوبداع، عملية مراحل آخر تمثل التحقق: مرحلة .4
 لتطبيقها. تمهيدا وفائدتها وجدتها أصالتها من والتحقق واختبارها، نليها التوصل تم التي الفكرة فح  المرحلة هذه

 اآلتي: وفق اوبداع مهارات (2003) سعادة ويصنل
 االنتقال على المهارة هذه وتساااعد كثيرة، أفكار على للحصااول بحرية تنساااب األفكار أّن المهارة تلك تعني الطالقة: ▪

 المناقلة. أو للبحث المطروح بالموضوع العالقة  ات األفكار نلى الذاكرة من وسهولة بيسر
ها  في المهارة  هذه  أهمية  تبرز المرونة:  ▪ قة  الموضاااااااوعات   فهم على المقدرة  للمبدعين  توفر أن  بالملاااااااكلة،     المتعل

 صيانة نعادة على المبدع مقدرة في المرونة تكون وقد تكيفية، أو تلقائية المرونة تكون وقد أفضل، بلكل واستيعابها
 ناجح حل نلى بها والوصااول الملااكلة تلك اسااتيعاب لغرض األفكار بعض عن والت،لي تواجهه، ملااكلة حول أفكاره
 الملكلة. تلك لحل أخرأ طرق نيجاد أو

 جديدة أفكار نلى الوصااااول في تساااااعده أصاااايلة بطريقة التفكير نلى يمتلكها من توصاااال التي المهارة هي األصااااالة: ▪
  طريقة المهارة هذه وتوفر وأصااالة، بعمق ومعالجتها تواجهه التي الملااكالت اسااتيعاب على قدرته من تعزز أخرأ،
 التعليم. م،رجات تحسين في است،دامها يمكن جديدة

 بما حولها الزائدة التفصاايالت من نوعًا باساات،دامه ألفكاره أكبر توضاايح على القدرة المبدع امتالك يعني التوضاايح: ▪
 من طرحها  أو أفكارهم،  تنظيم على المقدرة  المبدعين  ومنح دقة،  أكثر وربما  فائدة   أكثر ويجعلها  األفكار،  تلك  يثرل
 المناسبة  القرارات وات،ا  القضايا،  من لعديد دقيقة تفصيالت  ونعطاا ننى، أكثر وبمضمون  م،تلل، بأسلوب  جديد
 بلأنها.

 وتعني الموقل، أو البيدة في ضعل  عناصر  أو حاجات أو ملكالت  بوجود المبدع وعي تعني للملكالت:  الحساسية   ▪
 عادية نير أشاااياا مالحظة على المقدرة وامتالكهم نيرهم، من أسااارع المبدعين لدأ الملاااكلة اكتلاااا  الصااافة هذه

 ومعالجتها. الملكلة لحل البحث عملية في األولى ال،طوة وهي عنها، األسدلة بطرح والبدا ومحيرة
 وهي: التنظيمي، اوبداع عناصر (2013) ويوحنا طه ويورد

 لهااا، نبااداعيااة حلول عن والبحااث العماال، في جاادياادة وطرق أفكااار تبني على الفرد مقاادرة أل والتحاادل: الم،اااطرة ▪
 هذه بتعزيز اوبداع ترعى التي المؤساااساااات  تقوم ما ونالبا عنها، الناتجة المساااؤولية وتحمل المبادرة على والمقدرة
 مكانة من تعزز أن يمكن التي منهم اوبداعية األفكار ونخراج العمل، على لتلجيعهم  العاملين، األفراد لدأ ال،اصية 
 أفضل. نتائج لها وتحقق المؤسسة

 عرض في والمبالغة وتطويرها للفكرة، ومتنوعة جديدة تفاصااايل نضاااافة على الفرد مقدرة أل األفكار: في اوفاضاااة ▪
 الفكرة وتنظيم ترتيب نعادة من العاملين تمكين في ال،اصااااااية هذه أهمية وتظهر مطواًل، عنها والحديث تفاصاااااايلها،
 عنها. منبثقة أخرأ أفكار توليد ومحاولة لتطويرها،

 وتنظيمها، ترتيبها نعادة ليساااهل فرعية، ملااااكل نلى الرئيساااة الملاااكلة وتجزئة تحليل على الفرد مقدرة أل التحليل: ▪
 بسهولة. معها والتعامل الحاجة، عند بها واالحتفاظ مدروسة، علمية أسس على بناا بينها، فيما العالقات وفهم
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 والسااااير التقليد وعدم اللااااائعة، التقليدية األفكار عن ال،روج على وقدرته الفرد شااااجاعة أل المألو : عن ال،روج ▪
 تلكيلها ونعادة الجامدة، واألنظمة والملكالت األفراد تطويع على والمقدرة للملكالت، التقليدية الحلول تطبيق خلل
 العمل. تفيد مبتكرة بصورة
 والذل المالئم القيادل للنمط اساااات،دامه أولها ومن المتنوعة المدير بمهام يرتبط المدرسااااة في اوبداع تحقيق نّن

 اوبداع متطلبات مع تتفق (2009) ال،واجا أوردها التي المدرسااااااة مدير مهام فمن التنظيمي، اوبداع نلى أيضااااااًا يؤدل
 المؤساااساااة تواجه التي الملاااكالت ومواجهة للمساااتقبل، األمثل االساااتعداد هو التبادلية القيادة أساااس مع وتتوافق التنظيمي
 نلى يؤدل مما مناسااب، بلااكل فرد كل اختصاااص وفق المهمات وتوزيع بالتنظيم، واالهتمام األزمات، وتفادل التعليمية،
 األش،اص وتحديد به، القيام المراد العمل تجزئة في األساسي العنصر التنظيم ويعد التربوية، المؤسسة داخل األداا حسن

 العون وتقديم والتطوير، والتحسين النتائج، أفضل تحقيق في والمساهمة نتائجه، عن مسؤوليتهم  وبالتالي عنه، المسؤولين 
 روح وتنمية عندهم، المعنوية روحال ورفع التطور، خطوات نلى ونرشادهم تواجههم، التي الملكالت لحل معهم للعاملين
 الصحيح. األداا أسلوب نلى ونرشادهم نفوسهم، في القيادة

 السابقة الدراسات

 التبادلية بالقيادة الخاصة الدراسات .1
 التحويلية القيادة نمطي اسااااات،دام دور عن الكلااااال نلى هدفت دراساااااة (,Korkmaz 2007) كوركماز أجرأ

 من الدراسااة عينة وتكونت الوصاافي، المنهج اساات،دام تم المدارد. في التنظيمية والصااحة المعلمين رضااا في والتبادلية
 والصااحة القيادة أنماث عن أساادلة تضاامنت اسااتبانات اساات،دام وتم أنقرة، في المدارد معلمي من ومعلمة معلمًا (635)

 العاملين رضا في التحويلية للقيادة ألثر نحصائيا دالة عالقة وجود النتائج وأظهرت للمعلمين، الوظيفي والرضا التنظيمية
 والرضااااا التنظيمية الصااااحة في التبادلية للقيادة كبير أثر وجود وعدم القيادة، هذه تطبيق نلى وميلهم التنظيمية والصااااحة
 للعاملين. الوظيفي

 التحويلية  للقيادة  الكويت  في االبتدائية   المدارد  مديرات  ممارساااااااة   درجة  (2014) الجعمي دراساااااااة وتناولت  
 معلمة (368) من الدراسااة عينة وتكونت الوصاافي، المنهج اساات،دام تم المعلمات. برضااا وعالقتها والمتساااهلة والتبادلية

 واسااتبانة الثالثة، القيادية األنماث ممارسااة درجة لقياد اسااتبانتين واساات،دام الكويت، في االبتدائية المدارد معلمات من
 نمط وجاا متوساااااطة، الثالثة القيادة ألنماث المعلمات ممارساااااة درجة أّن النتائج وأظهرت العمل، عن المعلمات لرضاااااا
 عالقة وجود النتائج وأظهرت متوسااااطًا، جاا عملهن عن المعلمات رضااااا مسااااتوأ وأّن األولى، بالمرتبة التبادلية القيادة
 عملهن. عن المعلمات رضا ومستوأ للقيادة الثالثة األنماث ممارسة درجة بين نحصائيًا دالة نيجابية

 مديرل لدأ والتبادلية التحويلية القيادتين نمطي ممارساااة درجة معرفة نلى (2017) الروساااان دراساااة وهدفت
 جمع ولغرض الوصفي،  المنهج است،دام  تم للمعلمين. التنظيمية المواطنة بسلوك  وعالقتها األردن في الحكومية المدارد
ستبانة  نعداد تم البيانات ستبانة  التبادلية، والقيادة التحويلية القيادة فقرات تتضمن  ا سلوك  وا  وتكونت التنظيمية، المواطنة ل
 القيادة  نمط أّن النتائج  وأظهرت الزرقاا،  محافظة   في الحكومية  المدارد  في ومعلمة  معلماً  (414) من الدراساااااااة   عينة 

 ممارسااة درجة أّن النتائج وأظهرت متوسااطة، تقدير بدرجة التبادلية القيادة يليه مرتفعة، يرتقد بدرجة أوال جاا التحويلية
 والتبادلية    التحويلية  القيادة  نمطي بين موجبة  ارتباطية    عالقة  هناك  وأّن مرتفعة،  للمعلمين التنظيمية  المواطنة  سااااااالوك
 التنظيمية. المواطنة وسلوك

 الثانوية المدارد مديرل لدأ التبادلية القيادة ممارسة درجة نلى للتعر  هدفت دراسة (2017) يوسل وأجرت
 الثانوية المدارد معلمي من معلما (1471) من الدراسااااة عينة تكونت اونجاز. بدافعية وعالقتها فلسااااطين في الحكومية

 درجة أن النتائج وأظهرت اونجاز، وثقافة التبادلية للقيادة اساااااتبانتين واسااااات،دام الغربية، الضااااافة شااااامال محافظات في
 مديرل لدأ اونجاز ثقافة مساااااتوأ أن النتائج وأظهرت مرتفعة، الثانوية المدارد مديرل لدأ التبادلية القيادة ممارساااااة
 أيضًا. مرتفع الثانوية المدارد

 وعالقتها  التبادلية   للقيادة  الثانوية   المدارد  مديرل  ممارساااااااة   درجة  لمعرفة  بدراساااااااة   (2018) هديب   وقامت  
ست،دام  تم عمان. في المعلمين لدأ التنظيمي الوالا بمستوأ  ستبانتين  الوصفي،  المنهج ا  القيادة تضمنتا  البيانات لجمع وا
 عمان،  في الثانوية   المدارد  معلمي من ومعلمة  معلماً  (346) من الدراسااااااااة  عينة  وتكونت  التنظيمي، والوالا التبادلية  
 وجود كذلك النتائج وأظهرت متوسااطًا، جاا التبادلية للقيادة الثانوية المدارد مديرل ممارسااة درجة أّن النتائج وأظهرت
 وجود النتائج وأظهرت الذكور، لصاااالح الجنس لمتغير وفقا الدراساااة عينة أفراد تقديرات في نحصاااائية داللة  ات فروق
 التنظيمي الوالا ومساااتوأ التبادلية للقيادة عمان في الثانوية داردالم مديرل ممارساااة درجة بين نيجابية ارتباطية عالقة

 للمعلمين.

 التنظيمي باإلبداع الخاصة الدراسات .2
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 وجهة من ال،اصة  األردنية الجامعات في التنظيمي اوبداع في العمل بيدة أثر (2006) المعايطة دراسة  تناولت
 فردًا (612) من الدراسااة عينة وتكونت البيانات، لجمع واسااتبانة الوصاافي، المنهج اساات،دام تم اوداريين. العاملين نظر
 الجامعات في العاملين ندراك مساااااااتوأ أّن النتائج وأظهرت األردن، في ال،اصاااااااة الجامعات في اوداريين العاملين من

 في العمل لبيدة أثر وجو النتائج وأظهرت متوسااااااطة، جاات التنظيمي واوبداع العمل بيدة لمتغيرات األردنية ال،اصااااااة
 ال،برات. وتنوع والكفااات والقدرات، المهارات تنوع

 األجهزة في المديرين لدأ التنظيمي اوبداع على المؤثرة العوامل معرفة نلى (2008) اللوزل دراساااااة وهدفت
 المديرين جميع من وموظفة موظفًا (413) من الدراسة عينة وتكونت الوصفي، المنهج است،دام تم األردن. في الحكومية

 (50) من وتكونت البيانات لجمع االساااتبانة اسااات،دام وتم لهم، ونواب ومديرون عاملون أمناا من الحكومية األجهزة في
مل  عن فقرة تائج  وأظهرت التنظيمي، اوبداع  على المؤثرة العوا ية   داللة   ل أثر وجود الن  المتغيرات لجميع نحصااااااااائ

 ووضااااوح والتفويض المؤسااااسااااة وثقافة القيادة نمط هي المتغيرات وهذه المديرين، لدأ التنظيمي اوبداع على المسااااتقلة
  المعلومات. ونظم وتكنولوجيا وتحفيزهم، العاملين وتدريب األهدا ،

 إلى هدفت ".العام القطاع لمديري الوظيفي ااباألد وعالقته اإلداري اإلبداع" بعنوان: دراسة (2009) العجلة وأقام

 تكونت الوصفي، المنهج است،دام تم ة،غز قطاع بوزارات املينـااالع ديرينـااالم ااأدـااب هـااوعالقت اإلداري اإلبداع واقع معرفة

  القدرات جميع يمتلكون غزة قطاع بوزارات ينالمدير أّن: الدراساااااااة نتائج وأظهرت موظفًا، (305) من الدراساااااااة عينة

 في متفاوتة بدرجات تساهم فهي الدراسة قيد التنظيمية للمتغيرات بالنسبة أما ،عالية بدرجة ةـااالمبدع صيةـااللشخ زةـااالممي

 أّن أيضا  النتائج وبينت ل،مقبو بدرجة عام لبشك غزة قطاع بوزارات اإلداري اإلبداع واقع جاا وقد ،اإلبداعي المناخ توفير

  واقع أن الدراسااااة نتائج وأظهرت ،ًمعا والوزارة الموظف يخدم بما لوفعا صحيح لبشك يتم ال غزة قطاع بوزارات اااألد

 .لمقبو بدرجة جاا عام لبشك غزة قطاع بوزارات الوظيفي اااألد

 األردن في العامة الثانوية المدارد لمديرل اودارية األنماث بعنوان: دراسة (2010) واللمايلة السعود وأجرأ
 وعالقتها األردن في العامة الثانوية المدارد لمديرل اودارية األنماث نلى للتعر  هدفت اوبداعي. بالسااااااالوك وعالقتها
 (650و) ومديرة مديرًا (130) من الدراسة  عينة وتكونت الوصفي،  المنهج است،دام  تم المعلمين. لدأ اوبداعي بالسلوك 
 وكانت اوبداعي. السلوك  واستبانة  اودارية، األنماث استبانة  هما: أداتين، البيانات لجمع الباحثان واست،دم  ومعلمة. معلمًا
 أيضاً  النتائج وأظهرت متوسطة،  جاات اوبداعي للسلوك  العامة الثانوية المدارد معلمي ممارسة  درجة أن النتائج أبرز
 للمعلمين. اوبداعي السلوك ومستوأ األربعة اودارية لألنماث المديرين ممارسة بين نحصائيًا دالة عالقة وجود

 المرحلة مديرل لدأ المهنية اوبداعية مسااااتوأ عن للكلاااال هدفت (,Zinta 2013) زنتا أجراها دراسااااة وفي

 مدينة في العلااوائية بالطريقة اختيروا ومعلمة معلمًا (337) الدراسااة عينة وبلغت الوصاافي، المنهج اساات،دام تم الثانوية.
 مسااتوأ أّن الدراسااة نتائج وأشااارت المديرين. لدأ المهنية اوبداعية مقياد اساات،دم الدراسااة هد  ولتحقيق بودابساات.
 المهنية اوبداعية مستوأ في فروق وجود النتائج وبينت متوسط. نلى من،فض بين تراوح المديرين لدأ المهنية اوبداعية
 العليا. الدراسات خريجي ولصالح التعليمي المستوأ نلى وتعزأ الذكور، لصالح الجنس نلى تعزأ المديرين لدأ

 القيادة بنمط وعالقته اسطنبول في المدراد معلمي لدأ التنظيم درجة عن (Avcı,2016) آفسي دراسة وكلفت

 الحكومية المدارد معلمي من ومعلمة معلما (582) من الدراساة  عينة وتكونت الوصافي،  المنهج اسات،دام  تم المسات،دم. 
 التنظيم درجة قياد تضاااااامنت األولى: اسااااااتبانتين، اساااااات،دام وجرأ اسااااااطنبول، في Kadıköy)) كاديكول منطقة في

 جاا المعلمين لدأ التنظيم سااااااالوك أّن النتائج  وأظهرت والتبادلية،   التحويلية  القيادة  فقرات تضااااااامنت  والثانية:   للمعلمين،
  التبادلية. القيادة من أكثر التنظيمي السلوك على نيجابي أثر له التحويلية القيادة نمط وأن مرتفعًا،

  اآلتي: نلى التوصل يمكن السابقة الدراسات استعراض ضوا في
 نحو المدارد، في التبادلية القيادة لموضاااوع تناولها في الصااالة  ات الساااابقة الدراساااات مع الدراساااة هذه تلاااابهت ▪

 وهديب (2017) ويوسل  (2017) والروسان  (2014) والجعمي (,Korkmaz 2007) كوركماز من كل دراسات 

 التربية. وزارات في التبادلية القيادة تناولت التي )2009( العجلة دراسة مع واختلفت (،2018)

 الدراسااات في المساات،دم المنهج وهو الوصاافي المنهج باساات،دامها الدراسااة منهج حيث من الحالية الدراسااة تلااابهت ▪
 للدراسة. أداة االستبانة واست،دام السابقة،

 من اختيارها تم التي البلاااارية الدراسااااة محددات حيث من السااااابقة الدراسااااات معظم مع الحالية الدراسااااة تلااااابهت ▪
 أمناا من الحكومية األجهزة في المديرين جميع من العينة اختيار فتم (2008) اللوزل دراسة مع واختلفت المعلمين،
 التربية. وزارات في العاملين من العينة اختيار فتم (2009) العجلة ودراسة لهم، ونواب ومديرون عاملون
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 والمؤهل الجنس متغيرل فتناولت (2018) وهديب (,Zinta 2013) زنتا دراسااااااة مع الحالية الدراسااااااة تلااااااابهت ▪

  العلمي.
 نلى باوضااافة التنظيمي، اوبداع فتناولت (2006) والمعايطة (2008) اللوزل دراسااة مع الحالية الدراسااة تلااابهت ▪

 دراسة  في اوبداعي والسلوك  (،2009) العجلة دراسة  في اودارل كاوبداع ملابهة  عناوين تناولت أخرأ دراسات 
 (.2010) واللمايلة السعود

 بين العالقة نيجاد بحثت التي القليلة الدراسااات من أنها حيث من السااابقة الدراسااات عن الحالية الدراسااة وتتميز
 سابقة. دراسات في يتم مالم وهو جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ التنظيمي واوبداع التبادلية القيادة

 واإلجراءات الطريقة
 الدراسة منهجية

 الدراسة. هذه ألهدا  لمالامته االرتباطي الوصفي المنهج الدراسة هذه اتبعت
 الدراسة مجتمع

 (1407) وعددهم جرش محافظة في الثانوية المرحلة مدارد ومعلمات معلمي جميع من الدراسة  مجتمع تكون
 للعام  جرش محافظة   في التربية  مديرية   نحصااااااااائية  وفق معلمة  (853و) معلماً  (554) منهم ،والمعلمات  المعلمين من

 .2019-2018 الدراسي
 الدراسة عينة

 (281) وبلغت الدراسااة مجتمع من (%20) بنساابة البساايطة، العلااوائية العينة بطريقة الدراسااة عينة اختيار تم

 فرز وعند اساااتبانة، (277) اساااتعادة تم االساااتبانات اساااترداد وعند معلمة. (170) و معلًما (111) منهم ومعلمة، معلمًا
 (274) من الدراسااة عينة تكونت وعليه التحليل، لعملية صااالحيتها لعدم اسااتبانات (3) اسااتبعاد تم وفحصااها االسااتبانات

 الدراسة. مجتمع من (%19.05) وبنسبة ومعلمة معلمًا
 الدراسة أداتا

 هما: اآلتيتين، األداتين است،دام تم الدراسة أهدا  لتحقيق
 التبادلية( القيادة ممارسة درجة )استبانة األولى األداة

 مثل: الدراسااة، لموضااوع النظرل واوطار السااابقة الدراسااات على وبناًا وأهدافها، الدراسااة أساادلة ضااوا في
 مديرل لدأ التبادلية القيادة ممارسة  درجة لقياد استبانة  تطوير تم (،2018) الروسان  ودراسة  (2017) يوسل  دراسة 
 (23) من النهائية صاااااااورتها في األداة وتكونت المعلمين، نظر وجهه من جرش محافظة في الحكومية الثانوية المدارد
 المهنية(. والتنمية والعقاب، وابوالث المدير، أداا )تقييم هي: مجاالت، ثالثة على موزعة فقرة

 التبادلية( القيادة ممارسة )درجة األولى األداة بناء صدق
 عينة في الكلية الدرجة مع المقياد فقرات ارتباث معامالت است،رجت  للمقياد، البناا صدق  دالالت الست،راج 

 ارتباث معامل وحسااااب المقياد فقرات تحليل فتم ومعلمة، معلمًا (40) من تكونت الدراساااة عينة خارج من اساااتطالعية
 بين ارتباث معامل صاااورة في فقرة لكل بالنسااابة للصااادق داللة يمثل هنا االرتباث معامل أّن حيث الفقرات، من فقرة كل
 والدرجة   مجال  كل  وبين نليه،  تنتمي التي بالمجال   ارتباطها   وبين فقرة كل  وبين جهة،  من الكلية  الدرجة   وبين فقرة كل 

 المجااال ومع (،0.83-0.35) بين مااا ككاال األداة مع الفقرات ارتباااث معااامالت تراوحاات وقااد أخرأ، جهااة من الكليااة
(0.41-0.89.) 
 

  التنظيمي( اإلبداع مستوى )استبانة الثانية األداة
 جرش محافظة في الحكومية الثانوية المدارد مديرل لدأ التنظيمي االبداع مسااااتوأ لقياد اسااااتبانة تطوير تم

 اللوزل ودراساااااااة (2006) المعايطة دراساااااااة مثل: الساااااااابقة، للدراساااااااات الرجوع خالل من المعلمين نظر وجهه من
 من النهائية صاااااااورتها  في األداة وتكونت عليها،  التعديالت  ونجراا المحكمين من مجموعة على وعرضاااااااها  (.2008)
  الملكالت(. وحل التنظيمية، والمرونة التنظيمية، )الطالقة هي: مجاالت، ثالثة على موزعة فقرة (21)

 التنظيمي( اإلبداع مستوى) الثانية األداة بناء صدق
 عينة في الكلية الدرجة مع المقياد فقرات ارتباث معامالت است،رجت  للمقياد، البناا صدق  دالالت الست،راج 

 ارتباث معامل وحسااااب المقياد فقرات تحليل فتم ومعلمة، معلمًا (40) من تكونت الدراساااة عينة خارج من اساااتطالعية
 بين ارتباث معامل صاااورة في فقرة لكل بالنسااابة للصااادق داللة يمثل هنا االرتباث معامل أّن حيث الفقرات، من فقرة كل
 والدرجة   مجال  كل  وبين نليه،  تنتمي التي بالمجال   ارتباطها   وبين فقرة كل  وبين جهة،  من الكلية  الدرجة   وبين فقرة كل 

 المجااال ومع (،0.85-0.48) بين مااا ككاال األداة مع الفقرات ارتباااث معااامالت تراوحاات وقااد أخرأ، جهااة من الكليااة
(0.64-0.87) . 
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 الدراسة أداتي صدق
  ول من المحكمين من (10) على األولية بصااورتهما عرضااهما تم الدراسااة ألداتي المحتوأ صاادق من للتحقق

 مناساابتها ومدأ العبارات وضااوح مدأ لتحديد األردنية الجامعات في التربوية اودارة في المت،صااصااين والكفااة ال،برة
 األداتين تظهر هاحتى حذ  أو تعديلها أو والعبارات الفقرات بعض نضافة  من مناسباً  يرونه ما ونبداا للمجال، وأهميتها
  النهائية. بصورتهما

 الدراسة أداتي ثبات
 ثبات باسااات،دام الدراساااة ألداتي الثبات لقياد ومعلمة؛ معلمًا (40) بواقع الدراساااة عينة خارج من عينة أخذ تم
 (.2 ،1) الجدوالن ويوضح (،Cronbach-Alpha) ألفا كرونباخ معادلة حساب خالل من وكذلك اوعادة،

 التبادلية القيادة لفقرات الكلية والدرجة للمجاالت اإلعادة وثبات ألفا كرونباخ الداخلي االتساق معامل (:1) الجدول
 الداخلي االتساق اإلعادة ثبات المجال

 0.91 0.88 المدير أداا تقييم

 0.89 0.90 والعقاب الثواب

 0.92 0.89 المهنية التنمية

 0.91 0.89 التبادلية القيادة ممارسة درجة

 التنظيمي اإلبداع مستوى لفقرات الكلية والدرجة للمجاالت اإلعادة وثبات ألفا كرونباخ الداخلي االتساق معامل (:2) الجدول

 الداخلي االتساق اإلعادة ثبات المجال
 0.88 0.89 التنظيمية الطالقة

 0.91 0.92 التنظيمية المرونة

 0.92 0.90 الملكالت حل

 0.91 0.90 التنظيمي اوبداع

 وثبات ألفا، كرونباخ معادلة حسب  الداخلي االتساق  بطريقة الثبات معامل حساب  (2 ،1) الجدولين نتائج تظهر
 الدراسة. هذه لغايات مالئمة القيم هذه واعتبرت للمجاالت اوعادة
 الدراسة أداتي تصحيح

 وُتعطى االسااتبانة، فقرات من فقرة لكل نجابات خمس يعطي الذل ال،ماسااي (Likert) ليكرت مقياد اعتماد تم

 الدراساااااااة، عينة على االساااااااتبانة فقرات وعرض (،5-1) من الفقرة عن اوجابة درجة تمثل رقمية أوزاًنا اوجابات فيه 
 اآلتية: المعادلة است،دمت وقد عليها. موافقتهم درجة لتحديد

 1.33 =   4   = 1-5 =  للمقياد األدنى الحد – للمقياد األعلى الحد الفدة= طول
 3       3                        الفدات عدد       

 الفقرات: على للحكم معايير ثالثة است،دام تم وقد
 (.2.33 -1) من متدنية درجة ▪
 (.3.67 -2.34 من) متوسطة درجة ▪
 (.5.00 - 3.68) من عالية درجة ▪

 الدراسة متغيرات
 اآلتية: المتغيرات الدراسة تضمنت

 التبادلية. القيادة ممارسة درجة المستقل: المتغير
 التنظيمي. اوبداع مستوأ :التابع المتغير

 اإلحصائية المعالجة
 المعيارية. واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،دام تم والثاني األول السؤال عن لإلجابة ▪
 )بيرسون(. االرتباث معامل است،دام تم الثالث السؤال عن لإلجابة ▪
 لألداتين. الداخلي االتساق معامل ويجاد (Cronbach-Alpha) ألفا كرونباخ معادلة است،دام تم ▪

 الدراسة تطبيق إجراءات
 باآلتي: تتمثل اإلجراءات، من العديد الدراسة اشتملت

 بالموضوع. الصلة  ات السابقة الدراسات من النظرل األدب مراجعة ▪
 وثباتهما صدقهما من والتحقق السابقة والدراسات النظرل األدب نلى الرجوع خالل من الدراسة أداتي تطوير ▪
  العينة. من االستبانات وجمع الدراسة عينة أفراد على الدراسة أداتي توزيع ▪
 التوصيات. واست،الص ومناقلتها، النتائج تحليل ثم ومن (SPSS) نظام حسب االستبانات تفريغ ▪
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 ومناقشتها النتائج عرض
 الدراسة: ألسئلة وفقًا ومناقشتها الدراسة إليها توصلت التي النتائج عرض يلي فيما

 المعلمين؟ نظر وجهة من التبادلية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة ما
 ممارساااة ودرجة والرتب المعيارية واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات اسااات،راج تم الساااؤال هذا عن لإلجابة

  لك. يبين (3) والجدول المعلمين، نظر وجهة من التبادلية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل
 
 
 

 جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة لمجاالت المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:3) الجدول
 التبادلية للقيادة

 الدرجة الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجاالت التسلسل
 متوسطة 1 0.821 3.50 المدير أداا تقييم 1

 متوسطة 2 0.919 3.35 والعقاب الثواب 2

 متوسطة 3 0.870 3.28 المهنية التنمية 3

 متوسطة  0.791 3.38 الكلية الدرجة

 من التبادلية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل ممارسااة درجة أّن (3) الجدول نتائج من ُيالحظ
 عدم نلى  لك ويعزأ .(،791) معيارل بانحرا  (3.38) الحسابي  المتوّسط  بلغ ن  متوسطة،  كانت معلميهم نظر وجهة
 اومكانات توافر وعدم تطبيقها، وآلية التبادلية القيادة عن جرش محافظة في المدارد مديرل لدأ واضاااح تصاااور وجود
 األولى الّرتبة في وجاا المؤساااااااساااااااة،  وتطوير العاملين لتعزيز المكافآت تعتمد التي التبادلية القيادة نمط لتطبيق الالزمة
  لك ويعزأ متوساااطة، تقدير وبدرجة .(821) معيارل وانحرا  (،3.50) حساااابي بمتوسااّاط المدير" أداا "تقييم مجال
 والعاملين للمعلمين واضح تقييم تقديم عن التربية مديرية أمام المسؤول وهو المدرسة مدير وظائل أهم من التقييم أّن نلى
  تقدير  وبدرجة   .(،919) معيارل  وانحرا  (3.35) حساااااااابي بمتوسااااااّاط والعقاب"  "الثواب مجال  يليه  المدرساااااااة،  في

 المهنية والتنمية المدير ألداا بالتقييم قول بلااكل مرتبطة عملية هي والعقاب الثواب عملية أن نلى  لك ويعزأ متوسااطة،
 أمورهم وضااابط المعلمين مساااتوأ لتحساااين طريقة لتكون التقييم عملية بعد تأتي وهي االثنين، على تعتمد فهي للمعلمين
 تقدير وبدرجة .(870) معيارل وانحرا  (3.28) حساااااااابي بمتوساااااااط األخيرة الّرتبة في المهنية"  "التنمية  مجال  يليها 

 عن يتم والمحاضاارات والندوات التدريبية بالدورات المتمثلة المهنية التنمية وسااائل توفير أّن نلى  لك ويعزأ متوسااطة،
ية  مديرية    طريق ياجات    تحدد  والتي المحافظة    في الترب ية،  للتنمية  المعلمين احت مدارد  ومديرو  المهن هذه  ملتزمون ال  ب
 التربية. تقرها قد التي الدورات

 (2018) هديب ودراسة  (2017) الروسان  ودراسة  (2014) الجعمي دراسة  مع السؤال  هذا نتيجة اتفقت وقد
 يوساااال  دراساااااة مع الساااااؤال هذا نتيجة واختلفت متوساااااطة، التبادلية للقيادة المديرين ممارساااااة درجة أّن نتائجها فبينت
 مرتفعة. التبادلية للقيادة المديرين ممارسة درجة أّن أظهرت التي (2017)

 اآلتي: النحو على النتائج فكانت مجال كل لفقرات بالنسبة أما

 المدير أداء تقييم مجال .1
 لدأ المدير"، أداا "تقييم مجال لفقرات والمستوأ  والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية  المتوّسطات  نيجاد تّم
  لك. ُيبين (4) والجدول ،جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل

 أداء "تقييم مجال لفقرات الدراسة عينة لتقديرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية (:المتوّسطات4) الجدول
 تنازليًّا. مرّتبة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى المدير"

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 1 7770. 3.88 الوظيفية مسؤولياتهم للمعلمين يوضح 2
 مرتفعة 2 0.794 3.78 للمعلمين العمل أهدا  يوضح 1
 متوسطة 3 1.023 3.61 محددة زمنية مدة في بمهام المعلمين يكلل 3
 متوسطة 4 1.138 3.56 ورنباتهم وقدراتهم يتناسب بما للمعلمين سلطاته بعض يفوض 8
 متوسطة 5 1.161 3.47 العمل في المتميزة األفكار يلجع 6
 متوسطة 6 1.119 3.44 المناسبة التقييم بأدوات مستعينًا دائم بلكل المعلمين أداا يتابع 4
 متوسطة 7 0.869 3.18 ومؤشراتها األداا تقييم معايير وضع في المعلمين يلرك 5
 متوسطة 8 1.391 3.05 المعلمين مع التعامل في العدل يظهر 7

 متوسطة 0.821 3.50 الكلّية الّدرجة
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 المدارد  مديرل  لدأ  المدير"  أداا "تقييم مجال  لفقرات الحساااااااابي المتوساااااااط أّن (4) الجدول  نتائج  من يتبّين
 (،0.821) معيارّل بانحرا  (3.50) الحساااااابّي المتوسااااّاط بلغ ن  المتوساااااطة بالدرجة جاا جرش، محافظة في الثانوية

 (3.88) حسابّي بمتوّسط الوظيفية"، مسؤولياتهم للمعلمين "يوضح على نصت التي (2) الفقرة األولى الّرتبة في وجاات
 للمعلمين اجتماع  بعقد  العام  بداية   مع مهامهم  يبدؤون  المدارد  مديرل  أن نلى  لك  ويعزأ .(،777) معيارل  وانحرا 

 تواجههم، قد التي الملااااااكالت بعض ويوضااااااحون ومسااااااؤولياتهم، وواجباتهم مهامهم لهم يوضااااااحون تقليدل أمر وهو
 في العدل يظهر " على نصاات التي (7) الفقرة جاات األخيرة الّرتبة وفي الجديد، الدراسااي العام في توجهاتهم ويحددون
 نلى  لك ويعزأ متوسااطة، تقدير بدرجة (1.391) معيارل وانحرا  (3.05) حسااابّي بمتوساّاط " المعلمين مع التعامل
 بحساان بلااعورهم يرتبط لهم بالنساابة فالعدل الدراسااة، أداة عن أجابوا الذين المعلمين ألهواا يتعرض قد العدل مفهوم أن

 موضوعي. نير فيها الحكم يكون وقد  لك، عكس أو معهم، المدير تعامل
 والعقاب الثواب مجال .2

  لدأ والعقاب"، "الثواب مجال لفقرات والمستوأ  والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية  المتوّسطات  نيجاد تّم
  لك. ُيبين (5) والجدول ،جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل

 "الثواب مجال لفقرات الدراسة نةعي لتقديرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية (:المتوّسطات5) الجدول
 تنازليًّا. مرّتبة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى والعقاب"

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 1 1.029 3.74 التقصير على تترتب التي العقوبات للمعلمين المدير يوضح 12
 متوسطة 2 9980. 3.55 والعقاب( )الثواب في الموضوعية بالعدالة يلتزم 13

 كأساد والتعليم التربية وزارة من المقررة العامة القوانين يعتمد 9
 وتنفيذها المكافآت او العقوبات اختيار في

 متوسطة 3 1.169 3.39

 العقوبات وتنفيذ اختيار في ( الضبط )مجلس المعنيين يلرك 10
 الم،طدين المعلمين على المناسبة

 متوسطة 4 1.106 3.29

 متوسطة 5 1.080 3.27 المحدد زمانها في مكافآت من به وعد بما يوفي 14
 العقوبات معايير وضع في المدرسة في العاملين مع يتعاون 11

 المدرسية والمكافأت
 متوسطة 6 1.226 3.15

 متوسطة 7 1.308 3.08 والعقاب( )الثواب تحديد في المعلمين مع المدير يتلاور 15

 متوسطة 9190. 3.35 الكلّية الّدرجة

 المدارد  مديرل  لدأ  والعقاب"  "الثواب مجال  لفقرات الحسااااااااابي المتوساااااااط أّن (5) الجدول  نتائج  من يتبّين
 (،9190.) معيارّل بانحرا  (3.35) الحساااااابّي المتوسااااّاط بلغ ن  المتوساااااطة بالدرجة جاا جرش، محافظة في الثانوية

 التقصااير"، على تترتب التي العقوبات للمعلمين المدير "يوضااح على نصاات التي (12) الفقرة األولى الّرتبة في وجاات
 التي المعايير وتوضاايح بتحديد المديرين رنبة نلى  لك ويعزأ (،1.029) معيارل وانحرا  (3.74) حسااابّي بمتوساّاط
 في الفقرة هذه أهمية نلى باوضااااافة بعد، فيما عليها المعلمين من اعتراض هناك يكون ال حتى العمل في التقصااااير تحدد
 المعلمين مع المدير يتلاور  " على نصت  التي (15) الفقرة جاات األخيرة الّرتبة وفي العام، بداية منذ العمل سير  ضبط 
 ويعزأ متوسااااطة، تقدير بدرجة (1.308) معيارل وانحرا  (3.08) حسااااابّي بمتوساااّاط والعقاب(" )الثواب تحديد في
 اختال  أن المدارد مديرل شعور نتيجة أو السائد، التسلطي النمط يكون ولعله المدير يتبعه الذل القيادل النمط نلى  لك
 صعبًا. أمرًا والعقاب الثواب تحديد في المعلمين مع التلاور من تجعل قد المعلمين بين والفروق نظر ووجهات اآلراا

 المهنية التنمية مجال .3
  لدأ المهنية"، "التنمية مجال لفقرات والمسااتوأ والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسااابّية المتوساّاطات نيجاد تّم
  لك. ُيبين (6) والجدول ،جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل

 "التنمية مجال لفقرات الدراسة عينة لتقديرات والدرجة والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات (:6) الجدول
 تنازليًّا. مرّتبة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى المهنية"

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 لتطوير واحتياجاتهم المهني ادائهم حول مستمرة راجعة تغذية للعاملين يقدم 19
 األداا هذا

 متوسطة 1 7790. 3.45

 متوسطة 2 9620. 3.42 المهنية العاملين احتياجات لتلبية المالئم العمل مناخ يوفر 16
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 يسهم بما الوظيفية لمهامهم أدائهم أثناا في للمعلمين الالزمة المساعدة يقدم 17
 فيها مهاراتهم تطوير في

 متوسطة 3 8550. 3.34

 متوسطة 4 1.002 3.26 المهنية أداااتهم تقييم نتائج على باوعتماد المعلمين واحتياجات( )متطلبات يلبي 20
 متوسطة 5 1.231 3.25 يحتاجونها التي التدريبية الدورات في المعلمين مع المدير يتلاور 21
 متوسطة 6 1.093 3.24 أدائهم في تراجع ظهور حال في المعلمين ينبه 18
 متوسطة 7 1.144 3.24 لديهم والوالا اونتماا قيم يعزز بما قدراتهم في الكبيرة بثقته المعلمين يلعر 22
 األداا تحسين في يسهم بما الالزمة ووسائله وأدواته التعليم مصادر يوفر 23

 للعاملين المهني
 متوسطة 8 1.284 3.05

 متوسطة 8700. 3.28 الكلّية الّدرجة

 الثانوية المدارد مديرل لدأ المهنية" "التنمية مجال لفقرات الحسااابي المتوسااط أّن (6) الجدول نتائج من يتبّين
 في وجاات (،8700.) معيارّل بانحرا  (3.28) الحسابيّ  المتوّسط  بلغ ن  المتوسطة  بالدرجة جاا جرش، محافظة في

 لتطوير ونحتياجاتهم المهني ادائهم حول مستمرة راجعة تغذية للعاملين يقدم " على نصت التي (19) الفقرة األولى الّرتبة
 بتقديم  المدارد  مديرل رنبة  نلى  لك ويعزأ (،7790.) معيارل  وانحرا  (3.45) حساااااااابّي بمتوسااااااّاط األداا"، هذا

 جاات األخيرة الّرتبة وفي والملااااكالت، األخطاا تراكم عدم على وحرصااااهم للمعلمين، والسااااريعة المباشاااارة ال،برات
 المهني األداا تحساااااين في يساااااهم بما الالزمة ووساااااائله وأدواته التعليم مصاااااادر يوفر " على نصااااات التي (23) الفقرة

 ضاااااعل نلى  لك ويعزأ متوساااااطة، تقدير بدرجة (1.284) معيارل وانحرا  (3.05) حساااااابّي بمتوسااااّاط للعاملين"
 حاجات تحدد التي التربية مديرية اختصاص من هو والمستلزمات المصادر رتوفي وأن للمدارد المقدم والدعم اومكانات
 المستلزمات. هذه لتوفير للمدير داعمة وسيلة أو نمكانية وجود وعدم تقييمها، على بناا المدرسة

 من جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى التنظيمي اإلبداع مستوى ما على: نص الذي الثاني السؤال نتائج
 المعلمين؟ نظر وجهة

 اوبداع لمساااتوأ والرتب المعيارية واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات اسااات،راج تم الساااؤال هذا عن لإلجابة
  لك. يبين (7) والجدول المعلمين، نظر وجهة من جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ التنظيمي

 محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى التنظيمي اإلبداع لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:7) الجدول
 جرش

 المستوى الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجاالت التسلسل
 متوسط 1 1.020 3.53 الملكالت حل 3

 متوسط 2 9800. 3.49 التنظيمية المرونة 2

 متوسط 3 0.881 3.38 التنظيمية الطالقة 1

 متوسط 0.894 3.47 الكلي المستوأ

 من جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ التنظيمي اوبداع مسااتوأ أّن (7) الجدول نتائج من ُيالحظ
 عدم نلى  لك ويعزأ (،0.894) معيارل بانحرا  (3.47) الحسابي  المتوّسط  بلغ ن  متوسطًا،  كان معلميهم نظر وجهة

 واومكانات الموارد وشاااااااح المدارد، لمدير الموكلة المهمات كثرة ظل في التنظيمي لإلبداع الداعم المالئم المناخ وجود
 حسااابي بمتوساّاط الملااكالت" "حل مجال األولى الّرتبة في وجاا التنظيمي، اوبداع وأدوات بوسااائل المدرسااة تدعم التي
 مديرل لدأ أولوية الملكالت  حل أّن نلى  لك ويعزأ توسط، م تقدير وبمستوأ  (1.020) معيارل وانحرا  (،3.53)

 مساااتوأ  وتدني العاملين، أداا في ضاااعل  تسااابب  قد ألنها المدرساااية  الملاااكالت  تراكم عدم على وحرصاااهم  المدارد،
 تقدير وبمساااااتوأ (،0.980) معيارل وانحرا  (3.49) حساااااابي بمتوسااااّاط التنظيمية" "المرونة مجال يليه المدرساااااة،
 على نيجابا ينعكس مما المعلمين، لدأ العمل في المرونة من جو خلق المدارد مديرل محاولة نلى  لك ويعزأ متوسط،
 الّرتبة  في التنظيمية"  "الطالقة  مجال  يليه  القوانين، وتطبيق العمل  في الجمود أو بالرأل  التلااااااابث   نظهار  وعدم  أدائهم،
 هذا حاجة نلى نلى  لك ويعزأ متوسااط، تقدير وبمسااتوأ .(881) معيارل وانحرا  (3.38) حسااابي بمتوسااط األخيرة
 والمعلمين، المدير بين وباألخ  المدرساااة في العاملين جميع بين كبير تعاون وجود نلى فقرات من تضااامنه وما المجال
 عالية   خبرات نلى تحتاج  الطالقة  وأّن التنظيمية،  الطالقة  على والمعلمين المدير  بين النظر وجهات  تطابق  عدم  يؤثر وقد 

 ومجهودًا. وقتا تتطلب ألنها معظمها أو فقراتها جميع تطبيق وصعوبة بها، للقيام متراكمة
 المديرين لدأ اوبداع مساااتوأ أّن أظهرت التي (2010) واللااامايلة الساااعود دراساااة مع النتيجة هذه اتفقت وقد

 اوبداع مسااااتوأ أّن أظهرت التي (,Zinta 2013) زنتا دراسااااة مع السااااؤال هذا نتيجة واختلفت متوسااااطة، بدرجة جاا

 ومن،فضًا متوسطا جاا المديرين لدأ المهني
 اآلتي: النحو على النتائج فكانت مجال كل لفقرات بالنسبة أما
 التنظيمية الطالقة مجال .4



2021

 
 

126 

 التنظيمية"، "الطالقة مجال لفقرات والمسااااتوأ والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسااااابّية المتوساااّاطات نيجاد تّم
  لك. ُيبين (8) والجدول ،جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ

 "الطالقة مجال لفقرات الدراسة عينة لتقديرات والمستوى والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات (:8) الجدول
 تنازليًّا. مرّتبة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى التنظيمية"

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الّرتبة

 متوسط 1 934. 3.53 نبداعية بطرق مهامهم ممارسة على المعلمين يساعد 1

 متوسط 2 817. 3.51 العمل لتنظيم جديدة أفكارا يقدم 2

 متوسط 3 1.083 3.48 العمل تنظيم قرارات ات،ا  قبل التلاور فرصة المدير يوفر 5

 متوسط 4 1.119 3.40 العمل شؤون تنظيم في المناقلة أسلوب يست،دم 6

 متوسط 5 1.156 3.25 الموقل وطبيعة يتناسب بما وات،ا ها المناسبة القرارات صناعة في العاملين يلرك 3

7 
 متطلباته وفق العمل لتنظيم مستقبلية رؤية وضع في العاملين يلرك

 حوله المتوفرة واومكانات واحتياجاته
 متوسط 6 1.092 3.25

 متوسط 7 1.020 3.24 التنظيمية العمل ل،طة مناسبة خيارات وضع في العاملين يلرك 4

 متوسط 881. 3.38 الكلي المستوأ

 في الثانوية المدارد مديرل لدأ التنظيمية" "الطالقة مجال لفقرات الحساااااابي المتوساااااط أّن (8) الجدول نتائج من يتبّين
 األولى الّرتبة في وجاات ،.)881) معيارّل بانحرا  (3.38) الحسااابّي المتوساّاط بلغ ن  المتوسااطة بالدرجة جاا جرش، محافظة

 معيارل وانحرا  (3.53) حسابيّ  بمتوّسط  نبداعية"، بطرق مهامهم ممارسة  على المعلمين يساعد  " على نصت  التي (1) الفقرة
 مساااااتوأ لتحساااااين كما، مهامهم وأداا وجه، أحسااااان على بواجباتهم للقيام المدارد مديرل ساااااعي نلى نلى  لك ويعزأ .(،934)

 الّرتبة وفي عملهم، في اوبداعية الطرق عن والبحث للمعلمين ومسااااااعدة مساااااتمرا دعما منهم يتطلب مما وصاااااورتها، المدرساااااة
 حسااابّي بمتوساّاط التنظيمية" العمل ل،طة مناساابة خيارات وضااع في العاملين يلاارك " على نصاات التي (4) الفقرة جاات األخيرة

 معدة تكون قد المدرساااااااة في العمل خطة أن نلى نلى  لك ويعزأ متوساااااااطة، تقدير بدرجة (1.020) معيارل وانحرا  (3.24)
 أفضل. يكون قبلهم من التنظيمية األمور نعداد وأن المدارد، عمل على والملرفين والم،تصين المدير قبل من مسبقًا

 التنظيمية المرونة مجال .5
 التنظيمية"، "المرونة مجال لفقرات والمساااتوأ والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحساااابّية المتوسااّاطات نيجاد تّم

  لك. ُيبين (9) والجدول ،جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ
 "المرونة مجال لفقرات الدراسة عينة لتقديرات والمستوى والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات (:9الجدول)

 تنازليًّا. مرّتبة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى التنظيمية"

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الّرتبة

 متوسط 1 1.056 3.67 الحرفي بنصه وليس القانون روح وفق العاملين مع يتعامل 11
 متوسط 2 1.105 3.57  لك على ويلجعهم العمل تنظيم من تحسن التي العاملين مقترحات يتقبل 12
 متوسط 3 1.103 3.52 تنفيذها في الالزمة المرونة ويراعي العاملين ومسؤوليات مهام يتابع 13
 متوسط 4 1.184 3.51 المدرسة في العاملين بين الجيدة اوجتماعية العالقات نقامة على يحرص 10
 بصورة ال،طط هذه ومتطلبات انلطة لتنفيذ مرنة زمنية خطة وضع في العاملين يلرك 14

 دقيقة
 متوسط 5 1.078 3.43

 متوسط 6 1.074 3.42 المتبادلة الثقة على قائمة العاملين مع انسانية عالقات يقيم 8
 متوسط 7 1.210 3.30 للمعلمين المالئم النفسي المناخ المدير يوفر 9

 متوسط 9800. 3.49 الكلي المستوأ

 المدارد مديرل لدأ التنظيمية" "المرونة مجال لفقرات الحساااااااابي المتوساااااااط أّن (9) الجدول نتائج  من يتبّين
  (،0.980) معيارّل بانحرا  (3.49) الحساااابّي المتوسااّاط بلغ ن  المتوساااط بالمساااتوأ جاا جرش، محافظة في الثانوية
 الحرفي"، بنصااه وليس القانون روح وفق العاملين مع يتعامل " على نصاات التي (11) الفقرة األولى الّرتبة في وجاات
 المدير بين العالقة تسود  التي والود األلفة حالة نلى  لك ويعزأ (،1.056) معيارل وانحرا  (3.67) حسابيّ  بمتوّسط 
 كاهل يثقل أو العمل سااااير من يحد قيد كأنها القوانين جعل عدم المديرين ومحاولة جرش، محافظة مدارد في والمعلمين
 للمعلمين" المالئم النفسااااااي المناخ المدير يوفر " على نصاااااات التي (9) الفقرة جاات األخيرة الّرتبة وفي معه، المعلمين
 الكبيرة الضااااغوث نلى  لك ويعزأ متوسااااط، تقدير بمسااااتوأ (1.210) معيارل وانحرا  (3.30) حسااااابّي بمتوساااّاط
 قليل. النفسية بالراحة المعلمين شعور يجعل مما المعلمين مسؤولية على تقع التي والواجبات والمهمات
 المشكالت حل مجال .6
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  لدأ الملااكالت"، "حل مجال لفقرات والمسااتوأ والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسااابّية المتوساّاطات نيجاد تّم
  لك. ُيبين (10) والجدول ،جرش محافظة في الثانوية المدارد مديرل

 "حل مجال لفقرات الدراسة عينة لتقديرات والمستوى والّرتب المعيارّية واالنحرافات الحسابّية المتوّسطات (:10) الجدول
 تنازليًّا. مرّتبة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى المشكالت"

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الّرتبة

 متوسط 1 1.022 3.57 الملكلة لحل مناسبة خيارات وضع في المعنيين يلرك 17

 متوسط 2 1.074 3.57 المتوفرة واومكانات الظرو  الملكالت حل تنفيذ في يراعي 19

 متوسط 3 1.067 3.57 المدرسة تواجه التي الملكالت حل في ال،برة بأهل يستعين 20

 متوسط 4 1.214 3.52 وزمانًا مكانًا عليه المتفق الحل تنفيذ يتابع 21

 متوسط 5 1.056 3.50 تنفيذه في منها األفضل اختيار ثم الملكالت لحل المناسبة االبدال المعنيين مع ي،تار 18

 متوسط 6 1.290 3.49 وقضاياها المدرسة ملكالت حل في يساعده مناسبًا فريقًا يكون 15

 متوسط 7 1.193 3.49 معها التعامل قبل دقيق بلكل الملكلة المعنيين مع يحدد 16

 متوسط 1.020 3.53 الكلّية الّدرجة

 المدارد مديرل لدأ الملااااااكالت" "حل مجال لفقرات الحسااااااابي المتوسااااااط أّن (10) الجدول نتائج من يتبّين
  (،1.020) معيارّل بانحرا  (3.53) الحساااابّي المتوسااّاط بلغ ن  المتوساااط بالمساااتوأ جاا جرش، محافظة في الثانوية
 الملاااكلة"، لحل مناسااابة خيارات وضاااع في المعنيين يلااارك " على نصااات التي (17) الفقرة األولى الّرتبة في وجاات
 أمرا يكون ما نالبا المدرسية الملكالت حل أّن نلى  لك ويعزأ (،1.022) معيارل وانحرا  (3.57) حسابّي بمتوّسط
 تكون أن بد ال حلها خيارات فإن وبالتالي المدرساااااة، في العاملين جميع ت،  الملاااااكلة تكون عندما وباألخ  جماعيًا
 بلااكل الملااكلة المعنيين مع يحدد " على نصاات التي (16) الفقرة جاات األخيرة الّرتبة وفي فيها، المعنيين مع بالتلاااور
 نلى  لك ويعزأ متوسط،  تقدير بمستوأ  (1.020) معيارل وانحرا  (3.49) حسابيّ  بمتوّسط  معها" التعامل قبل دقيق
 يتم ما ونالبًا حدوثها، قبل الملااااكالت مع للتعامل المدأ بعيدة نظرة وجود عدم أو حدوثها قبل الملااااكلة معالجة عدم أّن

 حدوثها. بعد معها التعامل أو للملكلة حل عن البحث
 بين (α=0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة توجد هل على: نص الذي الثالث السؤال نتائج

 ؟ التنظيمي اإلبداع مستوى وبين التبادلية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة
 للقيادة الثانوية المدارد مديرل ممارسة  درجة بين بيرسون  ارتباث معامل است،راج  تم السؤال  هذا عن لإلجابة

  لك. يوضح (11) والجدول التنظيمي، اوبداع مستوأ وبين التبادلية
 التبادلية للقيادة جرش محافظة في الثانوية المدارس مديري ممارسة درجة بين للعالقة بيرسون ارتباط معامل (:11) الجدول

 المعلمين نظر وجهة من لديهم التنظيمي اإلبداع مستوى وبين

  المجال
 الطالقة

 التنظيمية
 المرونة
 التنظيمية

 المشكالت حل
 اإلبداع

 التنظيمي

 المدير أداا تقييم

 (**)808. (**)670. (**)784. (**)812. ر االرتباث معامل

 000. 000. 000. 000. اوحصائية الداللة

 274 274 274 274 العدد

 والعقاب الثواب

 (**)871. (**)856. (**)717. (**)862. ر االرتباث معامل

 000. 000. 000. 000. اوحصائية الداللة

 274 274 274 274 العدد

 المهنية التنمية

 (**)799. (**)684. (**)713. (**)848. ر االرتباث معامل

 000. 000. 000. 000. اوحصائية الداللة

 274 274 274 274 العدد

 القيادة ممارسة درجة
 التبادلية

 (**)905. (**)806. (**)809. (**)923. ر االرتباث معامل

 000. 000. 000. 000. اوحصائية الداللة

 274 274 274 274 العدد

 (.0.01) الداللة مستوأ عند نحصائيا دالة **      (.0.05) الداللة مستوأ عند نحصائيا دالة *
 في الثانوية المدارد مديرل ممارساااااااة درجة بين نحصاااااااائيا دالة ايجابية عالقة وجود (11) الجدول من يتبين

 القيادة أّن نلى  لك ويعزأ المعلمين، نظر وجهة من لديهم التنظيمي اوبداع مساااتوأ وبين التبادلية للقيادة جرش محافظة
 وتحقيق التنافس من جًوا يوفر ما وهو محددة، معايير وفق والعقاب الثواب تعتمد فهي وعادلة موضاااااوعية قيادة التبادلية
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 لقاا والمكافآت الحوافز وتقديم ومعنول مادل ودعم تلاااااجيع يتطلب التنظيمي واوبداع المؤساااااساااااات، أفراد بين اوبداع
 اوبداع. يحفز ما وهو المميزة، األفكار

 التبادلية القيادة بين ارتباطية عالقة وجود في (Korkmaz, 2007) كوركماز دراسااة مع النتيجة هذه اتفقت وقد

 ومع التنظيمية، والمواطنة التبادلية القيادة بين ارتباطية عالقة وجود في (2017) الروسااان ودراسااة التنظيمية والصااحة
 واللاامايلة السااعود دراسااة ومع التنظيمي، والوالا التبادلية القيادة بين ارتباطية عالقة وجود في (2018) هديب دراسااة

 اوبداعي. السلوك ومستوأ القيادة أنماث بين ارتباطية عالقة وجود في (2010)
  التوصيات

 التبادلية القيادة أساااااس لهم توضاااااح جرش محافظة في المدارد لمديرل تدريبية وبرامج ومحاضااااارات ندوات عقد ▪
 تطبيقها. وكيفية وضوابطها التنظيمي، واوبداع

 جرش. محافظة في مهنيًا المعلمين تنمية في تسهم التي المستمرة التدريبية الدورات نتاحة ▪
 المعلمين، مع التعامل  في العدل  نظهار  على مدارد مديرل جرش محافظة   في التربية  مديرية في المساااااااؤولين حث ▪

 وتوفير الالزمة، ووسائله  وأدواته التعليم مصادر  توفير في ومساعدتهم  والعقاب(، )الثواب تحديد في معهم والتلاور 
 لهم. المالئم النفسي المناخ

  ل،طة مناساابة خيارات وضااع في ونشااراكهم والعقاب، الثواب تحديد في المعلمين مع التلاااور على المديرين تلااجيع ▪
 التنظيمية. العمل
  المراجع

 جرير. دار عمان: .المعاصرة المدرسية اودارة (.2006) محمد الكلك، أبو
 البالسااتيك تحويل وحدة شااركة حالة والمتوسااطة الصااغيرة المؤسااسااات في العاملين أداا على التنظيمي اوبداع أثر (.2014) محجوبي أسااامة،
 الجزائر. مرباح، قاصدل جامعة منلورة، نير ماجستير رسالة .بورفلة للجنوب
  برضااااااااا وعالقتها  الكويت  دولة  في االبتدائية   المدارد  مديرات  لدأ  والمتساااااااااهلة  والتبادلية   التحويلية  القيادة  أنماث  (.2014) هيا  الجعمي،
 األردن. األوسط، اللرق جامعة منلورة، نير ماجستير رسالة .عملهن عن المعلمات
 صفاا. دار عمان: .اوستراتيجية اودارة في المعلومات وتكنولوجيا اوبداع دور (.2009) هيثم الجندل،
 الثقافة. دار عمان: .المدرسية اودارة تطوير (.2009) الفتاح عبد ال،واجا،
 الكتب. دار بغداد: .التنظيمي والسلوك المؤسسة نظرية (.2004) عادل وصالح، منقد دانر،

 وجهة  من المعلمين بتمكين الكويت  دولة  في الثانوية   المدارد  لمديرل  والتبادلية   التحويلية  القيادتين  نمطي عالقة  (.2013) زهراا الرفاعي، 
 األردن. األوسط، اللرق جامعة منلورة، نير ماجستير رسالة .نظرهم

  للمعلمين. التنظيمية المواطنة بساااالوك وعالقتهما الحكومية المدارد مديرل لدأ التبادلية والقيادة التحويلية القيادة (.2017) محمد الروسااااان،
 .198-184 (،12)6 ،المت،صصة التربوية الدولية المجلة
 للنلر. اللروق دار عمان: .التفكير مهارات تدريس (.2003) جودت سعادة،
  .للمعلمين اوبداعي بالساالوك وعالقتها األردن في العامة الثانوية المدارد لمديرل اودارية األنماث .(2010) معن واللاامايلة، راتب السااعود،
 .205-167 (،1) 22 اوسالمية. والدراسات التربوية العلوم -سعود الملك جامعة مجلة
 العامة. اودارة معهد الرياض: األصبحي. محمد ترجمة: .والقيادة التنظيمية الثقافة (.2011) ندنار شاين،

 .األردنية الطيران شااركات في الموظفين نظر وجهة من العاملين وأداا التنظيمي اوبداع على التحويلية القيادة أثر (.2017) مالك شااطناول،
 األردن. اليرموك، جامعة منلورة، نير ماجستير رسالة

  دراسااة .األردنية األعمال لمؤسااسااات ميدانية دراسااة المعرفة: اقتصاااد نحو التحول ومتطلبات السااائدة القيادة أساااليب (.2005) هالة صاابرل،
 األردن. الزيتونة، جامعة منلورة، ميدانية

 الرضا. دار دملق: .واالبتكار اوبداع ندارة (.2001) رعد الصر ،
  العلمية. الدار عمان: .حديثة ندارية مفاهيم (.2003) محمد الصيرفي،
سام  الضمور،  لفيات    في للعاملين الناقد التفكير مهارات اكتساب  في والتبادلية التحويلية القيادتين أثر (.2010) ابت   العلوم مجلة األردنية. المست
 .554-522 (،2)37 ،اودارية
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 االعاقة ذوي للطلبة السلوكية المشكالت من للحد البيئي والسلوك الوظيفي السلوك تقييم دمج فعالية
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 الملخص
 من للحد البيدي السااااااالوك وتقييم الوظيفي السااااااالوك تقييم دمج فعالية على التعر  نلى الحالية الدراساااااااة هدفت
 وأحدث أهم من االسااتراتيجيتان وتعد عّمان، في االعاقة  ول نير من والطلبة االعاقة  ول للطلبة الساالوكية الملااكالت

 وتكون اونسااااني، السااالوك تعديل في المعرفية السااالوكية النظرية على تبنى والتي السااالوك تعديل وطرق اساااتراتيجيات
 والطلبة عمان، في العام التعليم مدارد في والمدمجين المت،صاصاة   المراكز في االعاقة  ول الطلبة من الدراساة  مجتمع
 في طالبة أحداهما معوقتين طالبتين طالبات: ثالث من وتكونت قصاااااادل بلااااااكل العينة اختيار تم االعاقة،  ول نير من

 ملااكالت لديهن وجميعهن عامة، مدرسااة في معوقة نير والثالثة عامة، مدرسااة في مدمجة واألخرأ مت،صاا  مركز
 (BIP3) الثالث اصاااداره في السااالوكي للتدخل للت،طيط اللاااامل الدليل اسااات،دم تم الدراساااة هذه هد  ولتحقيق سااالوكية،

 للسااااااالوك القاعدل ال،ط مقارنةو البيانية الرساااااااوم تحليل خالل ومن (،2015 )حميدان، طورها والتي للدراساااااااة كأداة
 بالطالب. المحيطة والبيدة الساااالوك وظيفة تقييم اسااااتراتيجيات على بنيت التي التدخل نجراات بعد حدثت التي بالتغيرات

 واضاااحة فاعلية له البيدي( السااالوك وتقييم الوظيفي، السااالوك )تقييم التقييمين بين الدمج أن على النتيجة نلى التوصااال تم
 ونير العام، التعليم مدارد في والمدمجين المت،صااصااة  المراكز في المعوقين الطلبة لدأ الساالوكية الملااكالت من للحد

 الساالوك تعديل اسااتراتيجيات من حديث كنوع الساات،دامه الدراسااة نهاية في التوصااية وتم العامة، المدارد في المعوقين
 السلوك. وبيدة السلوك وظيفة عن متكاملة نظرة من له لما

 من الطلبة -االعاقة  ول الطلبة الساالوكية الملااكالت -البيدي الساالوك وتقييم - الوظيفي الساالوك تقييم :المفتاحية الكلمات
 االعاقة  ول نير
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Abstract 

This study aimed to examine the effects of Combining Functional Behavioral 
Assessment and Eco-behavioral Assessment in Reducing Behavioral Problems for Students 
With or Without Disabilities in Amman, The two strategies are considered one of the most 
important and the latest strategies and methods of modifying behavior, which are based on 
cognitive behavioral theory in modifying human behavior,The study population consists of 
students with disabilities in specialized centers and students who are integrated into general 
education schools, and students who are not disabled. The sample consisted of three 
students who were selected using Purposive method: Two students with disabilities, one is 
a student in a specialized center and the other is integrated in a public school, and the third 
is not disabled in a public school, and all of them have behavioral problems, 

To achieve the aims of the study The behavioral intervention planning manual – third 
edition (BIP3) - was used as a study tool, which was developed by (Hemedean, 2015) and By 
analyzing the charts and comparing the baseline of behavior with the changes that occurred 
after the intervention procedures that were based on behavior function evaluation 
strategies And the environment surrounding the student, The result was reached that the 
Combining of the two Assessments (Functional Behavioral Assessment and Eco-behavioral 
Assessment) has a clear effectiveness to reduce behavioral problems among students with 
disabilities in specialized centers and who are included in general education schools, and 
non-disabled in public schools, The study recommended to use the Combining of the two 
Assessments (Functional Behavioral Assessment and Eco-behavioral Assessment) as a 
modern type of behavior modification strategies because it has an integrated view About 
the Behavior function and the behavior environment. 
Keywords: Functional Behavioral Assessment , Eco-behavioral Assessment ,Behavioral 
Problems , Students With , Without Disabilities  
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 :المقدمة
 واورشاااااااد النفس علم من األخرأ العلوم من الكثير مع وتداخلها التربية ميادين في والتقدم والتطور الحداثة نن
 التغيرات ومواكبة اونساااانية، المعرفة حدود أقصاااى نلى العلوم بهذه الساااير نحو والتوجهات ونيرها، ال،اصاااة والتربية
 المبادئ  ترسااااااايس في كبير أثر من الميدان  لهذا  لما  السااااااالوكي التعديل   ميدان  في النظر نلى دعا  فيها،  جديد   هو ما  وكل 

 على تامًا اعتمادًا معتمدًا وجعله أقرانه، وبين وأسرته،  مجتمعه في مقبواًل الفرد تجعل التي المهارات واكتساب  واألخالق
 وحاجات وتفرده، طفل كل حاجات تدعم بصاااامة ووضااااع الساااالوك، تعديل في بالبحث الجاد التفكير نلى دعا مما نفسااااه،
 ضااااااابط عملية  تتم خاللها  من التي العوامل  لمعرفة  البحوث من الكثير وساااااااعت  الحداثة،   هذه  لمثل  والتربويين المربيين
 مثاًل، التطبيقية كالبحوث السااالوكات تلك تحساااين نلى تؤدل التي والعوامل المتغيرات عن والبحث اونساااانية، السااالوكات
 في الدراساااااااة  من أكثر االجتماعي  ظرفها  أو ساااااااياقها    في تحدث  كما  االجتماعية   الداللة    ات السااااااالوكات  تدرد  والتي

 (،2018)الزريقات، المتغيرات أثر فح  لغرض الدراساااة بتصاااميم تهتم الم،برية البحوث نن ن  الم،برية، األوضااااع
 (ABA) التطبيقي السااااالوك تحليل وخاصاااااة التجريبي العلمي البحث أثر السااااالوكي النفس علم في الدراساااااات بينت كما

Applied Behavior Analysis، اونساااني، الساالوك وتغيير تعديل في ونيجابية فعالية األساااليب أكثر من أنه وأظهرت 

 وما (،2017 )ال،طيب، النفساااي  واورشااااد ال،اصاااة  التربية في وبالذات والنفساااية التربوية المجاالت بكافة يحيط وهذا
 العمل تعيق ما بطريقة فهي خاصاااااة، وعناية اهتمامًا وجدت التي المساااااائل أهم من واحدة السااااالوكية الملاااااكالت زالت

 والوظيفية األدائية القدرات على كبيرًا تأثيرا تؤثر التي السااااالبية العوامل أكثر من وتعتبر التعليمي، والتربول المدرساااااي
 المعلمين قبل من والجهد الوقت وتساااتهلك والنظام المدرساااي واألمن واالساااتقرار الصااافي المناخ تزعزع أنها كما للفرد،

 التحصاايل مسااتوأ تدني نلى يؤدل األمر وهذا التعليمية، العملية حساااب على الصاافي التفاعل عملية وتلااوش والمديرين،
 السااالوك علم ميدان في والمهنيين الباحثين أمام الطريق أصااابح  لك على وبناًا (،2003 حميدان، )أبو التعلم وم،رجات
 الميدانية، الممارسااات لتصااحيح الساالوك، وتعديل الصااحيحة نير األفكار لدحض مكثفة، جهود بذل نلى بحاجة اونساااني
 وتحساااااين جديدة، أسااااااليب تطوير لىن أدأ مما اوجرااات، لهذه ال،اطدة والتطبيقات الملاااااكالت من للمزيد تجنبًا و لك

 والتي اللااائعة، للمصااطلحات بديلة مصااطلحات اساات،دام على التلااجيع خالل من الساالوك، لتغيير المساات،دمة األساااليب
 تعديل ميدان فإن الباحثة، نظر وجهة ومن (،2017 )ال،طيب، السااالوك تعديل عن النمطية السااالبية األفكار لتعدل جاات
 ميدان في جديد تقييم نجراا على العمل أصااابح الحاجة لهذه وتبعًا فيه، تغيير وحداث ومؤثرة ثاقبة لنظرة يحتاج السااالوك
 نلى بحاجة والتي السااالوكية الملااااكالت من العديد يعاني مجتمع في بصااامة يترك وقد األهمية، بالغ أمرًا السااالوك تعديل
 البيدي الساالوك تقييم بين الدمج خالل من وحداثة، تقدم من نليه اوشااارة تم ما يواكب جديد بأساالوب الساالوك وتقييم تعديل
 الوظيل السلوك وتقييم
 الدراسة: مشكلة

 من للحد  البيدي( السااااااالوك وتقييم الوظيفي السااااااالوك )تقييم دمج فعالية   التعر  هو الدراساااااااة  هذه  من الغرض
 على تبنى والتي الحديثة، الساالوك تعديل وطرق اسااتراتيجيات وأحدث أهم من االسااتراتيجيتان وتعد الساالوكية الملااكالت
 اآلتية: األسدلة عن اوجابة الدراسة تحاول وبهذا اونساني، السلوك تعديل في المعرفية السلوكية النظرية

 عينة لدأ السلوكية الملكالت من الحد في البيدي السلوك وتقييم الوظيفي السلوك تقييم بين الدمج فعالية مدأ ما .1
 المت،صصة؟ المراكز في االعاقة( ) ول الطلبة من

 عينة لدأ السلوكية الملكالت من الحد في البيدي السلوك وتقييم الوظيفي السلوك تقييم بين الدمج فعالية مدأ ما .2
 عّمان؟ في المدارد في االعاقة(  ول )نير الطلبة من

 عينة لدأ السلوكية الملكالت من الحد في البيدي السلوك وتقييم الوظيفي السلوك تقييم بين الدمج فعالية مدأ ما .3
 عّمان. في المدارد في المدمجين( االعاقة ) ول الطلبة من

 الدراسة: أهمية
 العربية الدراسااااات لها تتطرق لم التي والحديثة الهامة الموضااااوعات أحد تتناول أنها في الدراسااااة أهمية تتمثل

 السااااالوك تقييم على المبنية لالساااااتراتيجيات والتربويين المربيين حاجة مدأ تبين والتي -الباحثة علم حد على- الساااااابقة
 الساالوك وتقييم الوظيفي الساالوك تقييم ضاارورة توضاايح في الدراسااة هذه أهمية تبرز كما البيدي، الساالوك وتقييم الوظيفي
  ول ونير العام، التعليم مدارد في والمدمجين المت،صااااصااااة  المراكز في االعاقة ) ول عام بلااااكل الطلبة لدأ البيدي
 ضاامن الساالوكي، التقييم برامج في توافرها الواجب والمتطلبات االحتياجات على والوقو  العامة(، المدارد في االعاقة
 التي الدراسات أولى من الدراسة هذه تعد كما والتعليمية، التربوية الظرو  من العديد في لالست،دام تصلح موحدة نما ج
 تضاايل قد بذلك وهي -الباحثة علم حسااب- عربيًا البيدي الساالوك وتقييم الوظيفي الساالوك التقييم دمج موضااوع في تبحث
 المجال. هذا في أخرأ بدراسات القـيام في السلوك ومعدلي التربويين من والمهتمين الباحثين يفيد جديدًا وأسلوبًا معرفًة
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 يلي: فيما العملية الناحية من الدراسة أهمية تبرز
 ال،اصة التربية وأخصائيي النفسيين واألخصائيين السلوك لمعدلي الالزمة المعرفة تقديم في الدراسة هذه تفيد .1

 المادية األكاديمية واحتياجاتهم األطفال مع يتناسب بلكل السلوك تعديل كيفية في عام بلكل والتربويين
 دوليًا. المتبعة الممارسات وأفضل أحدث وفق ةواالنفعالي واالجتماعية

 تتناسب كي لتكييفها الم،تلفة التربوية البرامج وت،طيط السلوك تعديل برامج نعداد على القائمين الدراسة هذه تفيد .2
 االعاقة(.  ول ونير االعاقة ) ول الطلبة مع
 الطفولة في لألطفال السلوكية الملكالت من الحد بغرض السلوك تعديل ل،طط حديثة أطرًا الدراسة هذه توفر .3

 االعاقة.  ول ونير االعاقة  ول من الدراسة مقاعد ضمن والطلبة المبكرة
 دراسات نجراا في الدراسة هذه من عليها الحصول سيتم التي النتائج من والمهتمين الباحثين استفادة نمكانية .4

 نتائج. من نليه التوصل تم لما ومدعمة ملابهة أخرأ
 : الدراسة مصطلحات

 اآلتية: المصطلحات على الدراسة هذه اشتملت
 المحتملة أو الممكنة وعالقتها الصااااافية الغرفة متغيرات مباشااااار بلاااااكل يقّيم نمو ج هو :البيئي السؤؤؤؤؤلوك تقييم

 الطالب. فعل رد ظهور وفرصااة والبيدية، التعليمية العوامل بين الترابط من متساالساالة  صااورة يوفر وهو الفعال، بالتعليم
(Watson, Gable & Greenwood، 2010) 

 لدأ ساااالوكية ملااااكلة ظهور نلى ويؤدل مالحظته يتم بيدي مثير أل بأنه: نجرائيًا البيدي الساااالوك تقييم ويعّر 
 الطفل. لدأ أو الطالب

 يتحقق الذل والهد  الغاية تفساير  نلى تهد  التي المنظمة اوجرااات من مجموعة هو :الوظيفي السؤلوك  تقييم
 لمسااااعدة وظيفته، أو السااالوك  لك أهدا  حول الفرضااايات ووضاااع السااالوك،  لك تحليل خالل من السااالوك، وراا من

 المالئمة  نير الطالب   سااااااالوكات   تغيير نلى سااااااايؤدل والذل  المناسااااااااب،  التدخل   اختيار  على المدرسااااااااة  في العاملين 
McConnell, Patton & Polloway، 2006.)) 

 أو لهد  يحدث ولكنه سااااايدًا، ليس بأنه السااااالوك نلى النظر أنه على (FBA) الوظيفي السااااالوك تقييم يعّر  كما

 السلوك  هذا وقل على تساعد  استراتيجيات  لبناا المناسبة  البداية تعتبر ما بسلوك  الفرد يقوم لما ا وفهم الفرد، ت،دم ناية
(.Mauro، 2013) 

 الذل والموقل الوقت وتحديد الساالوكية، للملااكلة الدقيق الوصاال بأنه نجرائيًا: الوظيفي الساالوك التقييم ويّعر 
 وجمع السااااالوكية، الملاااااكلة اساااااتمرار على تعمل التي البعدية المثيرات وتحديد الملاااااكلة، هذه ظهور فرصاااااة من يزيد

 المناسب. العالجي التدخل على للعمل حولها المعلومات
 (McConnell and et al، 2006) وبولووال وباتون كونيل ماك من كل عر  كما :السؤؤؤؤلوكية المشؤؤؤؤكالت

 والتعلم. التعليمات تلقي على الطالب قدرة دون تحول التي السلوكات بأنها السلوكية الملكالت
 مع سااالوكيًا تكيفهم تمنع والتي الطلبة، عند مالحظتها يتم ملاااكالت بأنها :نجرائيًا السااالوكية الملاااكالت وتعّر 

 المطلوب. باللكل التعليم تلقي من وتمنعهم أقرانهم،
 وتهيدة تلااا،يصاااهم،   طرائق حيث من المربيين، قبل من خاصااااً  اهتمامًا تساااتدعي  فدة هم :االعاقة ذوي الطلبة

 لألفراد العام  المتوساااااااط عن ملحوظًا انحرافًا ينحرفون ألنهم و لك المالئمة،  التدريس  طرائق واختيار  التربوية، البرامج
 (2016 )الجوالدة، واللغول واونفعالي، والحركي، والعقلي، الحسي، نموهم، في و لك العاديين،

 نعاقتهم، طبيعة عن ناتجة تكون قد سااااالوكية ملاااااكالت لديهم أطفال بأنهم :نجرائيًا االعاقة  ول الطلبة ويعّر 

 الدمج. بمدارد أو المت،صصة، االعاقة  ول بمراكز والملتحقين
 ومحدداتها: الدراسة حدود

 (.(2020 / 2019للعام األول الدراسي الفصل خالل :الزمانية الحدود
 عمان. في ال،اصة اوحتياجات لذول مت،ص  مركز وفي عمان، مدارد في الدراسة هذه تطبيق تم :المكانية الحدود
شرية  الحدود سة  هذه تطبيق تم :الب  مركز في طالبة أحداهما معوقتين طالبتين : طالبات ثالث من تكونت عينة على الدرا

 سلوكية. ملكالت لديهن وجميعهن عامة، مدرسة في معوقة نير والثالثة عامة، مدرسة في مدمجة واألخرأ مت،ص 
 الدراسة: محددات

 الدراسة: أفراد
 مدمجة واآلخرأ مت،صااا  مركز في طالبة نحداهما معوقتين طالبتين :طالبات ثالثة من الدراساااة عينة تتألل

 سلوكية. ملكالت لديهن وجميعهن عامة، مدرسة في معوقة نير والثالثة عامة، مدرسة في
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 السابقة الدراسات
 هدفت دراسااااة (،Watson, Gable & Greenwood، 2010) وود وجرين وجابل واتسااااون من كل أجرأ

 باست،دام  األكاديمي، والتعلم بالتحصيل  وعالقته التعليمي السلوكي  للتدخل الطلبة فعل لردود أكبر فهم على الحصول  نلى
 العرقية، واألقليات البيض الطلبة من تكونت عينة على التجريبي المنهج الدراسااااااة اتبعت (،EBA) البيدي الساااااالوك تقييم

 النتائج  خلصااااااات االعاقة،    ول نير منن والطلبة  االعاقة    ول والطلبة  العالي،  الدخل   و ول المتدني  الدخل    ول وطلبة 
 لسلوكيات  كاملة سياقية  صورة  يعطي (RTI) للتدريب االستجابة  استراتيجية  مع (EBA) البيدي السلوك  تقييم دمج أن نلى

 في الزيااادة من وتمكن تطور التي والتعليميااة البيديااة العواماال بتعريل للمالحظين الساااااااماااح  طريق عن و لااك الطلبااة
 في المساااااااتويات متعددة والوقاية التدخل برامج في تدمج أن بساااااااهولة ممكن المعرفة هذه للطلبة، األكاديمي التحصااااااايل
 االعاقة  ول للطلبة االحتياجات أفضااااااال تلبي بكيفية المعلومات من كبير قدر نعطاا في البحث هذا وسااااااااهم المدارد،
 االعاقة.  ول ونير

 نلى هاادفاات (OLIVER, NORMAND & PRATT، 2015) دراساااااااااة وبرات ونورمااانااد اوليفر أجرأ كمااا

 وتم الوصاافي، المنهج الدراسااة اساات،دمت الساالوك، محللين قبل من تساات،دم التي الوظيفي الساالوك تقييم طرق اسااتقصاااا
 من ملاااارًكا 682 من الدراساااة عينة وتكونت ،Likert نوع من مقياد باسااات،دام FBA أسااااليب فائدة حول اآلراا جمع

 الملاااااركين من وُطلب اساااات،دامًا، األكثر التقييمات هي الوصاااافية التقييمات أن الدراسااااة نتائج وبينت الساااالوك، محللي
 (٪90.2) وأشار الحالية، ممارساتهم من كجزا الم،تلفة التقييم استراتيجيات است،دام كيفية نلى "ال" أو "نعم" ب اوشارة

 أفاد الم،تلفة، التقييم الساااتراتيجيات النسااابي االسااات،دام فح  عند روتيني، بلاااكل تسااات،دم كانت FBA أن المجيبين من

 الوصااافية التقييمات أن (٪83.1و كر) وظيفية، تحليالت من أكثر اسااات،دمت الم،بر تقييمات أن المجيبين من (71.3٪)

 التدخل اساااتراتيجيات لتطوير ضااارورية FBA أن النتيجة وكانت الوظيفية، التحليالت من أكثر متكرر بلاااكل اسااات،دمت

 الفعالة.
 اوصاادار  - الساالوكي  التدخل لت،طيط اللااامل  الدليل فعالية اختبار نلى هدفت دراسااة  (2015) حميدان وأجرأ

 نظر وجهة تقديم خالل من الوظيفي السااالوك تقييم تقنيات باسااات،دام السااالوكية الطلبة ملاااكالت مساااتوأ تقليل في الثالث
 والتربويين الم،تصين  تواجه التي الصعوبات  تحديد نلى الدراسة  هدفت كما السلوكية،  واألنماث السلوكات  لطبيعة سياقية 
 الدليل واساات،دم التجريبي، شاابه المنهج الدراسااة واتبعت الصااعوبات، تلك لتذليل بتوصاايات وال،روج النتائج تطبيق أثناا

 8 الدراسة  عينة شملت  للدراسة،  كأداتين المعلمين مقابلة ونمو ج (،BIP-3) الثالث اوصدار  – السلوكي  التدخل لت،طيط

 في االضاااطراب بهذا شااا،صاااوا  والذين التوحد طيل باضاااطراب مصاااابين فدات)طلبة أربعة على الموزعين الطلبة من
 في مدمجين معوقين طلبة المت،صاااصاااة،  المراكز في الملااا،صاااين  العقلية اوعاقة  ول من طلبة مت،صاااصاااة،  مراكز
 متنوعة  سااااااالوكية  ملاااااااكالت يظهرون ممن العام(،  التعليم مدارد  في معوقين نير طلبة  عام،  بلاااااااكل  التعليم اردمد 

 وبلكل  ساهمت  FBA الوظيفي السلوك  تقييم استراتيجيات  أن نلى النتائج وخلصت  معلميهم، ترشيحات  حسب  وواضحة 

 أشارت  كما التربوية، البيدات م،تلل ضمن  لالست،دام  النما ج مالئمة كذلك السلوكية  الطلبة ملكالت  من الحد في كبير
 الفريق. بعمل تتعلق تواجههم كانت التي الصعوبات أن نلى الم،تصين تواجه التي بالصعوبات ي،ت  فيما النتائج

 ,Dunlap, Kern) وفالك ووايت وشااااايلدز وولسااااون وكالرك وديبركزل وكيرن دونالب من كًل دراسااااة أما
dePerczel, Clarke, Wilson, Childs, White, & Falk، 2018)  للطلبة الوظيفي والتحليل التقييم قابلية تقدير نلى 

 المقابالت اساااااات،دام وتم التجريبي، المنهج الدراسااااااة اتبعت وعاطفية، ساااااالوكية اضااااااطرابات لديهم بأن الموصااااااوفين
 نتائج وكانت طلبة، 5 من الدراساااة عينة وتكونت للدراساااة، كأدوات المباشااارة الصااافية والمالحظات مساااجلة ومراجعات
 المرنوبة نير الساااالوكات نساااابة تقليل الى أدت العالي والتعزيز والثناا المدح على تحتول التي الحصاااا  أن الدراسااااة
 على احتوت أقل وتعزيز وثناا مدح بها كان التي الحصاااا  بالمقابل الحصاااا ، اثناا المرنوبة الساااالوكات من وزادت
 المرنوبة. السلوكات من وقللت المرنوبة نير السلوكات من متزايدة نسب

 نلى هدفت دراسااة (،Maharmeh, Homedan, Aleid & 2019) والعيد وحميدان محارمة من كل وأجرأ

 اضطراب   ول من الطلبة لدأ السلوكية  الملكالت  مستوأ  ل،فض الوظيفي السلوك  تقييم واستراتيجيات  تقنيات است،دام 
 الحالة تصميم منهجية باست،دام (ADHD) االنتباه وتلتت الحركة فرث اضطراب  ول من والطلبة (ASD) التوحد طيل

 فعالية النتائج أظهرت وقد للدراساااة، كأداة (BIP3) السااالوكي التدخل لت،طيط اللاااامل الدليل وباسااات،دام (ABA) الواحدة

 فدة من الطلبة، لدأ منها والحد السلوكية  الملكالت  مستوأ  خفض في الوظيفي السلوك  تقييم على المبنية االستراتيجيات 
 ((ADHD االنتباه وتلتت الحركة فرث اضطراب  ول من والطلبة (ASD) التوحد طيل اضطراب  ول
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لابهت  سة  ت سات  جميع مع الحالية الدرا سابقة  الدرا سلوكية  الملكالت  من الحد وهو هدفها حيث من ال  للطلبة، ال
 الوظيفي الساالوك تقييم طرق اسااتقصاااا نلى هدفت التي (OLIVER and et al،. 2015) وآخرون اوليفر دراسااة عدا ما

 شابه  المنهج اسات،دمت  ن  المنهجية، حيث من الدراساات  جميع مع أيضااً  وتلاابهت  السالوك،  محللي قبل من تسات،دم  التي
 تلاااابهت كما الوصااافي، المنهج اتبعت التي (OLIVER and et al،. 2015) وآخرون اوليفر دراساااة عدا ما التجريبي،

 على ركزت التي (OLIVER and et al، 2015) وآخرون اوليفر دراسااااااة عدا العينة، حيث من الدراسااااااات جميع مع

 ودراسة  (،2015) حميدان دراسة  مع تلابهت  فقد األداة حيث ومن السلوك،  محللي من ملاركاً  (682) من مكونة عينة
 (.BIP-3) السلوكي التدخل لت،طيط اللامل الدليل باست،دام (2019) والعيد وحميدان محارمة
 النظري اإلطار
 Assessment Functional Behavioral (FBA) الوظيفي السلوك تقييم

 ونير المرنوبة نير السااااالوكات شااااادة من التقليل نلى التطبيقي السااااالوك تحليل تضااااامنت التي البحوث هدفت
 نير االساات،دام بلااأن كبيرة م،او  الساالوك لمحللي وكان التكيفية، المهارات اكتساااب تسااهيل نلى هدفت كما المالئمة،

 يمكن الساااالوكية العواقب ندارة مجرد أن األبحاث من الكثير أثبتت حين في العقاب، على القائمة لإلجرااات الضاااارورل
 علماا من العديد حذر وقد األكبر، التحدل تلااكل والتي المالئمة ونير المرنوبة نير الساالوكات من فعال بلااكل يقلل أن

 خالل من الساااالوك على الساااايطرة نلى ودعوا فيها مرنوب نير جانبية آثار للعقاب أن من سااااكنر العالم ومنهم الساااالوك
 سااااااالوكيات م،تلل على ينطبق وهذا سااااااالوك، ألل وظيفة هناك أن نلى اوجرائيون نظر وجهة ومن اويجابي، التعزيز
 العالج لتصميم  جدًا مهم السلوك  لوظيفة المسبق  الفهم وهذا متعددة، وظائل نفسه  الل،   داخل للسلوك  أن حتى الناد،
 البيدية المتغيرات لتحديد المسااااات،دمة االساااااتراتيجيات من مجموعة نلى (FBA) الوظيفي السااااالوك تقييم ويلاااااير الفعال،

 الساااااالوك قبل تحدث أحداث هي الصاااااالة  ات البيدية والمتغيرات لالهتمام، المثيرة الساااااالوكات ببعض وظيفيًا المرتبطة
 السااااالوك بين الوظيفية العالقات حول معلومات جمع هو (FBA) الوظيفي السااااالوك تقييم من والغرض وبعده، مباشااااارة

 تقييم أسااااااليب وت،تلل ,مرنوبة بطريقة السااااالوك لتغيير األحداث تلك تغيير يمكن بحيث الصااااالة  ات البيدية واألحداث

 أو )الم،برل المباشاااارة نير التقييمات تلاااامل حيث كبير بلااااكل الممارسااااة في المساااات،دمة (FBA) الوظيفي الساااالوك

 على المباشرة  نير التقييمات تتضمن  وال )التجريبية(، الوظيفية التحليالت )االرتباطية(، الوصفية  التحليالت القصصي(،  
 جداول خالل من عادًة عليها الحصاااول يتم والتي الذاتية، التقارير على  لك من بداًل وتعتمد للسااالوك المباشااارة المالحظة
 البيدية واألحداث للسلوك  المباشرة  المالحظة الوصفية  التحليالت وتتضمن  المنظمة، المقابالت أو االستبانات،  أو التقييم،
 أو الممارسااون ويقوم (،OLIVER, NORMAND & PRATT، 2015) طبيعي بلااكل حدوثها عند الصاالة  ات المحتملة

 وظيفة اتضاح  عند يقومن كما بالسلوك،  الطالب قيام سبب  فهم لمحاولة أولى خطوة وهي وظيفيًا السلوك  بتقييم المعلمون
 على كالتدريب فعالة ممارساااات نلى بإلضاااافة السااالوك، ظهور من للحد تهد  واساااتراتيجيات تدخالت بتطوير السااالوك
 التعزيز توجيهها، نعادة أو االستجابة،  )قطع (،Functional Communication Training, FCT) الوظيفي التواصل 

 مالامة األكثر البديلة السااالوكات حدوث احتمالية زيادة بهد  البيدة في والتعديل والتغيير، اوطفاا، التحفيز، التفاضااالي،
سلوك  ظهور من والتقليل  الممارسات  بهذه ال،اصة  للسجالت  الرجوع المعلمين أو الممارسين  وعلى المرنوب(، نير ال
 الدراسااااات وتلااااير (،Johnson، 2006للتدخل.) خطط وضااااع عند التقدير، قوائم وتطبيق تنفيذ خطوات على للتعر 

 الدليل مطورو نليه اسااتند ما وهذا للطلبة، الساالوكية الملااكالت مع لتعاملا في الوظيفي الساالوك تقييم فعالية نلى السااابقة
 كونيل ماك من كل قام حيث الوظيفي، السلوك  تقييم استراتيجيات  أساد  على قام الذل السلوكي  للتدخل للت،طيط اللامل 
 اللااامل الدليل من األولى النساا،ة ونصاادار بإعداد (McConnell Patton & Polloway، 2006 ( وبولووال وباتون

 النظام  على سااااااالوكياتهم   تؤثر الذين  الطلبة  حاجات    مع تتالام نما ج  توفير بهد   و لك  السااااااالوكي، للتدخل    للت،طيط
  ول الطلبة مع اسااات،دامه ليتم الدليل هذا صااامم وقد التعليمية، وزمالئهم مسااايرتهم وتعيق المدرساااي واألمن المدرساااي
 الذين للطلبة مناسااب أنه واتضااح (،IDEA) االعاقة  ول األفراد لتربية األمريكي القانون مع فيها يتوافق بطريقة االعاقة

 2006) كونيل  وماك  وبولووال باتون  من كل  قام  1997 العام  وفي (،IDEA، 1990) القانون  تعريل اطار  خارج  هم

McConnell, Patton & Polloway)، حيث السااالوكي، للتدخل للت،طيط اللاااامل الدليل من المراجعة نسااا،ة بإعداد 

 ،IDEA) المعاقين. لتربية األمريكي القانون لوائح في ورد ما مع تتواام بحيث األول، لإلصااااادار ثانويًا تعدياًل تضااااامنت

 (،BIP3) الثالث نصااااداره في الساااالوكي للتدخل للت،طيط اللااااامل الدليل تطوير على الفريق نفس عمل والحقًا (،1997

 المراد الساالوك تحديد وكيفية الوظيفي الساالوك تقييم عملية ومضاامون مغزأ فهم على المعلمين مساااعدة نلى هد  بحيث
 الساالوكي التدخل خط تطوير كيفية أيضااًا يوضااح كما االعاقة،  ول ونير االعاقة  ول الطلبة ساالوك تقييم ثم ومن تقييمه
 من مجموعة عبر الوظيفي التقييم خالل من جمعت التي المعلومات باساات،دام الفاعلة الساالوكي التدخل خطة كتابة وكيفية
 (McConnell and et al، 2006) النما ج.
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 Eco-behavioral Assessment (EBA) البيئي السلوك تقييم
 البيدية األحداث اعتبار يمكن بحيث والبيدة الساااالوك بين التفاعل لفهم منطقية محاولة البيدي الساااالوك تقييم يعتبر

 الصفية،  الغرفة نعداد مثل األحداث مع بالعالقة الطالب سلوك  تقييم يتم ن  للسلوك،  تجريبي تحليل ضمن  والحالية السابقة 
 متغيرات بين الزمنية العالقات وتعد الطالب، نحو الموجه المعلم وساااااالوك المساااااات،دمة، والمواد التدريس، وموضااااااوع
 مكاسااب مثل بها، التالعب أو الطلبة بنتائج للتنبؤ التحليل وحدات هي الساالوك معدل فقط وليس والطالب، البيدي الساالوك
 البيدي السااالوك  تقييم تضااامن  وقد متعددة، تبدو السااالوك  تحليل في التوساااع  هذا ومزايا األكاديمي، أو التنمول التحصااايل 

(EBA) أربعة  وهناك  والطالب،   للمعلم السااااااالوكية   والمتغيرات بالتناوب   اويكولوجية  الفصاااااااول متغيرات على التركيز 

 عبر التعليمية البيدات مقارنة التعليمية، البيدة وصااال : الدراساااي الفصااال في (EBA) اليدي السااالوك لتقييم عامة تطبيقات

 المتغيرات تسجيل  الطلبة، نشراك  سلوكيات  من عالية بمستويات  المرتبطة التعليمية المتغيرات تحديد الدراسية،  الفصول 
 البيدي الساالوك تقييم وي،تلل ،.(Woolsey, Michelle, Tennant, & Rashad, 2016) التجريبية. للمعالجات كدالة

 على ين  ن  الم،تلفة، الصاااافية الغر  بمتغيرات صاااالته حيث من الطالب ساااالوك قياد في التقليدل الساااالوك تقييم عن
 للغرفة  المادل  الترتيب  العوامل  هذه  وتتضااااااامن البيدي، السااااااالوكي التقييم نجراا بتوفيرها  يتم التي العوامل  بعض توافر

 هذا عن وينتج الطلبة، تجاه المعلم وساالوك التدريس، واسااتراتيجيات الدراسااية، والمناهج للتعليم، الطلبة وتجمع الصاافية،
 الدراساااية، للفصاااول اويكولوجية والنظم الطلبة اساااتجابات بين المعقدة الوظيفية العالقات حول جوهرية معلومات التقييم
 في التقييم مطبقي قبل من معالجتها يمكن التي بالمتغيرات كبير بلااكل مرتبط الطلبة تحصاايل أن حقيقة نلى قيمته وتسااتند
 تم  لك على وبناًا الدراساااي( الفصااال ومناخ المدرساااية، والموارد التعليمية، والممارساااات المعلمين، )مواقل المدارد،
 التعليمية البيدة داخل للطلبة األكاديمية السااالوكيات على يركز مباشااار تقييم نهج بأنه (EBA) البيدي السااالوك تقييم تعريل

 الترميز أنظمة من العديد الباحثون طور (EBA) البيدي الساااااالوك تقييم ووجراا البيدة، تلك في الموجودين واألشاااااا،اص

 بيانات لتسجيل  األصل  في األنظمة تصميم  تم التجريبية، البحوث خالل من نظام كل صحة  من التحقق وتم اويكولوجي،
 ساتانلي  وطور والمحمولة، المكتبية الكمبيوتر ألجهزة اولكترونية البرامج تطوير تم بعد، وفيما الرصااص؛  والقلم الورق

 & Watson, Gable) للطلبة. األكاديمية واالستجابة التعليمي الهيكل كود للمراقبة، صك أول (1981) عام ونرينوود
Greenwood، 2010،) فهو التطبيقي، السااااااالوك تحليل مجال في الحديثة التطورات أحد البيدي السااااااالوك تحليل ويعد 

 لتقييم التطبيقي السااااالوك محللي اساااااتراتيجيات مع للبيدة األوساااااع بالجوانب اويكولوجيين النفس علماا اهتمام بين يجمع
 مراقبة على والقدرة الواحد اللااا،  لسااالوك المساااتمر التقييم هي التطبيقي، السااالوك لتحليل المميزة والسااامة السااالوك،
 هذه في توسااااعًا البيدي الساااالوك تحليل ويمثل عليه، للتأثير المصاااامم البيدي التالعب لم،تلل الساااالوك هذا على التأثيرات
 أن نال السااااالوك، تحليل في جديدة فكرة ليس البيدية المتغيرات ندراج أن حين في البيدية، العوامل أيضاااااًا ليلااااامل القدرة،

 الترتيبات مثل واويكولوجية، السلوكية العوامل قياد من تمكن ن  مؤخرًا، ظهرت قد البيدي السلوكي التقييم بروتوكوالت
 شاارح على القدرة من التجريبية الدراسااات يف البيدي الساالوك تقييم اساات،دام ويزيد والساالوكات، المعلم، المواد، المادية،
 يضااع كما البعيدة، أو المباشاارة الظرفية األحداث حيث من التغيير، هذا في التباين وكذلك الناشاا ، الساالوك في التغييرات
 & Charles, Judith) موضاااوعي. مقياد طريق عن دمجها عند والتجريبية الوصااافية البيانات بين للعالقة تصاااورات
Atwater، 1991،) يسااااتلزم (EBA) والقرااة(، الكتابة المثال، ساااابيل )على المنفصاااالة األكاديمية الساااالوكات تسااااجيل 

 المالحظة اساات،دام ويساامح الدراسااي، للفصاال الكلية والبيدة المعلمين ساالوك جانب نلى للتحليل، الساالوكات هذه وتجميع
 داخل والتسلسلية   الزمنية التفاعالت يعكس بما فردل بلكل  الطلبة عن منهجي بلكل  المعلومات بجمع للمراقب المباشرة 
 نجراا أثناا التدخل تأثير وتقييم األسااااساااية البيانات جمع للمدرساااين ويمكن والطالب، المعلم سااالوك  لك في بما الفصااال،
 است،دام  عبر سلوكية  لملكلة  النسبية  ال،طورة ادراك للمعلمين يمكن النقاث، بتسجيل  أخرأ ناحية من ويتميز التعليمات،
 ويمكن مالحظة، لكل التعثر في الطالب بها يبدأ التي والنقطة المنقضاااااي الوقت مقدار في النظر خالل من رقمي ساااااجل
 (Watson and et al،. 2010) التدريس. في التعديالت بلأن استباقية قرارات ات،ا  للمدرسين
 واإلجراءات الطريقة

 : الدراسة منهج
 الباحثة اعتمدت حيث الدراسااااة، طبيعة مع لتوافقها و لك الواحدة الحالة تصااااميم منهجية الدراسااااة هذه اعتمدت

 قبل للسااالوك القاعدل ال،ط على معتمدًة الدراساااة بداية عند أدائه مقارنة عبر فردل بلاااكل طالب كل قدمت دراساااة على
سلوب  باست،دام  الباحثة وقامت التطبيق، بعد السلوك  وقياد التطبيق  على للداللة توضيحية  كأداة البيانية الرسوم  تحليل أ
 الرسوم  باست،دام  الباحثة قامت البيانية: الرسوم  تحليل البيدي، السلوك  وتقييم الوظيفي السلوك  تقييم بين الدمج فعالية مدأ
 تغير ومدأ مساااااتوأ على والحكم المطبق الدليل فعالية على كإشاااااارة القبلي و البعدل السااااالوك مساااااتوأ لقياد البيانية
 السلوك.
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 الدراسة: وأفراد الدراسة مجتمع
 في العام التعليم مدارد في والمدمجين المت،صصة   المراكز في االعاقة  ول الطلبة من الدراسة  مجتمع وتكون

 معوقتين طالبتين  طالبات:   ثالث من وتكونت  قصااااااادل بلاااااااكل  العينة  اختيار  تم االعاقة،    ول نير من والطلبة  عمان، 
 عامة مدرسة في معوقة نير والثالثة عامة، مدرسة في مدمجة واألخرأ مت،ص  مركز في طالبة أحداهما

 الدراسة عينة أفراد توزيع (:1) الجدول
 المتخصصة المراكز العام التعليم مدارس فئات

 1  نعاقة  ول طلبة

  1 اوعاقة  ول نير من طلبة

  1 اوعاقة  ول من مدمجين طلبة

 الدراسة: أداة
 (:Behavioral Intervention Planning BIP)3 الثالث اصداره في السلوكي للتدخل للتخطيط الشامل الدليل

يل  ماك  من كل  طوره باتون  كون يدان  وقام  (،McConnell and et al، 2006) بولووال و و  (2015) حم

 ومالامته فعاليته مدأ لبيان األردنية الجامعة في دكتوراة دراسااااة خالل من (BIP3) الدليل من العربية النساااا،ة بتطوير

 سااالوك وتقييم تحديد وكيفية FBA الوظيفي السااالوك تقييم عملية لفهم المربين مسااااعدة نلى الدليل ويهد  األردنية، للبيدة

 المعلومات باساات،دام الفعالة الساالوكي التدخل خطة كتابة تطور كيفية وتوضاايح االعاقة،  ول ونير االعاقة  ول الطلبة
 الغرض. لذلك وضعت التي النما ج من مجموعة خالل من الطالب لسلوك والبيدي الوظيفي التقييم خالل ُجمعت التي

 لهذه م،تصر وصل يلي وفيما كامل، بلكل التدخل عملية تسلسل لتوثيق تهد  نما ج أربعة على الدليل يلتمل
 : النما ج

 Reasons and Review والمراجعة األسباب :ولاأل النموذج
 والتدخل الساااااالوك اختيار عملية ألجلها قامت التي واألولويات لألسااااااباب عرضااااااا النمو ج هذا خالل من يقدم
 والمعلومات البيانات مصااااادر لجميع ووصاااال ومحدد منظم عرض النمو ج هذا يوفر العالجية، ال،طة وبناا الساااالوكي

 الفعال. السلوكي الت،طيط في تسهم التي
 البيئي السلوك وتقييم Functional Behavioral Assessment (FBA) الوظيفي السلوك تقييم : الثاني النموذج

Eco-Behavioral Assessment (EBA) 
 الساالوكية. واألنماث معينة ساالوكيات لطبيعة سااياقية نظرة تقديم هو للساالوك والبيدي الوظيفي التقييم من الغرض

 الوظيفي السلوك  تقييم نمو ج صمم  المدرسية،  والبيدة للمنزل الواسع  السياق  ضمن  السلوك  وتقييم لفهم م،تصين  ويتطلب
 للسااالوك دقيق وصااال على للحصاااول و لك بالسااالوك المرتبطة الساااياقية الجوانب تحليل عملية ينظم شاااكل في والبيدي
 )لواحق الساالوك تتبع التي والعواقب الساالوك(، )سااوابق الساالوك تساابق التي بالظرو  المتعلقة المعلومات نلى باوضااافة
 حصااال التي البيدية والظرو  السااالوك(، )وظيفة السااالوك ي،دمها التي األهدا  أو الهد  حول والفرضااايات السااالوك(،
 األسباب  نمو ج في المحدد السلوك  لتحليل التقييم تقنيات يوفر النمو ج السلوك(،  على البيدة أثر )انعكاد السلوك  خاللها

 )أكاديمية، ونوعية مهمة معلومات وضاااااافة للم،تصاااااين مسااااااحة الوظيفي السااااالوك تقييم نمو ج ويوفر كما والعرض،
 . السلوك ظهور مسببات أحد تكون قد والتي عائلية( اجتماعية،

 
 Behavioral Intervention plan السلوكي التدخل خطة الثالث: النموذج

 المراد العامة األهدا  على تلاااتمل أن ينبغي السااالوكي التدخل خطط أن نلى الناجحة الميدانية الممارساااة تلاااير
 وطرق المقترحة، التدخالت تنفيذ عن المسااؤولين واألشاا،اص الطالب، ساالوك تغيير نلى تهد  التي والتدخالت تحقيقها،
 اتباعها. ينبغي التي الزمنية والجداول التقييم

 Manifestation determination )التقرير( السلوكية المظاهر تحديد الرابع: النموذج
 موضاااع السااالوكات أو السااالوك كان ن ا فيما لتحديد األخصاااائي مسااااعدة هي التقرير لنمو ج األسااااساااية المهمة

 في والعاملين الم،تصاااااين نلى والمرونة التنظيم من كل يوفر بحيث النمو ج هذا نساااااق الطالب، بإعاقة مرتبطة اوهتمام
 الظرو . من معينة مجموعة وفي جدًا محددة حاالت في فقط مطلوب ألنه المدرسة،
 الدراسة: تطبيق إجراءات
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 السابقة والدراسات النظرل األدب على االطالع تم اآلتية: ال،طوات باتباع الباحثة قامت الدراسة أهدا  لتحقيق .1
 الدراسة. موضوع تحديد بعد و لك بالموضوع المتعلقة

 الطلبة. جميع مع تتناسب للدراسة كأداة السلوكي للتدخل للت،طيط اللامل الدليل است،دام تم .2
 الدراسة. أداة في البيدي السلوك تقييم واستراتيجيات الوظيفي السلوك تقييم استراتيجيات بين الدمج تم .3
 . الجامعة قبل من المهمة تسهيل خطاب على الحصول .4
 الموافقة. على للحصول فيها الملتحقين والمدارد والمراكز العينة أفراد أسر مع التواصل .5
 خالل من الوظيفي السلوك وتقييم البيدي السلوك تقييم استراتيجيات تعتمد العينة ألفراد سلوك تعديل خطط تعبدة .6

 العينة. أفراد على الدراسة أداة تطبيق
 نجراا بعد السلوك على طرأ الذل والتحسن للسلوك القاعدل ال،ط يوضح حدة على طفل لكل بياني رسم عمل .7

 التدخالت.
 العينة. أفراد سلوكيات على العالجية التدخالت أثر لبيان العينة ألفراد بيانية رسوم خالل من البيانات تحليل .8
 التوصيات. .9
 الدراسة نتائج

 كاآلتي: كانت والتي الحالية، الدراسة لنتائج عرضًا الفصل هذا يتناول
 الملاااكالت من الحد في البيدي السااالوك وتقييم الوظيفي السااالوك تقييم بين الدمج فاعلية مدأ ما األول: الساااؤال

 المت،صصة؟ المراكز في االعاقة( ) ول الطلبة من عينة لدأ السلوكية
 الملاااااااكالت من الحد  في الوظيفي السااااااالوكي وتقييم البيدي السااااااالوك تقييم بين الدمج  فاعلية   مدأ  من وللتحقق

 طالبة من مكونة قصديه عينة باختيار الباحثة قامت المت،صصة، المراكز في االعاقة  ول الطلبة من عينة لدأ السلوكية
 واضحة. سلوكية ملكالت من وتعاني جدًا، محدود قدراتها ومستوأ اللديدة، العقلية باوعاقة مل،صة

 قدراتها مسااتوأ والتوحد، الساالوكية لالضااطرابات ميرال بمركز ملتحقة أعوام، (9العمر) من تبلغ )ج(، الطالبة
 الحالي أدائها مستوأ  وتقييم الباحثة، قبل من شهر  لمدة المباشرة  المالحظة وبعد ،العقلية باوعاقة ومل،صة   جدًا، محدود
سلوكية  الملكالت  من مجموعة تحديد تم  تجاهل التواصلية،  المهارات في عام ضعل  أبرزها: الطالبة منها تعاني التي ال

لعور  وعدم بالعض، اآلخرين على واوعتداا والصراخ،  البكاا للتعليمات، االستجابة  وعدم المدرب  والعض بال،طر، ال
 في واضااااح ضااااعل نلى باوضااااافة اللعاب، وساااايالن فمها، في ووضااااعها األرض من األشااااياا والتقاث اوصاااابع، على

 سابق،  تدريبي برنامج ألل تتعرض لم الطفلة أن كما أقرانها، مع مقارنًة واالنتباه( )التركيز األساسية   المعرفية المهارات
 باآلخرين. واتصالها قدراتها محدودية يفسر الذل األمر

 الساالوكي للتدخل للت،طيط اللااامل الدليل في المذكورة لل،طوات وفقًا وتعديله الساالوك اختيار على العمل تم وقد
 وفقًا اويجابي والتدخل البيدي الساااالوك وتقييم الوظيفي الساااالوك تقييم اسااااتراتيجيات على المسااااتند – الثالث اوصاااادار –

 اآلتية: لل،طوات
 ومبررات وأسباب المستهد  السلوك تحديد فيه يتم والذل الدليل، من األول بالنمو ج تتمثل األولى ال،طوة .1

 وتحديد والديها، مع واالجتماع ومعلمتها، الباحثة قبل من شهر لمدة للطالبة المباشرة المالحظة خالل من التدخل،
 والمتمثل االستجابة، ورفض سلوك)العناد اختيار على باوجماع االتفاق تم للتدخل، األولوية يلكل الذل السلوك
 اآلخرين مع التواصل يعيق كونه السلوك  لك اختيار تم وقد بالتناوب(، يديها كلتا أصابع وعض الصراخ، بسلوك
 تعلمها. عملية ويعيق

 ال،ط وتحديد وبيديًا، وظيفيًا السلوك تقييم يتم خالله من والذل الدليل، من الثاني بالنمو ج تتمثل الثانية ال،طوة .2
 المالحظة بعد من بالسلوك، المحيطة البيدة وأثر السلوك، بوظيفة ال،اصة الفرضيات ووضع للسلوك، القاعدل
 كاآلتي: البيدي السلوك وتقييم الوظيفي السلوك تقييم نمو ج تعبدة تمت للطالبة والتقييم المباشرة

 )ج( للطالبة البيئي السلوك وتقييم الوظيفي السلوك تقييم (:2) الجدول
 المعلوماتية الخلفية : األول القسم
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 السلوك تحليل الثاني: القسم
 بالتناوب. يديها كلتا أصابع وعض الصراخ، بسلوك والمتمثل االستجابة، ورفض العناد (1 السلوك:

 
 
 
 
 

 (: تحليل السلوك للطالبة )ج(3الجدول )
 السلوك سوابق

 أو تسبق التي الظروف أو )األحداث
 السلوك( تستجر

 السلوك
 ال وما يفعله الذي ما )بالتحديد

 الطالب( يفعله

 السلوك تبعات
 التي الظروف أو )األحداث
 السلوك( بعد تحدث

 السلوك وظيفة
 من للهدف )فرضيات

 السلوك(
  أو موضوعات، أو معينة، ظرو 

 التلفاز. نقفال : الصل
 الروتين في تعارض أو تغيير 
 جديدة أماكن في تواجدها عند :وميیال

 قبل من بها اوهتمام عدم أو التجاهل 
 المعلمة.

 أو للطالبة مباشرة أوامر توجيه عند 
 أو الصعبة المهام وخاصة بمهام تكليفها
 الطويلة.

 نجرائيًا: السلوك وصل
 بالصراخ، الطفلة )تقوم
 كلتا أصابع على والعض
 بالتناوب( اليدين
 : للسلوك الزمنية المدة
 يقارب لما السلوك يستمر
 كاملة. ساعة

 واهتمام انتباه لفت 
 البالغين:

 نزلي التنبيه أو التذكير( 
 ايدك(
 :الطفلة حرمان العقاب 
 المعزز من

 الهروب: أو التجنب 
 التعليمات تجنب 

 واألوامر
 التدريب جلسات تجنب 
 المعلمة، االنتباه لفت( 

 اآلخرون(
 أو حسي فعل رد 

 عاطفي:
 حسية. استثارة

 الذهاب منها والطلب التلفاز، نقفال عند بالتناوب اليدين كلتا أصاااابع وعض بالصاااراخ تبدأ )ج( الطالبة حالة في
 عند عليها) المكان اختال  عند أو ( الجنة طيور نير) ال واحدة بقناة متعلقة أنها العلم مع التدريب، الساااااتكمال للصااااال
 المهام أداا طلب حال في أو السلوك، لهذا يدفعها مما المعلمة، قبل من تجاهلها حال في أو الجديدة(، األماكن في تواجدها
 السااالوك ويتبع المالحظة بداية في السااالوك لساااوابق اوشاااارة يتم النمو ج من األول العمود في منها، الطويلة أو الصاااعبة
 الفردل بالتدريب  المتعلقة  المهام  تلك  معلمتها)خاصاااااااة  من المهارات  تلقي تجنب  سااااااالوكها  من الغاية  نن والتذكير  التنبيه 
 ويلير  لديها، والبصرل  السمعي  الحسي  الجانب ونرضاا  ونجازها(، صعوبة  فيها تواجه والتي الطويلة المهام وخاصة 
 خالل السلوك  يستغرقها  التي الزمنية، المدة فيه يوضح  والذل للسلوك  القاعدل ال،ط أو القبلي القياد نلى (1-1) اللكل 
 ونصل(: ساعة ) للقياد المحددة الساعات
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 للسلوك. والبيئي الوظيفي التقييم استراتيجيات واستخدام التدخل قبل )ج( الطالبة لسلوك القاعدي الخط (:1-1) الشكل

 واالستراتيجيات التدخل خطة وضع خالله من يتم والذل الدليل، من الثالث النمو ج في الثالثة ال،طوة تتمثل .1
 التدخالت. فعالية تقييم وطرق القياد، وأسلوب العالجية

 Behavioral Intervention Plan (BIP) السلوكي التدخل خطة
  السلوك:

 التلفاز. نقفال عند بالتناوب اليدين كلتا أصابع وعض الصراخ، بسلوك والمتمثل االستجابة، ورفض العناد السلوك: وصل

 التلفاز. ننالق عند يديها أصابع عض و صراخ دون للتعليمات واالستجابة االلتزام البديل: السلوك
 (: خطة التدخل السلوكي للطالبة )ج(4الجدول )

 المحددة األهداف
 للسلوك

 المسؤولين األشخاص التدخالت
 المدة / التقييم أدوات

 للتقييم الزمنية

 )ج( الطالبة
 تستجيب سو :
 المعلمة لتعليمات
 الظرو : هذه تحت
 أو التلفاز ننالق عند

 التوجه الطفلة من الطلب
 للتدريب
 هذه نلى للوصول
 المعايير:

 فيها يغلق مرة كل في
 توجيه فيها يتم أو التلفاز
 للطالبة. تعليمات

 داعمة: نيجابية بيدة
 التعزيز
 األلعاب
 نمو ج حولها) من أطفال

 المالئمة( لالستجابة
 تعليمية استراتيجيات

 والتذكير التنبيه
 )تعريض اللعب خالل من التعلم
 خالل من ملابهه لمواقل الطالبة
 اآلخرين الطلبة وبملاركة اللعب
 المقبول( للسلوك كنمو ج
 الطفلة قدرة لتنمية أهدا  نضافة
 واالنتباه. والتركيز التواصل على

 المعلمة
 الطالبة مع المباشر التعزيز تست،دم سو :
 )ألعاب(، وسمعية بصرية مثيرات لها وتقدم

 بمساعدتها ستقوم كما للتعليمات، لالستجابة
 فيها. الطالبة وملاركة المهمة أداا على
 )جرد( مثير بإضافة المعلمة ستقوم كما

 المهمة انتهاا نلى يلر الطفلة بيدة في تنبيهي
 أخرأ. بمهمة والبدا التلفاز( )ملاهدة
 : الطالبة أخوة
 معها وقت وقضاا الطالبة مع اللعب
 :األم

 مرة كل في الطفلة وتعزيز السلوك متابعة
 فيها تستجيب

 األدوات:
 المباشرة المالحظة
 للطالبة.
 للتقييم: الزمنية المدة
 في أيام خمس

 األسبوع.

 في التربوية البيدات جميع في والتواصاااااالية االجتماعية الطالبة قدرات مسااااااتوأ رفع نلى الساااااالوكي التدخل خطة هدفت
 أهمها: من االساااتراتيجيات من مجموعة خالل من نفساااها، نيذاا من والتقليل لديها، السااالوكية الملاااكلة من والحد والمركز، المنزل
  اللريك  بدور المعلمة قيام المناسب)النمذجة(،  للسلوك  كنمو ج حولها من وأطفال واأللعاب، )التعزيز، للطالبة المناسبة  البيدة تهيدة
 المثيرات تست،دم الطالبة، مع المباشر التعزيز الطالبة)تست،دم على الضغط لت،فيل لها، تلجيع يكون بحيث المهام أداا في للطالبة
 المهمة انتهاا نلى يلر  الطفلة بيدة في تنبيهي )جرد( مثير بإضافة  منها، المطلوبة المهمة أداا على مساعدتها  والبصرية،  السمعية 
 التعليمات  تقبل  على قدرتها   من ويزيد  الطالبة   عزلة  من ي،فل الذل  األمر المناساااااااب،   التعزيز واسااااااات،دام  أخرأ، بمهمة  والبدا 

 اجتماعيا. ومقبولة مالئمة بطريقة لها واالستجابة
 ومقارنته أساابوع كل من أيام خمس )بواقع الباحثة قبل من للطالبة المباشاارة المالحظة خالل من التدخالت فعالية تقييم تم

 القاعدل(. بال،ط
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 القاعدي بالخط العالجية التدخالت خالل )ج( للطالبة السلوك مقارنة (:1-2) الشكل

 التي الزمنية للمدة الواضااااااح واالن،فاض القاعدل، ال،ط ارتفاع (1-2) اللااااااكل البياني الرساااااام في ويتضااااااح
 نقفال عند بالتناوب اليدين كلتا أصاااابع وعض الصاااراخ، بسااالوك والمتمثل االساااتجابة، ورفض السااالوك)العناد يساااتغرقها
 السااالوك تقييم اساااتراتيجيات بين الدمج فاعلية يدعم الذل األمر للقياد، الم،صاااصاااة  المدة خالل ملحوظ بلاااكل التلفاز(
 البرنامج وتكثيل اوسااتمرار مع لديها الساالوك وينتهي سااتتحساان  أنها على للحالة وينظر البيدي، الساالوك وتقييم الوظيفي
 السلوكي.

 الملااااكالت من الحد في البيدي الساااالوك وتقييم الوظيفي الساااالوك تقييم بين الدمج فعالية مدأ ما الثاني: السااااؤال
 عّمان؟ في المدارد في االعاقة(  ول )نير الطلبة من عينة لدأ السلوكية

 الساالوكية الملااكالت من الحد في البيدي الساالوك وتقييم الوظيفي الساالوك تقييم بين الدمج فاعلية مدأ من للتحقق
 واحدة طالبة من مكونة قصدية  عينة باختيار الباحثة قامت عامة المدارد في االعاقة(  ول )نير الطلبة منها يعاني التي
 . األمل( شموع روضة األطفال) برياض ملتحقة

 )لمدة الباحثة قبل من للطالبة المباشاااااارة الساااااالوكية المالحظة خالل من أعوام، (5) العمر من تبلغ )ر( الطالبة
 محاولة وأبرزها: الطالبة منها تعاني التي السلوكية الملكالت من مجموعة تحديد تم الحالي، أدائها مستوأ وتقييم شهر(،
باه  لفت  ئد  والنلاااااااااث الحركة  وفرث اآلخرين، انت باه  وقلة  واألنلاااااااطة(،   المهام  خالل بالجلود  اولتزام )عدم  الزا  االنت

 المقعد. في ظهرها وضرب والتركيز،
 – السااالوكي للتدخل للت،طيط اللاااامل الدليل في المذكورة لل،طوات وفقًا وتعديله السااالوك اختيار على العمل تم
 لل،طوات وفقًا اويجابي للتدخل البيدي السلوك  وتقييم الوظيفي السلوك  تقييم استراتيجيات  على المستند  – الثالث اوصدار 
 اآلتية:

 وأساااااااباب المساااااااتهد  السااااااالوك تحديد فيه يتم والذل الدليل من األول النمو ج خالل من األولى ال،طوة تبدأ أواًل: ▪
 واوجتماع والملاارفين، ومعلمتها الباحثة قبل من شااهر لمدة للطالبة المباشاارة المالحظة خالل من التدخل، ومبررات

 ظهرها )ضرب  سلوك  اختيار على باالجتماع االتفاق تم ثم للتدخل، األولوية يلكل  الذل السلوك  تحديد تم والدتها مع
 التعليمية. العملية سير ويعيق الصفية، الغرفة جو يلتت الذل األمر المقعد(، في

 وتحديد   وبيديا،ً  وظيفياً  السااااااالوك تقييم يتم خالله  من والذل  الدليل   من الثاني  النمو ج في الثانية   ال،طوة تكون ثانيًا:   ▪
 المالحظة خالل من بالساالوك، المحيطة والبيدة الساالوك بوظيفة ال،اصااة الفرضاايات ووضااع للساالوك، القاعدل ال،ط

 كاآلتي: للسلوك البيدي السلوك وتقييم الوظيفي السلوك تقييم نمو ج تعبدة تمت للطالبة، والتقييم المباشرة
 )ر( للطالبة البيئي السلوك وتقييم الوظيفي السلوك تقييم (:5) الجدول

 المعلوماتية الخلفية األول: القسم

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4 5

ال،ط القاعدل

األسبوع األول

األسبوع الثاني

األسبوع الثالث 

األسبوع  الرابع

األسبوع ال،امس



2021

 
 

142 

 
 )ر( للطالبة السلوك تحليل (:6) الجدول

 .المقعد في ظهرها ضرب السلوك:   السلوك تحليل : الثاني القسم
 السلوك سوابق

 أو تسبق التي الظروف أو )األحداث
 السلوك( تستجر

 السلوك
 وما يفعله الذي ما )بالتحديد
 الطالب( يفعله ال

 السلوك تبعات
 التي الظروف أو )األحداث
 السلوك( بعد تحدث

 السلوك وظيفة
 من للهدف )فرضيات

 السلوك(
  أو موضوعات، أو معينة، ظرو 

 المهام أداا منها الطلب عند الصل:
 :نلاث من تعاني التي زميلتها أش،اص 
 بجانبها. زائدة
 نتائج: أو عواقب فرض 
 توبي،ها. عند

 نجرائيًا: السلوك وصل
 بأل ظهرها بضرب تقوم
 عليه. تجلس مقعد

 السلوكي األداا مستوأ
 الحالي:
 مرة. 20 السلوك: تكرار

 واهتمام انتباه لفت 
 البالغين:

 التنبيه أو التذكير 
 :أخرأ 
 النلاث  ات زميلتها ابعاد
 عنها. الزائد

 أو حسي فعل رد 
 عاطفي:
 أدائها من وخو  قلق
 منها المطلوبة المهام
 االنتباه لفت

 البدا التوبيس، السلوك  لسوابق  التعرض بمجرد المقعد( في ظهرها )ضرب  سلوكها  يظهر )ر(، الطالبة حالة في
 كرد للساالوك الطالبة تلجأ هنا الزائد، والنلاااث الحركة فرث من تعاني والتي جوارها نلى زميلتها جلود الصاافية، بالمهام
 ساالوكها يتبع مما مباشاارة، للتوبيس تعرضااها بعد أو منها، المطلوبة المهام أداا من وال،و  القلق من للتقليل حسااي، فعل

 تم النمو ج من األول العامود  وفي عنها،  الزائد  والنلااااااااث الحركة  فرث من تعاني  التي زميلتها  نبعاد  أو والتنبيه  التذكير 
 يتم (1-2) اللااكل وفي الصاافية، البيدة على والتعديالت الساالوك وتوابع المالحظة، بداية في الساالوك سااوابق نلى اوشااارة
 للسلوك. القاعدل ال،ط أو القبلي القياد توضيح

 
 للسلوك. والبيئي الوظيفي التقييم استراتيجيات واستخدام التدخل قبل )ر( الطالبة لسلوك القاعدي الخط (:1-2) الشكل

 واالساااااتراتيجيات التدخل خطة وضاااااع خالله من يتم والذل الدليل من الثالث النمو ج في الثالثة ال،طوة تتمثل ثالثًا: ▪
 التدخالت. فعالية تقييم وطرق القياد وأسلوب العالجية

 )ر( السلوكي التدخل خطة (:7) الجدول
 Behavioral Intervention Plan (BIP) السلوكي التدخل خطة
 )ر( الطالبة: أسم

 : السلوك
 لمقعد على ظهرها ضرب السلوك: وصل
 المقعد. في ظهرها ضرب عن الطالبة تتوقل أن البديل: السلوك
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 المسؤولين األشخاص التدخالت للسلوك المحددة األهداف
 المدة / التقييم أدوات

 للتقييم الزمنية
 )ر( الطالبة
 سو :
 بضرب القيام عن تتوقل
 المقعد. على ظهرها
 الظرو : هذه تحت
 الروضة في وجودها أثناا

 ألداا المقعد على وجلوسها
 منها. المطلوبة المهام

 داعمة: نيجابية بيدة
 التعزيز
 المهام. أداا في الطالبة ملاركة

 تعليمية استراتيجيات
 الصل. في ومسؤول صغير كمعلم جعلها
 وقت خالل محببة بمهارات الطالبة نشغال
 الفراغ،
 شعورها. عن للتعبير لها المجال افساح

 المعلمة
 سو :
 الطالبة مع المباشر التعزيز تست،دم
 معها. سلوكي بعقد والقيام
 أداا خالل اللريك بدور القيام
 المهام
 الطالبة. والدة
 تواجدها عند الطالبة تعزز سو :
 بالمنزل.

 األدوات:
 المباشرة المالحظة
 للطالبة.
 للتقييم: الزمنية المدة
 يوميًا.

 من و لك سااالوكها،  من والتقليل بنفساااها،  وثقتها الطالبة قدرات مساااتوأ  رفع نلى السااالوكي  التدخل خطة هدفت
 توترها، وسااابب بالقلق شاااعورها عن لتعبر لها الفرصاااة واتاحة تحبها، بأمور وقتها ونشاااغال صاااغير كمعلم جعلها خالل
 اللريك  بدور المعلمة وقيام التعزيز، واست،دام  سلوكها،  عن اوبتعاد على الطفلة يلجع  شفول  سلوكي  بعقد المعلمة وقيام
 على ال،طة عملت كما عليها، الضااغوث وي،فل وارتباكها قلقها من للويق تفكيرها تلااتت من ي،فل مما المهام، أداا في

 بين مميزة كطالبة ونبرازها والتلوين( والرسااااام بالمعجون )اللعب فرانها أوقات في لها محببة بمهارات الطالبة نشاااااغال
 زمالئها.
 بال،ط القياسااااااات مقارنة تم ثم يومي، )بلااااااكل للطالبة المباشاااااارة المالحظة خالل من التدخالت فعالية تقييم تم
 القاعدل(.

 
 القاعدي بالخط العالجية التدخالت خالل )ر( للطالبة السلوك مقارنة (:2-2) الشكل

 )ضاارب الساالوك لتكرار الواضااح واالن،فاض القاعدل، ال،ط ارتفاع (2-2) اللااكل البياني الرساام في ويتضااح
 تقييم بين الدمج فاعلية مدأ يدعم و لك دقيقة(، 45) للقياد الم،صااااصااااة المدة خالل ملحوظ بلااااكل المقعد( في ظهرها
 وتكثيل اوساااتمرار مع لديها السااالوك وينتهي ساااتتحسااان أنها على للحالة وينظر البيدي السااالوك وتقييم الوظيفي السااالوك
 السلوكي. البرنامج

 الملاااكالت من الحد في البيدي السااالوك وتقييم الوظيفي السااالوك تقييم بين الدمج فعالية مدأ ما الثالث: الساااؤال
 عّمان؟ في المدارد في المدمجين( االعاقة ) ول الطلبة من عينة لدأ السلوكية

 لدأ السلوكية  الملكالت  من للحد البيدي السلوك  وتقييم الوظيفي السلوك  تقييم بين الدمج فاعلية مدأ من للتحقق
 من تعاني  طالبة   من مكونة  قصاااااااديه  عينة  باختيار   الباحثة   قامت   العام،  التعليم داردم  في المدمجين  االعاقة    ول الطلبة 

 ملااااكلة من الحد على العمل وتم عام، تعليم مدرسااااة في ومدموجة ساااالوكية، ملااااكالت ولديها التوحد طيل اضااااطراب
 دمجها. على تؤثر والتي لديها الصراخ

 من واحدة وهي بساااايطة، بدرجة التوحد طيل باضااااطراب ملاااا،صااااة أعوام، سااااتة العمر من تبلغ )ع( الطالبة
 الحصاا  وبعض النلاااث أوقات في يتم حيث جزئي، دمجها ويعد النمو جية، األمل شااموع روضااة في المدمجين الطلبة
 لم األم أن تبين معلومات، من جمعه تم ما خالل ومن ليناسبها، المنهاج وتكييل تهيدة فيتم المواد باقي أما العربية، كاللغة
 طبيعية نمو بمراحل مرت )ع( الطفلة أن وضاااااحت كما والوالدة، الحمل فترتي خالل صاااااحية ملاااااكالت ألية تتعرض
  لدأ حالتها بتلااااا،ي  القيام نلى والديها دفع مما والتواصااااال، بالكالم تأخرت أنها نال أقرانها، كبقية والجلود كالملاااااي
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 تحديد تم الساالوكية  المالحظة خالل ومن توحد، طيل اضااطراب  من تعاني أنها التلاا،ي   خالل من فتبين الم،تصااين، 
 صااوت، أل سااماع عند أ نيها في يديها وضااع وقت، بأل اللااارع نلى ال،روج وأهمها، الطفلة عند الساالوكية الملااكالت
 منها تعاني التي السلوكية  الملكالت  ونن والعناد، والصراخ،  علوائية،  أصوات  ونخراج الرفرفة، مثل نمطية وحركات
 المدرسة، وندارة )الوالدين، عنها المسؤولين دفع مما اآلخرين، الطلبة مع كلي بلكل  دمجها وتأخر تعليمها، تعيق الطالبة

 . كلي بلكل دمجها عملية في يساعد سلوكي عالجي ببرنامج البدا نلى الظل( ومعلمة والمعلمة،
– السااالوكي للتدخل للت،طيط اللاااامل الدليل في المذكورة لل،طوات وفقًا وتعديله السااالوك اختيار على العمل تم
 وفقًا اويجابي والتدخل البيدي السااااالوك وتقييم الوظيفي السااااالوك تقييم اساااااتراتيجيات على المساااااتند – الثالث اوصااااادار
 التالية: لل،طوات

 التدخل، وأساااباب المساااتهد  السااالوك فيه يحدد والذل الدليل من األول النمو ج في األولى ال،طوة تتمثل أواًل:
 كل مع واالجتماع الظل، معلمة قبل ومن بالصاااال الطالبة ومعلمة الباحثة قبل من للطالبة المباشاااارة المالحظة خالل من
 يتركه لما و لك )الصاااااراخ(، سااااالوك اختيار وتم السااااالوكات، بين لألولوية وفقًا السااااالوك تحديد وتم الطالبة، والدل من

 ويؤثر الطالبة، لتعلم عائقًا يلااكل كونه و لك اآلخرين، الطلبة مع كلي بلااكل دمجها وتأخر تعليمها على أثر من الساالوك
 الصل. داخل اآلخرين تعلم على مباشر بلكل

يًا:    ثانية    ال،طوة تتمثل  ثان ثاني  النمو ج في ال ياً  السااااااالوك تقييم خالله  من يتم والذل  الدليل،    من ال  وبيديا،ً  وظيف
 المباشااارة، المالحظة خالل من السااالوك، ووظيفة بهد  ال،اصاااة الفرضااايات ووضاااع للسااالوك، القاعدل ال،ط وتحديد
 كاآلتي: البيدي السلوك وتقييم الوظيفي السلوك تقييم نمو ج تعبدة تمت للطالبة، والتقييم

 )ع( للطالب البيئي السلوك وتقييم الوظيفي السلوك تقييم (:8) الجدول
 المعلوماتية الخلفية األول: القسم

 
 )ع( للطالب السلوك تحليل (:9) الجدول

 )ع( الطالبة: اسم
 السلوك تحليل الثاني: القسم

 الدمج. حصة بدا عند الصراخ السلوك:
 السلوك سوابق

 التي الظروف أو )األحداث
 السلوك( تستجر أو تسبق

 السلوك
 ال وما يفعله الذي ما )بالتحديد

 الطالب( يفعله

 السلوك تبعات
 التي الظروف أو )األحداث
 السلوك( بعد تحدث

 السلوك وظيفة
 السلوك( من للهدف )فرضيات

  أو ،معينة ظرو 
 الصل: أو موضوعات،

 الدمج. حصة نلى الذهاب
 في تعارض أو تغير 

 اليومي: الروتين
 المصادر. نرفة من ال،روج
 العالية. االصوات

 نجرائيًا: السلوك وصل
 الطلبة رؤية عند بالصراخ القيام

 اآلخرين.
 الحالي: السلوكي األداا مستوأ
 دقيقة 20 للسلوك: الزمنية المدة
 ونهاية للتقييم الزمنية المدة وهي
 الدرسية. الحصة

 تجاهلها تم السلوك 
 مسبق بت،طيط

 :أخرأ 
 للطالبة خاص مقعد تحديد
 المعلمة. بجانب

 الهروب. أو التجنب 
 الدمج. تجنب
 الذات بضبط المسألة تتعلق 

 الغضب. عن التعبير
 عاطفي أو حسي فعل رد 

 ال،و .

 الغضاااب، عن تعبيرًا و لك زمالئها، ترأ عندما الدمج لحصاااة الدخول بعد يأتي الصاااراخ )ع( الطالبة حالة في
 على التعديل أو تجاهل السالوك  ويتبع السالوك،  ساوابق  نلى اوشاارة  تم األول العامود في عالية، أصاوات  ساماعها  عند أو

 الدمج،  تجنب  عن التعبير في السااااااالوك من الغاية   تكمن الطلبة،  بين وليس المعلمة  بجانب   تجلس حيث  جلوساااااااها،  مكان 
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 ال،ط أو القبلي القياد نلى (3-1) اللاااكل ويلاااير للصاااراخ، بها ويدفع نضااابها يثير ما وهذا حولها، من الطلبة وتجنب
 :دقيقة( 20) للقياد المحددة المدة خالل السلوك يستغرقها التي الزمنية المدة فيه والموضح للسلوك، القاعدل

 
 للسلوك. والبيئي الوظيفي التقييم استراتيجيات واستخدام التدخل قبل )ع( الطالبة لسلوك القاعدي الخط (:3-1) الشكل

 التاادخاال  خطااة وضاااااااع خاللااه من يتم والااذل الاادلياال،  من الثااالااث  النمو ج في الثااالثااة  ال،طوة تتمثاال ثااالثااًا: 
 التدخالت. فعالية تقييم وطرق القياد وأسلوب العالجية واالستراتيجيات

 )ع( للطالب السلوكي التدخل خطة (:10) الجدول
 Behavioral Intervention Plan (BIP) السلوكي التدخل خطة
 )ع( الطالبة: اسم

 الدمج. حصة بدا عند الصراخ السلوك: وصل :السلوك
 الدمج. حصة بدا عند الصراخ عن تتوقل أن البديل: السلوك            

 المسؤولين األشخاص التدخالت للسلوك المحددة األهداف
 المدة / التقييم أدوات

 للتقييم الزمنية

 )ج( الطالبة
 سو :
 والدمج بالصل بالجلود تقبل
 األطفال. مع
 الظرو : هذه تحت
 حولها. الطلبة وجود عند

 المعايير: هذه نلى للوصول
 الحصة. في دقيقة 20 البقاا

 داعمة: نيجابية بيدة
 التعزيز
 والتنبيه. التوجيه
 الدمج. حصة بعد للساحة الذهاب
 بصرية. مثيرات

 تعليمية استراتيجيات-
 أمامها. تركيب لعبة بوضع الطالبة نشغال
 باألنلطة وملاركته باللعب للطلبة السماح
 األلعاب. وبعض والرسم كالتلوين

 المعلمة
 سو :
 مع المباشر التعزيز تست،دم
 تركيب لعبة لها وتقدم الطالبة
 وشغالها.
 الظل. معلمة
 الطالبة بجانب تجلس سو :
 وتساعدها اللريكة بدور وتقوم
 تحبها. التي المهمات في

 األدوات:
 المباشرة المالحظة
 للطالبة.
 للتقييم: الزمنية المدة
 باألسبوع. مرتين

 ظهور من والتقليل والتواصاااااالية، اوجتماعية الطالبة قدرات مسااااااتوأ رفع نلى الساااااالوكي التدخل خطة هدفت
 باللعب للطالبات الفرصاااة ونتاحة تركيب، بلعبة الطالبة نشاااغال أهمها: االساااتراتيجيات من مجموعة خالل من السااالوك،
 باساات،دام الصاال ومعلمة تحبها، التي المهمات في والمساااعدة اللااريكة بدور الطالبة بملاااركة الظل معلمة وقيام معها،

 والتجنب والغضااب، الصااراخ ساالوك من ويقلل لديها، التواصاال مهارات ويعزز تواصاالها، من يزيد الذل األمر التعزيز،
 الطالبة. نليه تلجأ الذل

 
 القاعدي بالخط العالجية التدخالت خالل )ع( للطالبة السلوك مقارنة :(2-3) الشكل
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 خالل )الصااراخ( الساالوك يسااتغرقها التي الزمنية للمدة الواضااح االن،فاض السااابق، البياني الرساام من ويالحظ
 البيدي. السلوك تقييم واستراتيجيات الوظيفي السلوك تقييم استراتيجيات است،دام بعد الم،صصة، القياد مدة
 

 والتوصيات النتائج مناقشة
 الساااالوك وتقييم الوظيفي الساااالوك تقييم بين الدمج فاعلية مدأ ما األول بالسااااؤال المتعلقة النتائج مناقلااااة أواًل:

 المت،صصة؟ المراكز في االعاقة( ) ول الطلبة من عينة لدأ السلوكية الملكالت من الحد في البيدي
 الساالوكية الملااكالت من الحد في البيدي الساالوك وتقييم الوظيفي الساالوك تقييم بين الدمج فعالية مدأ من للتحقق

 تعاني طالبة من مكونة قصااادية عينة باختيار الباحثة قامت المت،صاااصاااة، المراكز في االعاقة  ول الطلبة من عينة لدأ
 .جدًا محدود قدراتها ومستوأ شديدة بدرجة العقلية اوعاقة من

 من تعاني  والتوحد،  السااااااالوكية   لالضاااااااطرابات   ميرال بمركز ملتحقة  أعوام، (9) العمر من تبلغ )ج( الطالبة  
 تحديد تم الحالي أدائها مساااتوأ وتقييم المباشااارة المالحظة وبعد جدًا، محدود قدراتها ومساااتوأ اللاااديدة، العقلية اوعاقة
 وتجاهل التواصااااالية،  المهارات في عام ضاااااعل  أبرزها: الطالبة، منها تعاني التي السااااالوكية  الملاااااكالت  من مجموعة
 بال،طر، اللااااااعور وعدم بالعض، اآلخرين على واالعتداا والصااااااراخ، والبكاا للتعليمات، االسااااااتجابة وعدم المدرب،

 اوصااابع، على والعض أقرانها، مع بالمقارنة واالنتباه( )التركيز األسااااساااية المهارات في واضاااح ضاااعل نلى ضاااافةباو
 سااابق،  تدريبي برنامج ألل تتعرض لم الطفلة أن كما اللعاب، وساايالن  فمها، في ووضااعها  األرض من األشااياا  والتقاث
 باآلخرين. اوتصال على قدراتها محدودية يفسر الذل األمر

 للت،طيط اللااامل الدليل في المذكورة ( النما ج تساالساال  ) لل،طوات وفقًا وتعديله الساالوك اختيار على العمل تم
 كالتالي: – الثالث اوصدار – يالسلوك للتدخل
 اختياره. أسباب وبيان السلوك تحديد :أواًل

 بالتناوب( يديها كلتا أصابع وعض الصراخ بسلوك والمتمثل االستجابة ورفض )العناد السلوك:
 تعليمها. عملية ويعيق الطالبة مع التواصل في عائقًا السلوك يلكل واألولويات: األسباب
 من الساالوك: وظيفة بهد  ال،اصااة الفرضاايات ووضااع للساالوك، القاعدل ال،ط وتحديد وبيديًا وظيفيًا الساالوك تقييم :ثانيًا
 السلوك  وتقييم الوظيفي السلوك  تقييم على المعتمد النمو ج تعبدة تمت للطالبة، المباشر  والتقييم المباشرة  المالحظة خالل
 البيدي.

سلوك:  سوابق  ▪ سباب،  ثالثة نلى اوشارة  تمت النمو ج، خالل من ال  لمتابعة الذهاب منها والطلب التلفاز نقفال األول أ
 المهام  وخاصااااااااة  تدريبها،   خالل منها  المهام  أداا طلب  عند  والثالث   جديدة   بأماكن   تواجدها   عند  والثاني  التدريب  
 . الطفلة ضعل نقاث على تركز كونها لفظي تواصل على تحتول والتي الطويلة

 المعلمة. انتباه لفت معها، باللعب األطفال نشراك التنبيه، أو التذكير السلوك: لواحق ▪
 في تتمثل والتي للطفلة، الضااااااانطة المواقل تجنب في تكمن الساااااالوك من الغاية )الفرضاااااايات(: الساااااالوك وظيفة ▪

 االسااتثارة على الحصااول الجديدة، األماكن في الساالوكية والضااوابط التعليمات وتجنب والمهام، للتعليمات االسااتجابة
 التلفاز. خالل من حسية

 العالجية: والتدخالت ال،طة :ثالثًا
 سلوك  وراا تكمن التي الغاية تستهد   نيجابية واستراتيجيات  تدخالت است،دام  نلى السلوكي  التدخل خطة هدفت

سلوك  والمتمثل االستجابة  ورفض )العناد الطالب سلوك  وليس بالتناوب( يديها كلتا أصابع  وعض الصراخ  ب  لذا نفسه،  ال
 خالل من اآلخرين مع تفاعلها وزيادة التواصااااال على الطالبة قدرات مساااااتوأ رفع محاولة على ال،طة في التركيز كان

  أهمها: االستراتيجيات من مجموعة
 وأضواا. أصوات لها ألعاب وتوفير المالئمة البيدة تهيدة ▪
 المالئمة. لالستجابة نمو جًا ليلكلوا معها واللعب األطفال لتفاعل المجال نفساح ▪
 استجابتها)اللبس( بعد المباشر التعزيز است،دام ▪
  منها. أدائها المطلوب المهمة أو النلاث وبدا انتهاا وقت يحدد الطفلة بيدة في )جرد( صوتي مثير اضافة ▪

 وتقبل الطفلة، مع التواصل  زيادة على وعملت السلوك،  ظهور من الت،فيل في ساهمت  السابقة  االستراتيجيات 
 تتعلق أهدافًا شاااااملت والتي الطالبة، لدأ األسااااااساااااية  المهارات تنمية نلى البرنامج عمد حيث معها، واللعب لها األطفال
 ومساااعدة التعزيز أساالوب اساات،دام مع حولها، المتواجدين واألطفال نخوتها مع ب،اصااة مجتمعها، مع التواصاال بمهارة
  عدم وبالتالي حولها، تدور التي والمواقل اآلخرين، تجنب سلوك من يقلل بدوره الذل األمر باللعب، نشراكها في الطالبة
 البياني الرساااااام يوضااااااحه الذل األمر والمهام(، لها)التعليمات مزعج أمر أل مواجهة عند يدها وعض البكاا نلى اللجوا
 الساااالوك يظهرها التي للتكرارات القبلي القياد مقارنة خالل من الساااالوك تكرار في االن،فاض مدأ يبين والذل التالي،
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 )في للطالبة المباشرة المالحظة خالل من العالجية واالستراتيجيات التدخالت شمل الذل بعدلال بالقياد القاعدل( )ال،ط
 باألسبوع(. أيام خمسة

 
 القاعدي بالخط العالجية التدخالت خالل )ج( للطالبة السلوك مقارنة (:4-1) الشكل

 العناد لسااالوك الواضاااح االن،فاض خالل من للطالبة السااالوكي التقدم بوضاااوح يظهر الساااابق البياني الرسااام في
 الطالبة لساالوك الزمنية المدة أن،فضاات حيث بالتناوب، اليدين كلتا وعض بالصااراخ عنه تعبر والذل االسااتجابة، ورفض
 وهو دقيقة 30 يقارب ما نلى القاعدل( )ال،ط القبلي القياد عند للسااالوك الزمنية المدة معدل وهو السااااعة يقارب ما من
 اوجرااات بنفس المعلمة اسااااتمرار مع الساااالوك بانتهاا ينب  الذل األمر التدخل، بعد قياد آخر عند الزمنية المدة معدل

 السااااااالوك، ووظيفة  ناية   فهم على المبنية  االساااااااتراتيجيات  فاعلية   نلى بوضاااااااوح يلاااااااير و لك  الساااااااابقة،   والتدخالت 
 الطلبة، لدأ المالئمة نير السااالوكات من الحد بهد  وتعديلها بالطفل المحيطة البيدة تحليل على المبنية واالساااتراتيجيات

 لديهم. المالئمة السلوكات وزيادة
 الساااالوك وتقييم الوظيفي الساااالوك تقييم بين الدمج فعالية مدأ ما الثاني: بالسااااؤال المتعلقة النتائج مناقلااااة ثانيًا:

 عّمان؟ في المدارد في االعاقة(  ول )نير الطلبة من عينة لدأ السلوكية الملكالت من الحد في البيدي
 الساالوكية الملااكالت من الحد في البيدي الساالوك وتقييم الوظيفي الساالوك تقييم بين الدمج فعالية مدأ من للتحقق

 طالبة   من مكونة  قصاااااااادية  عينة  باختيار   الباحثة   قامت   عامة،   المدارد  في االعاقة    ول نير من الطلبة  من عينة  لدأ 
 النمو جية. األمل شموع روضة في تمهدل

 مقابلة خالل ومن النمو جية، األمل شاااموع روضاااة في التمهيدل تدرد أعوام، (5) العمر من تبلغ )ر( الطالبة
 قرابة صااااالة توجد الذين والديها مع تعيش أفراد، خمساااااة من مكونة ألسااااارة األخيرة البنت هي الطالبة أن تبين األسااااارة
 أو األمراض من نوع ألل الحماال فترة خالل والاادتهااا تتعرض لم تقريبااًا أشاااااااهر (9) حملهااا فترة بلغاات وقااد بينهمااا،

 العام  المعدل  ضااااااامن كانت   فقد  الرأد ومحيط والطول، الوزن، حيث  من الطفلة  نمو لمظاهر  وبالنسااااااابة   اوصاااااااابات، 
 أمراض ألية الطفلة تتعرض أو تصااب ولم أوقاتها، في المطاعيم جميع الطفلة أعطيت فقد للمطاعيم وبالنساابة والطبيعي،

 العام الحركي للمجال بالنساابة طبيعية كانت فقد العامة التطور لجوانب وبالنساابة المبكرة، طفولتها فترة أثناا نصااابات أو
 بلااكل التواصاال مجال في تأخر أل من الطفلة تعانى ولم الزائد، والنلاااث الحركة بفرث والديها قبل من وصاافها باسااتثناا
 على حركتها كثرة بسااابب روضاااتها وندارة ومعلمتها والديها قبل من سااالوكي عالج ببرنامج لإللتحاق ترشااايحها تم عام،
 التعليمية. العملية سير ويعيق الصفية الغرفة جو يلتت الذل األمر عام، بلكل الصل وفي المقعد

 للت،طيط اللااااامل الدليل في المذكورة النما ج( )تساااالساااال لل،طوات وفقًا وتعديله الساااالوك اختيار على العمل تم
 كاآلتي: – الثالث اوصدار – السلوكي للتدخل
 اختياره: أسباب وبيان السلوك تحديد أواًل:
 المقعد(. في ظهرها )ضرب السلوك: ▪

 التعليمية. العملية سير ويعيق الصفية الغرفة جو يلتت عائقًا، يلكل واألولويات: األسباب -
 السااالوك ووظيفة بهد  ال،اصاااة الفرضااايات ووضاااع للسااالوك، القاعدل ال،ط وتحديد وبيديًا، وظيفيًا السااالوك تقييم ثانيًا:
 السااااااالوك تقييم على المعتمد  النمو ج تعبدة  تمت  للطالبة   والتقييم المباشااااااارة  المالحظة  خالل من فيها:  يظهر التي والبيدة 
 البيدي. السلوك والتقييم الوظيفي
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 الساالوك يظهر األول الساالوك، وراا تكمن أسااباب ثالثة نلى اوشااارة تمت النمو ج، خالل من الساالوك: سااوابق
 حركة فرث من تعاني والتي جوارها نلى زميلتها جلود عند والثاني منها، المطلوبة المهام بسااابب بالتوتر شاااعورها عند

 توبي،ها. عند والثالث زائد، ونلاث
 عنها. الزائد والنلاث الحركة فرث  ات زميلتها نبعاد التنبيه، أو بالتذكير المعلمة قيام السلوك: لواحق
 بالقلق واللااعور منها، المطلوبة المهام أداا لتجنب والقلق التوتر من الت،فيل :)الفرضاايات( الساالوك وظيفة أما

 الزائد. النلاث من تعاني التي زميلتها لوجود
 العالجية: والتدخالت ال،طة ثالثًا:

 سلوك  وراا تكمن التي الغاية تستهد   نيجابية واستراتيجيات  تدخالت است،دام  نلى السلوكي  التدخل طةخ هدفت
 قدرات مساااتوأ رفع محاولة على ال،طة في التركيز كان لذا نفساااه، السااالوك وليس المقعد( في ظهرها )ضااارب الطالبة
 أهمها: االستراتيجيات، من مجموعة خالل من األساسية، الطالبة

 ي،فل مما تحبه، بما واالنهماك االنلاااااغال على يسااااااعدها وهذا الفراغ، وقت خالل محببة بمهارات الطالبة نشاااااغال ▪
 لديها. السلوك

 مدروسااااة فعل ردة على وحصااااولها مقلقة، أفكار من تحتويه ما لتفريغ شااااعورها، عن تعبر كي لها الفرصااااة اتاحة ▪
 ومناسبة.

 زمالئها ويدفع صااافها، طلبة مع تتفاعل ويجعلها بذاتها، ثقتها يعزز مما الصااال، في ومساااؤول صاااغير كمعلم جعلها ▪
 لتقديرها.

 منها. المطلوبة المهام أداا على قدرتها وزيادة الطالبة مهارات تنمية ▪
 الزائد. النلاث  ات الطالبة عن بعيدة تكون بحيث الصل داخل موقعها تغيير خالل من الطالبة بيدة تعديل ▪

 كما جسدها،  حركات خالل من عليها، القلق ظهور ت،فيل على عملت الطفلة مع المتبعة السابقة  االستراتيجيات 
 تواجهها التي الصعوبات  من والتقليل واالجتماعية، التواصلية  ب،اصة  مهاراتها زيادة على السابقة  االستراتيجيات  عملت
 شااملت والتي الطالبة، لدأ للتعلم األساااسااية المهارات لتنمية أهدا  على البرنامج اشااتمل حيث أقرانها، مع تفاعلها خالل
 المعلمة، وتقليد صاااااحيح، بلاااااكل المقعد على والجلود البصااااارل، والتواصااااال واالنتباه، التركيز بمهارات تتعلق أهدافًا
 الطالبة ومساااعدة المسااتمر، التعزيز أساالوب اساات،دام مع قرار، ات،ا  لمواقل وتعريضااها لديها، التعبيرية القدرة وزيادة
 عن اوبتعاد على الطفلة يلااااجع شاااافول ساااالوكي عقد ونقامة معها، المعلمة تواصاااال خالل من عنها، الت،فيل ومحاولة
 الذل األمر الزائد، النلاااث  ات الطالبة عن تبتعد بحيث الصاافية الغرفة داخل الطالبة موقع تغيير نلى باوضااافة ساالوكها
 هو كما بالمقعد، ظهرها ضاااااارب ساااااالوك عن الت،لي نلى الطفلة دفع مما واألمان، بالحب تلااااااعر وجعلها قلقها من قلل

 البعدل بالقياد القاعدل( )ال،ط الساالوك لتكرارات القبلي القياد مقارنة فيه تمت والذل أدناه، البياني الرساام في موضااح
 الصل(. في تواجدها خالل يوميا للطالبة المباشرة المالحظة خالل من العالجية، واالستراتيجيات التدخالت شمل الذل

 
 القاعدي بالخط العالجية التدخالت خالل )ر( للطالبة السلوك مقارنة (:2-4) الشكل

 في ظهرها )ضاارب لساالوكها الواضااح االن،فاض خالل من للطالبة، الساالوكي التقدم السااابق البياني الرساام يبين
 لما القاعدل( ال،ط ) القبلي القياد عند التكرارت معدل وهو مرة 20 من للطالبة الساااالوك تكرار أن،فض حيث المقعد(،
 مع السااااالوك بانتهاا ينب  الذل األمر دقيقة(، 45) القياد مدة خالل و لك التدخل، بعد قياد آخر عند واحدة مرة يقارب
 فهم على المبنية االسااتراتيجيات فاعلية نلى بوضااوح يلااير و لك السااابقة، والتدخالت اوجرااات بنفس المعلمة اسااتمرار
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 نير السلوكات  من الحد بهد  وتعديلها، بالطفل المحيطة البيدة تحليل على المبنية واالستراتيجيات  السلوك  ووظيفة ناية
  لديهم. المالئمة السلوكات وزيادة الطلبة لدأ المالئمة
 في البيدي السااالوك وتقييم الوظيفي السااالوك تقييم بين الدمج فعالية مدأ ما الثالث: بالساااؤال المتعلقة النتائج مناقلاااة ثالثًا:
 عّمان؟ في المدارد في المدمجين( االعاقة ) ول الطلبة من عينة لدأ السلوكية الملكالت من الحد

 لدأ السلوكية  الملكالت  من للحد البيدي السلوك  وتقييم الوظيفي السلوك  تقييم بين الدمج فاعلية مدأ من للتحقق
 من تعاني  طالبة   من مكونة  قصاااااااديه  عينة  باختيار   الباحثة   قامت   العام،  التعليم مدارد  في المدمجين  االعاقة    ول الطلبة 

 وتم النمو جية( األمل وعشم  )روضة  عام تعليم مدرسة  في ومدموجة سلوكية،  ملكالت  ولديها التوحد، طيل اضطراب 
 لديها. الصراخ ملكلة من الحد على العمل

 الطلبة من واحدة وهي بسيطة، بدرجة التوحد طيل باضطراب ش،صت أعوام، ستة العمر من تبلغ )ع( الطالبة
 كاللغة الحصاا  وبعض النلاااث أوقات في يتم حيث جزئي، دمجها ويعد النمو جية، األمل شااموع روضااة في المدمجين
 لم األم أن تبين معلومات،  من جمعه  تم ما  خالل ومن ليناسااااااابها،    المنهاج  وتكييل تهيدة  فيتم المواد باقي  أما  العربية، 
 طبيعية نمو بمراحل مرت )ع( الطفلة أن وضاااااحت كما والوالدة، الحمل فترتي خالل صاااااحية ملاااااكالت ألية تتعرض
  لدأ حالتها بتلااااا،ي  القيام نلى والديها دفع مما والتواصااااال، بالكالم تأخرت أنها نال أقرانها، كبقية والجلود كالملاااااي

 ومن توحد، طيل اضاااطراب من تعاني أنها التلااا،ي  خالل من فتبين عمرها، من الثالثة السااانة في و لك الم،تصاااين،
 يداها وضع  وقت، بأل اللارع  نلى ال،روج وأهمها: الطفلة عند السلوكية  الملكالت  تحديد تم السلوكية،  المالحظة خالل
 الملكالت  نن العناد، الصراخ،  علوائية،  أصوات  اخراج الرفرفة، مثل نمطية حركات صوت،  أل سماع  عند أ نيها في

 عنها المساااؤولين دفع مما اآلخرين، الطلبة مع كلي بلاااكل دمجها وتأخر تعليمها تعيق الطالبة منها تعاني التي السااالوكية
 . كلي بلكل دمجها عملية في يساعد سلوكي عالجي ببرنامج البدا نلى الظل( معلمة المعلمة، المدرسة، ندارة )الوالدين،
 للت،طيط اللااااامل الدليل في المذكورة النما ج( )تساااالساااال لل،طوات وفقًا وتعديله الساااالوك اختيار على العمل تم
 كاآلتي: – الثالث اوصدار – السلوكي للتدخل
  اختياره. أسباب وبيان السلوك تحديد أواًل:
  . ( الصراخ ) السلوك: ▪
 اآلخرين. الطلبة مع كلي بلكل دمجها وتأخر تعليمها تعيق واألولويات: األسباب ▪

 من ،السلوك  ووظيفة بهد  ال،اصة  الفرضيات  ووضع  للسلوك،  القاعدل ال،ط وتحديد وبيديًا، وظيفيًا السلوك  تقييم ثانيًا:
 البيدي. السلوك وتقييم الوظيفي السلوك تقييم نمو ج تعبدة تمت للطالبة، والتقييم المباشرة المالحظة خالل
سلوك:  سوابق  ▪ سلوك  يظهر ال  تواجد أو مقعدها، في والجلود االلتزام الطفلة من تتطلب والتي الدمج، حصة  خالل ال

  عالية. أصوات
يام  السااااااالوك: لواحق ▪ مة  ق هل    المعل جا بة    بت طال عدها    في للجلود لفظياً  بتوجيهها  وتقوم الوقت  لبعض ال  وتنبيهها  مق

 وتوجيهها.
  الغضب. عن التعبير اآلخرين، للطلبة التجنب )الفرضيات(: السلوك وظيفة ▪

 تساااتهد  نيجابية، واساااتراتيجيات تدخالت اسااات،دام نلى السااالوكي التدخل خطة هدفت العالجية: والتدخالت ال،طة ثالثًا:
 رفع محاولة على ال،طة في التركيز كان لذا نفساااااه، السااااالوك وليس )الصاااااراخ( الطالبة سااااالوك وراا تكمن التي الغاية

 مجموعة خالل من الصااافية الغرفة داخل التزامها مساااتوأ ورفع اآلخرين، الطلبة مع بالتواصااال الطالبة قدرات مساااتوأ
  أهمها: االستراتيجيات، من
  التركيب. لعبة بالمكعبات، اللعب الرسم، لديها، محبب بنلاث الحصة وقت امضاا على العمل ▪
 الطلبة وتقبل للتفاعل المجال يفسح  مما األلعاب وبعض والرسم  كالتلوين واألنلطة  باللعب بالملاركة  للطلبة السماح  ▪

 . للطلبة تجنبها وتالشي لها،
 لعبة الطالبة )بإعطاا المقعد على بالجلود الطالبة والتزام الصراخ،  عدم لسلوك  والمستمر  المباشر  التعزيز است،دام  ▪

 ملاااابهة تصااابح بحيث المصاااادر نرفة في الطالبة بيدة تعديل . لها تفاحة نعطاا خالل من أو كالتركيب(، لها محببة
 االنلطة. بعض ألداا المصادر نرفة في معها التواجد الصل من الطلبة لبعض السماح تم حيث الصل لغرفة

 عملية نجاح فرص وزيادة بنفساااااها الطالبة ثقة لتعزيز بالتواصااااال تتعلق أهدا  على المصاااااادر نرفة في التركيز  ▪
 الدمج.

 نير بطريقة للمقعد تركها من والتقليل الطالبة، لدأ الصراخ  سلوك  من الحد في ساهمت  السابقة  االستراتيجيات 
 والتواجد الطلبة مع التواصاااال على الطالبة قدرة زيادة على لتوعم كما معلماتها، قبل من للتعليمات واالسااااتجابة هادفة،
سه،  المكان في شتمل  حيث الصفية،  الغرفة داخل التزامها مستوأ  ورفع نف  تفضلها،  التي باأللعاب اللعب على البرنامج ا

 التعزيز أساالوب واساات،دام الدمج(، حصااة خالل )أل التقييم فترة طيلة الطالبة وقت ونشااغال اآلخرين الطلبة مع والتفاعل
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 نشااااعار على عملت ومتابعتها الطالبة مع المهام بملاااااركة المعلمة قيام أن كما وتفاح(، )ألعاب للطالبة المناسااااب المادل
 وداخل الصفية  الغرفة داخل األنلطة  في معها الطلبة ونشراك  لديها، والغضب  بال،و  اللعور  قلل مما باألمان، الطالبة
 المالحظة  خالل من التدخالت  فعالية   تقييم تم وقد  والدمج،  الصااااااافية  للغرفة  تقبلها  في الكبير األثر له   المصاااااااادر نرفة 

 )ال،ط الساالوك لتكرار القبلي القياد مقارنة فيه تمت والذل اآلتي، البياني الرساام يوضااحه الذل األمر للطالبة، المباشاارة
 العالجية. واالستراتيجيات التدخالت شمل الذل البعدل، بالقياد القاعدل(

 
 القاعدي بالخط العالجية التدخالت خالل )ع( للطالبة السلوك مقارنة (:4-3) الشكل

 ان،فضت حيث الصراخ، لسلوك الواضح االن،فاض خالل من للطالبة السلوكي التقدم السابق البياني الرسم يبين
 (6) نلى القاعدل( )ال،ط القبلي القياد عند للسااالوك الزمنية المدة معدل وهو دقيقة 20 من الطالبة لسااالوك الزمنية المدة
 والتدخالت اوجرااات بنفس المعلمة اسااااااتمرار مع الساااااالوك بانتهاا ينب  الذل األمر التدخل، بعد قياد آخر عند دقائق

 على المبنية واالسااااتراتيجيات الساااالوك، ووظيفة ناية فهم على المبنية االسااااتراتيجيات فاعلية نلى يلااااير و لك السااااابقة،
 المالئمة الساااااالوكات وزيادة الطلبة لدأ المالئمة نير الساااااالوكات من الحد بهد  وتعديلها، بالطفل المحيطة البيدة تحليل
 لديهم.

 مدارد في والمدمجين المت،صااصااة  المراكز في االعاقة  ول )الطلبة للعينة السااابقة البيانية الرسااوم خالل من
 الساالوك وتقييم الوظيفي الساالوك تقييم بين الدمج فعالية مدأ يتبين العامة(، المدارد في االعاقة  ول ونير العام، التعليم
 خطط على وبالتركيز  االعاقة،    ول ونير االعاقة    ول الطلبة  منها  يعاني  التي السااااااالوكية  الملاااااااكالت من للحد  البيدي
ستهد   والتي للطلبة، الداعمة اويجابية التدخل سلوك  وظيفة ت سلوك  وبيدة منه، والغاية والهد  ال  خالل ومن وتهيدتها، ال
 واألنلااطة المهام خالل يواجهونها، التي والصااعوبات الضااغوث وطأة من للت،فيل الطلبة قدرات مسااتوأ ورفع التعزيز
 نيجابي بلاااكل أيضاااًا وينعكس أقرانهم، مع والمنافساااة والتفاعل التكيل على قدرة أكثر الطلبة يجعل األمر هذا الم،تلفة،
 المدرسة. داخل الطلبة سلوك على
 نير بطريقة الساااااالوكات مع التعامل في جديدة منهجية البيدي الساااااالوك وتقييم الوظيفي الساااااالوك تقييم بين الدمج نن ▪

 ونيجابية. مباشرة
 عند الطفل لدأ تتولد التي المقاومة يلغي أو ي،فل نفسااااااه الساااااالوك وليس البيدة وتهيدة الساااااالوك وظيفة مع التعامل ▪

  نرادته، بكامل مرنوب سااالوك نلى المرنوب نير سااالوكه من يبّدل نفساااه سااايجد فالطفل مباشااارة، السااالوك مواجهة
 الوظيفي السااااااالوك تقييم التقييمين، بين الدمج  فاعلية   من الرنم وعلى حاجاته،    يدعم  لكونه  بإيجابية    األمر نلى وينظر
  ول نير من الطلبة على أسااااارع بلاااااكل لوحظ أثره أن نال السااااالوكية، الملاااااكالت من للحد البيدي السااااالوك وتقييم
 المواقل في االسااتراتيجيات في والتنويع الصاافية، المواقل في اساات،دامه وسااهولة بالمرونة أيضااًا تميز كما االعاقة،
  العاجلة.

 ت:التوصيا
 باآلتي: الدراسة توصي نليها، التوصل تم التي النتائج ضوا في

 تطبيقها لمتابعة بحاجة اسااات،دمت التي العالجية التدخالت فإن وعليه محدودة، زمنية فترة في الدراساااة هذه أجريت  ▪
 عليها. الالزمة التعديالت ونجراا وأخرأ فترة كل بين فعاليتها وتقييم أطول لفترات

 أكبر أعداد على الدراساااات من المزيد نجراا المالئم من يكون قد فإنه الموضاااوع ولحداثة العينة حجم لصاااغر نظرًا ▪
 الطلبة. من

 توصاالت ما أحدث لمواكبة الحديثة االسااتراتيجيات من ونيرها السااابقة االسااتراتيجيات اختبار على الباحثين تلااجيع ▪
 السلوك. بتعديل المتعلقة االستراتيجيات نليه
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 تعديل في وشااااملين ملمين لكونهما أفضااال البيدي السااالوك وتقييم الوظيفي السااالوك تقييم التقييمين، بين الدمج نجراا ▪
 السلوك.

 انتلارها. لعدم نظرًا الجامعات مقاعد على التربية لطلبة وتدريب نلر نلى تحتاج الحديثة السلوك تعديل اجرااات ▪
 الساااااالوك تقييم فيها بما الحديثة التقييمات وندراج بإضااااااافة الساااااالوك تعديل بميدان والمهتمين والباحثين الكّتاب قيام ▪

 واهتماماتهم. مؤلفاتهم ضمن البيدي، السلوك وتقييم الوظيفي
 المراجع:

  المدأ. دار : عمان .والتطبيق النظرية السلوك: تعديل (.2003) يوسل حميدان، أبو
 الثقافة. دار عمان: .ال،اصة التربية في مقدمة (.2016) فؤاد الجوالدة،
 الطلبة ملاااااكالت مساااااتوأ خفض في الثالث اوصااااادار - السااااالوكي التدخل لت،طيط اللاااااامل الدليل فعالية مدأ تقييم (.2015) نبيل حميدان،
 األردن. عمان، – األردنية الجامعة منلورة. نير دكتوراة أطروحة .الوظيفي السلوك تقييم تقنيات باست،دام السلوكية
 اللروق. دار عمان: .التطبيقي السلوك تحليل (.2017) جمال ال،طيب،
 الفكر. دار األردن: .السلوك تعديل في واجرااات مبادئ التطبيقي السلوك تحليل (.2018) أبراهيم الزريقات،

Oliver, O., Pratt, L., & Normand, M. (2015). A survey of functional behavior assessment methods used by 
behavior analysts in practice. Journal Of Applied Behavior Analysis. Vol. 48, pp. 817-829. 
Charles, R., Judith, J. & Atwater, J. (1991). Eco behavioral Analysis in the Classroom: Review and Implications. 
Journal of Behavioral Education. VoL. 1, pp. 59-77. 
Dunlap, G., Kern, L., de Perczel, M., Clarke, S., Wilson, D., Childs, K., White, R. & Falk, G. (2018). Republication 
of “Functional Analysis of Classroom Variables for Students with Emotional and Behavioral Disorders”, 
Behavioral Disorders, Vol. 43(2) 322–336. 
Johnson, L., & Fullwood L. (2006). Disturbing behaviors in the secondary classroom: how do general educators 
perceive problem behaviors?. Journal of Instructional Psychology, Vol. 33, PP. 20–39.  
 Maharmeh, L., Homedan, N., & Aleid, W. (2019). Reducing the Rate of Behavioral Problems for Students with 
Autism Spectrum Disorder (ASD) and Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) Using the Techniques 
of Functional Behaviors Assessment (FBA). International Journal for Research in Education, Vol. 43(2) 209-
232.  
Mauro, T.(2013). Functional Behavioral Assessment. Children with special needs. From. 
http//www.about.com/Childrenwithspecialneeds 
McConnell, K., Patton, J., & Polloway, E. (2006). Behavioral Intervention Planning Third Edition: A 
Comprehensive Guide for Completing a Functional Behavioral Assessment and Developing a Behavioral 
Intervention Plan(BIP3), pro.ed. Texas, U.S.A. 
Watson, S. Gable, R., & Greenwood, C. (2010). Combining Ecobehavioral Assessment, Functional Assessment, 
and Response to Intervention to Promote More Effective Classroom Instruction. (on line). Available: 

researchgate.net 

Woolsey, M., Michelle, K., Tennant, L., & Rashad, F. (2016). An Ecobehavioral Assessment of Emirati Pre-
service Science. International Journal of Contemporary Applied Sciences. Vol. 3. 
  

http://researchgate.net/


2021

 
 

152 

 البلقاء محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى اإلداري بالتميز وعالقتها المرئية اإلدارة مستوى
 معلميهم نظر وجهة من

 
 سارة عبد الحافظ العواملة 

 جامعة عمان العربية
 15/12/2019: تاريخ االستالم

 د.عالء أحمد حراحشة 
 جامعة عمان العربية

 3/2/2020: تاريخ القبول

 الملخص
 في الثانوية المدارد مديرل لدأ اودارل بالتميز وعالقتها المرئية اودارة مسااتوأ نلى للتعر  الدراسااة هدفت

 عينة تكونت االرتباطي، المسااااحي الوصاااافي المنهج على الدراسااااة اعتمدت وقد معلميهم، نظر وجهة من البلقاا محافظة
 اداة تطوير تم الدراساااااة ألهدا  وتحقيًقا الدراساااااة، مجتمع من (%25) وبنسااااابة ومعلمة، معلًما (222) من الدراساااااة
 (3) على موزعة فقرة (30) من وتكّون المرئية، اودارة مسااااااتوأ يقيس األول: الجزا جزأين، من وتكونت للدراسااااااة،
 مجاالت. (4) على موزعة فقرة (37) من وتكّون اودارل، التميز مستوأ يقيس الثاني: والجزا مجاالت،

 وجهه من البلقاا محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ المرئية اودارة مسااااتوأ أن الدراسااااة نتائج أظهرت
 محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ اودارل التميز مساااااااتوأ أن وأظهرت ، متوساااااااطة بدرجة جاا معلميهم نظر
 المرئية  اودارة مساااااااتوأ بين نيجابية   ارتباطية   عالقة  ووجود متوساااااااطة،   بدرجة   جاا  معلميهم نظر وجهه  من البلقاا 

 وهي (0.73) بلغت معلميهم نظر وجهة من البلقاا محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ اودارل التميز ومسااااااتوأ
 نحصائًيا. دالة قيمة

 والعمل المدارد، في اودارل التميز تحقيق في منه واالستفادة المرئية اودارة أسلوب بتطبيق الدراسة وأوصت
 التطوير، في تساااااااعدهم عمل وورش دورات تنفيذ طريق عن المدارد مديرل قبل من الدراسااااااية البرامج تطوير على

 المدرسي. الهدر من الحد في تسهم التي ال،طط وضع كيفية على المدارد مديرل وتدريب
 .اودارل التميز المرئية، اودارة المفتاحية: الكلمات
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Abstract 

This study defines the level of visual management and its relation to the 
administrative excellence of secondary school principals in Balqa Governorate from the 
point of view of their teachers,the study relied on the descriptive survey correlative method, 
the sample of the study consisted of(222) teachers, and (25%) of the study population. 

In order to achieve the objectives of the study, a tool for the study was developed. It 
consisted of two parts. The first part measures the level of visual management. It consists of 
(30) items distributed over (3) areas. The second part: measures the level of administrative 
excellence, and consists of (37) paragraphs distributed over (4) areas. 

The results showed The level of visual management of the principals of secondary 
schools in the province of Balqa from the point of view of their teachers came to a medium 
degree, and the level of administrative excellence of the principals of secondary schools in 
the province of Balqa from the point of view of their teachers came to a medium degree, 
the existence of a positive correlation between the level of visual management and the level 
of administrative excellence of the principals of secondary schools in the province of Balqa 
from the point of view of their teachers amounted to (0.73) a statistically significant value. 

The study recommended Applying a visual management approach in achieving 
administrative excellence in schools, developing school programs by principals by 
implementing courses and workshops that help them in developing, and training school 
principals on how to develop plans that contribute to reducing school wastage.  
Key words: Visual Management, Administrative Excellence. 
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 مقدمة
 تعد  لم التقليدية    فاودارة  وال،براا، اوداريين اهتمامات    من اودارية  المنظمات  في والتطوير التجديد    أصااااااابح

 وفق تعمل جديدة ندارات وتلاااااكيل توفير من بد ال صاااااار لذا التجديد؛ دائم المعرفي المجتمع ومساااااايرة لمواكبة تصااااالح
 وفاعليتها قيمتها نسااتمداد في اودارات وتسااهم ممكنة. صااورة بأفضاال األهدا  خاللها من قتتحق جديدة وأساااليب مفاهيم
 مرئية كلها العاملين ملاكل  لجعل وتهد  المؤسسي،   العمل أركان ضمن  وشفافيتها  واألفقية الرأسية  العالقات واقعية من
 التي الصااعوبات ويسااتلااعر  العاملين مع الملااكلة يتعايش بأن للمدير الفرصااة تتوافر ن  ؛ للغاية ومحسااوسااة  اودارة لدأ

 كبيرة فعالية   اودارات هذه  أثبتت  وبالتالي   تواجههم، التي والعوائق ملاااااااكالتهم حل  في جهدا  يدخر  ال وبالتالي   تواجههم،
 المكان من الملاااكلة ندارة على يرتكز المرئية اودارة فأسااالوب بالمؤساااساااة،  والنهوض واألداا العمليات رقابة في للغاية
 المستقبل. في تكرارها من الحد على والعمل الملكلة، جذور من للت،ل  وسرعة؛ بدقة

 عملية  فاعلية   يعزز بما  اودارات، في تتوافر التي المعلومات  خالل من يتبين المرئية  اودارة مبادأا  تكامل   نن
 يحقق وهذا المؤساااساااة، في الجهات م،تلل من عليها الحصاااول يتم التي الفعلية الحقائق نلى تساااتند التي القرارات صااانع
ستطيع  مهمة معلوماتية قاعدة  ,Dhongade, Singh)) المهمة القرارات ات،ا  في الحاجة عند نليها الرجوع المؤسسة    ت

& Shrouty,2013. 

 ات،ا  عملية قبل البيانات وتحليل المسااتفيد، والا تحسااين في المؤسااسااات في المرئية اودارة نمط اساات،دام يتمثل
 طريقة  وتعد  الوقت،  وندارة ات،ا ها،    وسااااااارعة   للقرارات بيانات    قاعدة    وتوفير والهدر،  الدورة  مدة  لوتقلي  القرارات،
 ونزالة القيادية المهارات وتطوير ال،دمات تصااااميم ونعادة وتصااااميم أساااارع، بلااااكل والتسااااويق الملاااااكل لحل منظمة
 أكبر على للحصااول الربح هامش وزيادة والعمليات، الملاااريع ندارة مهارات وتطوير والوظائل، األقسااام بين الحواجز
 ,Titu, Oprean, & Grecu المساااااتفيدين شاااااكاوأ عدد وان،فاض ال،دمات، تجهيز تكاليل وتقليل ساااااوقية، حصاااااة
2010).) 

 ننجاز في الدقة على تساااااعد المالي الجانب ففي كبيرة؛ فوائد له المؤسااااسااااة  في المرئية اودارة منهج تطبيق نن
 األخطاااا تقلياال نلى يؤدل اودارل الجااانااب وفي العاااملين، أداا وتحساااااااين الماااليااة، األخطاااا وتقلياال الماااليااة، التقااارير
 درجة نلى والوصول والعمالا، العاملين رضا وزيادة واألرباح، الجودة وتحسين حلها، سرعة في والمساهمة والملاكل،
 .(Daiya, 2012) أمكن ما الكمال

 وتحساااااااين التكاليل، خفض بهد  العمليات جودة تحساااااااين على يعمل تطبيقًيا نداريا منهًجا المرئية اودارة تعد
 & Sally).المستفيد  رضا  لزيادة قياسها  يمكن مستهدفة  لنتائج وصوًلا  الملكالت  لحل المستغرق  الوقت وتقليل العمليات،

Contributor,2014) 

 وتنمية العمل، ننجاح في الصااادقة ورنبتهم وظائفهم، تأدية في العاملين نخالص تحفيز المرئية اودارة هد  نن
 التنفيذل الجهازين بين المعنوية الحواجز نسااااقاث على يعمل ديمقراطي مناخ في اونجاز وتعظيم وااللتزام، الوالا، روح

 صاااورها، أفضااال في القرار وات،ا  والتمكين التفويض ويجعل وكفااتها، االتصاااال عملية مساااتوأ يرفع مما واودارل؛
 )نبراهيم الملااااكالت حل في للمساااااعدة ونخراجها داخلهم، الكامنة الطاقات توليد في العاملين؛ امكانيات من واالسااااتفادة
 . (2015 وسعد،

لدافعية    تعزيز في ينجح أن المدرسااااااااة   مدير  على نن ها؛  المعلمين لدأ  ا  المفهوم ندراك نلى بحاجة    فهم وتنميت
 الجانب وأن خارجية، قوة قبل من ونثارته تنلاايطه ويمكن بالحركية، يتصاال البلاارل بطابعه اونسااان نن ن  واسااتيعابه؛
 فالمديرون واالستمرارية؛ بالتعاقب ويتصل السببية على الدافع يحتول ن  الدافعية، على يرتكز اونساني للسلوك الحركي
 وسااائلها بم،تلل اودارة تعمل وبذلك األداا، مسااتوأ وتحسااين اونتاجية درجات أعلى نلى للوصااول باسااتمرار يسااعون
 نليها للوصااول تسااعى التي والظرو  األهدا  جميع نلى تصاال ال وبذلك أنه نال اونتاجية، درجات أقصااى نلى للوصااول
 (.2008 )حمادات،

 المنظمات بناا عناصااااار يجمع شاااااامل، مدخل نلى الحاجة عن ُيعبر التنظيمي التميز أن (2014) العمامي يرأ
 والتناسااق الترابط تحقيق لها وكفل المحيطة، ال،ارجية واألوضاااع المتغيرات، مواجهة على القدرة لها تحقق أسااس على
 المصاالحة ألصااحاب والمنافع الفوائد وتحقيق  لك، في والتفوق المحورية قدرتها واسااتثمار الذاتية، عناصاارها بين الكامل
 معها. ومتعاملين بالمنظمة، ينعامل من

 وفاعليتها، وحيويتها، نلااااطها، لتجديد المنظمات مسااااعدة في تساااهم التي المهمة القضاااايا من التميز تحقيق نن
 األكاديمية ال،طط بعض أكدت وقد نليها، للوصول  تسعى  التي المكانة تحقيق نلى والوصول  وجهودها، برامجها وتطوير
 (.2014 )السالطين، أولوياته ومن العالي التعليم لمنظمات ضرورل مطلب وتحقيقه التميز أن على العالمية
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 لها يكون وأن المنافساااين، من أفضااال موقل في دائما تكون أن للمنظمة المساااتمر التطوير التنظيمي التميز يتيح
 منافع وتوفير المسااااااتفيدين، نلى األساااااارع الوصااااااول في التفوق لها يكفل بما األداا ونظم ال،دمات، تطوير في الساااااابق
 المنظمة بهم ترتبط الذين واألطرا  الطوائل م،تلل مع العالقات لبناا ويؤسااااس المنافسااااون، يجاريها ال لهم ومميزات
 المنظمة  فرص تعظيم سااااااابيل  هافي  وتوظيل العالقات  تلك  اساااااااتثمار  على القدرة  التميز سااااااامات  من ويكون .وتنميتها 

 (.(Athysanus, Alzeriqat & Noor, 2013وأهدافها ناياتها نلى للوصول

 من ال،ارجية والمتغيرات للمنظمة، الحالي الوضاااااااع دراساااااااة على قدرتها خالل من المتميزة المنظمة وتتبلور
 ورؤيتها، المنظمة رسااااالة وصاااايانة اوسااااتراتيجية، والتوجيهات األسااااس وتحديد اوسااااتراتيجي، التحليل عمليات خالل
 األهدا  ضوا  في اوستراتيجية  ال،طط ونعداد النتائج، لقياد والمعايير األسس  ووضع  اوستراتيجية،  االهدا  وتحديد
 المحتملة وتأثيراتها البيدية المتغيرات نلى والتعر  للمتابعة، آليات وتطوير التهديدات، وتجنب الفرص، استثمار أجل من
 .Bukovec & Markic, 2008)المنظم) على

 يعد لم المدرسااااية اودارة في التميز أن نلى نشااااارتهم خالل من  لك على (2012) واللااااريل العليم عبد ويؤكد
 مقومات من ومقوًما أساااسااًيا ومطلًبا العصاار ضاارورات من ضاارورة أضااحى بل تحقق، نن به نسااعد ثانوًيا أمًرا أو ترفًا

 واساااات،دام التغيير، حتمية للمدارد اودارية القيادات تتفهم أّن ينبغي التميز نلى وللوصااااول المهام، أداا في االسااااتمرار
  للتميز. للوصول للتطبيق الحديثة والمداخل الوسائل

 العملية  ترتقي حتى تبنيها  المدارد  بمديرل  يجدر  التي المعاصااااااارة  اودارية  االتجاهات   أهم من التميز ندارة أن
ثار  لذا  التعليمية،  حديث    اودارل األسااااااالوب هذا  أ مام  ال مدارد  مديرل  لدأ  توافره مدأ  لمعرفة  االهت  على والعمل  ال
  (.2016 )اللوا، له الوصول

 كان المجتمعات في والنمو التقدم من كثيًرا نن ن  اودارل؛ التميز تحقيق أساااااليب من التعليم في االسااااتثمار يعد
 يتطلب المؤسااسااات  في التعليم في التميز تحقيق وأن البلاارية، التنمية أولويات من التعليم يعد ولهذا المدارد؛ تميز بفعل
 أسااااليب توظيل خالل من و لك لإلبداع؛ موائمة ظرو  صااانع أجل من والعمليات والنظم البلااارية، الموارد كل توجيه
 والتدريب التعليم منظومة في تطوير نلى بحاجه التعليم وأن المدرساااة، في األكاديمية الكفااات ندارة مثل مناسااابة، ندارية
 التنمية، ومتطلبات العمل، وسااوق المتغيرة، المجتمـاااااااااع احتياجـاااااااااات يلبي بما بم،رجاته، واالهتمام عناصاارها، بجميع
 الفعلية االحتياجات يالام بما وتوفيرها نوعيتها، وتحسااااين العامة ال،دمات وتطوير الحديثة، والتقنيات المعار  ويواكب
 (.2012 لمدارد)السلمي،ا أداا كفااة ورفع للمجتمع،
 أنفسااهم نعداد في بدأونی المرحلة هذه في الطلبة ألن نظرًا وحساااسااة، مهمة مرحلة الثانوية الدراسااة مرحلة أن

 ،ةیالجسم  تهمیش،   جوانب هی  تنمو سن  في كونونیو المستقبل،  مهنة اریاخت ثم ومن الجامعية الدراسة  لمرحلة

 ریمد رأساااااها وعلى المدرساااااة ندارةٕ  و المدرساااااة، قبل من واالهتمام ةیللرعا بحاجة فهم لذا ة،یواوجتماع ،ةیوالعقل

 ندارة قامت ن ا وأنه والمسااااتقبل، الحاضاااار اةیلح الطالب هؤالا نعداد ةیمساااادول همیعل تقع من هم ألنهم المدرسااااة،

 ،المدرسااااااية والتجهيزات واألبنية والمناهج والطالب نیالمعلم من لكل ح،یوالمر المالئم المناخ هذا بتوفير المدرسااااااة،

 تصااااااابح وبأن  الثانول،  التعليم وتطوير لنجاح  ؤدلی جابًيا،  ین مًيا یتنظ مناًخا   حققت  قد  تكون فإنها   المحلي، والمجتمع

 ؤهلهمی مما ومتوازنًا؛ متكاماًل بناًا الطلبة اتیشااا،   بناا في تساااهم  وفعالة، مةیسااال  تربوية بيدات الثانوية المدارد

 .2008) )رباح، ثقة بكل ةیالجامع المرحلة لدخول

 أن يجب عام بوجه التعليمية ومؤسساتنا    مدارسنا  أن على تدل التي المؤشرات  من العديد هناك أن للباحثين تبين
 تطبيق خالل من اودارية؛ األسااااليب لتطوير ضااارورة هناك وأن اودارة، مجال في خاصاااة التطور ساااريع بالعالم تلحق
ساليب   تطبيق  لك ومن المستقبل،  في ات،ا ها سيتم  التي القرارات بمستوأ  واالرتقاا المعرفي، االرتقاا لمواكبة حديثة أ
 كما التعليمية، للمؤسااسااة التنموية األهدا  تحقيق ُييساار بما لألفراد األداا تطوير في يسااهم الذل المرئية، اودارة أساالوب
 فيها، اودارل بالتميز واللاااعور التعليم، نوعية تحسااان وبالتالي فيها، العاملين معنويات ورفع ندارتها، تحساااين في يساااهم
 للتعر  الباحثين توجه الدراساااة بمتغيرات المتعلقة الساااابقة والدراساااات النظرل األدب على الباحثين اطالع خالل ومن
 نظر وجهه  من البلقاا  محافظة   في الثانوية  المدارد  مديرل لدأ اودارل بالتميز وعالقتها  المرئية  اودارة مساااااااتوأ نلى

 معلميهم.
  الدراسة: مشكلة

 مديرل لدأ اودارل بالتميز وعالقتها المرئية اودارة مساااااااتوأ نلى التعّر  هو الدراساااااااة هذه من الغرض نن
 معلميهم. نظر وجهه من البلقاا محافظة في الباشا( عين ولواا السلط تربية )مديرية الحكومية الثانوية المدارد
 الدراسة مشكلة عناصر
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  اآلتية: األسدلة عن الدراسة أجابت
  معلميهم؟ نظر وجهه من البلقاا محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ المرئية اودارة مستوأ ما :االول السؤال
 معلميهم؟ نظر وجهه من البلقاا محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ اودارل التميز مستوأ ما :الثاني السؤال
 عينة استجابات  متوسط  بين (a=0.05) داللة مستوأ  عند نحصائية  داللة  ات ارتباطية عالقة هناك هل الثالث: السؤال 

 وجهه من البلقاا محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ اودارل التميز ومستوأ  المرئية اودارة مستوأ  بين الدراسة 
 ؟ معلميهم نظر

 الدراسة أهمية
 : كاآلتي وعملية نظرية أهمية الدراسة لهذه

 العلمية: األهمية
 الساااـااااااااااابقة  الدراساااات ندرة بسااابب اودارل والتميز المرئية باودارة المتعلق النظرل باألدب العربية المكتبة أثراا ▪

 ونمكانية المرئية، اودارة مفهوم توضااايح في يسااااعد مما الموضاااوع؛ هذا تناولت التي الباحثين علم وحساااب العربية
 اودارية المعاصرة االتجاهات وتطبيـااااق اودارل التميز دراسـااااات في الفجوة وسد التعليمية، المؤسسات في تطبيقها
 .التعليمية المؤسسات في اودارية المستويات م،تلل في

 في اودارل والتميز المرئيااة اودارة بين بااالعالقااة المتعلقااة البحوث من المزيااد وجراا للباااحثين أمااام المجااال فتح ▪
 .أخرأ مجتمعات

 العملّية: األهمية
 يأتي: بما العملّية األهمية تكمن ▪
 بالمستوأ  النهوض في تطبيقهما يسهم  لما اودارل والتميز المرئية اودارة بين بالعالقة والتعليم التربية وزارة تزويد ▪

 والتعليمية. التربوية للمؤسسات اودارل
 التطويرية البرامج بوضـااع المرئيـااة، اودارة تطبيق على والقائمين المدارد ومديرل المعلمين الحالية الدراسة تزود ▪

 الباحثين كذلكو العاملين، دافعية من تزيد التي القرارات بات،ا  التعليمية المؤسسات    في القرارات ومت،ذل اودارية،
 .المجال هذا في والمهتمين

  واالصطالحية: اإلجرائية التعريفات
 وكيفية المنظمات، في لألداا الفعالة والمراقبة الحديثة اودارية الممارسااات "جميع أنها: اصؤؤطالًحا المرئية اإلدارة تعرف
 والتصااار  والحركة الفعل على للرؤية المتعمق التأثير على تعتمد ومبساااطة ساااهلة بطريقة العمل لفريق الطاقات تفجير
 . (12 ،2012 )برهمين، العمل" مكان في الفورل
 اودارية المتطلبات خالل من لألداا المساااااتمر التحساااااين على يعمل ندارل أسااااالوب :أنها إجرائًيا المرئية اإلدارة تعرف
 ولواا الساااالط تربية البلقاا)مديرية محافظة مدارد ندارات في للرؤية المتعمق الذهني والتأثير المرئي للتواصاااال والفنية
 واألخطاا التلاااااغيل وزمن التكلفة في الهدر تقليل بقصاااااد العامة واألهدا  الرؤأ لتحقيق فيها؛ والعاملين الباشاااااا( عين

 المعدة الدراسااة  أداة على المسااتجيب  عليها يحصاال  التي بالدرجة الدراسااة  هذه في وتقاد للعمل، المساات،دمة  والمساااحة 
 لذلك.
 لتحقيق المؤسسة   تتبعها التي المتكاملة، المنظمة وال،طوات اوجرااات مجموعة :" بأنه اصطالًحا  اإلداري التميز يعرف
 من لتجعل المصاااالحة( أصااااحاب على والتركيز العمليات، وندارة بالتلااااارك، )القيادة أهمها: متعددة، مجاالت في التميز

 (.13 ،2015 )السوسي، العمل" سوق في األخرأ المؤسسات بين وربحية تنافسية أكثر المؤسسة
 تربية  )مديرية   البلقاا  محافظة   في الثانوية   المدارد  مديرل  ينظمها  التي االنلاااااااطة  أنه:  إجرائًيا  اإلداري التميز ويعرف 

 العاملين، بالتعاون المدرساااااة في األداا وتميز العمل، نتقان من عالية درجة تحقيق أجل من الباشاااااا( عين ولواا السااااالط
 لذلك. المعدة الدراسة أداة على المستجيب عليها يحصل التي بالدرجة الدراسة هذه في ويقاد
 ومحدداتها: الدراسة حدود
 في الباشااااا( عين ولواا الساااالط تربية )مديرية الحكومية الثانوية المدارد في الدراسااااة هذه طبقت المكانية: الحدود ▪

 البلقاا. محافظة
 (.2019ة2018) الدراسي العام من الثاني الفصل خالل الدراسة هذه طبقت :الزمانية الحدود ▪
 عين ولواا الساالط تربية )مديرية الحكومية الثانوية المدارد معلمي على الدراسااة عينة اقتصاارت البشؤؤرية: الحدود ▪

 البلقاا. محافظة في الباشا(
 

  الدراسة: محددات

 أدواتها. على الدراسة عينة أفراد واستجابة صدق بمدأ الدراسة هذه نتائج تتحدد .1
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 هذا. الدراسة لمجتمع والثبات( )الصدق السيكومترية ال،صائ  ضوا في الدراسة هذه نتائج تتحدد .2

 هذا. الدراسة لمجتمع الملابهة المجتمعات على الدراسة هذه نتائج تعميم يمكن .3
 السابقة الدراسات
 المرئية باإلدارة المتعلقة السابقة الدراسات

 هدفت دراسااة (Marcella, Mwaka ,Josephine, Kafwa 2011) وكافو وجوساافن ومواكا ميرساال أجرأ

يا  في التعليم أزمة  نلى للتعر  يادة  دور ومعرفة  كين ية  واودارة الق ية  المرئ جاد  األزمة،  هذه  ت،طي حل  في التربو  وني
 اودارة أن النتائج فأوضااحت التحليلي، الوصاافي المنهج واتبعت للدراسااة، أداة االسااتبانة الدراسااة واساات،دمت له، حلول
 في التعليم فيها يمر التي األزمة ملااكالت لحل جيدة شاا،صااية  ومؤهالت وصاافات قيادات وجود تتطلب الناجحة المرئية
 يجب  لذا  وتقدمها،   الجامعات   أداا تعكس المرئية  اودارة طبيعة  أن الدراسااااااااات  وأظهرت تطويرها  على والعمل  كينيا، 

ستمرار  وتنميتها تطويرها لرل  المورد على للمحافظة با سهم  ؛ أدااه وتطوير الب لكل  المرئية اودارة فت  رفع في كبير وب
 . العمل دافعية مستوأ

 المرئية اودارة ظل في السااااااعودية الجامعات أداا مسااااااتوأ قياد نلى هدفت دراسااااااة (2012) برهمين أجرت
 المتمثل الكلي المجتمع على الدراسة  تطبيق تم ووكالؤهم. الجامعات مديرو يتصورها  كما اليابانية للجودة كايزن بمفاهيم
 في وكيال (66و) جامعة مدير (19) عددهم والبالغ السااااعودية العربية بالمملكة الحكومية الجامعات وكالا( )مديرلة في

 المملكة، مناطق بكافة الدراساااة مجتمع أفراد جميع على االساااتبانة تعميم وتم وتسااامياتها. الوكاالت ت،صاااصاااات  م،تلل
  ممتاز. العام السعودية الجامعات أداا أن نلى الدراسة نتائج وتوصلت

 ندارة لتحسااااين و لك الجامعات في المرئية اودارة نظام نلى للتعر  هدفت ,Schultz)2013شااااولتز) دراسااااة

 المقابلة،   أسااااااالوب اسااااااات،دام  وتم الناجح،  العمل  مكان  ونيجاد  اونتاجية،   خلق وبالتالي   الكفااة،  وتحقيق العمالا، عالقة 
 اودارة أن نلى الدراساة  نتائج وأظهرت المتحدة، والواليات المتحدة المملكة جامعات رؤسااا  من الدراساة  مجتمع فتكونت
 تحقيق نلى وتؤدل العاملين، أداا مساااااتوأ وتحسااااان الجودة، تحساااااين على وتعمل الجامعي، النظام ندارة عملية المرئية
 ،ونجاحًا كفااة أكثر كان المرئية اودارة نظام ننلااااا لذلك األنلاااطة، من مساااتمرة عملية تدفق نلى أدأ مما األداا أهدا 
 .داريةاو األعمال تنظم التي لإلستراتيجيات األساسية واألهدا  الرؤأ مع فينسجم

 في والتعليم التربية مكاتب في المرئية اودارة تطبيق نمكانية تحديد نلى هدفت دراساااااة (2016) الهذلي وأجرأ
 والفنية  ةیاودار بالمتطلبات    فاا یاو نمكانية    مدأ  تحديد    نلى وهدفت    العاملين،  بدافعية    وعالقتها  المكرمة،  مكة  منطقة 

 ًرایمد) 45) من الدراساااااة عينة تكونت بينهما، والعالقة المكرمة مكة بمنطقة والتعليم التربية مكاتب في المرئية لإلدارة

 نتائج وتوصاالت للدراسااة، أداة االسااتبانة واساات،دمت المكرمة، مكة منطقة في الداخلية والتعليم التربية بمكاتب ومساااعًدا
 بمنطقة میوالتعل ةیالترب في ةیالمرئ لإلدارة والفنية اودارية المتطلبات لتطبيق رةیكب نمكانية هناك أن نلى الدراسة

 ةیالترب في ةیالمرئ اودارة متطلبات قیتطب نیب متوساااطة ارتباطية عالقة هناك أن نلى وتوصااالت المكرمة. مكة

 .نیالعامل ةیودافع المكرمة مكة بمنطقة میوالتعل

 عينة تكونت للمنظمة، التنظيمية الثقافة على وانعكاساااها المرئية اودارة بعنوان دراسااة (2017) سااعيد وأجرت
 لجمع رئيسااة أداة االسااتبانة اساات،دمت وقد فردًا، (61) عددهم والبالغ والتطوير البحث دائرة في الموظفين من الدراسااة
 وفق والتطوير البحث  دائرة في المرئية  اودارة أسااااااالوب تطبيق نمكانية   نلى: النتائج  وتوصااااااالت   والمعلومات،  البيانات  
 وتلااااااجع التنظيمية، الثقافة عناصاااااار في تؤثر والفنية اودارية بمتطلباتها المرئية اودارة وأن والفنية، اودارية متطلباتها
 اوساااتراتيجية ال،طط من مجموعة رسااام وأن بالتدريب، الموظفين بين المعلومات وتبادل التواصااال عملية العليا اودارة
 المرئية. اودارة متطلبات من أساسي ومتطلب اودارل العمل أولويات من يعد

 على المرئية اودارة سااياسااات تطبيق تأثير معرفة نلى هدفت دراسااة (2019) وعبدالعزيز والجمل أحمد أجرأ
 وكذلك .األداا لتحسين  الحل وطرق للملاكل  الجذرية األسباب  وتحديد الجاهزة، المالبس مصانع  داخل اونتاجية تحسين 
 وتم تدريجية، بطريقة المرئية اودارة ساااياساااات تنفيذ خطوات تحديد وتم المرئية، اودارة أنلاااطة في النق  أوجه تحديد
 لبيدة أن الدراسااة نتائج وتوصاالت المسااتمر، التحسااين عمليات ونجراا البرنامج نظام على والحفاظ التطبيق خطط وضااع
 لللاااااااركة  عديدة   منافع  له   اونتاج  قواعد  تطبيق وأن له،   وحبهم للعمل  ونتقانهم  العمال  ننتاجية   زيادة  في البالغ  األثر العمل 
 الجهد تقليل وكذلك العمل، أسااااليب لتوحيد نتيجة العمل، حوادث وتقليل العمل، أثناا العمال نفساااية تحساااين منها والعمال
  المصاريل. وتقليل العمال ننتاجية رفع وبالتالي بالعمل، للقيام المبذول والوقت

 اإلداري: بالتميز المتعلقة السابقة الدراسات
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 المدرسة  لمدير القيادية ال،صائ   عن الكلل  نلى هدفت بدراسة  (Fook & Sidhu, 2009) وسيدهو  فوك قام

 والمحادثات المدرسية  الوئاق وتحليل الرسمية  ونير الرسمية  والمالحظة المقابلة الدراسة  است،دمت  ماليزيا، في المتميز
 نلى يحتاج المدرسااة نجاح أن الدراسااة نتائج وأظهرت طالًبا، (1105و) معلًما (87) من الدراسااة مجتمع تكون العفوية،
 من أن وأظهرت المناسااب، والتمكين الواضااحة الرؤيا نلى نضااافة المعنية األطرا  جميع من ملاااركات و كاملة شااراكة
 القيادة. مسؤولية اآلخرين ومنح والتعاونية، والديمقراطية التلاركية المتميز القائد مميزات

 وفقا العالي میالتعل في ادةیالق اریمع قیتطب نلى هدفت دراساااة (Abo Saada,2013) ساااعده أبو وأجرأ

 ة،یعلم كحالة   ةیقیالتطب  ةیالجامع  ةیالكل  حالة   دراساااااااة تم وقد  فلساااااااطين، في األوروبي للنمو ج EFQM لنمو ج

 من مكونة نةیع على وطبقتها اعدتها باالسااتبانة مسااتعينة الوصاافي، المنهج الباحثين اساات،دام الدراسااة أهدا  قیولتحق

 ةیالكل في ادلیالق األدا مسااااتوأ أن في النتائج أهم وتل،صاااات ،ةیالكل في نییمیواألكاد نییاودار من موظًفا (64)

 .مرتفعا جاا للتميز األوروبي للنمو ج ادةیالق اریمع قیتطب عند ةیالجامع

 في الثانوية   المدارد  في التنظيمي التميز تحقيق متطلبات  نلى للتعر  هدفت   دراساااااااة (2016) العلي وأجرأ
 للدراساااة، أداة واالساااتبانة المساااحي، الوصااافي المنهج اسااات،دم تم قادتها، نظر وجهة من الساااعودية في الطائل محافظة
 الثقافة التالي: النحو على تنازليًا جاا التنظيمي التميز أبعاد ترتيب أن النتائج أظهرت قائًدا، (108) الدراسااة عينة وبلغت

 أهمية بدرجة جميعها التنظيمي والهيكل اوسااتراتيجي، والت،طيط البلاارية، الموارد وندارة المدرسااية، والقيادة التنظيمية،
 جدًا. عالية

 من نربد محافظة مدارد مديرل في للتميز المحفز اودارل األسااالوب بعنوان دراساااة (2017) ربابعة وأجرت
 وتكونت العينة. لجمع استبيانين الدراسة طورت المتميز، للمعلم العبداهلل رانيا الملكة بجائزة الفائزين المعلمين نظر وجهة
 الدراسي  العام حتى 2006 عام في رانيا الملكة بجائزة فازوا الذين واوناث الذكور من المعلمين جميع من الدراسة  عينه
ًما  (55) مجموعهم بلغ 2012ة2011 مة.  معل لت   ومعل تائج  وتوصااااااا فائزين  المعلمين أن نلى الن  هناك  أن على وافقوا ال
 واللوائح القواعد تطبيق وهي: اعتمادها، المدير على يجب التي والتميز اوبداع تحفز التي اودارية األساااااااليب من العديد
 قدم على العمل عبا توزيع المدرساااة، تطوير أجل من الجماعي والعمل المبادرة على المعلمين وتلاااجيع مرنة، بطريقة

 دوره عن والكلاااال المعلمين تحفيز وزيادة واللوائح، للقواعد وفقا القرارات ونصاااادار المعلمين، مع ومتابعة المساااااواة،
 المدير، مساااؤولية واودارة االعتبار في المعلمين حالة أخذ وكذلك الساااهل والعمل اونساااانية العالقات وتوظيل كمدرد،
 بين فروق وجود عدم نلى الدراسااااة وتوصاااالت مرتفعة، المحّفز اودارل لألساااالوب الفائزين المعلمين تقييم درجة وكانت
 كانت بينما التدريس، في وال،برة والرتبة العلمية، والمؤهالت االجتماعي، النوع نلى تعزأ المعلمين اساااتجابات وساااائل
 العمر. متغير نلى تعزأ فروق هناك

 الباحة منطقة مدارد قائدات لدأ التنظيمي التميز درجة نلى للتعر  هدفت دراساااااة (2018) الغامدل وأجرت
 اسااااتبانة اساااات،دام تم الباحة، مدارد من معلمة (345) من الدراسااااة عينة تكونت المعلمات، نظر وجهة من بالسااااعودية
نات،    لجمع مجاالت  خمسااااااااة على موزعة  مادة  (50) من مكونة  يا تائج  وأظهرت الب  بين التنظيمي التفوق درجة  أن الن
 متغير بساااابب الدراسااااة عينة اسااااتجابات مسااااتوأ في كبيرة اختالفات هناك وكانت مرتفعة، اوناث المدرسااااية القيادات
 الدراساااات لصاااالح التأهيل متغير بسااابب كبيرة اختالفات هناك وكانت ، المتوساااط المساااتوأ لصاااالح التعليمي المساااتوأ
 التدريبية. الدورات متغير بسبب نحصائية داللة  ات فروق توجد لم فيما العليا،

 ودارة المفرق محافظة مدارد مديرل ممارسااااة درجة نلى للتعر  هدفت دراسااااة (2018اللااااديفات) وأجرت
 من الدراسااة عينة وتكونت التحليلي، الوصاافي المنهج الدراسااة تطويرها،اساات،دمت وساابل (EFQM) نمو ج وفق التميز

 عددها   والبالغ  الثالثة،  بألويتها   المفرق محافظة   في الثانوية   المدارد  ومديرات  مديرل  من الدراساااااااة  مجتمع أفراد جميع
 على توزعت فقرة (40) من تكونت اسااتبانة الدراسااة وطورت مديرة. (33) و مديرًا، (27) منها: ومديرة، مديرًا (60)
 الدراسة عينة أفراد لتقديرات الكلي الحسابي المتوسط أن الدراسة نتائج وأظهرت التميز، ندارة مجاالت من مجاالت (5)

 الحسابي المتوسط وأن مرتفعة، بدرجة جاات التميز ودارة المفرق محافظة في الثانوية المدارد مديرل ممارسة لدرجة
 مجاالت من مجال كل على المفرق محافظة في الثانوية المدارد مديرل ممارسااااة لدرجة الدراسااااة عينة أفراد لتقديرات
 )الساااااااياساااااااات   مجالي  على الجنس لمتغير تبعا  نحصاااااااائيا  دالة  فروق وجود النتائج  وأظهرت مرتفعا،  كان  التميز ندارة

 مجاالت  في الجنس لمتغير تبعا  فروق وجود وعدم  اوناث،  ولصااااااااالح المدرسااااااااة(  في والعاملون  واوساااااااتراتيجيات،  
 ساانوات لمتغير تبًعا فروق وجود النتائج وأظهرت المتميزة(. والقيادة للمجتمع، المقدمة وال،دمات اودارية، )الممارسااات

 ساااانوات(. 10 من )أكثر فدة لصااااالح ال،برة مسااااتويات بين فروق ووجود ساااانوات(، 5 من )أقل فدة ولصااااالح ال،برة،
 الدراساااااااة   وقدمت   والمديرية.   العلمي المؤهل  لمتغيرل تعزأ نحصاااااااائية   داللة   ات فروق وجود عدم  النتائج  وأظهرت
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 الثانوية المدارد مديرل لدأ التميز ندارة ممارساااااة تطوير في تساااااهم أن يمكن التي التطويرية المقترحات من مجموعة
 للتطوير. رحًامقت (13) وبلغت المفرق بمحافظة

 ومن اساااات،دمتها التي العينات حيث من بينها فيما تباينت أنها ُيالحظ السااااابقة الدراسااااات اسااااتعراض خالل من
ستفادت  وقد وأهدافها. أدواتها حيث سابقة  الدراسات  من الحالية الدراسة  ا  ملكلتها،  وصيانة  الدراسة،  أداتي نعداد في ال

 فيها. المست،دمة اوحصائية واوجرااات فيها، الواردة المفاهيم على واالطالع
 المرئية اودارة مسااتوأ مسااتوأ بين االرتباطية للعالقة تناولها السااابقة الدراسااات عن الحالية الدراسااة يميز وما
 أل تبحثه  لم ما  وهو معلميهم، نظر وجهه  من البلقاا  محافظة   في الثانوية   المدارد  مديرل  لدأ  اودارل بالتميز  وعالقتها 

 الباحثين(. علم حدود )في السابقة الدراسات من
 اودارل والتميز المرئية  اودارة بين االرتباطية   العالقة  بحث  الذل  هدفها   حيث  من الحالية   الدراساااااااة   واختلفت 

 . الباحثين علم حد على السابقة الدراسات تبحثه لم الذل
 واإلجراءات المنهجية
 الدراسة: منهجية

 وأهدافها. الدراسة هذه لطبيعة لمناسبته و لك االرتباطي، الوصفي البحث منهج الحالية الدراسة اعتمدت
 الدراسة: مجتمع

 البالغ الباشااا عين ولواا الساالط تربية مديرية في الثانوية المدارد في المعلمين جميع من الدراسااة مجتمع تكون
 السااااااالط، مديرية   في ومعلمة  معلًما  (528) منهم ،2019ة2018 الدراساااااااي   العام  خالل ومعلمة  معلماً  (887) عددهم 
 عين ولواا الساااالط تربية مديرية في المعلمين من علااااوائية عينة أخذ وتم الباشااااا، عين لواا في ومعلمة معلًما (359و)

 (.2019) لعام والتعليم التربية وزارة وحصائيات وفًقا الباشا،
 الدراسة: عينة

 (222) بلغت وقد الدراسة مجتمع من تقريبا (%25) بنسبة البسيطة العلوائية بالطريقة الدراسة عينة اختيار تم
 ومعلمة. معلًما
 الدراسة: أداتا

 بمتغيرات الصااااالة  ات الساااااابقة الدراساااااات بعض نلى الرجوع خالل من الدراساااااة أداتي بتطوير الباحثان قام
 من: وتكونت الدراسة

 المرئية(: اإلدارة )استبانة األولى الدراسة أداة .1
 (،2011) ميرسااااال دراساااااة مثل: المرئية، اودارة بمساااااتوأ المتعلق النظرل األدب نلى بالرجوع تطويرها تم
سة  سة  (،2012برهمين) ودرا سة  (،2016) الهذلي ودرا  من األولية بالصيغة  االستبانة  وتكّونت (،2018) الكسر  ودرا

 ومجال  فقرة، (11) وتضااااااامن العمل  قواعد  وضاااااااع نساااااااتراتيجية  مجال  وهي: مجاالت،  (3) على موزعة  فقرة (30)
 . فقرات (10) وتضمنت الهدر على القضاا نستراتيجية ومجال فقرات، (9) وتضم التطهير نستراتيجية
 اإلداري(: التميز )استبانة الثانية الدراسة أداة .2

 الصاااالة  ات السااااابقة الدراسااااات نلى وكذلك اودارل، بالتميز المتعلق النظرل االدب نلى بالرجوع تطويرها تم
 فقرة (37) من األولية بالصيغة  االستبانة  وتكّونت (،2016) سلمان  ودراسة  (،2015) السلطي  دراسة  مثل بالموضوع 
 (8) على واشتمل  واوستراتيجيات  السياسات   ومجال فقرة، (12) وتضمن  القيادة مجال هي: مجاالت، (4) على توزعت
 والملحق فقرات، (8) فتضمن  للمجتمع المقدمة ال،دمات مجال أما فقرات، (9) وتضمن  البلرية  الموارد ومجال فقرات،

 األولية. بصورتها االستبانة يبين (1)
 
 

 المرئية(: اإلدارة )استبانة األولى الدراسة أداة صدق
 واالختصاص  ال،برة  ول من محكمين على األولية صورتها  في المرئية( اودارة )استبانة  صدق  من التحقق تم

 وتم لها، الظاهرل الصاادق دالالت على الوقو  بهد  و لك األردنية، الجامعات من عدد في التدريس هيدة أعضاااا من
 األخذ وتم اللغوية، الناحية من المعنى وضاااااوح ومدأ صااااايانتها، وساااااالمة للمقياد الفقرات مالامة لمدأ وفًقا التحكيم

 المحكمين، آراا من فأكثر  (%80بنسااااااابة)   موافقة  على حصااااااالت   التي الفقرات على اوبقاا  مع المحكمين، بمالحظات 
 فقرة. (30) من مكونة النهائية بصورتها األداة لتصبح
 اإلداري(: التميز )استبانة الثانية الدراسة أداة صدق

 ال،برة  ول من محكمين على األولية اصااااورته في بعرضااااها اودارل( التميز اسااااتبانة( صاااادق من التحقق تم

 الصااااادق دالالت على الوقو  بهد  و لك األردنية، الجامعات من عدد في التدريس هيدة أعضااااااا من واالختصااااااص
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 الناحية من المعنى وضاااااوح ومدأ صااااايانتها، وساااااالمة للمقياد الفقرات مالامة لمدأ وفًقا التحكيم وتم لها، الظاهرل
 من فأكثر (%80) بنسااااابة موافقة على حصااااالت التي الفقرات على اوبقاا مع المحكمين، بمالحظات األخذ وتم اللغوية،
 فقرة. (37) من مكونة النهائية بصورتها األداة لتصبح المحكمين، آراا
 الدراسة: أداتا ثبات

 ألفااا كرونباااخ الااداخلي االتسااااااااااق طريقااة اختبااار تطبيق تم الاادراساااااااااة أداتااا ثبااات من للتحقق من التااأكااد تم
(Cronbach`s Alpha،) اوعادة وطريقةTest-retest) )، (1والجدول) لك. يوضح  

 ((Test-retest اإلعادة وطريقة (Cronbach`s Alphaألفا) كرونباخ الداخلي االتساق بطريقتي الثبات معامالت (1) الجدول

لة  القيم وهذه  (،0.93-0.70) بين ما  القيم تراوحت  ية،    الدراسااااااااة  ألنراض وكافية    الثبات  على دا  فيما  الحال

 مجموعة على الدراساااااااة أداة توزيع تم ن  (0.91و) (0.83) بين ما ((test-retest اوعادة بطريقة الثبات قيم تراوحت

 تم الدراساااااااة، عينة خارج من الثانوية المدارد معلمي من ومعلمة معلًما (30) من تكونت الدراساااااااة، مجتمع أفراد من
سة  أداة تطبيق وتم المتيسرة،  العلوائية  بالطريقة اختيارهم سبوعين(  مضي  وبعد األولى، للمرة عليهم الدرا  تطبيقها تم )أ
 أخرأ مرة نفسها العينة على

 اإلحصائية: المعالجات
 والرتب. المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات است،دام تم والثاني األول السؤالين عن لإلجابة ▪
 نعادة واختبار ألفا كرونباخ لةمعاد واسااااات،دام بيرساااااون، ارتباث معامل اسااااات،دام تم الثالث الساااااؤال عن ولإلجابة ▪

 لألداة. الداخلي االتساق معامل ويجاد (test-retest) االختبار

 الدراسة نتائج
 البلقاء محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى المرئية اإلدارة مستوى ما األول: الدراسة سؤال عن اإلجابة نتائج

  معلميهم؟ نظر وجهه من
 ولكل والمساااتوأ والرتبة المعيارية واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات حسااااب تم األول الساااؤال عن لإلجابة

   لك. يوضح (2) والجدول عام، بلكل مجال
 المدارس مديري لدى المرئية اإلدارة لمستوى والمستوى والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:2) الجدول

 تنازلًيا ومرتبة للمجاالت وفًقا ،معلميهم نظر وجهه من البلقاء محافظة في الثانوية
 المستوى الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال الرقم
 متوسط 1 0.75 3.39 العمل قواعد وضع نستراتيجية 1
 متوسط 2 0.83 3.33 الهدر على القضاا نستراتيجية 3
 متوسط 3 0.87 2.90 التطهير نستراتيجية 2

 متوسط 0.82 3.21 الكلية الدرجة

 من البلقاا محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ المرئية اودارة مسااااتوأ بأن أعاله (2) الجدول من يالحظ
 وجاات (،0.82) معيارل بانحرا  (3.21) له الحسااااابي المتوسااااط بلغ ن  متوسااااطة، بدرجة جاا معلميهم نظر وجهه

 نلى  لك وُيعزأ ، (3.39 - 9 .02) بين الحسااابية المتوسااطات تراوحت ن  المتوسااط، المسااتوأ ضاامن الثالث المجاالت

 اوسااااتراتيجيات هذه على والتركيز مدرسااااة، ألل رئيسااااي هد  هو التميز تحقيق ألهمية المدارد مديرل أدراك أهمية
 والتقييم المراجعة وأساااليب األداا قياد ومعايير وطرق المهام تحديد تلاامل العمل قواعد كانت ن ا خاصااة التميز لتحقيق
 كانت سااواا بدقة، أساابابها ومعرفة الملاااكل تلاا،ي  تتطلب وأنها واضااح، علمي ومنهج موضااوعية دراسااة خالل من

سنى  حتى نيرها أم اقتصادية  أم اجتماعية سبة  الحلول وضع  من للمدرسة  يت  ثقافة في سريعة  قيمة ندخال وتعد لها؛ المنا

قم
لر

ا
 

 المجال
 كرونباخ الداخلي االتساق طريقة
 (Cronbach`s Alpha) ألفا

 اإلعادة بطريقة الثبات
test-retest)) 

 0.91 0.78 العمل قواعد وضع نستراتيجية 1

 0.85 0.84 التطهير نستراتيجية 2

 0.86 0.85 الهدر على القضاا نستراتيجية 3

 0.95  المرئية اودارة استبانة

 0.90 0.93  المدرسة قيادة 1

 0.87 0.83 واوستراتيجيات السياسات 2

 0.85 0.70 البلرية الموارد ندارة 3

 0.83 0.86 للمجتمع المقدمة ال،دمات 4

 0.92  اودارل التميز استبانة
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 والتأكيد باألهدا ، األساااليب تربط التي الجسااور ووضااع ومفاجدهة، متكررة بصاافة العمل مواقع نلى والنزول المدرسااة
 وأشاكال  الثروات هدر مساببات  على سايقضاي   المساتقبل  رؤية اآلخرين وملااركة  المنظمة، خدمة في اودارة مفهوم على
 اودارل. والنفاق الفساد
 محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى اإلداري التميز مستوى ما نصه: الذي الثاني سةالدرا سؤال عن اإلجابة نتائج

 معلميهم؟ نظر وجهه من البلقاء
 ولكل والمساااتوأ والرتبة المعيارية واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات حسااااب تم األول الساااؤال عن لإلجابة

   لك. يوضح (3) والجدول عام، بلكل مجال
 
 

 المدارس مديري لدى اإلداري التميز لمستوى والمستوى والرتبة المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:3) الجدول
 تنازلًيا ومرتبة للمجاالت وفًقا ،معلميهم نظر وجهه من البلقاء محافظة في الثانوية

 المستوى الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المجال الرقم
 متوسط 1 0.83 3.37 البلرية الموارد ندارة 3
 متوسط 2 0.73 3.16  المدرسة قيادة 1
 متوسط 3 0.75 2.84 واوستراتيجيات السياسات 2
 متوسط 4 0.74 2.80 للمجتمع المقدمة ال،دمات 4

 متوسط 0.59 3.04 الكلية الدرجة

 من البلقاا محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ اودارل التميز مسااااتوأ بأن أعاله (3) الجدول من يالحظ
 وجاات (،0.59) معيارل بانحرا  (3.04) له الحسااابي المتوسااط بلغ ن  متوسااطة، بدرجة جاا قد معلميهم نظر وجهه

  (.3.37 - 8 .02) بين الحسابية المتوسطات تراوحت ن  المتوسط، المستوأ ضمن األربع المجاالت

 زیالتم قیلتحق ملاااااااجعة  ئة یب ریبتو  البلقاا  بمحافظة   ةیالثانو  المدارد  رلیمد  اهتمام  نلى  لك  وُيعزأ

 أهاادا  قیتحق على نیالمعلم عیوتلاااااااج زة،یمتم ةیبمهن األزمااات ندارة على والعماال ،یللتم داعمااة ثقااافااة وبناااا

 في مهارة يمتلك الناجح المدرسااة مدير وأن المدرسااة، جوانب كل في زیالتم ةیشاامول على والحرص ز،یبتم المدرسااة

 نلى العمل ةیجینساااترات صاااالین نلى والساااعي المدرساااة، أهدا  اجاتیاحت ضاااوا في العمل ةیجینساااترات وضاااع

 دیوتحد األداا، في زیالتم لضمان  العمل ةیجیوسترات  ةیالدور المراجعة على والعمل المدرسة،  في نیالمعلم عیجم

 مدأ لمعرفة ةیجیاوسااااااترات هذه مییوتق جهد، وأقل وقت أقصاااااار في العمل ةیجینسااااااترات  یلتنل ًایزمن جدواًل

 الفعال الحوار ةیوتنم هم،یلد ةیالذات الرقابة أسااالوب ةیلتنم الساااعي على المدارد رلیمد حرص في ويكمن كفااتها،

 أداا من تمكنهم التي كافة الوساااااااائل نتاحة على والعمل له، ةیریالتطو الحاجة حساااااااب ةیبیتدر برامج ریوتو  مع

 ةیعمل  خالل من زیومم دیج بلاااااااكل   فيیالوظ بدورهم  المدارد  رلیمد  امیق وكذلك   وجه؛  أحسااااااان على عملهم

 بالمعلم تعلقی ما بكل اولمام المدارد رلیمد عیسااااتطی وبالتالي والنفو ، ةیوالفوق التساااالط من ت،لو هادفة ةیتعاون

 القدرة من ويعزز بكفااة، االداا تحقيق في يساااعد مناسااًبا تنظيمًيا مناًخا توفير في المدارد مديرل دور ؛وأن والمدرسااة
 تلاااااجيع في جهودا المدرساااااة وبذل وتنفيذها، واوبداعية المتجددة االفكار ابتكار خالل من المجتمع أبناا بين التنافساااااية
 مديرل لدور يعود وقد اهتماماتهم، و الطلبة لهوايات اسااااتجابة المجتمع ينظمها التي البرامج في الملاااااركة على الطالب
 المسؤوليات ووضوح الجماعية، والمسؤولية الجماعي العمل وفرص اودارة وديموقراطية مرًنا هيكًلا توفير في المدارد
 مهارات المجتمع أبناا ونكساااب المهارات، لتحسااين الفرص توفير مع المعنوية والحوافز المادية العمل بحوافز واالهتمام
  . المهني تقدمهم أجل من جديدة
 الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة هناك هل نصه: الذي الثالث الدراسة سؤال عن اإلجابة نتائج

(a=0.05 ) مديري لدى اإلداري التميز ومستوى المرئية اإلدارة مستوى بين الدراسة عينة استجابات متوسط بين 

 ؟ معلميهم نظر وجهه من البلقاء محافظة في الثانوية المدارس
 التميز ومستوأ  المرئية اودارة مستوأ  بين (Pearson) االرتباث معامل حساب  تم الثالث السؤال  عن لإلجابة

  (.4) جدول في  لك ويظهر معلميهم، نظر وجهه من البلقاا محافظة في الثانوية المدارد مديرل لدأ اودارل
 

 محافظة في الثانوية المدارس مديري لدى اإلداري التميز ومستوى المرئية اإلدارة مستوى بين االرتباطية العالقة (4) جدول
 معلميهم نظر وجهه من البلقاء
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 (0.05) عند نحصائًيا دالة **
 المدارد معلمي نظر وجهة من (Pearson) بيرساااااون ارتباث معامل بحسااااااب الثالث الساااااؤال عن اوجابة تم

 االرتباااث معاااماال حسااااااااااب وتم اودارل، والتميز المرئيااة اودارة الاادراساااااااااة أداة على البلقاااا محااافظااة في الثااانويااة
 االرتباث  معامل   وبلغ ككل،  اودارل التميز ومجاالت  المرئية  اودارة مجاالت  من مجال  كلّ  بين (Pearsonبيرساااااااون)

 البلقاا محافظة في الثانوية المدارد معلمي نظر وجهة من (0.73) اودارل التميز ومستوأ المرئية اودارة مستوأ بين
 اودارة مساااااتوأ بين نيجابية ارتباطية عالقة وجود يعني مما (،α=0.05) داللة مساااااتوأ عند نحصاااااائًيا دالة قيمة وهي

ستراتيجيات  المدرسة  مدير اهتمام نلى  لك الباحثان ويعزو اودارل التميز ومستوأ  المرئية ساهم  المرئية اودارة بإ  في ي
 نير نداا مساااااااتويات  تقديم  في العقلية  والقدرات  الفكرية  القدرات  دور بأن  النتيجة  هذه  وُتفسااااااار اودارل، التميز تحقيق
 االداا تحقيق في قدرتها لرفع وتحضاااير وتعليم تدريب من المدرساااية البلااارية بالموارد االهتمام انعكاد وكذلك تقليدية،
 االختصاصات   بعض في المدارد مديرل أعداد قلة عن فضالً  األداا، تقويم نتائج متابعة ضعل  أن و المميز، المدرسي 
 في المدارد  مديرل  لدأ  التميز من حالة   ظهور نلى العالقة  هذه  الباحثان   ويعزو عنهم، بالت،لي  يسااااااامح ال الذل  األمر
 نياب الباحثان ويعزو المتميز، االداا مساااااااتويات ننجاز  في التدريساااااااية   العملية  ألهمية  تأكيًدا  الطلبة  على الدرود نلقاا 
 للمدرسة. المتميزة البرامج ونجاز المادل الدعم

  التوصيات
 يلي: بما الباحثان يوصي لها التوصل تم التي النتائج ضوا في

 المدارد. في اودارل التميز تحقيق في منه واالستفادة المرئية اودارة أسلوب تطبيق ▪
 . المدارد لمديرل المرئية اودارة تطبيق كيفية في مت،صصة تدريبية دورات عقد ▪
 في تساااااعدهم عمل وورش دورات تنفيذ طريق عن المدارد مديرل قبل من الدراسااااية البرامج تطوير على العمل  ▪

 التطوير.
 المدرسي. الهدر من الحد في تسهم التي ال،طط وضع كيفية على المدارد مديرل تدريب ▪
 عادلة   بدرجة   والعقاب  الثواب مبدأ  وتطبيق المدرساااااااي   االنضاااااااباث   قواعد  على معه  والعاملين  المدير  بين االتفاق  ▪

 وموضوعية.
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 وجهة من الكرك محافظة في ومديراتها الحكومية المدارس مديري لدى اإلداري السلوك خصائص
 أنفسهم نظرهم

 
 الجعافرةسحر جميل 

 وزارة التربية والتعليم
 7/1/2020تاريخ القبول:   10/12/2019تاريخ القبول: 

 
 الملخص

 محافظة في ومديراتها الحكومية المدارد مديرل لدأ اودارل الساالوك  خصااائ   نلى للتعر  الدراسااة  هدفت
 ومديرة. مديراا (150) من مكونة الدراسااااة عينة اختيار تم الّدراسااااة أهدا  ولتحقيق أنفسااااهم، نظرهم وجهة من الكرك

 الديمقراطي النمط أنماث: (3) وتضاامنت الحالية الدراسااة اداة تطوير فتم المسااحي، الوصاافي المنهج الباحثة واساات،دمت
 صاادقها من التأكد وتم فقرة، (14) على وتضاامن التساايبي والنمط فقرة، (18) وتضاامن الديكاتورل والنمط فقرة، (22)

 محافظة في الحكومية المدارد لمديرل اودارل الساالوك أنماث أكثر أن الدراسااة نتائج الّدراسااة: نتائج فتوصاالت وثباتها.
 األخيرة، المرتبة في الديكتاتورل النمط جاا حين في التساااايبي، النمط تاله متوسااااطا، وجاا الديمقراطي النمط هو الكرك
 للنوع تعزأ والتساااااايبي الديمقراطي النمطين في (α≤0.05) الداللة مسااااااتوأ نحصااااااائية داللة  ات فروق وجود وعدم

 اوناث. ولصالح الدكتاتورل النمط في فروق وجود تبين بينما االجتماعي،
 وعدم للمؤهل، تعزأ والتسااااايبي( والدكتاتورل )الديمقراطي الثالثة األنماث في فروق وجود عدم أيضاااااا وتبين

 تعزأ التسااااااايبي النمط في فروق وجود تبين بينما  لل،برة، تعزأ والدكتاتورل(    )الديمقراطي  النمطين في فروق وجود
 )سنوات 5 من )أقل ال،برة  ول ولصالح لل،برة

 الكرك. محافظة الحكومية، المدارد ومديرات مديرو اودارل، السلوك :المفتاحية الكلمات
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Characteristics of Administrative Behavior of Principals and Principals of 
Government Schools in Karak from their Perspective 

 
Sahar Jamil Aljaafreh 

Ministery of Education 

 
Abstract 

The study aimed at identifying Characteristics of Administrative Behavior of Principals 
and Principals of Government Schools in Karak from their Perspective. In Order to achieve 
the objective of the study, a questionnaire was developed and distributed to the study 
sample of 225 managers and managers. , Followed by the pattern of plurality, while the 
dictatorship came in last place, there were no differences of statistical significance (α≤0.05) 
in the democratic and sociological patterns due to gender, while differences were found in 
the dictatorship and for females. 

There were no differences in the three types (democratic, dictatorial and negative) 
due to qualifications, and there were no differences in the two types (democratic and 
dictatorial) due to experience, while there were differences in the plurality due to 
experience and for the benefit of the experienced (less than 5 years)  
Keywords: administrative behavior, school principals, karak Govermment  
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 الدراسة: مقدمة
 دعت التربوية اودارة نظريات تطور ومع اونسانية،  المجتمعات في وحيوية فاعلة أداة التربوية المؤسسات   تعد

 البدا ونقطة المفتاح هي التربوية اودارة فإن وكذلك التربويين، القادة هؤالا لدأ السااااااائد اودارة نمط معرفة نلى الحاجة
 في األساااااااد التربوية اودارة وتعد المسااااااتقبلية. وتطلعاته المجتمع حاجات ليواكب وتطويره التعليم نصااااااالح عملية في

 وحدة المدرسية  اودارة وتعد لتنفيذها، ال،طط ووضع  التعليمية السياسات   برسم  تقوم التي التربوية، العملية أهدا  تحقيق
 من التربوية، مؤسساتها   في واقعيا التعليمية السياسات   بتنفيذ وتقوم اوجرائي، المستوأ  على التربوية اودارة وحدات من
 (.2001 )العمايرة، والفنية التنفيذية العمليات من مجموعة خالل

 المؤسااسااات هذه في التربوية القيادات فإن اونسااانية المجتمعات في حيوية أداة تعد التربوية المؤسااسااات أن وبما
يات    أهدا   من به  انيطت  ما  تحقيق في الحركي العنصااااااار هي ية،    بالكفااة    تتعلق ونا عال  تلك  على يفترض وهذا  والف

 معها والتعامل المعاصاااارة والتحوالت التغيرات مواجهة على قادرة تكون حتى خاصااااة ومتطلبات قدرات توفر القيادات
 (.2001 )العمايرة، واقتدار بكفااة

 التربوية األهدا  وتحقيق البلرية،  المجتمعات في السريعة  التغيرات مواكبة من المدرسية  اودارة تتمكن وحتى
 يصل  ندارل عليها يقوم واعية، مدرسية  ندارة هناك يكون أن بد ال فانه وتطلعاته. المجتمع أهدا  تحقيق شأنها  من التي
 خالل من المجتمع نليه يصااااابو ما تحقيق في فاعل بلاااااكل يساااااهم الذل التربول القائد مرتبة نلى ونبداعه وابتكاره بفكره

 (.2006 )اللمايلة، يديرها التي المدرسة
 عمل لمجموعة الواضااح والمثال التعليمية اودارة جوهر تمثل التي والتعليمية التربوية المؤسااسااة هي والمدرسااة

 نكساااااااب على وتعمل والتعليم، التربية بعمليتي تقوم فالمدرسااااااة العاملين، من فريق جهود نتمامه في تتضااااااافر متكاملة،
 مع التفاعل على وتساااااعدهم والمسااااتقبلية، الحاضاااارة حياتهم في يحتاجونها التي وال،برات، والمهارات المعرفة التالميذ
 (.2009 )الهدبان، الناشدة نفود في المجتمع وأخالق قيم نرد وكذلك بيداتهم،

 يوجههم من المجتمع ألفراد ت،صااااااا  أن التربوية، العملية على القائمين على الضااااااارورل من أصااااااابح وأنه
 معلمين من مدرسااته منتساابي لجميع القائد فهو المدير دور جاا هنا ومن بدقة، والمبادئ باألخالق االلتزام نحو وينظمهم،

 التي المهمة النقاث بعض فعليه مسبقا، للمدرسة المرسومة  األهدا  تحقيق عن المباشر  المسؤول  فهو وطالب، نداريين و
 لوساااائل اسااات،دامه خالل من و لك األخرين، في للتأثير اللااا،صاااية القدرة يمتلك فهو بها، االلتزام وعليه عاتقه على تقع

 )محاسااااانه، واألخالقي والمعرفي العلمي التطور نحو بهم والنهوض مجتمعه مع واالتصاااااال للتواصااااال مناسااااابه وطرق
2007.) 

 وتدريب تربوية، خبرة يمتلك ن  المدرساااة، أفراد ونرشااااد بتوجيه ينفرد الذل اونساااان،  لك هو المدرساااة فمدير
 نشااااارا  تتطلب المدير، بإدارة المتمثلة المدرساااااية فاودارة الدراساااااة، وفنون األخالقي والتعليم التربية مجال في عملي
 يدير أن عليه الصااااعب من فانه والتعليم، التربية مهنة في حياته في يعمل ولم التدريس عن شاااايدا يعر  ال ومن وتوجيه
 (.2003 )الدعيس، ومتكامل فعال بلكل المدرسة

لك    لذل  المركز فإن  لذ له  ا مدرسااااااااة   مدير  يحت ته    خالل من ال عددة  عالقا بة،  المعلمين مع المت عاملين  والطل  وال
 ندارة في نيجابا أو ساااااالبا يؤثر متعدد ساااااالوك عنه ينتج قد فاعلية أكثر بدور القيام منه يتطلب المدرسااااااة داخل اوداريين
 تسيير  بهد  نداريا دورا المدرسة  مدير يؤدل وقد المؤسسي،   واالنتماا الود من جوا ي،لق بلكل  وقيادتهم معه العامليين
 (.2003 )القبابعة، والتطوير التجديد في يتمثل قياديا دورا أو الروتينية المدرسة أمور

 عن مسؤوالا  يعد ن  التعليمية، العملية نجاح في فعال دور وله األهمية، بالغة حيوية مهام به تناث المدرسة  فمدير
لها  التي والقوأ الجهود جميع ندارة  بالكيفية ورسالتها  أهدافها تحقيق في المدرسة  نجاح ويرتبط عمله، نطار ضمن  يعاي
 شااا،صااايته في تتمثل التي الناجحة القيادية وبالصااافات يمارساااه، الذل اودارل وبالسااالوك مدرساااته، المدير بها يدير التي

 ظرو  وتحسااااين المدرسااااين، مع نيجابية ننسااااانية عالقات بناا اجل من البناا العمل نحو نمكانياته توظيل على وقدرته
 . (2008 )شحادة، طموحاتهم وتحقيق رنباتهم نشباع على والعمل تعترضهم، التي الصعوبات وتذليل العمل

 المعلمين عند التعليمية الممارسااات لتحسااين المدرسااة مدير يمارسااه الذل اودارل الساالوك أهمية تبرز هنا ومن
 يحقق بما  ،لديهم  المعنوية  الروح ورفع جاتهم حا  تلبية  على ويسااااااااعد   والتميز، واوبداع  واالبتكار  النمو نلى بهم ويؤدل
 ويفترض المؤسااسااات،  داخل العملية الحياة عن اودارل الساالوك ويعبر (،2006 )اللاامايلة، المنلااودة المدرسااة أهدا 
 أهدافها تحقيق من المؤسسات تمكين نلى ويهد  والتبصر، العقل نلى يحتكم هاد  سلوك وهو والدينامية، بالحركة تميزه
 التي اونسااانية، شاا،صاايته م،رجات تمثل التي الم،تلفة المدير تصاارفات عن يعبر اودارل الساالوك وأن وفعالية، بكفااة
 )الجعبرل، عنده الموجودة والقيمية والبيدية والفسااااايولوجية والنفساااااية العقلية المقومات من مجموعة تفاعل عن تتلاااااكل
2004.) 
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 التي والطريقة اودارل عمله يمارد وهو وساااالوكه المدير نلاااااث تعني اودارل الساااالوك دراسااااة فإن وبالتالي
 حاجات   ونشاااااااباع  جهة،  من المرساااااااومة  األهدا   تحقيق على خالله  من يعمل  وكيل األخرين، في تأثيره  فيها  يمارد 
 المرؤوسااااين ونوع وتجاربهم وخبراتهم وشاااا،صااااياتهم المديرين فلساااافة فتؤدل أخرأ، جهة من معه ورنباتهم العاملين
 (.2001 )الطروة، المديرين هؤالا سلوك أنماث تحديد في دورا فيها يعملون التي والبيدة

 بين الربط خاللها من المدير يسااتطيع التي والكيفية اودارل، طبيعة فهم نلى يهد  اودارل الساالوك دراسااة وأن
 تزيد التي للعوامل التعر  نلى دراسته  وتهد  وحاجاتهم، بدوافعهم معرفته ضوا  في العاملين وأهدا  المؤسسة   أهدا 
 العاملين. وننتاجية اودارية، الكفايات من تقلل أو

 سلوك  على مباشرة  بصورة  المديرين سلوك  يؤثر ن  الدراسات،  من كبيرا حيزا اودارل السلوك  دراسة  أخذت
 السااااااالوك هذا  وي،تلل المنظمة،  داخل  العملية  الحياة  عن تعبيرا اودارل السااااااالوك ويعد  ،تحديده   على ويعمل  المعلمين
 م،تلفا، المتبع السلوك  نمط يأتي لذلك مثيالتها، عناصر  مع أبدا تتلابه  ال منظمة كل عناصر  نن ن  المنظمات، باختال 

 اوداريون وي،تلل منظمة، كل نليها تحتكم التي اودارية والفلساااافات األساااااليب وت،تلل والعاملون، المديرون ي،تلل ن 
 اودارية المفاهيم حول ومعارفهم اتجاهاتهم الختال  نتيجة المؤسااااسااااات، شااااؤون تساااايير وفي اودارية ممارساااااتهم في

 (.2001 )البدرل، االجتماعية وطباعهم الل،صية وخبراتهم الفردية اجتهاداتهم نلى االختال  يرجع وقد وأساليبها،
 ومن أهدافها، تحقيق في وفلااالها ضاااعفها في أو وتطويرها، المدرساااة نجاح في مهما عامال المدير سااالوك ويعد

 العمل على سااااالبية  أو نيجابية أثار من له لما المدرساااااة،  لمدير اودارل السااااالوك  دراساااااة  في التربويين اهتمام جاا هنا
 المدرسااي العمل نوعية وفي وحماسااهم، المعلمين دافعية في يؤثر المدارد لمديرل اودارل الساالوك أن وبما المدرسااي،

 الحاجة فإن التقليدية، السااالوك أنماث وتحاكي وعيوب، ملاااكالت من تعاني زالت ما المدرساااية اودارة ألن ونظرا كافة،
 في والتكنولوجية العلمية التطورات مواكبة على قادرة سااليمة أسااس على مبنية تربوية سااياسااات وقامة والملحة المتزايدة
 وتلمسااااها ووصاااافها المدارد هذه مديرو يمارسااااها التي اودارل الساااالوك أنماث بتبين االهتمام تفرض الحالي العصاااار
 (.2001 )العمايرة، التربوية العملية خدمة في لتوظيفه فاعلية أكثر وأيها ممارسة، األنماث أكثر نلى للتعر  وتحديدها،

 تساااايير في المتبع اودارل النمط يعكس نيره من أكثر بلااااكل المدير يمارسااااه الذل اودارل الساااالوك أن وبما
ست،دم  ال اودارل القائد وأن عامه، بصورة  المنظمة شؤون  ستمرار،  واحدا نداريا نمطا ي سلطيه  ندارة توجد ال ننه ن  با  ت
 كافة، اودارية باألنماث يلم الذل المدير هو الناجح فالمدير باستمرار، تمارد ديمقراطية ندارة هناك وليس دائما، تمارد
 النمط أن ويالحظ بالعمل، المحيطة والظرو  يواجهه الذل الموقل طبيعة ضوا  في اودارل أسلوبه  تكييل من ويتمكن
 األنماث من أكثر بصورة سلوكا يظهر المدير أن نلى  لك ويرجع اودارل، العمل ممارسة أثناا في يظهر للمدير اودارل
 (.2006 )اللمايلة، األخرأ اودارية

 والطريقة األسااالوب تلاااكل ألنها األهمية، من عالية درجة على اودارل السااالوك دراساااة أن الباحثة ترأ وعليه
 بعامه، فلاااالها أو المؤسااااسااااات  نجاح في رئيسااااي عامل اودارل الساااالوك نن ن  مرؤوساااايه، مع القائد بها يتصاااال التي

 في الفعال العلمي الجو نيجاد وفي العاملين سااالوك في حاسااام دور من التربول للقائد لما ب،اصاااة التربوية والمؤساااساااات
 واوبداع واالبتكار النمو نلى بهم ويؤدل ،المعلمين عند التعليمية الممارساااات تحساااين على ويسااااعد التربوية المؤساااساااة 
 يمثل اودارل السلوك ونن المدرسة. أهدا  يحقق بما لديهم المعنوية الروح ورفع احتياجاتهم تلبية على ويساعد والتميز،
 التالية: األنماث بأحد تحديده ويمكن المدرساااة، في العاملين مع تعامله أثناا المدرساااة مدير بها يقوم التي الممارساااات تلك
 التسيبي. والنمط ،األوتوقراطي والنمط الديمقراطي، النمط

 األنماث: هذه عن موجز يلي وفيما
 األوتوقراطي: النمط

 القرار، صااانع في بالمركزية السااالوك من النمط هذا في المدرساااة مدير ويتصااال بالدكتاتورل، أيضاااا ويسااامى
 تعط ولم وحده له منحت قد الضاامنية المسااؤولية وأن منه، أعلى مناصااب من نليه مفوضااة ساالطة منصاابه يعد ما ونالبا
 ويحاول  تفككهم، نلى يؤدل مما  بينهم، والود التعاون  روح وتنعدم  والتالميذ،  المعلمين عن منعزال المدير  ويكون لغيره،
 السالبي  التحفيز أسالوب  القادة هؤالا يسات،دم  ما وكثيرا ،لسالطتهم  المدرساة  في األمور كل اعنخضا  األوتوقراطيون القادة
  لك، من الرنم وعلى وصالحياتهم،  معهم العاملين المدرسين  فعاليات تقل وبذلك والعقاب، والتهديد الت،ويل على القائم
 وينقذ األمور، المدير يحسااام لكي وشااادة حزم نلى تحتاج محددة، وظرو  طارئة مواقل في يصااالح قد السااالوك هذا فإن

 اونتاج، وزيادة العمل، وانتظام الساااالطة، نحكام نلى يؤدل قد النمط هذا أن ومع معه، العاملين نلى الرجوع دون الموقل
 ناب فإ ا القائد، بوجود مرهونا األفراد تماساااك ويظل العاملين، شااا،صاااية  على كبيرة سااالبية آثار بانعكاد يتميز أنه نال

 . (2001 )البدرل، بالعمل االهتمام وعدم والتعثر االضطراب يحدث
 الديمقراطي: النمط
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 يجب قيمة أنلى اونساااااان أن باعتبار عليها، واالعتماد العالقات تعميق نلى النمط هذا في المدرساااااة مدير يتجه
 بجو عملهم العاملون فيؤدل بالعمل، ونسهاماتهم بدورهم واالعترا  بالعاملين االهتمام نلى يؤدل مما وتنميتها، احترامها

 اوحسااااااااد ويزداد فيه،  واندماجهم   عملهم مع تفاعلهم  ويزداد بالنفس،  والثقة  والطمأنينة   باألمن  واللاااااااعور الحرية  من
 واالحترام والعاملين، المدير بين بالتفاعل النمط هذا ويمتاز وجه، أحسااااان على مهامهم أداا نلى يدفعهم مما بالمساااااؤولية
 ويحرص بلاااااااأنه،  الالزمة  القرارات ات،ا   وفي وتوزيعه  العمل  تسااااااايير في والتفويض البناا  والتعاون  والثقة  المتبادل، 
 أجلها من وجدت التي األهدا  تحقيق شاااااانها من التي واالبتكارات اللااااا،صاااااية للمبادرات الفرصاااااة نتاحة على المدير

 ومقترحاتهم المعلمين أفكار ويتلقى بذلك، اآلخرين ويلاااعر فريق في عضاااوا نفساااه يعد الديمقراطي والمدير المؤساااساااة.
 اودارل سلوكه  حول الراجعة بالتغذية ويعنى أمور، من يستجد  ما مواجهة في بها واألخذ لدراستها  تقديمها على ويلجع 
 ن  واودراكية؛ واونسااااانية والفنية اودارية مهاراته اساااات،دام على يعمل الذل وهو اآلخرين، ورنبات يتالام بما لتعديله
 (.2001 )العمايرة، تعاونية ديمقراطية بقيادة ندارته ظل في وكفااة بفعالية مهامه ألداا ومفاهيمه وأساليبه معارفه يضع
 التسيبي: النمط

 يترك األوتوقراطي، النمط من النقيض على بأنه النمط هذا يتصاال المتساااهل أو الترساالي بالنمط أيضااا يساامى
 رسم  في فعال بلكل  يسهم  أن دون القرارات ات،ا  في الحرية ويمنحهم للمعلمين، المؤسسة   شؤون  نالبية المدرسة  مدير

 معه، العاملين مجموعته أفراد بين الريادل دوره المدير ويفقد والتقويم، والمتابعة والتوجيه والتنظيم والت،طيط الساااياساااة 
 قدر أكبر نعطاا نلى النمط هذا يتبعون الذين المديرون ويميل النظام، وعدم الفوضااى من حالة في المدرسااة تكون وعليه
 األعمال، ونجاز مناساااابه يرونها التي اوجرااات واتباع القرارات ونصاااادار نلاااااطاتهم لممارسااااة للمعلمين الحرية من

سناد  نطاق، أوسع  على السلطة  تفويض نلى ويميلون  لهم تاركين ،محددة نير عامه بطريقة المرؤوسين  نلى الواجبات ون
 على القدرة بعدم العاملين شاااعور نلى يؤدل النمط هذا أن نلى باوضاااافة العمل، في تجربتهم ضاااوا في التصااار  حرية

 بحسن االكتراث وعدم مسؤولية، أية تحمل من العاملين وتهرب والرقابة، التوجيه عاملي نياب بسب والضياع التصر 
 (.2001 ،)دياب المدرسة. في التربوية ليةالعم سير

 المدارد ومديرات لمديرل اودارل السااالوك خصاااائ  لدراساااة جاات الدراساااة هذه فإن سااابق ما على وبناا
 المدارد. هذه مدريرل بين مست،دمال اودارة نمط لمعرفة ال،صوص وجه على الكرك محافظة في الحكومية
 : السابقة الدراسات

-Bare اولاادهااام بير دراسااااااااة فساااااااعاات الباااحثين، بعض اهتمااامااات اودارل السااااااالوك موضاااااااوع نااال وقااد
Oldham,2000)) المدارد معلمي ويدركه األمريكية، كنتاكي والية في المدارد مديرل لدأ السائد القيادة نمط تحديد 

 والرضااااااااا القيادة  نمط بين الداللة    ات العالقة  واختبار  المدارد  لمعلمي الوظيفي الرضااااااااا قياد  ثم ومن الوالية،  في
 من اختيارهم  تم ثانويا   معلما  (250و) ابتدائيا،   معلما  (250و) معلم، (500) من الدراساااااااة   عينة  تكونت  وقد  الوظيفي.
 نحصائية  داللة  ات عالقة وجود الدراسة  نتائج وأظهرت العلوائية،  العينة بطريقة معلم (4000) البالغ الدراسة  مجتمع
  ات عالقة هناك وأن للمعلمين، الوظيفي والرضا  المعلمون يدركها كما الحكومية المدارد في اودارية القيادة أنماث بين
 الحكومية. المدارد مديرل قبل من اودارية القيادية األنماث وبناا للمعلمين، الوظيفي الرضا بين داللة

 والرضاااااااا المدارد  مديرل لدأ القيادة  نمط معرفة نلى هدفت دراساااااااة (Wetherell,2002) ويذرل وأجرأ

 ابتدائية، مدرسة (19) من ومعلمة معلما (251) من الدراسة عينة وتكونت نيوجيرسي، والية في المعلمين عند الوظيفي
 توصلت  التي النتائج أهم من وكان (Heresy&Blanchard) وبالنلارد  لهيرسي  القيادة أنماث الدراسة  أداة واست،دمت 

 تسااات،دم التي المدرساااة ندارة قبل من معهم والتواصااال التعزيز حالة في المعلمين عند الوظيفي الرضاااا مساااتوأ أن نليها
 الذين للمديرين متدنيا المعلمين عند الوظيفي الرضااااااا مسااااااتوأ وكان اونسااااااانية(، )العالقات الملااااااارك القيادل النمط

 التسلطي القيادل النمط يست،دمون
 اودارات ومديرات مديرل لدأ اودارل السااالوك أنماث عن الكلااال نلى (2003) الدعيس دراساااة هدفت بينما
 عينة وتكونت العمل، عن الجامعة موظفي برضاااا وعالقتها اليمنية الجمهورية في صااانعاا جامعة في األقساااام ورؤسااااا
 اودارات مديرل عموم لدأ شاايوعا اودارل الساالوك أنماث أكثر أن النتائج دلت وقد ومديرة، مديرا (370) من الدراسااة
 بينما باالعتبارية، من،فض واهتمام العمل نطار بوضع  المبادأة في عال اهتمام في يتمثل الذل النمط هو األقسام  ورؤساا 
 باالعتبارية، المن،فض واالهتمام العمل نطار بوضع المبادأة في المن،فض االهتمام في يتمثل الذل النمط هو شيوعا أقلها
 اودارات ومديرات  عموم مديرل  لدأ  اودارل السااااااالوك أنماث  بين نحصااااااااائية  داللة   ات عالقة  وجود النتائج  وبينت 

 واالهتمام المبادأة في العالي االهتمام نمط في و لك صااانعاا، جامعة في للعاملين الوظيفي الرضاااا مع األقساااام ورؤسااااا
 االعتبارية. في العالي

 األردنية، الثانوية المدارد لمديرل القيادل الساااالوك أبعاد نلى للتعر  (2003) القبابعة دراسااااة درساااات بينما
 مديرا (223) من الدراسة  عينة وتكونت مرؤوسيهم،  نظر ووجهة نظرهم وجهة من اودارية لواجباتهم ممارستهم  ومدأ
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 األردنية الثانوية المدارد لمديرل القيادل السااااااالوك أبعاد بين العالقة أن النتائج وأظهرت مرؤوساااااااا، (833و) ومديرة
 القيادل السااالوك وأن نيجابية، كانت مرؤوسااايهم نظر ووجهة نظرهم وجهة من اودارية لواجباتهم همممارساااات ومساااتوأ
 األردنية الثانوية المدرساة  مدير فيه يركز تساييرل  سالوك  وهو الساحب،  أو االحتكاك سالوك  هو المدارد لمديرل الساائد 
 القيادل السااالوك أبعاد بين عالقة ووجود التلاااريع، على المرتكز والسااالوك اوجبار سااالوك في يتمثل سااالوكي نمط على

 من لصاااالح ال،برة لمتغير تبعا مرؤوسااايهم نظر ووجهة نظرهم وجهة من اودارية وواجباتهم األردنية المدارد لمديرل
 وواجباتهم األردنية المدارد لمديرل القيادل السااااالوك أبعاد بين عالقة ووجود المديرين، من فأكثر سااااانه (11) خبرتهم
 من فأكثر  ماجساااااااتير   يحملون من لصااااااااالح العلمي للمؤهل  تبعا  مرؤوسااااااايهم نظر ووجهة  نظرهم وجهة  من اودارية 

 نظرهم وجهة من اودارية وواجباتهم األردنية المدارد لمديرل القيادل السااااالوك أبعاد بين عالقة ووجود المرؤوساااااين،
 وجهة من وطالبة طالب (300) عن طالبها عدد يقل التي المدارد ولصالح المدرسة لحجم تبعا مرؤوسيهم نظر ووجهة
 . المديرين نظر

 الحكومية الثانوية المدارد لمديرل اودارل السااالوك أنماث نلى للتعر  (2004) الجعبرل دراساااة ساااعت بنما
 قام الدراسااة هد  ولتحقيق النفسااي، احتراقهم بمسااتويات وعالقتها المعلمين نظر وجهة من العاصاامة عمان محافظة في

 الدراسااة عينة على وتوزيعها النفسااي لالحتراق ماسااالك ومقياد اودارل الساالوك أنماث لقياد اسااتبانة بتطوير الباحث
 في جاا قد المدارد لمديرل األوتوقراطي السااالوك نمط أن نلى الدراساااة وتوصااالت ومعلمة، معلما (350) من المكونة
 في التسااااااايبي اودارل السااااااالوك نمط جاا حين في الثانية، المرتبة في الديمقراطي السااااااالوك نمط وجاا األولى، المرتبة
 والتسااااااايبي األوتوقراطي اودارل السااااااالوك أنماث  بين نيجابية   ارتباطيه   عالقة  وجود النتائج  وأظهرت الثالثة،   المرتبة 
 نمط بين دالة ارتباطيه عالقة وجود النتائج تظهر لم بينما للمعلمين، النفساااي االحتراق مساااتويات وبين المدارد لمديرل
 النفسي. االحتراق مستويات وبين الديمقراطي اودارل السلوك

 في العامة الثانوية المدارد لمديرل اودارية األنماث عن الكلااااال نلى (2006) اللااااامايلة دراساااااة هدفت بينما
 اساااااااتبانتين بتطوير الباحث قام وقد للمعلمين، اوبداعي بالسااااااالوك عالقتها وبيان ليكرت رنسااااااايس لنظرية وفقا األردن
 درجة  أن النتائج  أظهرت وقد  ومعلمة،  معلما  (650و) ومديرة  مديرا  (130) من المؤلفة  الدراساااااااة  عينة  على وتوزيعها 
 الديمقراطي، واالسااااتلااااارل الديمقراطي، )التلاااااركي الثالثة اودارية لألنماث العامة الثانوية المدارد مديرل ممارسااااة

 وجود عدم النتائج وأظهرت ،متوساااطا جاا ال،ير االساااتبدادل نمطال باساااتثناا مرتفعة، جاات التسااالطي(، واالساااتبدادل
 الموقع العلمي، والمؤهل  )الجنس، لمتغيرات تعزأ الدراساااااااة  عينة  نجابات   متوساااااااط بين نحصاااااااائية  داللة   ات فروق

 ال،برة سنوات  لمتغير تعزأ نحصائية  داللة  ات فروق وجود على دلت ولكنها األربعة، اودارية األنماث في الجغرافي(
 بين نحصاااائيا دالة موجبة عالقة وجود النتائج وأظهرت فاقل(. سااانوات 5) القصااايرة ال،برة  ول من المديرين لصاااالح
 للمعلمين. اوبداعي السلوك ومستوأ األربعة اودارية لألنماث المديرين ممارسة

 في القيادل للسااالوك األكاديميين اوداريين ممارساااة درجة معرفة نلى هدفت دراساااة (2007) محاسااانة وأجرأ
 التدريس هيدة أعضااااااا مع القرارات بات،ا  الملااااااركة ودرجة اودارل االتصاااااال بفاعلية وعالقتها األردنية الجامعات
سلوك  تدريبي برنامج وتطوير ستبانات،  ثالث بتطوير الباحث وقام القيادل، لل سة  عينة على وتوزيعها ا  من المكونة الدرا

 وجهة من القيادل للساالوك األكاديميين اوداريين ممارسااة درجة أن نلى الدراسااة وتوصاالت تدريس، هيدة عضااو (590)
 األكاديميين اوداريين ممارسااة درجة بين نحصااائية داللة  ات عالقة وهناك متوسااطة، كانت التدريس هيدة أعضاااا نظر
 التدريس، هيدة أعضاااااااا نظر وجهة من اودارل االتصااااااال فاعلية درجة وبين القيادل للساااااالوك األردنية الجامعات في

 وبين القيادل للساالوك األردنية الجامعات في األكاديميين اوداريين ممارسااة درجة بين نحصااائية داللة  ات عالقة وهناك
 . القرار بات،ا  التدريس هيدة أعضاا ملاركة درجة

 في العامة الثانوية المدارد لمديرل اودارل السااالوك أنماث نلى للتعر  (2009) الساااعود دراساااة ساااعت بينما
 نظر وجهة  من المدارد  هذه  لمعلمي التنظيمي الوالا بمساااااااتوأ عالقتها  وبيان  ليكرت رنسااااااايس لنظرية  وفقا  األردن

 يمارسااااون المدارد مديرل أن الدراسااااة نتائج وتوصاااالت ومعلمة، معلمًا (256) من الدراسااااة عينة وتكونت المعلمين،

 الديمقراطي والتلااااااركي الديمقراطي، االساااااتلاااااارل : نمطي يمارساااااون فهم متفاوتة بدرجات األربعة اودارية األنماث

 .من،فضااااة بدرجة االسااااتبدادل نمط ويمارسااااون متوسااااطة، بدرجة ال،ير االسااااتبدادل نمط ويمارسااااون مرتفعة، بدرجة
 نلى أيضاااا النتائج وأشاااارت متوساااطة، بدرجة جاات قد المدارد لمعلمي التنظيمي الوالا مساااتوأ أن النتائج وأشاااارت
 والثالث   ال،ير( )االساااااااتبدادل   الثاني  اودارية  األنماث  من كل  بين نحصاااااااائية   داللة   ات موجبة  ارتباطيه   عالقة  وجود

 في للمعلمين، التنظيمي الوالا ومستوأ المدارد لمديرل الديموقراطي( )التلاركي والرابع الديموقراطي(، )االستلارل 
 التنظيمي الوالا ومسااتوأ للمديرين التساالطي( االسااتبدادل( األول اودارل النمط بين عكسااية ارتباطية عالقة توجد حين

 .للمعلمين
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سة  في سائدة  القيادية األنماث معرفة نلى هدفت التي (2013) الروقي درا  بمدينة الثانوية المدارد مديرل لدأ ال

 معلم (500) أفرادها عدد علوائية عينة اختيار وتم الثانوية المرحلة معلمي لدأ الوظيفي بالرضا وعالقتها المكرمة مكة

 الوظيفي، الرضا  واستبانة  ،القيادة أنماث استبانة  است،دام  موت المكرمة، مكة بمدينة الحكومية الثانوية بالمدارد يدرسون 
سائد  القيادل النمط أن النتائج: وأظهرت  عالقة ووجود عالية، كانت الوظيفي الرضا  درجة وأن الديمقراطي، النمط هو ال
 وبين والتسيبي  التسلطي  النمطين بين سلبية  عالقة ووجود الوظيفي، الرضا  وبين الديمقراطي النمط بين نيجابية ارتباطية
 الوظيفي. الرضا

 بالضاااغوث وعالقتها الثانوية المدارد مديرل لدأ القيادية األنماث معرفة نلى (2013)العدواني، دراساااة هدفت

 المرحلة  في ومعلمة  معلم (600) من تألفت   علاااااااوائية  طبقية  عينة  اختيار  تم وقد  نظرهم، وجهة  من للمعلمين التنظيمية 

ست،دمت  الثانوية، ستبانتين،  الباحثة وا ستبانة  وهما: ا سة  نتائج وأظهرت التنظيمية، والضغوث  القيادية األنماث ا  نلى الدرا
 االخيرة الرتبة وفي التساالطي ثانية الرتبة وفي الديمقراطي، النمط كان الثانوية المدارد لمديرل السااائد القيادل النمط أن

 التسااالطي النمط بين عالقة توجد وال متوساااطة، رهمنظ وجهة من للمعلمين التنظيمية الضاااغوث مساااتوأ وكان التسااايبي،
  للمعلمين. التنظيمية والضغوث

 في ال،اصاااااااة   الثانوية   المدارد  لمديرل  القيادية   األنماث  معرفة  نلى هدفت   دراساااااااة (2016) خبي  وأجرت

 تم ومعلمة معلما (315) من الدراسااة عينة تكونت وقد للمعلمين، التنظيمية بالضااغوث وعالقتها عمان العاصاامة محافظة

 تطوير وتم البيانات، لجمع وسااااايلة االساااااتبانة الباحثة واسااااات،دمت الدراساااااة، مجتمع من العلاااااوائية بالطريقة اختيارهم
 القيادية لألنماث عمان العاصااامة محافظة في ال،اصاااة الثانوية المدارد مديرل ممارساااة درجة لقياد األولى اساااتبانتين
 الثانوية المدارد مديرل ممارساااااااة درجة أن النتائج وأظهرت للمعلمين، التنظيمية الضاااااااغوث مساااااااتوأ لقياد والثانية
سلطي  )الديمقراطي القيادية لألنماث عمان العاصمة  محافظة في ال،اصة  سيبي(  والت  نظر وجهة من متوسطة  فكانت والت
 بين نيجابية ارتباطية عالقة وتوجد نظرهم، وجهة من متوسااطا كان للمعلمين التنظيمية الضااغوث مسااتوأ وأن المعلمين،
 للمعلمين. التنظيمية والضغوث الديمقراطي النمط بين للمعلمين التنظيمية والضغوث والترسلي التسلطي القيادتين نمطي

 القريات  محافظة   في الثانوية   المدارد  لقادة  القيادية   األنماث  على للتعر  هدفت   دراساااااااة (2016) بندر  أجرأ
 ن ا العلااااااوائية، العنقودية بالطريقة الدراسااااااة عينة اختيار تم وقد نظرهم. وجهة من للمعلمين المعنوية بالروح وعالقتها
 أن الدراسااااة نتائج أظهرت القيادية األنماث اسااااتبانة الباحث اساااات،دام فقد الدراسااااة هد  ولتحقيق معلما. (108) تكونت
 الديموقراطي،  النمط هو المعلمين نظر وجهة  من القريات  محافظة   في الثانوية   المدارد  قادة  لدل  الساااااااائد  القيادل  النمط
 الفوضاااااول النمط يليه متوساااااطة بدرجة األتوقراطي النمط هو المعلمين نظر وجهة من السااااايادة حيث من الثاني والنمط
 أقل. بدرجة

 وجهة من الباحة جامعة في األقسام  رؤساا  لدأ السائد  القيادل النمط على للتعر  فهدفت (2017) اللطناول  دراسة  أما
  عضاااوا. 282 من الدراساااة عينة وتكونت المساااحية، صاااورته في الوصااافي المنهج اسااات،دام تم وقد التدريس، هيدة أعضااااا نظر

 كبيرة، ممارساااة وبدرجة الديمقراطي النمط كان األكاديمية األقساااام رؤسااااا لدأ الساااائد القيادل النمط أن الدراساااة نتائج وأظهرت
 قليلة. ممارسة ودرجة التسيبي النمط األخيرة المرتبة في جاا ثم قليلة، ممارسة بدرجة التسلطي النمط الثانية المرتبة في وجاا

 القادة قبل من المسااات،دمة القيادة أنماث معرفة في اهتمت انهت يالحظ الساااابقة الدراساااات اساااتعراض خالل من
 الدعيس دراسااااااة و ((Bare-Oldham, 2000 اولدهام بير دراسااااااة في جاا كما اودارل، الساااااالوك وكذلك التربويين

  دراساااة التربويين،وكذلك القادة لدأ اودارل السااالوك أنماث معرفة في بحثت التي (2004) الجعبرل ودراساااة (2003)
 وأيضاااًا األردنية، الجامعات في القيادل للسااالوك األكاديميين اوداريين ممارساااة درجة في بحثت التي (2007) محاسااانة
 على االطالع في السااابقة الّدراسااات من الحالية الّدراسااة فاسااتفادت المسااحي، الوصاافي المنهج فيها اساات،دم أنها يالحظ
 النتائج. مناقلة نثراا وكذلك السابقة الدراسات ضوا في الحالية الّدراسة أداة وتطوير النظرل، األدب

 أّنها نال التربويين قبل من المست،دمة  القيادة أنماث دراسة  في السابقة  الّدراسات  مع الحالية الّدراسة  اتفقت وبذلك
 المدارد في الكرك قصاااااابة لواا تربية مدارد مديرل على الّدراسااااااة هذه طبقت حين الّدراسااااااة عينة في معها اختلفت
  ال،صوص. وجه على الحكومية

  الدراسة مشكلة
 عالقات تربطهم األعضاااااا من مجموعة تضاااام متكاماًل ونظامًا مهمة، تربوية تعليمية مؤسااااسااااة المدرسااااة تعد
 ألل أو مناساااابة، نير لظرو  المؤسااااسااااة في فرد أل تعرض فإن لذلك بهم، ويتأثر اآلخر في منهم كل يؤثر ن  حميمة،
  الدراسة سعت هنا ومن مباشرة، نير أو مباشرة بصورة سواا المدرسة أفراد لبقية ضغط مصدر يمثل سو  اضطراب

 حجر تلااااااكل وأنها ومرتكزاته، اتجاهاته وتحديد به، والنهوض التعليم وصااااااالح الفقرل العمود تلااااااكل وأنها
 أهدا  لنجاح ماسااااة حاجة منتساااابيها كفااة ورفع وتوساااايعها، المدرسااااة تطوير فإن لذا والتعليم، التربية لنظام األساااااد
 وصبغهم القادمة، األجيال وتربية بتنلدة لتقوم وقامت العريقة، المجتمع أبنية من أساسيا بناا تلكل وأنها والتعليم، التربية
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 المجتمع، من الموروثة االجتماعية واألبعاد الثقافي والتراث األخالق على ترتكز تربوية، فلساااافة على مسااااتندة بصاااابغة
 األخرأ. المجتمعية المؤسسات من انيره عن تمتاز التي ومميزاتها، خصائصها المؤسسة ولهذه

 الكرك محافظة في الحكومية المدارد لمديرل اودارل السلوك  أنماث عن للكلل  الحالية الدراسة  جاات ولهذا
  المتغيرات. بعض ضوا في

 حسااااااب ال،طة بتنفيذ يقومون الذين األفراد يقود الذل فهو الفاعلة، اودارة عناصاااااار من المدرسااااااة مدير ويعّد
 تربويًّا قائدًا يكون أن يتطلب وهذا ويوجههم، يرشدهم  أن عليه وأن . لها المحددة المراحل ضوا  وفي المنلودة،  األهدا 

. 
 بحكم ويعد المدرسااي، النظام فاعلية في مؤثرا وشاا،صااا ،التربوية المؤسااسااة في مهما قائدا المدرسااة مدير ويعد

 نطاق داخل ومساااااؤوليات أدوار بعدة ويقوم عنها، األول المساااااؤول ننه ن  المدرساااااة، في أهمية األشااااا،اص أكثر عمله
 جهودهم وتوحيد ،ونداريين معلمين من المدرسااة في همع العاملين ثقة كسااب في تتمثل به، المحيط المجتمع وفي مدرسااته
 التربول. العمل ننجاح نحو

 : الدراسة أسئلة

 الكرك؟ محافظة في الحكومية المدارد لمديرل اودارل السلوك أنماث ما .1

 المدارد لمديرل اودارل السلوك أنماث في (α≥0.05) الداللة مستوأ عند نحصائية داللة  ات فروق هناك هل .2

 العلمي(؟ والمؤهل اودارية، ال،برة وسنوات االجتماعي، )النوع لمتغيرات تعزأ الكرك؟ محافظة في الحكومية
 الدراسة: أهمية

 الحكومية المدارد ومديرات لمديرل اودارل السااالوك خصاااائ  نلى التعر  في الحالية الدراساااة اهمية تكمن
 أو اويجابي  تأثيرها    مدأ  موضاااااااحة   اليومية،  وواجباتهم  بأعمالهم    قيامهم  خالل الواقع أرض على الكرك محافظة    في

 لمديرل مهمة مؤشاااااارات  تقدم أنها في أهميتها وتكمن الساااااالوك،  هذا ظل في يعملون الذين المعلمين أداا على الساااااالبي 
 عند المفضااااال اودارل والنمط الكرك محافظة في الحكومية المدارد في الساااااائد اودارل السااااالوك واقع حول المدارد
 تسااتفيد وكذلك التربول، الصااالح أجل من وتطويره اودارل بساالوكهم النظر نعادة في المديرين يساااعد قد مما المعلمين؛
 والبرامج المناهج بوضاااااع المعنيين القرار أصاااااحاب تزود أنها خالل من الدراساااااة هذه نتائج من والتعليم التربية وزارة

ية    تدريب مديرين  اودارية  الكفااة  رفع في تساااااااهم التي ال ية  لدفع  لل مدارد  في اوبداع  عمل  ال،طط ونعداد  األمام،  نلى ال
 بمديرل المتمثل الدراساااة مجتمع على الضاااوا وتساااليط المدارد، في التربوية القيادات تطوير نلى تهد  التي والبرامج
 ونرشاااااااااد توجيه  وفي التربوية  العملية  ننجاح  في فعال  دور لهم الذين  الكرك محافظة   في الحكومية  المدارد  ومديرات 
 المجتمع تنمية في به وتقوم تمثله الذل والدور المدرسااااااة وهي اختيارها تم التي المؤسااااااسااااااة ألهمية نضااااااافة المعلمين،
 . أبنائه وتنلدة وتطويره،

 الكرك محافظة في الحكومية المدارد ومديرات لمديرل اودارل الساااالوك خصااااائ  نلى التعر  عن فضااااالا
 ال،صوص. وجه على

 الّدراسة حدود
  اآلتي: في الّدراسة هذه حدود اقتصرت

 الكرك. قصبة لواا محافظة في الحكومية المدارد ومديرات مديرل على الّدراسة اقتصرت بشرية: حدود .1

 الكرك. قصبة لواا في الحكومية المدارد على الحالية الّدراسة طبقت مكانية: حدود .2

 .2019 – 2018 العام من الّثاني الدراسي الفصل خالل الّدراسة طبقت زمنية: حدود .3

 وثباتها. صدقها ومدأ الّدراسة أدوات على الّدراسة هذه نتائج تعميم سيقتصر :موضوعية حدود .4
 اإلجرائية التعريفات

 اوداريين والعاملين المعلمين مع وتفاعله تعامله أثناا المدرسااة مدير يمارسااه الذل النمط وهو :اإلداري السؤؤلوك
  الدراسة. أداة فقرات عن والمديرات المديرين استجابات عكسها التي بالدرجة ويقاد المدرسة، في

 المدرسااااة في والعاملين المدير بين المتبادل االحترام أساااااد على يقوم الذل المدير ساااالوك :الديمقراطي النمط
 من ويقاد المدرسة، في واونتاج العمل نوعية تحسين بهد  القرارات ات،ا  في الفاعلة والملاركة التفاعل أساد وعلى
 (.22-1) من األرقام تحمل التي الدراسة أداة فقرات على اوجابة خالل

 المعلمين، سلوك  في للتأثير اليومي عمله أثناا في يواجها التي المواقل اتجاه المدير سلوك  :األوتوقراطي النمط
 وقيساات الرأل، في االسااتبداد أساااد على النمط هذا ويقوم معه، المعلمين نشااراك دون بيده الصااالحيات جميع يحصاار ن 
 (. 39-23 من) األرقام تحمل التي الدراسة أداة فقرات عن اوجابة خالل من
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 دورا المدير يؤدل وال التربوية العملية مجريات في التدخل عدم أساد  على القائم المدير سلوك  :التسيبي  النمط
 األرقام حملت التي الدراساااااة أداة فقرات عن اوجابة خالل من وقيسااااات أهدافها، وتحديد المدرساااااة شاااااؤون تسااااايير في
 (.53-40من)

 الّدراسة منهجية
 بموضااوع الصاّالة  ات والمراجع الساّاابقة، الّدراسااات نلى بالرجوع المسااحي الوصاافي المنهج الباحثة اساات،دمت

  أسدلتها. عن واوجابة الّدراسة أهدا  تحقيق لغرض الحالية، الّدراسة
 الدراسة مجتمع

 ومديرة، مديرا (271) وعددهم الكرك محافظة في الحكومية المدارد ومديرات مديرل جميع من الدراسااة مجتمع تكون
 .2019 -2018 الدراسي العام خالل الكرك محافظة في الحكومية المدارد جميع على موزعين مديرة (176و) مديرًا (95منهم)

 الّدراسة عينة
  الّدراسااااااة، مجتمع من بساااااايطة علااااااوائية بطريقة اختيارهم جرأ ومديرة مدير (100) الّدراسااااااة عينة بلغت

  لك: يبين (1وجدول)
 والخبرة العلمي والمؤهل للجنس تبعًا الدراسة أفراد توزيع :(1جدول)

 الجنس
 70  كور
 30 نناث

 العملي المؤهل
 75 دبلوم + بكالوريود
 25 عليا دراسات

 اودارية ال،برة
 62 سنوات خمس من أقل

 21 فأكثر سنوات خمس
 17 فأكثر سنوات علر

 الّدراسة أداة
 العالقة  ات الساااااابقة والّدراساااااات الّتربول األدب نلى بالرجوع الباحثة قامت الحالية الّدراساااااة أهدا  ولتحقيق

 وقامت (.2009) السعود  ودراسة  (2007) المحاسنة  ودراسة  (2006) اللمايلة  دراسة  مثل: الحالية الّدراسة  بموضوع 
 الحكومية المدارد لمديرل اودارل السلوك  أنماث معرفة في المتعلقة الحالية الدراسة  أداة بتطوير  لك ضوا  في الباحثة
 الكرك. محافظة في

  األداة صدق
 وطلب التربوية، اودارة في المحكمين من مجموعه على عرضااااها خالل من الدراسااااة أداة صاااادق من التأكد تم

 الّدراسة. لغرض تصميمها مالامة ومدأ اللغوية، وسالمتها صيانتها، وضوح حول: الرأل نبداا منهم
 آراا ضاااااااوا وفي مجاالت،  ثالث على وزعت  فقرة، (60) من األولية  صاااااااورتها   في الّدراساااااااة   أداة تكونت 

 ثالثة على وزعت فقرة (54) من مكونة الّنهائية صااورتها في الحالية الدراسااة أداة لتصاابح عدلت واقتراحاتهم المحكمين
سة،  ألنراض كافية صدق  داللة بالفقرات يتصل  فيما وتعديالتهم المحكمين آراا الباحثة واعتبرت مجاالت،  فجرأ الّدرا
 المجال. مع الفقرة مالامة عدم أو متلابهة، فقرات حذ 

 من مكونة يةاسااتطالع عينة على الحالية الّدراسااة أداة بتطبيق البناا، صاادق مؤشاارات من التحقق جرأ وكذلك
 التي والمجاالت األداة فقرات بين بيرسون  ارتباث معامالت قيم لحساب  و لك المستهدفة،  الّدراسة  عينة خارج من (25)

 لمجاالت  البينية  االرتباث  معامالت  قيم وأن (،0.93-0.89) بين ما  فتراوحت  ككل،  واألداة الفقرات وبين نليها،  تنتمي
  الّدراسة. أعرض لتحقيق مالئمة وهي (،0.81-0.73) بين ما تراوحت الّدراسة أداة

 اإلحصائية المعالجة
 المعيارية، واالنحرافات الحساااااابية، المتوساااااطات حسااااااب خالل من الحالية الّدراساااااة أسااااادلة عن االجابة تمت
 المستقلة. الّدراسة متغيرات حسب الفروقات ويجاد األحادل التباين تحليل واختبار الثنائي، )ت( اختبار واست،دام

 الّدراسة نتائج عرض
 تتضمنها. التي األسدلة لنتائج وشامل موسع عرض وفيه الّدراسة، نتائج عرض الجزا هذا يتضمن

 الّدراسة أسئلة عن اإلجابة
 نجراا كذلك المعيارية واالنحرافات الحسااااااابية المتوسااااااطات اساااااات،راج جرأ الّدراسااااااة، أساااااادلة عن لإلجابة
 : اآلتي النحو على وهي المناسبة، اوحصائية االختبارات

 نظرهم؟ وجهة من الكرك قصبة لواء في الحكومية المدارس لمديري اإلداري السلوك أنماط ما " األول السؤال
 العينة، ادأفر الساااتجابات المعيارية واالنحرافات الحساااابية المتوساااطات حسااااب تم الدراساااة ساااؤال عن لإلجابة

  لك: يبين (2والجدول)
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  العينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(2جدول)
 المستوى الترتيب المعيارية االنحرافات الحسابية المتوسطات النمط
 مرتفع 1 37. 3.42 ديمقراطي

 متوسط 2 36. 3.39 تسيبي

 متوسط 3 28. 3.06 دكتاتورل

 في الحكومية  المدارد  لمديرل  اودارل السااااااالوك أنماث  أكثر أن (2) الجدول  في الواردة البيانات    من يالحظ
  (،0.37) معيارل وانحرا  (3.42) بلغ حسابي بمتوسط مرتفعة، بدرجة وجاات الديمقراطي النمط هو الكرك محافظة

 النمط جاا حين في (،0.36) معيارل وانحرا  (3.39) بلغ حسابي  وبمتوسط  متوسط  وبمستوأ  التسيبي  النمط تاله ثم
  (.0.28) معيارل وانحرا  (3.06) حسابي وبمتوسط متوسط بمستوأ االخيرة المرتبة في الديكتاتورل

 في مبين وهو الّدراسااااة، مجاالت جميع لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسااااابية المتوسااااطات حساااااب وجرأ
  التالية: الجداول

 الديمقراطي األول النمط
 الديمقراطي النمط لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(3) جدول

 المستوى الرتبة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط الفقرة الرقم
 مرتفع 1 93. 4.28 المعلمين اهتمامات المدير يراعي 1

 مرتفع 2 1.13 4.14 المعلمين بملكالت المدير يهتم 3

4 
 ات،ا  قبل جميعا المعلمين آلراا المدير يستمع

 القرار
 مرتفع 3 1.12 3.97

 مرتفع 4 93. 3.84 للمعلمين المعنوية الروح رفع على المدير يعمل 19

21 
 نلاطات في األمور أولياا بملاركات المدير يسمح

 الم،تلفة المدرسة
 مرتفع 5 96. 3.79

9 
 ونموهم قدراتهم تطوير على المعلمين المدير يساعد

 المهني
 مرتفع 6 82. 3.69

 متوسط 7 99. 3.63 المدرسية القرارات ات،ا  في المعلمين المدير يلرك 18

 متوسط 8 97. 3.55 عادلة بصورة القرارات المدير يت،ذ 13

 متوسط 9 96. 3.55 المعلمين لدأ القيادية القدرة المدير ينمي 15

 متوسط 10 88. 3.52 الواحد الفريق بروح المعلمين مع المدير يعمل 14

 متوسط 11 1.02 3.51 بانتظام المعلمين مع المدير يجتمع 7

17 
 جدول نعداد في المعلمين مع المدير يتلاور

 الدراسية بالمواد ال،اص الحص 
 متوسط 12 98. 3.51

 متوسط 13 98. 3.44 االجتماعية مناسباتهم في المعلمين المدير يلارك 22

 متوسط 14 96. 3.43 بإنصا  المعلمين جميع المدير يعامل 11

20 
 عند وقدراتهم المعلمين ظرو  المدير يراعي

 للمسؤوليات توزيعه
 متوسط 15 1.00 3.43

 متوسط 16 99. 3.42 المعلمين مع الجديدة أفكاره المدير يناقش 10

 متوسط 17 87. 3.29 االعتبار بعين المعلمين توصيات المدير يأخذ 6

 متوسط 18 80. 3.26 المعلمين وبين بينه االتصال قنوات المدير يلجع 2

 متوسط 19 1.08 2.55 المدرسة في التعاون روح بث على المدير يعمل 8

 متوسط 20 1.02 2.54 للمعلمين الراجعة التغذية المدير يوفر 5

 متوسط 21 1.00 2.47 الطلبه مع وديه عالقات المدير يقيم 16

 متوسط 22 88. 2.41 المعلمين من المباشر النقد المدير يتقبل 12

 متوسط 37. 3.42 الكلي

 ،كبيرة نلى متوساااااطة بدرجة جاات قد المجال هذا لفقرات الحساااااابية المتوساااااطات أّن (3) الجدول من يالحظ
 حسااابي وبمتوسااط مرتفعة بدرجة األولى المرتبة في المعلمين( اهتمامات المدير )يراعي ونصااها (1) رقم الفقرة فجاات
 بمتوساااااط الثانية المرتبة في المعلمين( بملاااااكالت المدير )يهتم الفقرة تالها ثم (،0.93) معيارل وانحرا  (4.28) بلغ

 تعميق نلى النمط هذا في يتجه المدرساااة مدير أن نلى  لك عزو ويمكن (.1.13) معيارل وانحرا  (4.14) بلغ حساااابي

 بالعاملين   االهتمام  نلى يؤدل مما  وتنميتها،  احترامها  يجب  قيمة  أنلى اونسااااااااان أن باعتبار   عليها،  واالعتماد  العالقات 
 والثقة  والطمأنينة   باألمن  واللاااااااعور الحرية  من بجو عملهم العاملون  فيؤدل بالعمل،   ونساااااااهاماتهم    بدورهم  واالعترا 
 تواجه التي والمعضاااااالت الملاااااكالت حل نلى المدير يساااااعى وكذلك فيه، واندماجهم عملهم مع تفاعلهم ويزداد بالنفس،
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 جاات بينما واقتدار، أمانة بكل التعليمية المهمة واداا النفسااااااي االسااااااتقرار لهم يحقق حتى التعليمية العملية في المعلمين
 حساااااااابي وبمتوساااااااط األخيرة المرتبة  في المعلمين( من المباشااااااار  النقد  المدير  )يتقبل  على تن  التي (12) رقم الفقرة

 قبل من المباشااار النقد يقبل ال المدير أن نلى  لك ويعزأ (. (0.37) معيارل وانحرا  (3.42) بلغ متوساااط وبمساااتوأ
 ويذرل دراساااااة نتيجة مع واتفقت المعليمن، قبل من المباشااااار النقد تجنب وكذلك باوحراج، يلاااااعر ال حتى مرؤوسااااايه

(Wetherell,2002) (.2006) اللمايلة ودراسة 

 الديكتاتوري الثاني: النمط
 الدكتاتوري النمط لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(4) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 99. 3.73 ببطا الجديدة األفكار المدير قبليت 25

 متوسط 2 95. 3.66 المعلمين بعض من للنيل وسيلة السنوية التقارير من المدير يت،ذ 27

 متوسط 3 95. 3.64 المدرسة في العاملين من أحد استلارة دون المدير يتصر  36

 متوسط 4 99. 3.63 المدرسية القرارات ات،ا  في المعلمين المدير يلرك 39

 متوسط 5 99. 3.56 فوقيه بطريقة المعلمين على والتعليمات األنظمة المدير يفرض 32

 متوسط 6 1.00 3.54 المعلمين وأفكار بآراا المدير يستهزئ 28

 متوسط 7 99. 3.49 العمل وأساليب طرق في التغيير المدير يرفض 33

 متوسط 8 98. 3.48 له الم،ولة والسلطات الصالحيات بجميع المدير يحتفظ 38

 متوسط 9 87. 3.42 ات،ذها التي القرارات عن التراجع المدير يرفض 29

 متوسط 10 88. 3.28 المعلمين مع الدورية االجتماعات أهمية من المدير يقلل 30

 متوسط 11 95. 3.25 للوقت مضيعة ألرائهم ونبدائهم المعلمين مناقلة أن المدير يعتبر 35

 متوسط 12 85. 3.18 محدودة بالمعلمين المدير ثقة 39

 متوسط 13 89. 2.36 بنفسه بها والبت ودراستها الملكالت حل المدير يتولى 34

 من،فض 14 88. 2.31 احد استلارة دون المدير يتصر  23

 من،فض 15 97. 2.31 المعلمين مع تعامله في والنهي األمر أسلوب المدير يعتمد 37

 من،فض 16 91. 2.30 يت،ذها التي قراراته مناقلة المدير يرفض 24

 من،فض 17 88. 2.22 للمعلمين ال،اصة المناسبات في الملاركة عن المدير يترفع 31

 من،فض 18 84. 2.19 معينة تدريس أساليب باتباع المعلمين المدير يلزم 26
 متوسطة 28. 3.06 الكلي 

 حصااااااالت  قد  ببطا( الجديدة   األفكار  المدير  )يتقبل  على تن  التي (25) رقم الفقرة أن (4) الجدول  من يالحظ
 نلى  لك عزو ويمكن (.0.99) معيارل وانحرا  (3.73) بلغ حسااااابي وبمتوسااااط مرتفعة بدرجة األولى، المرتبة على
مدير  أن قاا  ويفضاااااااال التجديد،    من وي،ا   التغيير، يحبذ  ال ال يه،  هو ما  على الب يه  أحد  يؤثر ال وأن عل  على خوفا  عل

 المرتبة في معينة( تدريس أساااااااليب باتباع المعلمين المدير )يلزم على تن  التي (2) رقم الفقرة جاات بينما منصاااااابه،
 المدير نيمان نلى  لك ويعزأ (. (0.84) معيارل وانحرا  (2.19) بلغ حسااابي وبمتوسااط من،فض وبمسااتوأ األخيرة
 آراا تقبل يحب وال المعلم، من أكثر خبرة يمتلك وأنه المناسااااابة، التدريساااااية باألسااااااليب يتعلق ما حول المطلقة بمعرفته
 ((Bare-Oldham,2000 اولدهام بير دراسااااااة نتائج مع واتفقت القرار. بات،ا  بالملاااااااركة لهم يساااااامح وال اآلخرين،

  (.2003) الدعيس ودراسة
 التسيبي الثالث: النمط

 التسيبي النمط لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(5) جدول

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

االنحرا
 ف

 المعياري
 المستوى الرتبة

 مرتفع 1 93. 4.28 النظام وعدم بالفوضوية المدير يديرها التي المدرسة تتصل 46

 مرتفع 2 1.16 4.09 حزم نلى تحتاج التي المواقل نزاا بالحياد المدير يلتزم 48

 مرتفع 3 1.13 3.95 بالدوام االلتزام عدم حاالت في المعلمين محاسبة في المدير يتساهل 49

 مرتفع 4 1.00 3.69 حرية بكل العمل للمعلمين المدير يسمح 41

 متوسط 5 99. 3.67 بالعلوائية المعلمين مع المدير اجتماعات تتميز 45

 متوسط 6 1.02 3.50 العمل بتفصيالت المدير يهتم ال 52

 متوسط 7 95. 3.35 جدية الملاكل تصبح عندما نال يتدخل ال المدير 42
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 متوسط 8 86. 3.27 للمعلمين صالحياته من كثيرا المدير يفوض 40

 متوسط 9 96. 3.27 الل،صية ال،دمات بعض للمعلمين المدير يقدم 51

 متوسط 10 94. 3.26 حصصهم في المعلمين به يقوم ما متابعة المدير يهمل 44

 متوسط 11 81. 3.25 المعلمين على بإلقائها المسؤوليات من المدير يتهرب 47

 متوسط 12 79. 3.22 علوائية بطريقة للمعلمين والواجبات المهام المدير يسند 43

 متوسط 13 87. 2.34 المدرسي العمل سير على المدرسة في المدير وجود يؤثر ال 50

 من،فض 14 93. 2.31 األعمال أداا في بالتأجيل للمعلمين المدير يسمح 53

 متوسطة 36. 3.39 الكلي

 بالفوضاااوية المدير يديرها التي المدرساااة )تتصااال على تن  التي (46) رقم الفقرة أن (5) الجدول من يالحظ
  (.0.93) معيارل وانحرا  (4.28) بلغ حسابي  وبمتوسط  مرتفعة، وبدرجة األولى المرتبة في جاات قد النظام( وعدم
 القرارات ات،ا  في الحرية ويمنحهم للمعلمين، التعليمية المؤسسة   شؤون  نالبية المدرسة  مدير ترك نلى  لك عزو ويمكن
سهم  أن دون لكل  ي سة    رسم  في فعال ب سيا  الريادل دوره المدير ويفقد والتقويم، والمتابعة والتوجيه والتنظيم والت،طيط ال
  (2) رقم الفقرة جاات بينما النظام، وعدم الفوضى  من حالة في المدرسة  تكون وعليه معه، العاملين مجموعته أفراد بين
 وبمتوساااااط من،فضاااااة وبدرجة األخيرة المرتبة في األعمال( أداا في بالتأجيل للمعلمين المدير )يسااااامح على تن  التي

 نعطاا  نلى النمط هذا  يتبعون الذين  المديرين  ميل  نلى  لك  ويعزأ ((.0.93) معيارل  وانحرا  (3.31) بلغ حساااااااابي
 ونجاز مناسااابه يرونها التي اوجرااات واتباع القرارات، ونصااادار نلااااطاتهم، لممارساااة للمعلمين الحرية من قدر أكبر

 محددة، نير عامه بطريقة المرؤوساااين نلى الواجبات ونساااناد نطاق، أوساااع على السااالطة تفويض نلى وميلهم األعمال،
 الجعبرل ودراسااة (2003) القبابعة دراسااة نتائج مع واتفقت العمل. في تجربتهم ضااوا في التصاار  حرية لهم تاركين

  (.2009) السعود ودراسة (2004)
 أنماط في (α≥0.05) الداللة مسؤؤؤؤتوى عند إحصؤؤؤؤائية داللة ذات فروق هناك هل" ونصؤؤؤؤه الثاني السؤؤؤؤؤال عن اإلجابة

 الخبرة وسؤؤؤنوات ،االجتماعي )النوع لمتغيرات تعزى الكرك؟ محافظة في الحكومية المدارس لمديري اإلداري السؤؤؤلوك
 العلمي(؟ والمؤهل اإلدارية،

 االجتماعي النوع أواًل:
 نلى المتمازج الّتعليم تطبيق تواجه التي للمعيقات المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات اساات،راج جرأ

  (:6) الجدول في ومبين الثنائي، ت اختبار كذلك ،الجنس متغير
 محافظة في الحكومية المدارس لمديري اإلداري السلوك أنماط لمستوى المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(6جدول)

 والخبرة والمؤهل االجتماعي للنوع تبعًا الكرك

 المدارد لمديرل اودارل السلوك ألنماث الحسابية  المتوسطات  بين ظاهرية فروق وجود (7) الجدول من يتبين
 تحليل  اسااااااات،دام   تم الفروق تلك  داللة  ولمعرفة  وال،برة والمؤهل  االجتماعي  للنوع تبعاً  الكرك محافظة    في الحكومية 
  (:7الجدول) في  لك ويتضح (،Three Way ANOVA) الثالثي التباين

 
 

 تسيبي دكتاتوي ديمقراطي  المتغير فئة المتغير

 النوع
 االجتماعي

  كور
 3.3598 2.9419 3.3925 الحسابي المتوسط

 34603. 24638. 37193. المعيارل االنحرا 

 نناث
 3.4076 3.1205 3.4367 الحسابي المتوسط

 36372. 27104. 36527. المعيارل االنحرا 

 المؤهل

 + بكالوريود
 دبلوم

 3.3747 3.0283 3.4041 الحسابي المتوسط

 36784. 31539. 38201. المعيارل االنحرا 

 عليا دراسات
 3.4050 3.0813 3.4364 الحسابي المتوسط

 34798. 22963. 35403. المعيارل االنحرا 

 3.4808 3.0624 3.4235 الحسابي المتوسط سنوات 5من أقل اودارية ال،برة

 37426. 28734. 37577. المعيارل االنحرا   

 3.3868 3.0621 3.4718 الحسابي المتوسط  

 35284. 26529. 34612. المعيارل االنحرا   

 3.2904 3.0408 3.3668 الحسابي المتوسط  

 31739. 27514. 37594. المعيارل االنحرا   
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 السلوك ألنماط الحسابية المتوسطات بين الفروق لداللة (Three Way ANOVA) الثالثي التباين تحليل نتائج :(7) جدول

 بينها والتفاعل والخبرة والمؤهل االجتماعي للنوع تبعًا الكرك محافظة في الحكومية المدارس لمديري اإلداري
 الداللة مستوى ف المربعات متوسط الحرية درجة المربعات مجموع التباين مصدر النمط

 ديمقراطي

 383. 763. 105. 1 105. االجتماعي النوع

 571. 323. 044. 1 044. المؤهل

 386. 956. 132. 2 263. ال،برة

 630. 232. 032. 1 032. المؤهل *النوع

 451. 798. 110. 2 220. النوع*خبرة

 702. 355. 049. 2 098. مؤهل*خبرة

 994. 006. 001. 2 002. نوع*مؤهل*خبرة

   138. 213 29.345 ال،طأ

    224 30.253 المصحح الكلي

 دكتاتول

 000. 20.353 1.427 1 1.427 االجتماعي النوع

 123. 2.392 168. 1 168. المؤهل

 721. 327. 023. 2 046. ال،برة

 122. 2.404 169. 1 169. المؤهل *النوع

 946. 055. 004. 2 008. النوع*خبرة

 879. 129. 009. 2 018. مؤهل*خبرة

 523. 651. 046. 2 091. نوع*مؤهل*خبرة

   070. 213 14.931 ال،طأ

    224 17.011 المصحح الكلي

 تسيبي

 331. 950. 119. 1 119. االجتماعي النوع

 482. 495. 062. 1 062. المؤهل

 012. 4.508 563. 2 1.126 ال،برة

 566. 330. 041. 1 041. المؤهل *النوع

 588. 532. 066. 2 133. النوع*خبرة

 866. 144. 018. 2 036. مؤهل*خبرة

 534. 629. 079. 2 157. نوع*مؤهل*خبرة

   125. 213 26.595 ال،طأ

    224 28.604 المصحح الكلي

 النمطين في (α≤0.05) الااداللااة مساااااااتوأ نحصااااااااائيااة  داللااة  ات فروق وجود عاادم (7) الجاادول من يظهر

 وجود تبين بينما  التوالي، على (0.950 ،0.763) = ) ( قيم فبلغت  االجتماعي،  للنوع تعزأ والتسااااااايبي الديمقراطي 
 عزو ويمكن دكتاتورية، أكثر اوناث فكانت االناث، ولصااااالح (20.353=) ) ( قيم فكانت الدكتاتول، النمط في فروق
 من أكثر السااااااايطرة حب  يمتلكن اوناث  وألن واألنظمة،  بالقوانين  االلتزام على حرصااااااااا  أكثر اوناث  أن نلى  لك   لك 

 وجود عدم في (2009) السااعود دراسااة نتيجة مع واختلفت (،Wetherell, 2002) ويذرل دراسااة مع واتفقت الذكور.

 والتسااااااايبي( والدكتاتول   )الديمقراطي  الثالثة  األنماث  في فروق وجود عدم  أيضاااااااا وتبين واالناث،  للذكور  تعزأ فروق
  عالقة ال الثالثة األنماث ألن  لك ويعزأ التوالي(. على (0.330 ،2.392 ،0.323) = ) ( قيم فبلغت للمؤهل، تعزأ
 هذه  ألن تسااااااايبيا؛  او ديمقراطيا  يكون او ديكتاتورل  ولكنه  الدكتوراه،  درجة  يحمل  المدير  يكون فقد  العلمي بالمؤهل   لها 

 تعزأ والدكتاتول( )الديمقراطي النمطين في فروق وجود عدم ويالحظ للمدل، اللااااااا،صاااااااية بطبيعة عالقة لها األنماث
 او ديمقراطياااا يكون قاااد المااادير أن نلى  لاااك ويعزأ التوالي(. على (2.404 ،0.355) = ) ( قيم فبلغااات لل،برة،

 فكانت لل،برة، تعزأ التسااايبي النمطي في فروق وجود تبين بينما  لك، من أكثر أم سااانة خبرته كانت ساااواا ديكتاتوريا؛
 في الفروق باتجاه   يتعلق وفيما  للتفاعل،   تعزأ الثالثة  األنماث  في فروق وجود النتائج  تظهر ولم ((،4.508) = ) ( قيم
 (:8الجدول) في  لك ويظهر البعدية، للمقارنات شافيه اختبار است،دام تم لل،برة تبعًا التسيبي النمط

 العلمي للمؤهل تبعا التسيبي النمط في الفروق التجاه البعدية( )للمقارنات شافيه اختبار نتائج :(8جدول)
 الداللة المتوسطات بين الفروق )ب( الخبرة )ا( الخبرة
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 سنوات 5من أقل
 262. 0940. 10من أقل-5

 004. *1904. فاكثر10

 266. 0964. فاكثر10 10من اقل-5

 ولصااااااالح فاكثر( 10) ال،برة و ول ساااااانوات( 5من )أقل ال،برة  ول بين الفروق أن (9) الجدول من يالحظ
سيبا.  أكثر سنوات(  5 من )أقل ال،برة  ول ان أل سنوات(،  5 من )أقل ال،برة  ول  ال الجديد المدير ألن  لك ويعزأ ت
ية    المعرفة  وعدم  وأنماطها    اودارة بمفهوم ال،برة يمتلك  كاف بابعة    دراسااااااااة نتيجة  مع واتفقت  واألنظمة.  بالقوانين  ال  الق
 القصيرة. ال،برات أصحاب من خبرة أكثر الطويلة ال،برات أصحاب أن في (2003)

  البحث توصيات
 اآلتية: التوصيات نلى الباحثة توصلت

 . المدرسية اودارة مجال في ال،دمة حديثي للمديرين تدريبية وورشات دورات عقد ضرورة .1

 والمعنول. المادية والحوافز المكافآت خالل من مدارد مديرل لدأ الديمقراطي القيادل النمط تعزيز .2
 المعلمين. نظر وجهة من الحكومية المدارد مديرل قبل من المست،دم اودارة نمط لمعرفة أخرأ دراسة نجراا .3

 المراجع:
 . (2001) األردن، والنلر، للطباعة الفكر دار التعليمية، المؤسسات في واودارية القيادية األساليب الحميد، عبد طارق البدرل،
ندر،  ماث  عباد.  ب ية    األن ياد قادة  الق مدارد  ل ثانوية    ال ها  القريات  محافظة    في ال  المجلة  نظرهم، وجهة  من للمعلمين المعنوية  بالروح  وعالقت
 (2017) ،47-32 (،10)5 المت،صصة، التربوية
  المعلمين نظر وجهة  من العاصااااااامة    عمان  محافظة   في الحكومية  الثانوية   المدارد  لمديرل  اودارل السااااااالوك أنماث  وحيد،  عالية   الجعبرل،
 (.2004األردن،) العليا، للدراسات العربية عمان جامعة منلورة، نير ماجستير رسالة النفسي، احتراقهم بمستويات وعالقتها
  رسااالة للمعلمين، التنظيمية بالضااغوث وعالقتها عمان العاصاامة محافظة في ال،اصااة الثانوية المدارد لمديرل القيادية األنماث جينا. خبي ،
 (.2016) األردن، عمان: العربية، عمان جامعة منلورة، نير ماجستير
 اليمنية الجمهورية في صانعاا  جامعة في األقساام  ورؤسااا  اودارات ومديرل عموم مديرل لدأ اودارل السالوك  أنماث ناجي، محمد الدعيس،
   (.2003) ،األردن، األردنية الجامعة منلورة، نير ماجستير رسالة العمل، عن الجامعة موظفي برضا وعالقته
 (.2001) اوسكندرية، للنلر، الجامعية دار المدرسية، محمد،اودارة نسماعيل دياب،
 في الثانوية المرحلة معلمي لدأ الوظيفي بالرضااااااا الوظيفي بالرضااااااا وعالقتها المدارد لمديرل القيادية األنماث عايض. بن عبداهلل الروقي،
 (.2013) السعودية المكرمة، مكة القرأ، أم جامعة منلورة، ماجستير رسالة المكرمة، مكة مدينة
 في التدريس هيدة أعضاا  نظر وجهة من األكاديميين اوداريين لدأ االتصال  وأنماث القيادل السلوك  أنماث بين العالقة شحادة،  رائل شحادة، 
   (.2008) فلسطين، الوطنية، النجاح جامعة منلورة، نير ماجستير رسالة الفلسطينية، الجامعات
  نير ماجسااتير رسااالة للمعلمين، اوبداعي بالساالوك وعالقتها األردن في العامة الثانوية المدارد لمديرل اودارية األنماث أمين معن اللاامايلة،
 (.2006) األردن، العليا، للدراسات العربية عمان جامعة منلورة،
  ومساعدوهم،  والتعليم التربية مدراا يتصوره  كما الغربية الضفة  في الثانوية المدارد لمديرل اودارل السلوك  كفاية واقع علي، هيثم الطروه،
 (.2001) فلسطين، القدد، جامعة منلورة، نير ماجستير رسالة

سائدة  القيادية األنماث ناصر.  حنان العدواني،   ماجستير  رسالة  ،التنظيمية بالضغوث  وعالقتها الكويت دولة في الثانوية المدارد مديرل لدأ ال
 (.2013 األردن،) عمان: . منلورة نير

 (.2001) األردن، ،والتوزيع للنلر المسيرة دار المدرسية، اودارة .مبادئ حسن، محمد العمايرة،
  نظر ووجهة  نظرهم وجهة  من اودارية  بواجباتهم  وعالقتها  األردنية  الثانوية   المدارد  لمديرل  القيادل  السااااااالوك أبعاد  خلل، محمود القبابعة،  

 (.2003) ،األردن العليا، للدراسات العربية عمان جامعة دكتوراه، رسالة مرؤوسيهم،
  القرار بات،ا  والملاركة  اودارل االتصال  بفاعلية وعالقته األردنية الجامعات في األكاديميين لإلداريين القيادل السلوك  نايل، حسن  محاسنه، 

 .(2007) األردن، العليا، للدراسات العربية عمان جامعة دكتوراه، رسالة القيادل، للسلوك تدريبي برنامج وتطوير التدريس هيدة أعضاا مع
  عمان تربية مديريات في األساسية   المدارد مديرل لدأ اودارل السلوك  في األخالقية المدونة بممارسة  االلتزام درجة محمد، نسالم  الهدبان،
 (.2009) األردن، األردنية، الجامعة منلورة، نير ماجستير رسالة الكبرأ،

 : األجنبية المراجع
Bare-Oldham , Karen marie.(2000) An examination of the perceived leadership styls of Kentucky public school 
principals as determinants of teacher job satisfaction. Dissertaion Abstract International Section A: 
Humanities & Social Sciences. Vol.61(3-A), Sep 2000. 
Wetherell,Karen,M.(2002).Principals Ledership Styles and Teacher Job satisfaction. From Pro. Quest Digital 
Dissertation. 
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 الّشاملة الجودة إدارة لمفاهيم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في اإلدارّية القيادات إدراك مستوى
 وأهميتها

 
 العنيزاتمحمد سعد 

 جامعة عمان العربية
 18/06/2020تاريخ االستالم: 

 
 عبداهلل عويداتأ. د. 

 جامعة عمان العربية
 03/09/2020تاريخ القبول: 

 الملخص
 لمفاهيم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في اودارية القيادات ندراك "مسااااتوأ نلى الّتعر  الدراسااااة هدفت

 تطوير خالل من التحليلي الوصااااافي المنهج الباحث اسااااات،دم الدراساااااة أهدا  لتحقيق وأهميتها"، اللااااااملة الجودة ندارة
  الدراسة. ألداة والثبات الّصدق معايير است،راج تم وقد الدراسة، عّينة أفراد من البيانات لجمع استبانة

 للعامم  األردن في العلمي والبحثم  العالي  الّتعليم وزارة في اودارّية  القياداتم  جميع من الدراسااااااااة  عينة  وتكونت 
 والبحث العالي التعليم بوزارة المعلن التنظيمّي للهيكل تبًعا ندارًيا قائًدا (160) عددهم والبالغ م،2021ة2020 الدراسااااي
 وعددهم الباقون الدراسااااة مجتمع أفراد اعتبر ثم ومن االسااااتطالعية الدراسااااة وجراا عينة منهم (25) أخذ وتم العلمي،

 للدراسة. عينة (135)
 لمفاهيم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في اودارية القيادات ندراك مساااااتوأ  أن الّدراساااااة  نتائج وأظهرت

 يليه مرتفع بمستوأ  األولى المرتبة في " المستمر  التحسن  " مجال جاا حيُث مرتفعًا، جاا وأهميتها اللاملة  الجودة ندارة
 االهتمام ضااااارورة الدراساااااة أوصااااات الدراساااااة نتائج ضاااااوا وفي األخطاا"، وقوع تجنب " مجال الثاني الترتيب في

 وتأهيلهم  العاملين  بتدريب   واالهتمام  العلمي، والبحث  العالي  التعليم وزارة في اللااااااّااملة   الجودة ودارة باالساااااااتراتيجية   
 باستمرار. المتغيرة العمل سوق باحتياجات يفي بما والمهني العلمي مستواهم رفع على والعمل
 العلمي. والبحث والتعليم التربية وزارة اودارّية، القيادات اللاملة، الجودة ندارة اودراك، مستوأ المفتاحية: الكلمات
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ABSTRACT 
This study aimed to identify "the level of awareness of the administrative leaders in 

the Ministry of Higher Education and Scientific Research of the concepts of total quality 
management and its importance". 

To achieve the objectives of the study, the researcher used the descriptive analytical 
method by developing a questionnaire to collect data from the study sample. The researcher 
checked the validity and reliability of the study tool. 

The sample of the study consisted of all administrative leaderships in the Ministry of 
Higher Education and Scientific Research in Jordan for the academic year 2020/2021, 
consisting of (160) administrative leaders according to the organizational structure 
announced in the Ministry of Higher Education and Scientific Research, and (25) of them 
were chosen as a sample to conduct the survey study and then the remaining (135) study 
population were considered a sample for the study. 

The results of the study showed that the level of awareness of the administrative 
leaders in the Ministry of Higher Education and Scientific Research of the concepts of total 
quality management and its importance was high, where "continuous improvement" 
variable got ranked first with a high level followed by "avoiding mistakes" variable. In the 
light of the results of the study, the researcher recommended the necessity of paying 
attention to the strategy of total quality management in the Ministry of Higher Education 
and Scientific Research, and attention to training and qualification of workers and work to 
raise their scientific and professional level to meet the needs of the constantly changing 
labor market. 
Keywords: level of awareness. Total Quality Management, Administrative leaders, Ministry 
of Higher Education and Scientific Research. 
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 المقدمة:
 تهتم ألنها الحديثة؛ اودارية النظمم نحدأ العلمّي والبحث العالي التعليم مؤساااسااااتم  في اللااّااملة الجودة ندارة تعد

 لتغطية العالي التعليم منظومة وفق مساااتوياتها جميعم وعلى والمالية والتعليمية اودارية والعملياتم األنلاااطة جميع بتوجيه
لكيل  و لك العالية، الكفااات أصحاب  على الحصول  أجلم من المحلية؛ األسواق  تحتاجه ما ستند  حديثٍة تنظيميٍة ثقافٍة لت  ت
 بما والمالّية والتعليمية اودارّية الحاالت لجميع المناساااااب والتقويم الدائم، والتحديث بالتطوير اودارية القيادات التزامم نلى

  (.Seyfried , Pohlenz, 2018) اللاملة الجودة ندارة ونمط يتوافق

 عالمية ظاهرة أصاابح المؤسااسااات في اللاااملة الجودة ندارة نظام بتطبيق اودارية للقيادات المتزايد االهتمام فإّن
ستراتيجًيا  وعامًلا  ن  بها؛ خاصاً  اهتمامًا توليها كافة وال،اصة  الحكومية المؤسسات    وأصبحت  وتقدمها، نجاحها لتحقيق ا
 المنافسااة حّدةم وزيادة العالمية التغيرات ظّل في تنافسااية مزايا على الحصااول في ترنب مؤسااسااة ألّل حياٍة أساالوبا باتت
(Hoanga, Igelb , Laosirihongthong, 2010.) 

ّلا  العالي؛  التعليم ميدان  واجهتْ  التي التحديات    من الرنم وعلى  قاما  ن  واونجاز،  التقّدم  تحقيق اساااااااتطاع   أنه  ن
مةٍ  نجرااات بوضاااااااع جل  من دوره لتطوير مالئ لةٍ  تحقيق أ ية    بالجودة  تتمتع جذريةٍ    نق عال  التطوراتم مع تتالام التي ال
 ةالمنطق في فّعاًلا دوًرا التعليمي المملكة دور يكون أن نلى أّدأ مما العالي، الّتعليم مؤسااااسااااات تلااااهدها التي المتسااااارعة
ية،  يةٍ    بجودٍة يتمّتُع نْ  العرب عديد    أنرأ ما  وهو عال بة  من ال لدراسااااااااة   األردن نلى للوفود الطل ها      في ل  )المجلس جامعات

 بدَّ ال واونجاز؛ والتقدم التميز في واالسااتمرارية التوجيهات هذه ولتحقيق (.2017 األردن، في واالجتماعي االقتصااادل
 شهدتها؛  التي الّتحديات ومواجهة العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة ندارة في الحديثة النظم في التغيير على العمل من
 خالل من و لك  ناياتها،    تحقيق في الجامعة   نمكانية   مدأ  على أّثرت والتي الميزانية،  وعجز الجامعي،  التعليم جودة كقلة 
 في بالقوة تتمتع ندارية قيادات نلى تطبيقه يحتاج الذل الّلاملة  الجودة ندارة كمفهومم حديثٍة نداريٍة مفاهيما تبنّي نحو التوجه
 مفاهيمها ونقل لنجاحمها، المناسااااابة البيدةا يتيح اللااااااملة الجودة ندارة لمفاهيم القيادات تلك ندراك فإّن المساااااتويات؛ جميع
 تواجهها. التي الملكالت كافة القيادات تلك تت،ّطى خاللها ومن للواقع،
 الشاملة: الجودة مفهوم

 خدمات من يحتاجه بما المسااتفيد نمداد وتعني Qualities الالتينية الكلمة من ملااتقة كلمة Quality الجودة تعد

 تسعى  بذلك وهي يالئمه، مقبول وبسعر  يريده، الذل الوقت في وتوقعاته وحاجاته بمتطلباته تفي وسمات  خصائ    اتم
 سواا  مستوياتهم  كافة على العاملين جميُع وبنائها صنعها  في ويلارك  متكاملٍة، متداخلة أنلطة  خالل من المنتج لتطوير
 (.Khan,2010) المنظمة في الجميع عمل بذلك وهي مراجعين، أم منفذين، أم م،ططين، أم مديرين أكانوا

ّعال  األداا على قدرة  أكثر ال،دمات    جعل  بأنها:    الجودة (Atiyah ,2016, p.64) عطية  وعر   والمتميز الف

ًسا  الجودة وتمثل السوق  في للمنتج  ثمانية للجودةم بأن Garvin وأّكد واستمراريتها.  وديمومتها المؤسسة    لنجاح مهًما مقيا

 ال،ااادماااة  نمكاااانياااة  االعتماااادياااة،  المتوقعاااة، الجودة التحمااال، المالمح، القيماااة، التطاااابق، األداا، وهي: عنااااصااااااار، 
(Jaskulsk,2013, p.51.)  

 
 
 

 العالي: التعليم في الشاملة الجودة إدارة مفهوم
 على المنظمات  جميع تساااااااعى والتي اودارة، في الحديثة   المفاهيم  نحدأ  من اللااااااااملة   الجودة ندارة مفهوم يعدّ 

 من و لك المنظمة، وخدمات العاملين وأداا المنتجات نوعية وتحسين  تطوير في المتطورة األساليب  من العتباره تطبيقه
 (.2017 )رحمون، واالستمرارية التنافسية تحقيقم أجل

 يرنو حديثًا ندارّيًا مدخاًل تعتبُر الجامعة في اللااااملةم الجودةم ندارة أن (Sudha, 2013, p.124) ساااودها ويرأ

 وفنية( ادارية، وخدمات تعلمية، تعليمية يةأكاديم )خدمات الم،تلفة الجامعّية ال،دمات جودة في المسااااتمر التطور لتحقيق
 باسااااااتعمال تهتم وكما العمليات، وأكفأ المدخالت أفضاااااالم بتوظيل االهتمام طريق عن الّنتائج أفضاااااال خلقم نلى وتتطلع
 أنها: على (TQMاللاملةم)  الجودة ندارة تعريل ويمكن الجامعّية. الّنتائج أفضل  تحقيق نلى تؤدل التي الّتحليلية األساليبم 

فة   ندارة أداة ها  يمكن التي المبادئ  من ومجموعةٍ  وفلسااااااا يات  وظائل  جميع على تطبيق  جودة لتحساااااااين المنظمة  وعمل
 Panuwatwanicha) مستمرٍ  بلكلٍ  األنتاج تكلفة وت،فيض العمالا رضا  لتحقيق مستمٍر،  بلكلٍ  وال،دمات المنتجات

and Nguyenb, 2017, p.548).  

 الجامعي التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق أسباب
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 في اللاااااملة الجودة ندارة تبني وراا الكامنة والمبررات الدواعي (Sudha, 2013, p. 124) سااااودها ول، 

 وهي: الجامعي التعليم
 ونمداده العمل سااوق احتياجات لتلبية تسااعى عملية وهي الجودة عاليةا أنسااانّية محصاالة يعتبر الجامعّي التعليم أّن
 أنه اعتبار على الجامعي التعليم أّن كما والتنمية، االقتصااد  في نفعيٍة قيمة نحداث على والقادرةم المؤهلة البلارية  بالكوادر
 ويتّم العلمي، البحث مهارات ونكساااااااابهم المساااااااتوأ رفيع نعدادا األفراد وعداد يهد  العلمي البحث عمليةم على تدريٌب

 األحداث  على الّتعر  على القدرة  وعلى تحقيقه  يتّم الذل  العلمي اونتاج  جودة على اساااااااتناداً   الجودة على االساااااااتدالل  
 للتطوير فاعلًة أداًة ويعتبر الحياةم، فرص توساااااايع نلى يسااااااعى الجامعي التعليم كون وأّن الملااااااكالت، ومعالجة وتحليلها

 المتنوعةم. المؤسسات بناام في ليساهم للجميع فرصًا ويتيح االجتماعّي،
 الجامعي التعليم في الّشاملة الجودة إدارة أهداف

 األخرأ القطاعات مثل مثله حتمّية ضاارورة الجامعي الّتعليم قطاع في واتباعه اللاااملة الجودة ندارة مفهوم ندا
 تحقيق في لدوره نظرًا م،1990 عام بعد ملحوٍظ بلااااااكٍل الجامعات اهتماُم تزايد حيث ال،دمية( التجارية، )الصااااااناعية،

 مسااااتوأ تحسااااين على العمل والتربول، والّنفسااااي واالنفعالي األكاديمّي الطلبة أداا بمسااااتوأ النهوض التالية: األهدا 
 تنظيمي هيكلٍ  نيجاد  الجودة، تحقيق وهو واحدٍ  هد ٍ  حولا التفافهم  طريق عن العاملين  لدأ  والنظام  العمل  بجودة الوعي
 عملية في الجاّدة الملاركة  من وتمكن البيروقراطية، عن بعيدًا أسهل  التعلم عملية جعل في تسهمُ  بحيث الجامعي، للتعليم
،ا   يةم،  القرارات اّت ظام  تطبيق وأن التعليم لة   الجودة ن قدير  االحترام من المزيدا  المنظمةا  يكسااااااااُب اللااااااااام  المحلي والّت

 والّتعلم الّتدريب طريق عن اوداريين أداا مسااتوأ وتحسااين ناألكاديميي الملاارفين كفااات وتجويد العالمّي، واالعترا 
 (.2014 )عابدل، الدائمين
 الجامعي التعليم في الشاملة الجودة إدارة تطبيق معوقات

 هذه أهّم ومن اللاااّااملة الجودةم أهدا م تحقيق من تحمّد التي والعراقيل التحديات من لعدد الجامعّي التعليم يتعرض
 المركزية الّلاملة، الجودة ندارة نظام بتطبيق العليا اودارات التزام عدم االتي: في (2008) عامر أبو  كره ما المعّوقات

 الجودة ندارة ميدان  في والمدربة   المؤهلة  الكوادرم وقلة  اودارية،  المعلومات  أنظمة  في والقصاااااااور القرارات، اّت،ا   في
 الّلاملة.
 اإلدارية القيادة

 عناصر  على التأثير في البارز لدورها نظرًا و لك اودارّية العملية أسادُ  هي القيادة أّن (2016) الحربي يلير 
 نلى تقود التي هي الفاعلة فاودارة لها. الم،طط األهدا م نرساااااا نحو وفاعلية حيوية أكثر اودارة وجعل اودارية العملية
 تفعيل طريق عن و لك المنلااااااودة، أهدافمها تحقيق بهد  تعمل جيدٍة ندارٍة نلى الوصااااااول وبالتالي اودارّل العملم أنجاح
 أداام تحسااااين  في بارٌز دوٌر لهم ليكون البلاااارية  لكوادرها الحماد زيادة على تساااااعدها  التي القيادّية والكفاياتم القدراتم
 في المسااتجدة المعطيات مع الّتالام على والقدرة المنافسااة على يساااعدها بما تواجهها، التي الّتحديات ومجابهة المنظمات
 العمل. مجال

 باآلتي: تل،يصها يمكن الجوانب من جملٍة في اودارّية القيادة أهمية وتتمثل
 في اويجابّية الجوانب تعزيز المساااتقبلية، ورؤيتها المنظمة وخططم الموظفين بين الوسااايط اودارية القيادة تعتبر

 سليمة  حلول ونيجاد واالستراتيجيات،  والسياسات   المفاهيم كافة يحتول الذل والوعاا السلبّية،  الجوانب ومعالجة المنظمة
 البيدة في الحاصاالةم والّتطورات التغيرات ومجاراة المتباينة، اآلراا بين والّتقريب الصااراعات على والقضاااام للملااكالت
 المنظمة  موارد أهّم كونهم مهنياً  وتنميتهم الموظفين وتطوير المنظمة،  على بالّنفع  يعود بما  منها  تفادة واالسااااااا المحيطة 
 (.2019 به)نورل، يحتذأ ونمو ٍج أعلى كمثل للقادة الموظفين اّت،ا  على عالوة
 الدراسة: مشكلة

 والبحث العالي التعليم وزارة في اودارية القيادات ندراك "مسااتوأ نلى التعر  هو: الدراسااة هذه من الهد ا نن
 وأهميتها". اللاملة الجودة ندارة لمفاهيم العلمي
 الدراسة: مشكلة عناصر
 اآلتية: األسئلة عن الدراسة أجابت

 الجودة ندارة لمفاهيم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في اودارّية القيادات ندراك مستوأ  ما األول: السؤال 
 نظرهم؟ وجهة من وأهميتها اللاملة
  :الدراسة أهمّية

 من االسااتفادة  للباحثين ويمكن العربية، للمكتبات نظرّل أدٍب من تضاايفه  ما خالل من الدراسااة  هذه أهمية تتمّثل
 وأهميتها، اللاملة الجودة وندارة العلمي، والبحث العالي التعليم وزارة في اودارية القيادات وهي ومتغيراتها، موضوعها
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 من األردن؛ في العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في والمهتمين القرار أصاااااحاب الحالية الدراساااااة تفيد أن يمكن كما
 اودارية. القيادات لدأ لتعزيزها وأهميتها، الّلاملة الجودة ندارة مفهوم عن نضافيٍة بمعلوماٍت تزويدهم خالل

 االصطالحية: التعريفات
  :اإلدارية القيادات -

 بالعمل للقيام مؤهلين ويكونون المؤساااساااة،  في الم،تلفة اودارات في قيادية مواقع يتولون الذين "العاملون وهم:
 وتوجيههم؛ ونرشااااادهم موظفيهم على اوشاااارا  على القدرة تكساااابهم التي عملهم، ميدان في خبراتهم خالل من اودارل
 (.10ص. ،2009 معمر، )أبو المؤسسة نايات تحقيق ألجل ننجازها اودارّل القائد يريد التي المهام يؤدوا كي

 اإلدراك: مستوى -
 وتفسيرها  الحسية  انطباعاته تنظيم طريق عن الفرد بها يقوم التي والمعرفية العقلية العملية بأنه: اودراك يعر 

 (.11ص. ،2014 )الحلبي، به يحيط ما فهم على تساعده مما
  الشاملة: الجودة إدارة -

 اودارية والعمليات اوحصاااائية واألدوات المتكاملة الفكرية الفلسااافات من مجموعة يتضااامن "نظاٌم بأنها: تعّر 
 ص. ،2012 )رضااوان، سااواا" حّد على والعاملين المسااتفيدين لدأ الرضااا مسااتوأ ورفع األهدا  لتحقيقم المساات،دمة

25.)  
  الدراسة: حدود

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في اودارية القيادات ندراك "مسااتوأ الحالية الدراسااة تناولت :الموضؤؤوعية الحدود
 اللاملة". الجودة ندارة لمفاهيم
 الهاشمّية. األردنّية المملكة في العلمي والبحث العالي التعليم وزارة على الحالية الّدراسة اقتصرت المكانّية: الحدود
  م(.2020ة2019) الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل خاللا الّدراسة هذه تطبيق تّم الزمانية: الحدود
 في العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في اودارية القيادات كافة على الحالية الدراساااااة  اقتصااااارت  البشؤؤؤؤؤرية:  الحدود
  الهاشمّية. األردنية المملكة

 الصلة: ذات الدراسات
 الصلة ذات السابقة الدراسات

 العربية: الدراسات أواًل:
 هيئة أعضاء نظر وجهة من األردنية الجامعات في الشاملة الجودة إدارة تطبيق درجة (.2008) العمري دراسة .1

 اإلداريين واألكاديميين التدريس
 أعضااااام نظرم وجهة من األردنّية الجامعاتم في اللااّااملة الجودة ندارة تطبيق درجة عن الكلااال الّدراساااة هدفت

 أعضااااا (508و) األكاديميين من ونداريًة نداريًا (94) من الّدراساااة مجتمُع تكّون اوداريين. واألكاديميين التدريس هيدةم
 (38) من الدراسااااة عينة وتكّونت األردن، في ال،اصااااة األهلّية والزرقاا الحكومية، الهاشاااامّية الجامعة في تدريس هيدة
 األهلّية، الزرقاا وجامعة الهاشاااامية الجامعة في العاملين الدراسااااة مجتمع من (%40) نساااابته ما مثلوا وأكاديمًيا، نداريًا
 الطبقية، بالطريقة اختيارهم تّم الدراساااة مجتمع من (%34) نسااابته ما مثلوا وأناثًا،  كورًا تدريس هيدة عضاااو (164و)

 تطبيقم درجة أن الّنتائج: وأبرزت المعلومات، لجمعم كأداٍة االسااتبانة اساات،دام وتّم الوصاافّي، المنهج الدراسااة واساات،دمت
 الداللة مسااااتوأ عند نحصااااائية داللة  ات فروق توجُد وال متوسااااطٍة، بدرجٍة كانت الجامعتين في اللاااااملة الجودة ندارة
(0.05=α،) ال،برة. وسنوات الوظيفي، والمركز الكلية، ونوع الجامعة، ونوع الجنس، لمتغيرات تعزأ 
 التربية كلّية في المعرفة إدارة عمليات تعزيز في الجودة ممارسات دور بعنوان: (،2016 والحمود، )عون، أجرى .2

 التدريس" هيئة أعضاء نظر وجهة من سعود الملك بجامعة
عادم  في الجودةم ممارساااااااااتم   دور على الّتعر  نلى هدفت    يادةم  األب  على والتركيزم االساااااااتراتيجّي والت،طيط الق

 نظر وجهة من المعرفة وتطبيق المعرفة وملااااااركة المعرفةم، اكتسااااااب وهي المعرفةم ندارة عملياتم تعزيز في العمالا،
 الجودة ممارسااااتم في الفروقم على الّتعّر  نلى هدفت كما ساااعود، الملك بجامعةم التربية كلّية في الّتدريس هيدة أعضااااا
 متغيرات تنّوع مع المعرفة(، وتطبيق المعرفة وملاركة  المعرفة )اكتساب  المعرفة ندارةم عملّيات تعزيزم في  اتمها لألبعادم
 التحليلّي، الوصفي  المنهج الّدراسة  است،دمت  الّدراسة  أهدا  ولتحقيق األكاديمي. والقسم  العلمية والرتبة الجنس الدراسة 
 الم،تلفة: العلمية الّدرجات من عضاااااًوا (311) عددها والبالغ الّدراساااااة عينة على للّدراساااااة كأداة االساااااتبانة تطبيق وتّم

 داّلة ارتباطية عالقة وجود الّنتائج: أبرز من وكأن الّدراسااااة. مجتمع من مساااااعد وأسااااتا  ملااااارك وأسااااتا  بروفيسااااور
 المعرفة )اكتساااااااب المعرفة ندارة وعمليات القيادة لبعدم الجودة ممارسااااااات متغيرّل بين داللة مسااااااتوأ عند نحصااااااائيًا
 متغيرّل بين الداللةم مساااااااتوأ عند  نحصاااااااائياً  داّلًة ارتباطيةً   عالقًة هناك  بأن الّنتائج  أظهرت كما  المعرفة(، وملااااااااركة
 المعرفة(. )تطبيق المعرفة ندارةم وعملياتم القيادة لبعدم الجودةم ممارسات
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 التربية كليات في الجودة معايير تطبيق درجة بعنوان:" (،2018 واألقطش، ناصر وأبو )الشورى دراسة وجاءت .3
 السعودية" الجامعات في

 الّدراساااة عينُة وتكّونت السااّاعودية. الجامعات في التربية كلّيات في الجودةم معايير تطبيقم مساااتوأ على للتعر 
 علوائياً  اختيارهم تّم الّسعودية،  في جامعة (12) في تدريس هيدة وأعضاا  أقسام،  ورؤساا  عمدااا، من فرًدا (982) من
 االسااتبانة واساات،دمت الوصاافي، المنهج الّدراسااة واساات،دمت الدراسااة، مجتمع من (2015ة2014) الدراسااي العام في
 الجامعات في التربّية كلّيات في الجودة معايير تطبيق مسااااتوأ أن الدراسااااة نتائج أبرز من وكان المعلومات، لجمع كأداة

 الكفااات، واسااتقطاب المؤهلة والعناصاار والّتقويم، الّتعلم، وبيدة المادّية الموارد مجال في وكبيرة ككل، كبيرة الساّاعودية
 الّطلبة. وشؤون القبول مجال في ومتوسطة الدراسية، والبرامج وال،طط

 الخرطوم جامعة كلّيات في الّشاملة الجودة إدارة معايير بعض تطبيق مدى بعنوان: (،2019 )سليمان، ودراسة .4
 الخاصة. العالمّية السودان وجامعة الحكومية

 الحكومّية ال،رطوم جامعةم كلّيات في الّلاملة  الجودة ندارة معايير بعض تطبيقم مدأ استقصاا   نلى هدفت والتي
 المؤهل والجنس، )العمر، متغيرات تأثير ومدأ الّتدريس هيدةم أعضاام  نظر وجهة من ال،اصة  العالمّية السودان  وجامعة
 الدراساااةُ  واسااات،دمت  العينة، نجابات على فيها(، يدرد التي والكلّية فيها، ت،رج التي الجامعة ال،برة، سااانوات  العلمي،
 السودان وجامعة الحكومية ال،رطوم جامعة كلّيات ببعض األساتذة من (61) من الّدراسة عينُة وتكّونت الوصفّي، المنهجا
 اآلتية: بالّنتائج الّدراسة  وخرجت المعلومات، لجمعم كأداٍة االستبانة  است،دامُ  تّم الدراسةم  أهدا م ولتحقيق ال،اصة،  العالمّية
 على ال،اصااة العالمّية السااودان وجامعة الحكومّية ال،رطوم جامعة كلّيات بعض في اللاااملةم الجودةم ندارةم تطبيُق حصاال
 على الّتعليم في الجودة متطلبات تهيدةم مجاُل حصاالا مجاالت وحسااب )كبيرة(، بتقديرات (5 من 46.3) بلغ كلّي متوسااط
 وحّل( (55.3) عام بمتوساااااااط وتطويرها؛ الّتعليمية العملية متابعة مجال يليه )كبيرة(؛ بتقديرات (84.3) عام متوساااااااط

 عام بمتوساااااااط المجتمع وخدمة القرار اّت،ا  مجال وأخيرًا (37.3) عام بمتوساااااااط البلااااااارّية القوأ تطوير مجال ثالثا؛
 ندارةم معايير بعض تطبيق في فروٌق توجُد ال أنه الّدراسااااااة نتائُج أظهرت كما )متوسااااااطة(. بتقديرات وجميعها (3.03)

 والجنس(. العلمي والمؤهل والعمر ال،برة لمتغيرات)سنوات  تعزأ السوداني  العالي التعليم مؤسساتم    في الّلاملة  الجودةم
  المحلّي. المجتمع بمتطلبات السوداني العالي الّتعليم مؤسساتم اهتمام زيادة الدراسة وأوصت

 األجنبية: الدراسات ثأنيًا:
 في اللااااااّااملة الجودة ندارة دور في للبحث بدراساااااااة (,Gopal, 2014 Patil, Nagra) وجوبال ونجرا باتيل وقام .1

 الجودةم مبدأ ترسيس  في الم،تلفة التعليمّية المؤسسات    اعتمدتها واستراتيجيات  ووسائل  الهند، في العالي الّتعليم مؤسسات   
 نتائج أبرز من وكأن بالموضوع،  الّصلة   ات الّدراسات  من العديد تحليل تم فقد تاري،يًا، منهجًا الّدراسة  وطبقت الّلاملة، 
ّلاملة  الجودةم ندارةا أن الدراسةم   الّتميز، لتحقيق ضرورّية  حاجٌة فهي الم،تلفة الّتعليمية المؤسسات    في مهمًا دورًا تلعُب ال
 على والحفاظ أنلاا  الم،تلفة التعليمّية المؤسسات    اعتمدت وقد تنافسي،  عالٍم في المؤسسات    بقاا يضمن  أن يمكن والذل
 المعاهد ليلاااامل والضاااارورل المناسااااب الّدعم تقديمم على والحرص العالي، التعليم مؤسااااسااااات في اللاااّااملة الجودة نظام

 الت،صصات. جميع في المعرفة حدود توسيع على والقدرة لديها الهندية التعليمية والجامعات
 بمساااااتوأ  يتعلق فيما دليٍل تقديمم نلى هدفت دراساااااة  (Papanthymou , Darra, 2017) ودارا بابانثيمو وأجرى .2

 الّدراساااة من الهد  ولتحقيق الّنامية، البلدان في وخاصاااة البحث، وتعزيزم العالي الّتعليم مؤساااساااات  في اللااااملة الجودةم
 (52) من وتكّونْت المعلومات، لجمع الساااااابقة األدبّيات مراجعة الّدراساااااة أداُة وكانت التحليلي، الوصااااافّي المنهج طبقت
 أن الّدراسة: نتائج أبرز من وكأن العالي، التعليم معاهدم داخل الّلاملة الجودةم ندارة في (2016) نلى (2006) من دراسة
 والقيادة الجامعة، وعمر عام( أو )خاص نوع السااااابقة، المؤلفات وتسااااتكمُل تؤكُد التي والفوائد والعقبات النجاح، عوامل

 وتوجيه والوعي والحماد، اوبداعّي، والتوتر البناا، والّتنافس واللااااا،صاااااية، اللااااا، ، واحترام والتكامل، التحويلية،
 الحواجز هي األداا مؤشاااارات ومن الجودة، ندارة مسااااتوأ تحدد التي الموارد وت،صااااي  التعليمي، والكادر الموظفين
  المصلحة. أصحاب من محدودة وملاركة والمالي، البلرّل المالم رأدم على ترّكز التي والقيود

 تّم الهد  هذا ولتحقيق العالي. الّتعليم هيدة في الجودةم مديرل تطوير نلى (Kumar, 2017) كومار دراسؤؤؤؤة وهدفت .3

سات  من العديد تحليل تّم فقد الّتحليلي، المنهجم اّتباع سابقة  الدرا سة:  نتائج أبرز من وكأن بالموضوع،  الصلة   ات ال  الدرا
 ومهارات المهنية واالساااااااتمالة الفكرّية، والقدرة الموضاااااااوع معرفة في الكفااة تعزيز يجُب الجودةم؛ مديرل لتطوير بأن

 قوّل علمّي مزاٍج و ات عمليٍة، فطنٍة سااليمٍة، شاا،صاايةٍ  بناام في يسااهُم واالجتماعّي العاطفّي النضااُج يزاُل وال التوظيل،
 باسااااتمراٍر ومدعوم الجودة وعالي شااااامٍل مهنيٍّ تعليم توفير عبرا نال  لك يتحقق وال المتعلمينا، بين اسااااتراتيجّي وتفكير
 وأن الجودة، ضااامان عمليات على المؤساااساااي الطابع نضااافاا في الجودة ساااياساااة تساااهُم وقد الجودة، ودارة ساااليم بنظام
 محوُر هو لمالتع خبرات من العديد باست،دام ومنتظٍم جيٍد بلكٍل المناهجم تقديمم خالل من جيدين وتعلم تعليم بتوفير االلتزام
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 والتدريب، والبحث التدريس، وطرق المناهج وتقديم الجودة، ضاامان عمليات من متنوعٌة مجموعٌة وهناك السااياسااة، هذه
  اللاملة. للتنمية التوجيه وبرامج الطالب، مهارات وتنمية

 الجودةم ندارةم تطبيقم واقعم في البحثم نلى هدفت بدراساااٍة (Seyfried , Pohlenz, 2018) وبوهيلينز سؤؤؤيفريد وقام .4

 بها يرأ التي الدرجة وتحديد اللاملة،  الجودة تحقيق في العالي الّتعليم قيادات ودور العالي، التعليم مؤسسات   في اللاملةم 
ساليبهم  أن الجودةم مديرو  كانت فقد والكمّية، النوعية بين يجمُع م،تلًطا منهجًا الّدراسةُ  وطبقت فعالة. الجودةم ضمان  في أ
 بلغت التي الدراسةم  عّينة على المقابالتم ونجراا االستبيان  توزيُع تّم فقد والمقابالت، االستبيان  بين تجمع الدراسة  أدواُت
 على للحصااااول تسااااعى العالي التعليم مؤسااااسااااات  قيادات أن الدراسااااةم نتائج أبرز من وكأن الجودة، مديرل من (639)

 مديرل دورا أن وأيًضا  صلٍة،   ات األخرأ التعليمية المؤسسات   مع التلارك  طريق عن الّلاملة  الجودة من أكبر درجاٍت
 الجودة. لضمان كمروجين يبرُز الجودة

  الدراسة منهجية
 حيث بياناتها، لجمع أداة االسااتبانة واساات،دمت ألهدافها، لمناساابته التحليلّي الوصاافّي المنهجا الدراسااُة هذه اّتبعت

 وأهميتها. اللاملة الجودة لمفاهيم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في اودارية القيادات ندراك مستوأ تناولت

 
  وعينتها الدراسة مجتمع

 األردن في العلمي والبحثم  العالي  الّتعليم وزارة في اودارّية  القياداتم  جميع من عينتها  الّدراساااااااةم   مجتمع تكّون
 العالي  التعليم بوزارة المعلن التنظيمّي للهيكل  تبًعا  ندارًيا  قائًدا   (160) عددهم  والبالغ  م،2021ة2020 الدراساااااااي  للعامم 

 الباقون الدراسااااة مجتمع أفراد اعتبر ثم ومن االسااااتطالعية الدراسااااة وجراا عينة منهم (25) أخذ وتم العلمي، والبحث
 للدراسة. عينة (135) وعددهم

 الدراسة: أداة
 التي البحث أدوات من مسااتفيدًا السااابقة، والّدراسااات التربول باألدب بالرجوع الدراسااة أداةم بتطويرم الباحث قام
 والعمرل (،2016) والحمود وعون (،2018) واألقطش ناصااار وأبو اللاااورأ دراساااةم مثلا الساااابقون الباحثون طّورها

(2008.) 
 على وزعت لألداة الّظاهرل الصدقم  والست،راجم  (1 )ملحق فقرة (43) من األولّية بصورتها  االستبانة  تكّونت

 جامعة العربية، عّمان جامعة األردنية، الجامعة ومنها: األردنّية، الجامعات من والكفااة ال،برةم  ول من محّكمين علاارةم
 نلى باوضاااافة االساااتبانة أبعاد على فقرات بإضاااافة المحكمون أوصاااى وقد التطبيقية، البلقاا جامعة طالل، بن الحساااين
 االساااااتبانة أصااااابحت وبذا فقرة. (51) نلى الّنهائية صاااااورتها في األداُة انتهت وقد صااااايانٍة، وتعديالتم لغوّية تعديالت
 والمجال فقرة، (11) من ويتكون االسااتراتيجية األول: المجال أبعاد: سااتةم الى مقساامٍة فقرة (51) من الّنهائية بصااورتها
 والمجال فقرات، (6) من ويتكّون المستمر، التحسين الثالث: والمجال فقرات، (10) من ويتكّون العاملين، تدريب الثاني:
،امس:  والمجال  فقرات، (8) من ويتكون التحفيز الرابع: فاهيم  ال مل  م  والمجال  فقرات، (10) من ويتكّون الجمعّي الع
 فقرات. (6) من ويتكون ال،طأ وقوعم تجنب السادد:

 وثباتها الدراسة ةأدا
 الظاهري الصدق اختبار

 وبلغ الم،تصااااين المحكمين من مجموعة على عرضااااها خالل من لالسااااتبانة الظاهرّل الصاااّادق من التحقق تم
 العربية، عمان وجامعةم األردنية، الجامعة من واالختصااااااااصم ال،برةم  ول أسااااااااتذةم وجميعهم محكمين، علااااااارةا عدُدهم
 اللغوّية، وساااالمتها الفقرات وضاااوح في المحكمين آراا أخذ تّم وقد التطبيقية البلقاا وجامعة طالل، بن الحساااين وجامعةم
  لقياسه. أعدت الذل للمجال الفقرة نتماا
 الدراسة أداة ثبات

تأكد     بتطبيق (test-retest) االختبار  ونعادةم  االختبارم  بطريقةم  منه  التحقق تّم فقد  الدراسااااااااة،  أداة ثبات  من لل

 قيمة فبلغت نداريًا، قائدًا (25) من مكّونة الّدراساااة عينةم خارجم من مجموعٍة على أسااابوعين بعد تطبيقه ونعادةم المقياد،
 كما الدراسة،  هذه ألنراض ومقبولة مرتفعة قيمة وهي (،1) بالجدول موضحة  هي كما (0.82) بيرسون  ارتباث معامل
  يأتي: كما الثبات معامالت وكانت الداخلّي، لالتساق (Cronbach - Alpha) ألفا كرونباخ معادلة است،دام تّم

 للمجال الكلّية والدرجة العاملين وتدريب االستراتيجية للمجالي بيرسون ارتباط ومعامل ألفا كرونباخ الداخلي االتساق معامل :(1) جدول

 بيرسون ارتباط معامل الفا كرونباخ قيمة الفقرات عدد المجال
 0.80 %81 11 االستراتيجية

 0.83 %97 10 العاملين تدريُب

 0.82 %89 21 الكلّية القيمة
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 )الكلّية(  ألفا  معاملم  قيمةُ  بلغت  حيث  نحصاااااااائياً  مقبوٍل بثبات  يتمتع الدراساااااااةم مقيادا  أن (1) الجدول  يوضاااااااح
 – 0،81) بين ما  كرونباخ  الفا  بمعامل   الدراساااااااةم   أداةم ثباتم  معامالت  تراوحت  كما  عالّية،   ثبات  درجاتُ  وهي (0،82)

 الحالية. الدراسةم أداة تطبيق في بها الوثوق يمكن مرتفعٍة ثباٍت معامالُت وهي (0،97
  المستخدمة اإلحصائية األساليب

 المعيارّية. واالنحرافات الحسابيةم المتوسطات است،دام تّم األول السؤالم عن لإلجابة -
 وتحليلم الدراسااااة، لمتغيرات بالنساااابة مسااااتقلة لعينة (T-test) التائي االختبار اساااات،دام تّم الثاني السااااؤال عن لإلجابة -

 متغيراتم باختال  الدراسااااة، أداة محاور على الّدراسااااة مجتمع أفرادم السااااتجابات الفروق، داللةم لتحديد األحادّل التباين
  الدراسة.
  الدراسة عينة خصائص

 العمل العلمي، المؤهل ال،برة، سااااانوات الجنس، وهي: الديمونرافية، المتغيرات من عددًا الدراساااااة تضااااامنت
 المستجيبين. لوصل م،تصرًا عرضًا (2) جدول ويل،  الحالي.

  الدراسة متغيرات حسب للعينة المئوية والنسب التكرارات توزيع :(2) جدول
 المئوية النسبة التكرارات الدراسة متغيرات

 الجنس
 %40.7 55  كر

 %59.3 80 أنثى

 ال،برة سنوات

 %20 27 سنوات 5 من أقل

 %63.7 86 سنوات 10 من أقل – 5 من

 %16.3 22 فأكثر سنوات 10

 العلمي المؤهل

 %16.3 22 دبلوم

 %63 85 بكالوريود

 %14.1 19 ماجستير

 %6.7 9 دكتوراه

 الحالي العمل

 %31.1 42 وحدة مدير درجة من أعلى

 %13.3 18 وحدة مدير درجة

 %25.2 34 وحدة مدير مساعد درجة

 %23.7 32 قسم رئيس درجة

 %6.7 9 قسم رئيس مساعد درجة

 األعلى التكرار كان وقد فرًدا، (135) من يتكون الدراسة مجتمع أفرادم نجمالي أن (2) الجدول خالل من يتضح
 "  كر " لفدة األقل التكرار كان حين في (%59،3) بنساااابة (80) عددهم بلغ حيث " أنثى " لفدة الجنس متغيُر حيث من
 أقل – 5 "من لفدة األعلى التكرار كان فقد ال،برةم، سنوات  لمتغير بالنسبة  أّما (،%40.7) بنسبة  (55) عُددهم بلغ حيث
 أل فردًا (22) "بـااااا فأكثر سنوات 10 فدة" جاات بينما (%63.7) بنسبة فردًا (86) عددهم بلغ حيث " سنوات 10 من
 حيث " بكالوريود لفدة" األعلى التكرار كان فقد العلمي المؤهلم لمتغيرم بالنسبة  أّما تكرارا األقل وهي (%16.3) بنسبة 
 تكرارًا. األقل وهي (%6.7) بنسبة أل أفراد (9) بـااااا دكتوراه" " فدة جاات بينما (%63) بنسبة فردًا (85) عدُدهم بلغ
 رئيس مساعد درجة " فدة جاات حين في " (،%31.1) بنسبة أل (42) بـااا وحدة مدير درجة من أعلى فدة جاات بينما
 . (%6.7) بنسبة أل عينات (9) بـ " قسم

 الدراسة بيانات تحليل نتائج
 ادارة لمفاهيم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في االدارية القيادات ادراك مستوى "ما نصه: والذي األول: السؤال
 ؟ وأهميتها" الشاملة الجودة

 القيادات ندراك لمساااتوأ المعيارّية واالنحرافات الحساااابّية المتوساااطات اسااات،راُج تّم الساااؤال هذا عن لإلجابة
  لك. يوضح أدناه والجدول وأهميتها اللاملةم الجودة ندارة لمفاهيم العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في اودارّية

  الدراسة عينة إجابات ألبعاد المعياري واالنحراف الحسابّية المتوسطات :(3) جدول
 الرتبة الترتيب المعياري االنحراف الحسابي المتوسط مجال م
 متوسطة 3 33. 3.66 االستراتيجية 1
 متوسطة 6 42. 3.56 العاملين تدريب 2

   38. 3.61 العام الحسابي المتوسط

 اإلستراتيجية: األول: المجال
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 ندارة لمفاهيم العلمّي والبحثم العالي التعليم وزارة في اودارّية القياداتم ندراك مسااتوأ اسااتراتيجية نلى للتعر 
 يلي: كما و لك الحسابي لمتوسطها طبًقا الفقرات هذه ترتيب تّم كما الّلاملة، الجودة

 االستراتيجية المجال فقرات من فقرة لكل الدراسة عينة الجابات المعياري واالنحراف الحسابية المتوسطات :(4) جدول

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

 االنحرا 
 المعيارل

الترتي
 ب

 الرتبة

 جدا من،فضة 11 93. 1.56 اللاملة. بالجودة ال،اصة لالستراتيجية شامل مستمر تغيير نلى أسعى 1
 مرتفعة 4 1.09 4.00 ورسالتها(. الوزارة رؤية )تجويد في الملاركة نلى أسعى 2
 جدا مرتفعة 1 1.05 4.23 الوزارة. في الّلاملة الجودة ثقافُة تسود 3
 مرتفعة 8 1.33 3.74 العملم. في الّتميز خالل من للوزارة االستراتيجي الهد  تحقيقم بضرورةم أؤمن 4

 مرتفعة 5 1.09 3.88 الّلاملة. الجودة ودارة خاص قسٌم الوزارةم في يتوفر 5

 مرتفعة 3 1.13 4.01 الوزارة. في الّلاملة الجودة استراتيجية نلر في أساهم 6

7 
 تضمن استراتيجية نلى يحتاج الّلاملة الجودةم مفهومم تطبيق أن أؤمن

 الوزارة. م،رجات تحسين
 مرتفعة 6 1.09 3.86

 مرتفعة 2 1.20 4.04 اللاملة. الجودة متطلبات لتحقيق المعالم واضحة استراتيجية نلى عملي في استند 8

 متوسطة 10 1.42 3.54 . الوزارة ومقومات المجتمع حاجات بين المواامة على أحرص 9

 مرتفعة 9 1.22 3.67 الوزارة. في اللاملة الجودة معايير تطبيق أثناا راجعة تغذية أقدم 10
 مرتفعة 7 1.19 3.75 الوزارة. في االستراتيجي للت،طيط خاص قسم توفير في أسهمت 11
 متوسطة  33. 3.66 العام الحسابي المتوسط 

 بين تراوحت االساااااتراتيجية مجال في ندراكهم درجة حول الدراساااااة عينة نجابات أن (4) الجدول من يتضاااااح
 3،66 " االساااتراتيجية مجال لبعد الكلّي الحساااابي المتوساااط بلغ حيث جدًا، ومرتفعًة ومرتفعًة متوساااطًة، جدًا، من،فضاااًة
 االولى المرتبة  في جاات  فقد  المجال  فقرات بترتيب  يتعلق فيما  أما  " 0.33 " معيارلّ  وبانحرا ٍ  متوساااااااطة   "بدرجة  
 جدًا مرتفعٍة بدرجٍة " 4.23" حسااابّي بمتوسااط " الوزارة في اللاّااملة الجودة ثقافُة تسااود " على تنّ  والتي "3" الفقرة

بة  في جاات  حين في "1.05 " معيارل  وأنحرا  ية    المرت ثان ند   على تنّ  والتي " 8" الفقرة ال  نلى عملي في "اسااااااات
 وانحرا  مرتفعٍة بدرجة "4.04 " حسااااابي بمتوسااااط " اللاااااملة الجودة متطلبات لتحقيق المعالم واضااااحة اسااااتراتيجية
 بين الموائمااة على أحرص " على تنّ  والتي "9" الفقرة اآلخيرة قباال المرتبااة في جاااات حين في "1.20" معيااارل
 في أّما "1.42 " معيارّل وانحرا  متوسااااطة بدرجة " 3.54" حسااااابّي بمتوسااااٍط " الوزارة ومقّومات المجتمعم حاجاتم
 بالجودة ال،اصة  لالستراتيجية  شاملٍ  مستمرٍ  تغييٍر نلى أسعى  " على تنّ  والتي " 1" الفقرة جاات فقد األخيرة المرتبة
 جدًا. من،فضٍة بدرجة "1.56 " حسابي بمتوسط " اللاملة

 الجودة ثقافة   تساااااااود " على تنّ  والتي األولى المرتبة  على "3" رقم الفقرة حصاااااااول نتيجة  الباحثُ   ويعيدُ  -
 التعليم وزارة في األداا وتطويرم تجويدم في اللااااّااملة الجودة بأهمية اودارّية القيادات شاااااعور نلى " الوزارة في اللااااّااملة
 مما العاملين، بمهارات والنهوض العملم أسااااليبم وتحديثم المساااتفيدين باحتياجاتم الوفاا وبالتالي العلمي، والبحث العالي
لاملة  ةالجود مفاهيم تطبيق بضرورةم  اودارّية القيادات تؤمن  لك ولتحقيقم األفضلم  ال،دمة تقديم في يسهم   سليمٍ  بلكلٍ  ال
 . عملياتها كافة في

 استراتيجية  نلى عملي في "أستند  على تنّ  والتي الثانية المرتبة على "8" الفقرة حصول  نتيجة الباحُث ويفسرُ 
 واضااحةم الرؤيةم واضااحةم المعالم واضااحةم اسااتراتيجيةا وجودا أّن نلى " اللاّااملة الجودة متطلبات لتحقيقم المعالم واضااحةم
 االساااتراتيجية، عليه تنطول ما وتفهم لالساااتراتيجية الرئيساااّية المالمح وضاااع له يتساااّنى حتى للقيادل جدًا مهمٌة الرساااالة
ّلاملة  الجودة من عاٍل مستوأ  تحقيق في يساعد  هذا فإّن االستراتيجية  في والقوة الضعلم  ونقاث  يسعى  القيادل فإّن لذا ال
 الجودة. ندارة من عاٍل مستوأ تحقيق بهد  واضحٍة استراتيجية على لالرتكاز دومًا

 المجتمعم حاااجااات بين الموائمااة على "أحرص على تنّ  والتي "9" الفقرة جاااات األخيرة قباال المرتبااة وفي
 وربطها  المجتمعم وخصاااااااائ  المجتمع، متطلبات  لحصااااااار كافية   ل،برة يمتلكُ  ال القائدا   ألّن و لك  " الوزارة ومقومات 
 الجمع كيفية في ال،برةا يمتلك وال الوزارة بمهامه تتعلق قراراٍت اّت،ا  عن مساااااااؤوٌل قيادّل خبيٌر فهو الوزارة بمتطلبات

 المجتمع. وخصائ  مهامه بين ما
 مسااااااتمٍر تغيير نلى أسااااااعى " على تنّ  والتي األخيرةم المرتبة في جاات والتي "1رقم" بالفقرة يتعلق فيما أما

 التغييار ألّن لالستراتيجيات مستمٍر تغيير نحداثا يستطيُع ال القائدا ألّن "و لك الّلاملة بالجودة ال،اصةم لالستراتيجية شامٍل
 والفريقم الجودة ندارة فريق نلى للرجوع بحاجة ال القيادل فإن لذا كاماًل؛ الجودة ندارة قساام مع تلاااورات على بنااًا يأتي

  " التغيير هذا ألهمّية مدركة نير اودارية القيادات أّن نلى ورّبما االستراتيجية، الصانع
 العاملين: تدريب الثاني: المجال



2021

 
 

188 

عاملين  تدريب    مساااااااتوأ نلى للتعر  ياداتم  ندراكم في ال ّية  الق عاليّ  التعليم وزارة في اودار حث  ال  العلمي والب
 يلي: كما و لك الحسابّي لمتوسطها طبًقا الفقرات هذه ترتيُب تّم كما الّلاملة الجودةم ندارة لمفاهيم

 العاملين تدريب مجال فقرات من فقرة لكل الدراسة عينة إلجابات المعياري واالنحراف الحسابية المتوسطات :(5) جدول

 الفقرة م
 المتوسط
 الحسابي

االنحرا
 ف

 المعياري

الترتي
 ب

 الرتبة

12 
 مع التكيل قبولم ألجل العاملين مقّدرات لتحسينم كوسيله التدريب أهمية أدرك

 الوزارة. داخل التحّوالت
 متوسطة 8 1.19 3.29

 متوسطة 10 1.18 3.09 المستمر. للتطوير كأداٍة دائرتي في العاملين تدريب على أحرص 13

 متوسطة 9 1.21 3.20 . الوظيفّي أدائهم لزيادة العاملين تدريب في أسهم 14

 متوسطة 7 1.15 3.30 الوزارةم. خدمة نحو الذاتّي توجههم ينّمي العاملين تدريبا أن أؤمن 15

16 
 للملاركة والعاملين اودارة بين ما الّصالت توثيق نلى التدريب خالل من أسعى

 الوزارةم. داخل الّلاملة الجودة مفهوم تحسين في
 مرتفعة 5 1.10 3.69

17 
 تطوير على معي العاملين تساعد التي التدريبية البرامج باختيارم أشارك

 الّلاملة. بالجودةم يتعلق فيما ومعارفهم( )مهاراتهم
 مرتفعة 6 1.06 3.68

18 
 ندارة مجال في والمستجدات يتالام بما التدريبّية البرامج تحديث في أسهم

 الّلاملة. الجودةم
 مرتفعة 1 1.05 4.10

19 
 ال،اّصة والوسائل( )األساليب استيعاب نلى ويصالهم العاملين بتدريب استمتع

 الّلاملة. بالجودة
 مرتفعة 4 1.01 3.72

 مرتفعة 2 98. 3.80 أعمالهم أداا من لتمكينهم للموظفين الّصالحيات بعض أفوض 20

 مرتفعة 3 1.22 3.75 المعرفّي. أنفتاحهم لزيادةم العاملين تدريب في أسهم 21
 متوسطة  42. 3.56 العام الحسابّي المتوسُط 

 بين تراوحت  ندراكهم لدرجة   العاملين  تدريب   مجال  على الدراساااااااة  عينة  نجابات   أن (5) الجدول  من يتضاااااااح
 وبانحراٍ  متوسااطة بدرجة " 3،56 " العاملين تدريب مجال لبعد الكلّي الحسااابّي المتوسااط بلغ حيُث ومرتفعًة متوسااطًة
 في أسااهم " على تنّ  والتي "7" الفقرة األولى المرتبةم في جاات فقد الدراسااةم بفقرات يتعلق فيم أّما " 0.42 " معيارل
 بدرجٍة " 4.10 " حساااابي بمتوساااط " اللااااملةم الجودةم ندارة مجالم في والمساااتجداتم يتالئم بما التدريبية البرامجم تحديثم
عةٍ  يارلّ  وأنحرا  مرتف بة  في جاات  حين في "1.05 " مع ية    المرت ثان  بعض أفوض " على تنّ  والتي " 9" الفقرة ال

 "0.98" معيارّل وأنحراٍ  مرتفعٍة بدرجةم "3.80 " حسابي  بمتوسط  " أعمالهم أداا من لتمكينهم للموظفين الّصالحيات 
 الوظيفي" أدائهم لزيادة العاملين تدريب في أساااهم  " على تنّ  والتي "3" الفقرة األخيرة قبلا المرتبةم في جاات حين في

 " 2" الفقرة جاات فقد األخيرة المرتبةم في أّما "1.21 " معيارّل وأنحراٍ  متوسااطٍة بدرجٍة " 3.20" حسااابي بمتوسااط
 بدرجة "3.09 " حسابي  بمتوسط  " المستمر  للتطوير كأداة دائرتي في العاملين تدريب على أحرص " على تنّ  والتي

 ".1.18" معيارّل وأنحراٍ  متوسطٍة
 البرامجم تحديثم في أسااهم" على تنّ  والتي األولى المرتبة على "7" رقم الفقرة حصااول نتيجة تفساايُر ويمكُن -
 وسيلةً  كونها التدريبية البرامج أهمّية نلى األولى بالمرتبة اللاملةم  الجودةم ندارة مجالم في والمستجدات  يتالئم بما التدريبية
 بكّل مهاّمهم تأديةم من تمّكنهم التي والمهارات والمعار  ال،برات تكسااابهم أّنها كما للعاملين، الذات وتطوير الذاتّي للتعلم
 بين االنسااجام تحقيق في يسااهُم أّنه نلى باوضااافةم واالبتكار، لإلبداع العنان تطلق الّتدريبية البرامج أّن كما وسااهولة، يسااٍر

 العلمي والبحث العالي التعليم وزارة تنلاادها التي أهدا  تحقيقم نلى يؤدل وبالّتالي العمل، في اتهمكفا وتحسااينم العاملين
 جديٌد هو ما بكّل اودارية القياداتم بتزويدم التعليم وزارة اهتمام نلى النتيجة هذه نرجاُع يمكن كما اللاااااملة، التنمية لتحقيق
 والمهنية  والفنية  اودارية  المهارات  تنمية  على وحرصاااااااها   األعمال،  تلك  ألداام الحديثة   واألساااااااااليب  عملهم، مجال  في

 اودارّية. للقيادات
جة  وتعود بة  على "9" رقم الفقرة حصاااااااول نتي ية    المرت ثان  الصاااااااالحيات   بعضا أفوض " على تنّ  والتي ال

 كما  العمل،  ومهامّ  متطلبات  اساااااااتيعاب   على الموظفين بقدرة  تثُق القيادات  أّن نلى " أعمالهم  أداا من لتمكينهم للموظفين
 صحيحٍة. بطريقٍة العمل ندارةم على بقدرتهم تؤمن

باحثُ    ويعيدُ  عاملين  تدريب    في "أساااااااهم على تنّ  والتي " 3" رقم الفقرة حصاااااااول نتيجةا  ال  أدائهم لزيادةم  ال
بة  في الوظيفي" بل  المرت يادات  ووعي معرفةم  عدم  نلى األخيرة ق ّية  اودارّية  الق عاملين،  تدريب    ألم ها  كما  ال  تنظُر ال أّن
 بالتدريب    يتعلق فيما  تدريبية   لدورات  التدريبية   القيادات  تعرض وعدم  البلااااااارّية،   للكوادر اساااااااتثمار   أّنه  على للتدريب  
 للتدريب،   الاّلزمة  والمتطلبات  اومكانيات   بتوفير تتعلق مالية   ألسااااااابابٍ  يعوُد وربما  للعاملين،  المهنية  والّتنمية  والتطوير
 بالتدريب. تهتم التي التدريبية للقيادات التلجيعّية الحوافزم ولغيابم واضٍح، بلكٍل التدريبية االحتياجات تحديد عدم وكذلك
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 دائرتي في العاملين  تدريب   على "أحرص على تنّ  والتي "2" الفقرُة جاات  األخيرة بالمرتبة   يتعلق فيما  أّما 
 القيادات نيمان ولضاااااعل والعاملم، القائدم بين والتواصااااال االّتصاااااال قنواتم لغيابم  لك ويرجع المساااااتمر" للتطوير كأداة

ية،    البرامج بدور  اودارّية  تدريب ية  النظم وجودم ونياب  ال ثة    التقن حدي تدريب،    المعززة ال يادات  أّن كما  لل  في اودارّية  الق
 والوساااااااائل التدريبية االحتياجات وتحديد التدريبية بالبرامج الكافية المعرفة تعزوهم العلمي والبحث العالي  التعليم وزارة

 اهتمام عدُم وكذلك البرامج، تلك تقديم في واسااعة خبرة و و ومؤهلين مت،صااصااين  نلى تحتاج فهي للتدريب المساات،دمة
 جوانب ومعرفة التدريبية، البرامج في عاليًة مهارًة تمتلك ندارية قيادات تعيين اودارّية القيادات اختيار عند المساااااااؤولين

 ومعالجتها. ولضعل القوة،
 التوصيات:
 باآلتي: يوصي الباحث فإّن الدراسة، نليها توصلت التي النتائج من تقدم ما ضوا في

 العلمي. والبحث العالي التعليم وزارة في الّلاملة الجودة ودارة باالستراتيجية االهتمام ضرورة .1

 العمل سوق باحتياجات يفي بما والمهني العلمي مستواهم رفع على والعمل وتأهيلهم العاملين بتدريب االهتمام .2
 باستمرار. المتغيرة

 والمراجع المصادر
 العربية والمراجع المصادر أ
  نير ماجسااااتير رسااااالة تطويره. وساااابل اوداريين نظر وجهة من الفلسااااطينية الجامعات في اودارية الجودة واقع (.2008) آمال. عامر، أبو

 نزة. اوسالمية، الجامعة منلورة،
  رسالة  تفعيلها. وسبل  السلطة  لتفويض نزة بمحافظات الفلسطينية  الجامعات في اودارية القيادات ممارسة  درجة (.2009) وصفية  معمر، أبو

   نزة. اوسالمية، الجامعة منلورة، نير ماجستير
  األزهر، جامعة ،التربية كلية مجلة ميدأنية. دراساااااة : طيبة بجامعة الموزعة للقيادة األكاديميين القادة ممارساااااة واقع (.2016) خليل الحربي،

 .708-675ص ص (،170)1 (،2) الجزا
  رساااالة نزة. قطاع في والتعليم التربية وزارة في العاملين اوداريين لدأ اودراك في التحيز على المؤثرة العوامل (.2014) شاااريل الحلبي،
 نزة. اوسالمية، الجامعة منلورة، نير ماجستير
لاملة  الجودة ندارة (.2017) فتحي رحمون، سة  العالي التعليم مؤسسات    لتطوير مدخل ال   مستغأنم. -باديس ابن الحميد عبد لجامعة ميدأنية درا
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 طلبة لدى العربية اللغة مادة في القرائي واالستيعاب اإلبداعي التفكير على المتمايز التدريس أثر
 معان. لواء تربية مديرية في الثالث الصف

 
 سليمان عطيه كريشان
 وزارة التربية والتعليم

 18/3/2019تاريخ القبول:   2/2/2019تاريخ االستالم: 
 الملخص

 اللغة مادة في القرائي واالسااااااتيعاب اوبداعي التفكير على المتمايز التدريس أثر على التعر  الدراسااااااة هدفت
 المتمايز  التدريس  اثر في الفروق وتحديد   االردن جنوب معان  لواا تربية  مديرية   في الثالث   الصااااااال طلبة  لدأ  العربية 
 والنوع ( تقليدل \ متمايز ) التدريس اساااالوب  لمتغيرل وفقا القرائي االسااااتيعاب  مهارة في االبداعي التفكير تطوير على

 التابعة المدارد من االساد الثالث الصل طلبة من طالبًا ( 60 ) على العينة اشتملت .( انثى \  كر ) للطلبة االجتماعي
 لتجريبية، للمجموعة طالب (30) بواقع 2019\2018 الدراساااي للعام االول الفصااال خالل مهان محافظة تربية لمديرية
 ثباتهما من التحقق وتم بعدل واخر قبلي قرااة اختبار تطوير تم الدراساااااة اهدا  لتحقيق . الضاااااابطة للمجموعة (30و)

  ات فروق وجود الى النتائج اشاااارت ضاااابطة. واالخرأ تجريبية احداهما مجموعتين الى العينة تقسااايم وتم وصااادقهما
 على والضااابطة التجريبية المجموعتين بين اوبداعي للتفكير الكلية الدرجة في (α ≤ 0,05) مسااتوأ عند نحصااائية داللة

 القياد  على درجاتهم  متوساااااااط بلغ الذين  التجريبية  المجموعة  في الّطلبة  وتفوق اوبداعي  التفكير لمقياد  البعدل  القياد 
 الدرجة في (α ≤ 0,05) مستوأ  عند نحصائية  داللة  ات فروق وجود ىنل ضاً أي النتائج شارت أ كما (،28.43) البعدل

 بلغ حيث التجريبية المجموعة في الّطلبة تفوق والى والضااااااابطة، التجريبية المجموعتين بين القرائي سااااااتيعابلإل الكلية
  .(19.30) البعدل القياد على درجاتهم متوسط

 القرائي. االستيعاب االبداعي، التفكير المتمايز، التدريس :المفتاحية الكلمات
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Abstract  

The current study aimed to identify the effect of differentiated instruction on creative 
thinking and reading comprehension in Arabic language among 3rd grade students in Ma'an 
directorate of education south Jordan and to determine the differences of this effect on 
developing creative thinking in reading comprehension skill based on the teaching method 
variable (differentiated / traditional) and the variable of student's gender (male/female). 
The sample included (60) 3rd graders from the schools of Ma'an directorate of education 
during the first semester of the academic year 2018/2019. To achieve the goals of the study, 
a pre achievement test and a post achievement test on reading comprehension were 
developed and applied after verifying their reliability and validity. The sample was 
distributed into two study groups, an experimental one and a control one. Results indicated 
statistical significant differences at the level α≤ 0.05 in the total score of creative thinking 
between the two groups and were in favor of the experimental one which indicated the 
improvement of the experimental group's performance due to the differentiated instruction 
, and statistical significant differences at the level α≤ 0.05 in the total score of reading 
comprehension between the two groups in favor of the experimental group which was 
instructed using the differentiated instruction method. 
 Keywords: Differentiated Instruction, Creative Thinking, Reading Comprehension. 
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 وأهميتها: الدراسة خلفية
 ليصااابحوا اساااتثمارها على والعمل الطلبة لدأ التفكير مهارات تنمية في التعليمية للعملية الرئيساااي الهد  يتمثل

 التربويين على حتم ممااا ،التنمويااة التوجهااات ي،اادم بمااا العصااااااار، متغيرات مع البناااا اويجااابي التعاااماال على قااادرين
 .الطلبة لدأ وتقبال مرونة اكثر والتعلم التعليم لجعل االساليب تلك عن البحث والمعلمين

 اتصال  وسيلة  فهي والمجتمع، الفرد حياة في مهمًا دورًا وتلعـااااااااب البلرل،  التطور مالمح أهم من اللغة تعتبر
 وبهذا وانفعاالتـاااااااااه وعواطفه أفكاره عن للتعبير أداته وهي ومتطلباته، حاجاته الفرد يدرك طريقهـاااااااااا عن بغيره، الفرد

 المجتمع لغة اساااتمرار وات مصااايرية عالقة هي ولغته مجتمع ال بين العالقة نأ لىن (2010) زقوت ويلاااير ،الصااادد
  المجتمع. هذا استمرار يعني

 ــد  یالحم عبـد  أكـده  مـا  وهـذا  الـتعلم،  ـات یعمل ـع یجم حولـه  تدور الذل األساسي المحور هي القرااة أن كما

 اللغة تعلم في ةیلیتح   وأداة المـااـااتعلم عـااـااـاادة فهـااـااي ةیاألساسـااـاا الـااـااتعلم لةیوسـااـاا القـااـاارااة ان حيث من (2000)

 لمهارة رئيساايًا هدفًا القرائي االسااتيعاب أن على وأكد ،"خارجها أو المدرسااة داخل تلقاهای التي األخرأ المعرفة وفروع

 القـرااةلما  مـن  ـسة یالرئ ـة یالغا هـو  القرائـي  الفهـم  أن حيث ،اللغوية الحثيلة رفع في قصوأ هميةأ من له لما القرااة

ـروة  ریتطـو  في دور من له ـدون  ن  ـة، یوالمجاز ـة یالحر  هـا یبمعان ـة یاللغو الث ـروة  هـذه  ب  فهـم ی ال ـة یاللغو الث

 . قـرأی مـا المـتعلم

 وتلاااتمل الكلمات تهجدة او الرموز فك كيفية معرفة ، معنى واعطائه الن  فهم هو القرااة من الغرض ويتمثل
ستيعاب  على القدرة مثل عديدة مهارات على ايضا  القرااة لكو  ما ونالبا ،قرائته تتم ما ا  الطلبة قدرة عدم من المعلمين ي
  .Lubliner, 2005 ))النصوص من ونبرها المدرسية الكتب تحتويها التي النصوص استيعاب على

 لأ وتطبيق لفهم االسااتيعاب مهارات يمتلكوا نأ الطلبة على يجب نهأ لىن (Ozckus, 2003) اوزكود يلاايرو

 ،مسااااتقباًل العمل لبيدة يعدهم يضااااًاأ بل ،علىأ عالمات تحصاااايل فقط لهم يتيح ال وهذا المعروضااااة القرااة مادة من نوع
 يلاااااااير كمااا نهاااأ لأ ،قرائتااه تتم مااا فهم تعني والتي للقرااة الضاااااااروريااة  المهااارات من هي االساااااااتيعاااب  ومهااارة

(Harp,Brewer, 2005)  منو ،ومعارفه   القارلا  وتجارب  خبرات ضاااااااوا في قرائي ن  في االفكار  فهم عملية  أنه 

 والتباع  الم،تلفة  التفكير مهارات  تطوير خالل من الطلبة  لدأ  القرائي االساااااااتيعاب  مهارة  بتنمية  االهتمام  الضااااااارورل
 التدريس اساااااتراتيجية ضااااامنها من والتي الطلبة لدأ وتطورها التفكير مساااااتويات من تزيد بالتالي التي االساااااتراتيجيات

 مهارات وتطوير تحفيز خالل من القرائي االستيعاب  تنمية في فاعليتها الى واشار  البحث من الكثير تناولها التي المتمايز
 . الطلبة لدأ االبداعي التفكير

 من الطلبة  يمكن الذل  التفكير نه أ على االبداعي  التفكير أن على ((Kampylis, Berki, 2014من كل  يعر و

 وافكار افكارهم وتقييم والمعطيات البدائل وتجريب ،الفرضاااايات وصاااايانة االساااادلة وطرح االفكار لجذب خيالهم تطبيق
  الناتجة. خريناآل

 لل،روج الفرد لدأ  الساااااااابقة   المعرفية  ال،برة هالل من وتعديلها   االفكار  توليد  خاللها  يتم  هنبة  عملية  أنه  كما 
 متفق أو قًامسااب ًاتحديد محددة صااحيحة معلومات ننتاج يتضاامن الذل المتقارب التفكير عنصاارين: من مكون فكرل بنمط
 أو معلومات من الجديدة والمعلومات الم،تلفة، األفكار واسااااتلهام نتاجٕ  وا لتوليد يساااات،دم الذل التباعدل والتفكير عليها،

 (.2009 )عبيدات، ةالمعرفي ال،برات على ًا اعتماد جديدة أشياا ونتاج معطاة ملاهدات
 المتمايزة  التعلم وأنماث  وال،لفيات  االحتياجات   نلى ساااااااتجابة  لإل المعلم محاولة   أن نلى (Heacox, 2002) وأكد 

 نلى نضافة  ،التعليمية والمؤسسات   المعنيين لدأ االهتمام من الكثير لينال المتمايز، التعليم مصطلح  ظور نلى أدأ بة،للطل
  م ١٩٩٠ العام  في ثم ومن الطفل،  حقوق وثيقة  عالنن عند  م ١٩٨٩ العام  منذ  مكانتها   تأخذ   بدأت  التدريس  تنويع فكرة أن

 والتميز للتميز بالتعليم أوصاااااااى الذل م ٢٠٠٠ عام داكار مؤتمر وتاله جومتيان في عقد الذل للتربية العالمي المؤتمر في

يات   وركزت للجميع لك  توصااااااا بار  في األخذ  على المؤتمرات ت  يتعلمون الطالب وأن المتعلمين، بين االختالفات  االعت
 على الحصااااااول من المتعلمين جميع يتمكن بحيث التدريس طرق و المناهج تنويع الضاااااارورل من وأنه م،تلفة، بطرق
  . وقدراته نمكاناته نطار في نجازواو النجاح درجات أقصى منهم لكل ويحقق خصائصهم، مع يتواام تعليم

 الكبير التنوعو طلبةال بين الفردية الفروق في المعلمين نهتمام ضااارورة في (2008)كوجك، أكده فما يتفق وهذا
 وال،لفيات  حتياجات  واو العديدة   ختالفات او من ونيرها  ال،برة، الثقافة،   المنزلية،  البيدة  في اختالفات و مساااااااتوياتهم  في

 والحاجات   الظرو  وليدة  هي المتبعة  التعليمية  ساااااااااليب واأل الطرائق نأ في والشااااااااك ،بة للطل المتمايزة  التعلم وأنماث 
 ملااااااااكلها  وتعددت  مطالبها   وتنوعت  االجتماعية   الحياة  تعقدت  كلما  وتتطور تتبدل  والحاجات   الظرو  وهذه  االجتماعية  



2021

 
 

194 

 في طريقة فضاالأف االجتماعية، واالتجاهات الظرو  تطورات لتالئم التعليمية ساااليباأل وتتطور تتبدل نأ لزامًا صاابحأف
 . الواحد الدرد في فقط واحدة طريقة هناك تكون ال أن هي التدريس

 ،الطلبة وميول واستعدادات ومستويات حتياجاتو ستجابةن الواحد الدرد في التدريس طرائق في تنويعال ويأتي
 االحتياجات لتلبية التعلم، وأنلااااااطة التدريس، طرائق وتنويع المحتوأ، وتدريج تبساااااايط معلمينال من يتطلب الذل مراأل

  لك ويتم ،الدراساااااااي الصااااااال في متعلم لكل التعلم فرص من قدر أقصاااااااى لتحقيق ومجموعات فرادأ بةللطل المتنوعة
 المحتوأ مجاالت من مجال كل في األساااااسااااية والمهارات األفكار على التركيز فيه يتم الذل المتمايز، التعليم ساااات،دامإب

 ي،تلفوا أن يمكن السااان نفس في كانوا نأو الواحد الصااال بةفطل المتعلمين، بين الفردية للفروق االساااتجابة على والقدرة
 على كبير تأثير لها يكون ختالفاتاو وهذه للتعلم واسااااااتعدادهم الماضااااااية، وتجاربهم وظروفهم حياتهم في كبير حد نلى

 .(Scott , 2012 ) تعلمهم

 ليتمكن التعليم اساااليب في التنويع خالل من تتضااح المتمايز التعليم سااتراتيجيةن أن نلى (2009) عبيدات وأكدت
 الطلبة لجميع التعليم ان مبدأ على تقوم حيث ،ونمكانياته لقدراته وفقًا مهاراته وتنمية المعرفة على الحصول من متعلم كل

 متعلمين على يحتول الدراساااااي الصااااال نأ تفترضو ،الساااااابقة خبراتهم وأ دائهمأ ومساااااتوأ قدراتهم عن النظر بغض
 .المتمايز العليم ست،دامن يجب لذا وخبراتهم الثقافية مستوياتهم ختال نو المنزلية بيداتهم ختال إب م،تلفين
  القراءة: مهارة

 ،عنها عنى ال اتصال  كوسيلة  وتطويرها الكتسابها  االنسان  يسعى  التي المهارات ضمن  من مهمة مهارة القرااة
 العملية من يجعل ما والمعاني اللاااا،صااااية  ال،برات بين ما الربط تتطلب القرااة مهارة نأ لىن (2007) عطية ويلااااير
 من  لك ويتم المكتوبة والرموز المنطوق بين الربط على تلااامل فهي ،كبيرة درجة الى معقدة بالقرااة المتصااالة النفساااية
 يتولى الذل الدماغ نلى الرموز تلك صااااور ونقل البصاااار حاسااااة بواسااااطة المكتوبة الرموز ندراك : هما طريقتين خالل
 نلى فتحولها النطق أعضاا  نلى الدماغ يصدرها  نجازات بواسطة  الرموز لتلك اللفظية والترجمة محتواها وندراك تحليلها
 ظ.ألفا

 السااالبي سااات،راجاو عملية الفهم أن حيث ،الطرق من بعدد وشااارحها فهمها يتم معقدة عملية االساااتيعاب يعتبرو
 ويجدون  الن ، خالل من بالفعل   يتحركون القراا نأل ،المكتوبة  اللغة  مع والملااااااااركة   التفاعل   خالل من المعنى وبناا 

 ، اتًيا محدد موقع نلى يصلون  وأخيًرا ال، مأ الل،صية    أجندتهم تناسب  كانت ن ا ما لمعرفة الن  دقة ويقيمون طريقهم،
لفير  فك مجرد من أكثر على "قرااة" على القدرة وتنطول  معًا، الحرو  لوضع  العملية المهارة نلى باوضافة  ،الن  ت
 .(Elin, 2016) قرااته تتم ما المرا يفهم أن أيضًا المفترض ومن كلمات، نلى وتحويلها

 نلى بهم ليرقى للطلبة؛ نكساااابه نلى الّتعليمي الّنظام يساااعى التي القرائية العملية محور القرائي االساااتيعاب ويعد
 ضااااااامن المقروا، اساااااااتيعاب  من تمكنه  الّتي الوظيفية  الفعلية  القرااة مهارات  يمتلك  قارًئا   فيعدّ  واودراك، الوعي درجة 

 هد  فهم على والقدرة للمقروا األدق واالساااااتيعاب الوعي، من درجة على يكون ألن تقوده الّتي المتقدمة، المساااااتويات
 (.2004 )الّسيد، عاٍل قرائي فهم من به يتسم ما ضوا في يقرأه ما على موضوعية أحكام وصدار وتحليله؛ الكاتب

 من عدد من مركبة عملية وهو واكتسااااابه، المعنى على الحصااااول تسااااتهد  عقلية عملية القرائي سااااتيعابواو
 خلفيته  على بنااً  المقرواة المادة  بتفساااااااير القارئ  يقوم حيث  المعنى، ساااااااتنباث و القارئ  بها  يقوم التي الفرعية  العمليات 
 العقلي اودراك على تعتمد معّقدة عملية وهو والكاتب، القارئ بين تفاعل عملية فاالسااااتيعاب الساااّاابقة، وخبراته المعرفية
 األحكام ونصدار  والّنقد والّربط واالستنتاج  والّتحليل واالنتباه الّتركيز يتطلب لذا الحسي؛  اودراك على اعتمادها من أكثر
(Chebaani, &Tomas, 2011). 

 المتمايز: التدريس
 ختالفات لإل تبعاً  التعليمي الموقل تنظيم على علمالم لمسااااااااعدة   موجه  التدريس  في فلسااااااافة  هو المتمايز  التعليم

 كبرأ تحقيق للجميع يكفل وبما المعرفية وال،لفيات التعلم وتفضااااااايالت نماث أو االهتمامات  حيث  من الطلبة  بين الموجودة
 (.2016 والكنعاني، )النبهان التعليمية هدا األ تحقيق من ممكن قدر

 (2008) كوجك  تلاااااااير والتي المتمايز  التعليم في بها  يقوم أن المتعلم على يجب  التي األدوار من العديد   هنالك  
  يلي: كما منها بعض لىن

 .وأهدافه الفصل في يدور ما فهم  .1

 .عليها ويحرصون بها القيام يجب التزامات عليهم يجابيونن شركاا التدريس تنويع عمليات في الطلبة .2

  لك يعتبروا وال منهم لبعض المعلم يقدمها التي واألنلطة المهام ختال ن فكرة يتقبلوا أن الطلبة على يجب  .3
 .للبعض منه تفضياًل
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 ولكن ال،اص، برنامجه له ويضاااااع منفردًا متعلم كل على يركز ال المتمايز التدريس أن (2008) المطرفي أكد
  نرفة  تقسااااااايم نلى المتعلمين لجميع الموجه  التدريس  من وينتقل  المتعلمين، وخلفيات  وميول قدرات  تعر  خالل من يتم

 مع المعلم يحققها أن يريد التي لألهدا  وفقًا زمنية  لفترة  لك ويساااااااتمر أفراد، حتى أو أزواج أو مجموعات نلى الدرد
 وبأنهم  الدرد،  لغرفة  باالنتماا   نحسااااااااساااااااهم  المتعلمين يفقد  ال وبهذا  الجماعي،  للعمل  الدرد  نرفة  تعود ثم المتعلمين،
 .االختالفات بعض وبينهم واالتفاق، التلابه من كثير أفراده بين متكامل مجتمع في أعضاا

 وفق للعمل بةللطل الفرص توفير على: وتلتمل  متنوعة المتمايز التعليم أهدا  بأن (2012) الحليسي  شار أ كما
 المهمة والمهارات والعمليات الجوهرية والمفاهيم الموضوعات على تعتمد تعليمية أنلطة تطويرو ،م،تلفة تدريس طرق
 ،متعلم لكاال المنهج ومتطلبااات معااايير مع التوافق على والعماال ،التعلم عمليااة لعرض متعااددة طرق تطوير وكااذلااك 

 تطويرو ،التعلم عملية في والتفضيالت هتماماتواو التدريسية حتياجاتواو ،بةالطل لدأ اوستعداد لمستويات ستجابةاوو
 متعددة طرق تطوير وكذلك المهمة والمهارات والعمليات الجوهرية والمفاهيم الموضااااوعات على تعتمد تعليمية أنلااااطة
 .التعلم عملية لعرض
  االبداعي: التفكير

 تنفيذ. ت،طيط، تقرير، تفسااااير، وصاااال، هي: رئيسااااة وظائل أو مهام خمس ينجز اونساااااني التفكير عملية أن
 الذل المنبه أو للمعلومة بوصااال الفكرية فعالياته يبدأ فالفكر البعض، ببعضاااها متصااالة أنها لو كما الوظائل هذه وتظهر
 ولقاا ومعار  خبرات من  اكرته في مما لها يضيل  بأن وتفسيرها  المعلومة بهذه بالتوسع  اونسان  ويبدأ الدماغ يستقبله 
 هذه  تجاه  فعله  يجب  ما  تقرير نلى  لك  بعد  الفكر وينتقل  بنتائجها،   التنبؤ أو أسااااااابابها    وتبين عليها  األضاااااااواا من المزيد 

 (.2009 ،)الجاسم .وتوجيهه العمل لتنفيذ خطة فيضع المعلومة،
ية  ية  التفكير وعمل ماغ    في مساااااااتمرة عمل لد ما    تنتهي أو تتوقل ال ا لة    في الفرد أن طال ظة  حا  كان  حتى أو يق

 اللي،لي  يعرفه االبداعي التفكير أما بالتفكير، يسمى  الدائم النلاث  فهذا دائم عمل و نلاث  حالة في دمانه أن نال مسترخياً 
 جديدة   وتراكيب  بنية أ في والمعلومات  وال،برات المواد ورؤية  الحقائق  تجميع لىن تهد    هنية  عملية  نه أ على (2001)

 ".قائمة ملكلة لحل مألوفة ونير جديدة وطرائق عالقات عن الكلل بهد 
 وعدم بالحداثة ويتسم  المجتمع أفراد مع تعامله خالل من يظهر الفرد نلاث  في سلوكي  مظهر بداعياو والتفكير

 حاجة يحقق جديد قالب في استدعاؤها يتم عناصر عدة صب عملية وهو بالجدية يتصل نتاجن مع الفكر جمود وأ النمطية
 خارق أو نوعه من فريد هو ما نبداع على اونسان  قدرة ويعني سابقاً  معرفة تكن لم أصيلة  نواتج لىن التوصل  أو محددة
 :(2007 )العتوم، التالية بال،صائ  ويمتاز الجديد ابتكار الى اونسان يدفع الذل األمر للعادة
 . الجديد اونتاج على قدرة نهأ حيث والجوانب األوجه متعددة ظاهرة اوبداعي التفكير يعكس ▪
 للملكالت. والحساسية األصالة وأ الفكرية والطالقة بالمرونة ينتصل نال بجدة وصفه يمكن ▪
 عام. بلكل االجتماعي والقبول بالفائدة ويتصل بالتنويع يمتاز جديد ننتاج شكل في نفسه عن يفصح ▪

 من عاادد على يقوم اوبااداعي التفكير ان نلى 2002 عااام والمتفوقين للموهوبين العربي المجلس أشااااااااار  كمااا
 تعليمية مادة خالل من يتعلمها ان االستعداد  لديه فرد لكل يمكن مهارة اوبداع نأ على تلتمل  التي األساسية   االفتراضات 

 كما العالي الذكاا  ول األشاااااا،اص وأ المتفوقين الطلبة على حكرًا ليس اوبداعو ،درد أو ن  ،موقل مثال تدريبية وأ
 والمنع ال،و  من التحرر يعني اوبداع اللاا،صااي، وخصااائصااه وخبراته الذهنية وعملياته الفرد أهدا  على تعتمد أنها
 .الجيد والمعلم المناسب البيدي الوسط على يعتمد المبدع الفرد نيجاد فان لذلك

 :(2009 )عبدالعزيز، منها العوامل من العديد في االبداعي التفكير يتأثرو
  الذات وتأكيد واالستقاللية والمزاجية والدافعية والحساسية المبادرة المرونة مثل للفرد: الل،صية الصفات ▪
 وعدم اآلخرين عن االساااتقاللية بينما اوبداع على الفرد قدرة من تحد اآلخرين تقليد نأل سااالبي عامل وهو المحاكاة: ▪

 اوبداعي السلوك تطوير في يسهم بآرائهم االكتراث
 والسااااا،رية النقد حيث اوبداعي التفكير على األفراد قدرات من تحد القاساااااية االجتماعية التنلااااادة طرق نأ الرقابة: ▪

 أساااارة في يعيلااااوا الن الفرص لديهم ممن نيرهم بعكس أفكارهم عن التعبير على قدرتهم من يحد والقمع والتساااالط
 والعاطفي. المعنول والدعم الد ا لهم وتقدم التعبير وحرية ،والمرونة االستقاللية تلجع

 أمام تفسااااح ال بالمعلومات الطلبة أدمغة وحلااااو التلقين على تعتمد التي التعليم أساااااليب نأ :والتعليم التربية أساااااليب ▪
 المجال تفسااح المقيدة نير التربوية األساااليب بينما المنتج اوبداعي للتفكير وتساا،يرها فكرهم زناد يقدموا الن الطلبة
 .الحر التفكير فرصة

 التالي: النحو على االبداعي التفكير وتحسين لتطوير خطوات خمس ((Rafis ,2015 ويحدد

  جديدا. شيدا منه ويجعلون الليا هذا الدقيق المفهوم على التعر  .1
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 ، عليه بنااا االمور وتكتلل لتفكر ارضا تسقط تفاحة عن بالضرورة ينتج ال االبداعي التفكير : الحلم ممارسة .2
 والحلم. للمالحظة القدرات ممارسة لل،يال، منتظم تدريب هو بل
 االبداعي للتفكير وقت ت،صي  اهمية االبداع على المؤلفات تؤكد المتماسك: االبداعي للتفكير وقتا ت،صي  .3

 واالبتكار.
 هو ما لتطوير افكارك عرض يمكنك وانما جديد بليا تأتي ان بالضرورة ليس االفكار: عرض كيفية تعلم .4

 تردد. دون االصل في موجود
 ر.االفكا وصقل االفكار وتبادل للنقاش حولهم اش،اص الى بحاجة العظام المبتكرين حتى االخرين: افكار صقل .5

 ،المسااااااتقل  الت،يل : التالية بال،صااااااائ   يتميز الذل هو المبدع المفكر نأ لىن (2011) سااااااعادة  تلااااااير  بينما
 توليد على القدرة ،المرونة ،الظرو  مع التكيل على القدرة ،الصعبة المواقل تحدل ،المنفتح الذهن ،التسامح ،الغموض
  .النتائج وتوقع التنافسية ،الذكاا للمغامرة الميل التعصب تجنب ،الحزم ،اللفظية الطالقة ،القديمة من الجديدة االفكار

 في القرائي سااتيعابواو اوبداعي التفكير على المتمايز التدريس أثر عن الكلاال نلى البحث هذا يسااعى هنا من
 .معان لواا تربية مديرية في الثالث الصل طلبة لدأ العربية اللغة مادة

 البحث: مشكلة
 حيث ،العربي العالم في العربية اللغة اللغة لمعلمي رئيسااايًا هتمامًان القرائي ساااتيعاباو مهارة من التمكن لاااكلي
 دونما وتهجدتها المكتوبة الرموز فك من الطلبة تمكين لياتآ على القرااة حصااااا  في التقليدية التدريس سااااااليبأ تركز

 وبمهارة عام بلكل القرااة مهارة في ضعفاً  الباحث الحظ ،العربية اللغة تدريس في خبرته وبحكم ،قرائته تم ما استيعاب 
 الدراساااة هذه جرااإب الباحث قام لذا ،الدراساااية المراحل جميع في الطلبة لدأ ال،صاااوص وجه على القرائي ساااتيعاباو

 العربية اللغة مادة في القرائي ساااتيعابواو اوبداعي التفكير على المتمايز التدريس أثر عن الكلااال فيها ساااتحاول والتي
 .معان لواا تربية مديرية في الثالث الصل طلبة لدأ

 :الدراسة أهمية
 مع تتفق والتي المنلودة، التعليمية األهدا  تحقيق في تسهم حديثة نستراتيجيات ست،دامن في الدراسة هميةأ تنبع
 االهتمام المهارة تلك تنال نأ ويجب المعرفة كتسااااااابن على الفرد قدرة من تزيدو ،ومسااااااتقبلها للدولة التربوية الفلساااااافة
 نتائج من الدراساااااة ساااااتقدمه ما نلى باوضاااااافة ،التربوية المجاالت في والباحثين المعلمين ،الم،تصاااااين قبل من المالئم

 لتس،يرها  خاص بلكل  القرائي االستيعاب  ومهارة عام بلكل  العربية اللغة تدريس في والم،تصين  للمعنيين وتوصيات 
ها  واالفادة  لك  ويرطت في من بة  لدأ  المهارة  ت ع  الطل تدريس  اساااااااتراتيجيات   حدث و ًاتب تت أ التي ال ها    ثب  خالل من فاعليت

  الموضوع. هذا في المستقبلي للبحث مرجعًا الدراسة تلك تكون نأ المؤمل ومن ،التطبيقية والدراسات بحاثاأل
 

  الدراسة: أهداف
 يلي: ما نلى الدراسة هدفت

 الصااااااال طلبة  لدأ  العربية  اللغة  مادة  في القرائي ساااااااتيعاب واو اوبداعي  التفكير على المتمايز  التدريس  أثر تحديد   ▪
 .االردن جنوب معان لواا تربية مديرية في الثالث

 لمتغيرل وفقا  القرائي ساااااااتيعاب او مهارة  في بداعي او التفكير تطوير على المتمايز  التدريس  ثرأ في الفروق تحديد   ▪
  (. نثىأ \  كر ) للطلبة االجتماعي والنوع ( تقليدل \ متمايز ) التدريس سلوبأ

 الدراسة: فرضيات
 :التالية الفرضيات نختبار الدراسة تحاول

 α) نحصائية داللة مستوأ عند نحصائية داللة  ات فروق توجد ال على: نّصت والتي األولى: الفرضية اختبار .1
 المتمايز. التدريس ستراتيجيةو تعزأ اوبداعي التفكير في (0.05 ≥

 ≥ α) نحصائية داللة مستوأ عند نحصائية داللة  ات فروق توجد ال على: نّ  والتي الثانية: الفرضية اختبار .2
 المتمايز. التدريس ستراتيجيةو تعزأ القرائي ستيعاباو في (0.05

 :االجرائية التعريفات
 خيارات  لتوفير الصااااااافية   الغرفة  في يدور  ما  تنظيم عادة ن نه أ على (Tomlinson ,2001) وتعرفه  :المتمايز  التدريس 

 سااااااااليبواأل الطرق من العديد يوفر المتمايز التدريس نأ أل ،تعلموا عما والتعبير للمعلومة للوصاااااااول للمتعلمين عديدة
  فعال. بلكل والتعلم فكارلأل معنى وتكوين ومعالجة المحتوأ من للتمكن المتنوعة
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 في للملكالت  أصيلة  حلول وننتاج كتلا  ن نحو موجه  هني نلاث  نهأ على ( 2017) م،لوفي تعرفه االبداعي: التفكير
 والتي اوبداعي، التفكير اختبار في الطالب عليها يحصااااالسااااا التي الكلية الدرجة بانه نجرائيًا ويعر  محددة، زمنية مدة
 .التفاصيل – األصالة – المرونة – الطالقة : مهارات في الطالب عليها حصل التي الدرجات جمع حاصل عن تعبر

 من بدال الن  يصااافه لما شاااامل لفهم الوصاااول بهد  لن  المعنى اضااافاا عملية نهأ على يعر  القرائي: االسؤؤؤتيعاب
 فهم مدأ الدراسة  في أنه على نجرائيًا وتعر  ،) (Woolley, 2011 منفصلة  جمل وأ كلمات من المعنى على الحصول 

 بالدرجة    تقاد  التي التقييمو ،التحليل  على قدرتهم  ومدأ  معها  والتفاعل   القرائية  النصاااااااوص في فكار واأل للمعاني  الطلبة 
 . الدراسة هذه لغايات عدادهن تم الذل القرااة اختبار في الطالب علها سيحصل التي

 السابقة: الدراسات
 األساااااااتيعاب  تنمية  في المتمايز  التدريس  مدخل   توظيل أثر بيان  نلى هدفت   دراساااااااة (2017) ال،طيب  أجرت

 التحليلي الوصااااااافي المنهج الباحثة واعتمدت بغزة، ال،امس الصااااااال طلبات لدأ العلوم مادة في العلم وعمليات القرائي
 الدراسااة عينة وتكونت فقرة، (28) من مكون القرائي لالسااتيعاب موضااوعي اختبار عمل خالل من التجريبي، والمنهج
 طالبات   درجات  متوساااااااطي بين فروق عدم  الدراساااااااة   نتائج  وأظهرت ال،امس.  الصااااااال طالبات   من طالبة   (74) من

 المجموعة لصااالح القرائي االسااتيعاب الختبار البعدل التطبيق في الضااابطة المجموعة في وأقرانهم التجريبية المجموعة
 في الضاااااابطة المجموعة في وأقرانهم التجريبية المجموعة طالبات درجات متوساااااطي بين فروق توجد بينما التجريبية،
 التجريبية. المجموعة لصالح العلم عمليات الختبار البعدل التطبيق

ما  ثار  معرفة  نلى هدفت   (Sayı, Emir,2017) دراسااااااااة أ قائم  اونجليزية  اللغة  تعليم برنامج  آ  التدريس  على ال

 تفكيرهم ومسااتويات األكاديمي ننجازهم على الموهوبين لألطفال والمعرفية األكاديمية االحتياجات يتناول والذل المتمايز
 اللغة كتاب في "الصاااحية الملاااكالت" وحدة تمييز تم التجريبي، البحث تصاااميم خالل ومن الغاية، لهذه تحقيقا .اوبداعية
 اوباداعي  التفكير مساااااااتوياات  على التمااايز هاذا  آثاار  فح  وتم ال،ااامس، الصااااااال في الموهوبين للطالب اونجليزياة 
 لالختبار العلوائي الضبط مجموعة تصميم است،دام تم للدراسة، التجريبية للطبيعة نظًرا .للطالب األكاديمية واونجازات

 SPM اختبار لنتائج وفقا والضااابطة التجريبية للمجموعات علااوائيا تعيينهم تم الذين الطالب على البحث أجرل .القبلي
SPM اختباااار تطبيق تم .اوباااداعي للتفكير تورانس واختباااار Raven SPM في اوباااداعي للتفكير تورانس واختباااار 

 االبتدائية، Beyazit-Ford Otosan مدرسااة في ال،امس الصاال في موهوب طالب 24 على العينة اشااتملت .الدراسااة

-2011 الدراسااااي العام في الدراسااااة أجريت .تركيا في الموهوبين للطالب الرئيسااااية الوحيدة االبتدائية المدرسااااة وهي
 أن النتائج  وأظهرت .Wilcoxon Signed Ranks و U -ويتني مان  اختبارات  طريق عن البيانات    تحليل  تم .2012

 واونجاز اوبداعي تفكيرهم مساااااااتويات كبير بلاااااااكل تحسااااااان الموهوبين للطالب المتميز اونجليزية اللغة تعليم برنامج
 .األكاديمي
 االجتماعيات مادة تحصااايل في المتمايز التعليم اساااتراتيجية أثر معرفة نلى هدفت (2016) ال،فاجي دراساااة أما

 من الدراسااة عينة وتكنت التجريبي، الوصاافي المنهج اساات،دام تم الدراسااة هد  وللتحقق اوبتدائي، ال،امس تالميذ لدأ
 في تكافؤًا بينهما وأجرأ الضااابطة، المجموعة في طالبًا (37) و التجريبية المجموعة في طالبًا (36) بواقع طالب (73)

 بين فروق ظهور الدراساااة نتائج أظهرت السااانة(. نصااال درجات الذكاا، باألشاااهر، محساااوبًا الزمني )العمر المتغيرات
 . التحصيل في المتمايز التدريس استراتيجية است،دام بعد يبيةالتجر المجموعة

 طلبتهم لدأ المتمايز للتدريس العلوم معلمي ممارساااااة درجة تحديد نلى هدفت دراساااااة (2015) حاكمي أجرت
 وتم فقرة (30) من مكونة اسااااتبانة بناا في الباحثة قامت الدراسااااة أهدا  ولتحقيق سااااوريا، في الصاااافي التدريس أثناا
 نتائج وأظهرت .2015 الدراسااااااي للعام وطالبة طالب (125) من الدراسااااااة عينة وتكونت وثباتها، صاااااادقها من تحقيق

 كما جدًا، قليلة كانت الصاااااافي التدريس أثناا طلبتهم لدأ المتمايز للتدريس العلوم معلمي ممارسااااااة درجة أن الدراسااااااة
  للجنس. تعزأ نحصائية داللة  ات فروق وجود عدم النتائج أظهرت

 وطرق المتمايز التعليم فائدة عن الكلاااال نلى هدفت بدراسااااة ,Aliakbaria, Haghigh) 2014) من كل وقام

 تم .منفصااااااال جنسااااااااني تعليمي نظام  في والفهم للقرااة والذكور  اوناث  من المتعلمين تعلم تعزيز في التقليدية   التدريس 
 اوناث من واحد صااال مع وضاااابطة تجريبية مجموعات نلى وقساااموا نيران في للغات لمعهد ابتدائيًا طالبًا (74) اختيار
ية  المجموعة  طالب تدريس  تم .فدة  كل  في  والتعليم المرن التجميع ) المتمايز  التعليم اساااااااتراتيجيات   خالل من التجريب

 على التجريبيااة المجموعاة  تفوق الى النتااائج اشااااااااارت والعمليااة. المحتوأ مجاااالت في المتاادرجاة  والتعيينااات المتاادرج
  بالذكور. مقارنة افضل االناث الطالبات اداا وان الضابطة المجموعة
 طالقة على المتمايز للتدريس يسااااتند اثرائي برنامج اثر تحديد الى الدراسااااة هدفت (Sally, 2011 أجرأ) كما

 التجريبية  المجموعات  تحديد   تم . القرائي االثراا نمو ج باسااااااات،دام    القرائي واالساااااااتيعاب   الجهرية  القرااة في الطلبة 
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 توزيع وتم اساااااسااااية مدارد خمسااااة في ال،امس حتى الثاني الصاااال من وطالبة طالبا 1192 من وتكونت والضااااابطة
 لصاااالح كبيرة فروق الى النتائج اشاااارت ، المساااتويات متعددة النمذجة وباسااات،دام معلما. 63 على علاااوائيا الصااافو 
  . بالتحصيل تتعلق فروق هناك تكن لم جين في والطالقة القرائي االستيعاب تحسن حيث من االثرائي البرنامج

 االساااااتيعاب في اوبداعية القرااة مهارات على التدريب أثر معرفة نلى هدفت دراساااااة (2006) بكر أبو أجرأ
 لإلناث( واألخرأ للذكور، )نحداهما تجريبيتين شااااعبتين الباحث واختار األساااااسااااي، العاشاااار الصاااال طلبة لدأ القرائي
 تنفيذ قبل الباحث قبل من المعد لالختبار والضااابطة التجريبية المجموعتان وخضااعت المقترح. التعليمي المحتوأ درسااتا
 الدراسة في الباحث واست،دم القرائي، االستيعاب في اوبداعية القرااة مهارات على التدريب أثر لمعرفة وبعده، البرنامج
 داللة  ات فروق وجود الدراسااة نتائج وأظهرت .الطلبة تحصاايل لقياد بعدل( -)قبلي تحصاايلي اختبار وهي واحدة، أداة

 فروق وجود وعدم التجريبية، المجموعة لصالح القرائي االستيعاب في والضابطة( )التجريبية المجموعتين بين نحصائية
 .للجنس تعزأ نحصائية داللة  ات

 السابقة الدراسات على التعقيب
سات  جميع نأ سبق  مما يالحظ سّ  الّدرا ست،دام  أهمية عن الحديث تضمنت  ابقةال ستراتيجية  ا  المتمايز التدريس ا

 الطلبة  المهارات  تطوير على العمل  على تعمل  كونها  بها  االهتمام  ضااااااارورة على يدل  وهذا  الطلبة،  تدريس  في ودورها 
 أهمية الى هدفت الدراساااااات وبعض (،2017) ال،طيب دراساااااة اكدته ما وهذا يحتاجونها، التي واوبداعية اوساااااتعابية

 (.2006بكر) أبو كدراسة للطلبة اوبداعية مهارات تطوير
 واإلجراءات: الطريقة

  وتصميمها: الدراسة منهج
 ألنراض لمالامته ،(Quasi Experimental Design) التجريبي شاااابه المنهج الحالية الدراسااااة اساااات،دمت

 تدريسااية وحدة تطبيق خالل من القرائي، واالسااتيعاب اوبداعي التفكير في المتمايز التدريس أثر تقصااي تم ن  الدراسااة،
 من البرنامج، تطبيق وبعد قبل لديهم القرائي واالستيعاب  اوبداعي التفكير وقياد الطلبة على المتمايز التدريس ست،دام إب

 التفكير لقياد تورانس اختبار سااااااات،دامإب الباحث قام حيث القرائي، االساااااااتيعاب واختبار اوبداعي التفكير مقياد خالل
 تبًعا الدراساااة أفراد تقسااايم تم وقد السااايكومترية، خصاااائصاااهما  من والتأكد القرائي ساااتيعابلإل اختبار ونعداد اوبداعي،
 (.1) جدول في الوارد للتصميم

 والمعالجة القياسين وتطبيق للمجموعات تبعا الدراسة تصميم (:1) جدول

E   R O1 O2 X1 O1 O2 

C   R O1 O2 X2 O1 O2 

 يلي: ما نلى (10) جدول في الواردة الرموز تلير حيث
E: التجريبية. المجموعة 

C: الضابطة. المجموعة 

O1: والبعدل. القبلي اوبداعي التفكير اختبار تطبيق 

O2: والبعدل. القبلي القرائي ستيعاباو ختبارن تطبيق 

X: المتمايز. التدريس باست،دام التدريس 

R: للمجموعات. العلوائي التعيين 

 
 

 الدراسة: عينة
 لواا تربية مديرية في األساسية،    مدرسة  من األساسي    الثالث الصل  طلبة من متيسرة  عينة ختيارإب الباحث قام

 التوزيع تم حيث (.2019 - 2018) الدراسااااي العام من األول الدراسااااي الفصاااال في والمنتظمون األردن، جنوب معان
 (30) من تكونت ضااااابطة كعينة أخرأ وشااااعبة وطالبة، طالبًا (30) من تكونت تجريبية كعينة واحدة للااااعبة علااااوائيًا
 ال،صائ   حيث من الدراسة  لموضوع  العمرية الفدة هذه لمناسبة  الثالث الصل  في الطلبة اختيار تم وقد وطالبة، طالبًا

 بها. يمرون التي المعرفية والمرحلة العمرية
 الدراسة: أدوات

 التالية: األدوات الدراسة هذه ألنراض الباحث است،دم
 :(Torrance Creative thinking Scale) االبداعي للتفكير تورانس مقياس أواَل:
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 االبداعي، التفكير مهارات لقياد األفضااال المقياد نهو االبداعي للتفكير تورانس اختبار الباحث اسااات،دم حيث
 التالية: ال،طوات خالل من

 االختبار حول عامة نبذة
 انتلاااااااارًا العالم اختبارات أكثر من ختباراو هذه ويعد (،1962) عام اوبداعي التفكير مقياد تورانس وضاااااااع

 خاصة  تربوية ببرامج لتحاقلإل واختيارهم الموهوبين الطلبة عن الكلل  بينها من كثيرة ألنراض واست،دم  واست،دامًا، 
 لهم. مالئمة

 على عمل ثم اوبداعي، النمو على تسااااعد التي التعليمية ال،برات مجال في البحوث من العديد بإجراا قام حيث
 . الطبيعية الظرو  في اوبداع تظهر التي المواقل لتلك مماثلة أنها تورانس واعتقد ال،برات هذه من مواقل نتقاان

 اختبااارات عاادة من جزا كاال ويتااألل ،وشاااااااكلي لفظي جزأين: من اوبااداعي للتفكير تورانس اختبااار ويتكون
 عالمة على المفحوص ويحصااال واللاااكلية اللفظية االختبارات من لكل ب( ،)أ متكافدتان صاااورتان طورت كما ،فرعية
 كل يقيسااها التي األصااالة و والمرونة الطالقة مهارات على الفرعية عالماته مجموع هي ،اللفظية االختبارات في مركبة
 الطالقة  مهارات  على الفرعية  عالماته   مجموع تمثل  اللاااااااكلية  االختبارات  في مركبة  عالمة  على يحصااااااال كما  اختبار 

 لمالئمته تورانس لمقياد اللفظية الصااورة اساات،دام على الباحث اقتصاار حيث التفصاايالت، ونعطاا واألصااالة والمرونة
 واألصالة. والمرونة الطالقة على الدراسة هذه في بداعياو التفكير مهارات اقتصرت لذا الدراسة لعينة
 العربية: للبيئة االختبار تقنين

 تمتع حيث األردنية للبيدة (1983) اللااااانطي بتقنينها قام والتي األردنية للصاااااورة تورانس مقياد اسااااات،دام تم
 يلي: كما وجيدين مقبولين وثبات بصدق األردنية صورته في المقياد

 األردنية للبيئة االختبار صدق
 الصادق  داللة من التحقق تم حيث )أ(، اللفظية للصاورة  صادق  دالالت األردنية صاورته  في المقياد في توفرت

 يلي: ما خالل من

 اوبداعية القدرة  ول الطلبة بين التمييز على االختبار قدرة نلى التمييزل الصدق أشار حيث التمييزي: الصدق .1
 قيم جميع كانت وقد واألصالة(، والمرونة، أبعاد)الطالقة، على المن،فضة، اوبداعية القدرة  ول والطلبة العالية،

 (.0.05) الداللة مستوأ عند نحصائيًا دالة "ت"

 جهة، من باالختبار المفحوصين أداا بين بالترابط فظهرت التالزمي الصدق دالالت أما التالزمي: الصدق .2
 (.0.70) االرتباث معامل قيمة بلغت فقد ثانية، جهة من المعلمين تقدير قوائم في أدائهم ومستوأ

 والدرجة الفرعية، األبعاد على المفحوصين درجات بين االرتباث معامل قيمة بإيجاد حسابه تم حيث :البناء صدق .3
 عند نحصائية دالة المعامالت هذه قيم وتعد (0.85 – 0.37) بين االرتباث معامل قيم تراوحت ن  لالختبار الكلية
 (0.05) الداللة مستوأ

 المحكمين من مجموعة على بعرضه اوبداعي للتفكير تورانس اختبار بتحكيم الباحث قام حيث :المحكمين صدق .4
 االختبار مناسبة على المحكمين آراا أجمعت وقد المحتوأ، صدق من للتأكد األردنية، الجامعات أساتذة من

 الدراسة. عينة على لتطبيقه
 األردنية. للبيئة تورانس اختبار ثبات

 0.71) ينب األصلية  بصورته  )أ( اللفظية الصورة  اوبداعي للتفكير تورانس الختبار الثبات معامالت تراوحت
 الثبات  دالالت توفرت فقد  األردنية،  صاااااااورته  في ختبار او ثبات  وب،صاااااااوص اوعادة  ثبات  بطريقة  و لك  (0.93 –
  (0.70) االرتباث معامل قيمة بلغت ن  باوعادة، الثبات طريقة ست،دامإب

 اإلبداعي: للتفكير تورانس مقياس مجاالت
 هي: فرعية اختبارات ستة من اوبداعي للتفكير تورانس ختبارو اللفظية الصورة تتألل

 لتحديد و لك صورة شكل على مثير حول األسدلة من ممكن عدد كبرأ توليد المفحوص من يطلب األسئلة: توجيه .1
 .الصورة عنه تعبر الذل الموقل

 الذل الحادث أو الموقل تفسر التي المقدمات أو األسباب كل كتابة المفحوص من يطلب وفيه األسباب: تخمين .2
 الصورة. تعكسه

 الصورة تمثله الذل الحادث أو الموقل على يترتب أن يمكن ما كل كتابة المفحوص من يطلب النتائج: تخمين .3
 البعيد. أو القريب المستقبل في المحتملة النتائج أو المترتبات أكانت سواا السابقة

 الحالية: للدراسة االختبار صـدق
 طريقتين: خالل من الحالية للدراسة الصدق دالالت است،رجت
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 المحكمين: صدق .1
 والقياد ال،اصااااااة، والتربية التربول، النفس علم في التدريس هيدة أعضاااااااا من عدد على ختباراو عرض تم
 بدائل وفاعلية لغته، وضوح  ومدأ للطلبة، فقراته مالئمة مدأ على للحكم و لك األردنية، الجامعات أساتذة  من والتقويم،
 نلى أشااااروا حيث المحكمين بمالحظات األخذ تم وقد اوبداعي، التفكير لمجاالت تمثيلها ومدأ عددها، ومناسااابة فقراته،
 الثالث. الصل طلبة مع االختبار ليتالام التعديالت بعض نجراا ضرورة

 التمييزل الصدق .2
 على بتطبيقه الطرفية( )المقارنات التمييزل الصاادق بإيجاد تورانس اختبار صاادق من بالتحقق الباحث قام حيث

 يوضح  (2) والجدول المستويين  بين االختبار على استجاباتهم  بين الفرق وحساب  الثالث الصل  في الطلبة من مجموعة
 . لك

 الختبار العاديين والطلبة الموهوبين الطلبة بين للفروق "ت" واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:2) جدول
 وأبعاده: تورانس

 p ت معياري انحراف حسابي متوسط المستوى االبعاد

 الطالقة
 75127. 3.1473 دنيا فدة

-5.292- 0.000 
 11872. 4.1867 عليا فدة

 المرونة
 32090. 3.1220 دنيا فدة

-8.135- 0.000 
 16577. 3.8807 عليا فدة

 األصالة
 55652. 3.3600 دنيا فدة

-4.844- 0.000 
 09759. 4.0667 عليا فدة

 ككل اوبداعي التفكير
 47893. 3.0073 دنيا فدة

-7.577- 0.000 
 20781. 4.0287 عليا فدة

 (.α ≤ 0.05) داللة مستوأ عند نحصائية داللة  ات قيمة *

 إلى يشير مما ،المقياس أبعاد على ( α ≤ 0.05) داللة مستوى عند الطلبة بين معنوية فروقا هناك أن النتائج وأظهرت

  أبعاده. بجميع التمييزية المقياس قدرة
 الحالية: للدراسة اإلبداعي للتفكير تورانس اختبار ثبات

 بطريقتين: الحالية للدراسة اوبداعي للتفكير تورانس اختبار ثبات من التحقق تم

 من مجموعة على أسبوعين بعد المقياد تطبيق نعادة تم حيث (،test-retest) االختبار تطبيق ونعادة تطبيق .1

 في تقديراتهم بين بيرسون ارتباث معامل حساب تم ثم ومن وطالبة، طالبًا (30) من مكّونة الدراسة عينة خارج
 (82,0) قيمته بلغت حيث ككل، الدراسة أداة على المرتين

 (87,0) قيمته بلغت حيث ألفا، كرونباخ معادلة حسب الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامل حساب أيضًا وتم  .2

 اإلبداعي التفكير تورانس مقياس تصحيح مفتاح
 يقيسااها التي المهارات من مهارة كل على العالمات احتساااب كيفية حول نرشااادات التصااحيح تعليمات تتضاامن

 االسااتجابات عدد أو مجموع من كمي أساااد على الطالقة عالمة تحسااب حيث ،واللااكلية اللفظية بصااورتيها االختبارات
 المفحوص ستجاباتو نوعيًا الم،تلفة الفدات عدد أو مجموع من عليها الحصول فيتم المرونة عالمة أما ،اختبار كل على
 شااايوعها أو االساااتجابة ندرة لدرجة تبعًا 3 و صااافر بين ما اللفظية الصاااورتين في الطريقة نفس وتتبع ،اختبار كل على

لكلية،  الصورة  اختبارات على ستجابات او في العنوان أصالة  لمستوأ  أخرأ عالمة نليها ويضا    التفاصيل  بعد أما ال
 .اختبار كل في نضافتها التي التفصيالت مجمع بعد فيه المفحوص عالمة وتحسب اللكلية الصورة على مقصورة فهي

 :(Reading Comprehension Test) القرائي االستيعاب اختبار ثانًيا:

 اآلتية: ال،طوات وفق القرائي االستيعاب اختبار ببناا الحالية الدراسة ألنراض الباحث قام
 ومنها: األساسية    للمرحلة القرائي واالستيعاب  القرااة مهارات تناولت التي والدراسات  البحوث على االطالع -

Santi & Reed, 2015)  ،مات هدا   على طالعواو (2006 علي، ;2008 حسااااااان، ;2011 العلي  القرااة تدريس  أ

 والتعليم. التربية وزارة حددتها كما الوسطى األساسية بالمرحلة
 االسااااتيعاب مهارات حول االبتدائية األساااااسااااية  بالمرحلة العربية اللغة ومعلمي ملاااارفي آراا من سااااتفادةاو -
  القرائي.
 القائمة تضمنت  ن  األساسي،   الثالث الصل  لطلبة المناسبة  ومهارته القرائي ستيعاب او بمستويات  قائمة نعداد -
 والمسااتوأ سااتنتاجي،او والمسااتوأ الحرفي، المسااتوأ وهي: القرائي االسااتيعاب في مسااتويات أربعة األولية بصااورتها
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 وعليا ومتوسااااااطة دنيا تفكير ومهارات مسااااااتويات عن تعبر ألنها عليها االعتماد تم والتي الّتذوقي والمسااااااتوأ النقدل،
 مهارة. علر ستة تحتها وتندرج
 الصل  في للطلبة والعمرل العقلي المستوأ  مع متناسبة  الدراسي  المنهاج خارج من نصوص  ثالثة است،راج  -
 األساسي. الثالث

 ثم القرائي، االسااااتيعاب اختبار وعداد النهائية صااااورتها في القرائي االسااااتيعاب مهارات بقائمة سااااترشاااااداو -
 يأتي: كما المعايير من مجموعة مراعاة خالل من االختبار أسدلة صيانة

 في األساسي الثالث الصل طلبة لدأ القرائي االستيعاب مهارات قياد في والمتمثل :االختبار هدف تحديد .1
  القرااة. نصوص من مجموعة

 في ومهاراته القرائي االستيعاب مستويات تقيس التي األسدلة من مجموعة تضمن حيث :االختبار محتوى تحديد .2
  القرااة. نصوص

 الموضوعية األسدلة على عتمادباو الباحث قبل من االختبار فقرات صيانة تمت حيث :االختبار فقرات صياغة .3
 االستيعاب مهارات جميع نطت أنها كما ،اوجابة أثناا قليل ووقت مجهود نلى تحتاج ألنها متعدد( من )االختيار
 األولية صورته في االختبار اشتمل حيث التصحيح في الموضوعية وتراعي ،القرااة وحدات في الواردة القرائي
 والنقدل، واالستنتاجي، الحرفي، وهي القرائي لالستيعاب األربعة المستويات على يلتمل بحيث سؤااًل (30) على

 والتذوقي.
 القرائي: االستيعاب اختبار صـدق دالالت

 طرق: ثالث خالل من االختبار الصدق دالالت است،رجت

 المحتوأ: صدق .1
 فقرات نلى القرااة موضااااااوعات تجزئة ثم القرااة، نصااااااوص محتوأ تحليل على اعتماًدا االختبار هذا بناا تم

 )الحرفي، األربعة االساااتيعاب مساااتويات ضااامن فقرة كل حول متعدد( من )اختيار الموضاااوعية األسااادلة تصااااغ بحيث
 والتذوقي(. والنقدل، واالستنتاجي،
سعة  على األولية صورته  في القرائي االستيعاب  اختبار عرض تم كما  في التدريس هيدة أعضاا  من محكمين ت

 أسااااااااتذة من والصااااااار ، والنحو األدبي والنقد والبالنة العربية اللغة تدريس وأسااااااااليب والمناهج التربول، النفس علم
سبة  مدأ على للحكم و لك األردنية، الجامعات سدلة  منا  األسدلة  انتماا ومدأ اللغوية، الصيانة  وجودة للطلبة، االختبار أ
 التي الفقرات على بقااواو المحكمين قتراحاتإب األخذ تم وقد أخرأ، مهارات نضااااااافة أو تحته، تندرج الذل للمسااااااتوأ

 األساااااادلة بعض لمتن اللغوية الصاااااايانات بعض وتعديل مكررتين فقرتين حذ  تم حيث المحكمين، من (9) عليها اتفق
 فقرة. (28) االختبار فقرات عدد أصبح وبذلك أيضًا، البدائل وبعض

 
 

 البناا صدق دالالت .2
 مكونة اسااتطالعية عينة على القرائي االسااتيعاب اختبار تطبيق تم المحكمون اقترحها التي التعديالت نجراا بعد

 اختبار فقرات بين االرتباث معامالت حساب تم ثم ومن الدراسة، عينة خارج من الثالث الصل طلبة من طالبًا (30) من
 مسااتويات بين بيرسااون ارتباث معامالت حساااب تم كما لالختبار الكلية وبالدرجة االختبار بمسااتويات القرائي االسااتيعاب
 (:3) الجدول في موضح هو كما له الكلية والدرجة االختبار
 بين رتباطاإل ومعامالت له الكلية والدرجة ختباراإل بمستويات القرائي ستيعاباإل ختبارإ فقرات ارتباط (:معامالت3) جدول

 له: الكلية والدرجة االختبار مستويات

 الرقم
 الفقرة ارتباط معامل

 الكلية بالدرجة
 الفقرة ارتباط معامل

 بالمستوى
 المستوى

 المستوى ارتباط معامل
 الكلية بالدرجة

1 0.35 0.49 

 0.68 الحرفي

2 0.25 0.39 

3 0.47 0.59 

4 0.68 0.75 

5 0.22 0.60 

6 0.30 0.47 

7 0.36 0.44 

8 0.40 0.66 

 0.82 ستنتاجياو 0.51 0.24 9
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10 0.35 0.55 

11 0.47 0.59 

12 0.66 0.69 

13 0.41 0.55 

14 0.35 0.52 

15 0.31 0.45 

 0.62 النقدل

16 0.49 0.58 

17 0.36 0.72 

18 0.35 0.49 

19 0.61 0.83 

20 0.40 0.63 

21 0.44 0.58 

22 0.42 0.69 

23 0.33 0.47 

 0.81 التذوقي

24 0.28 0.68 

25 0.47 0.66 

26 0.58 0.81 

27 0.57 0.54 

28 0.68 0.66 

 بين تراوحت  قد  الكلية  بالدرجة    القرائي ساااااااتيعاب او ختبار ن فقرات رتباث ن معامالت  أن (3) الجدول  من يالحظ
 بين ختباراو بمساااااااتويات القرائي ساااااااتيعاباو ختبارن فقرات رتباثن معامالت قيم تراوحت حين في (0.68 – 0.22)
 قيم وهي (0.82 – 0.62) بين الكلية بالدرجة ختباراو مستويات  رتباثن معامالت قيم تراوحت بينما (0.83 – 0.39)

  الحالية. الدراسة لغايات مقبولة
 
 

 القرائي: االستيعاب اختبار ثبات دالالت
 بطريقتين: القرائي االستيعاب اختبار ثبات دالالت من التحقق تم

 ختباراو تطبيق ونعادة تطبيق تم حيث (،test-retest) االختبار تطبيق ونعادة تطبيق خالل من االستقرار ثبات .1

 معامل قيم حساب تم ثم ومن وطالبة، طالبًا (30) من مكّونة الدراسة عينة خارج من مجموعة على أسبوعين بعد
 يوضح (4) والجدول له، الكلية الدرجة وعلى االختبار مستويات على المرتين في تقديراتهم بين بيرسون ارتباث
 القيم. تلك

 القيم. تلك يوضح (4) والجدول ألفا، كرونباخ معادلة حسب الداخلي تساقاو بطريقة الثبات معامل قيم حساب .2
  القرائي ستيعاباإل ختبارإ لمستويات الداخلي تساقواإل ستقراراإل ثبات معامالت (:4) جدول

 الداخلي االتساق قيم االستقرار ثبات قيم المستوى الرقم

 0.88 0.75 الحرفي 1

 0.60 0.77 االستنتاجي 2

 0.65 0.63 النقدل 3

 0.89 0.60 التذوقي 4

 0.88 0.84 للمقياد الكلية الدرجة 

 بين تراوحت قد القرائي االسااتيعاب اختبار لمسااتويات االسااتقرار ثبات معامالت قيم أن (4) الجدول من يالحظ
 معادلة خالل من الداخلي االتساااااااق قيم أن كما (0.84) القرائي االسااااااتيعاب الختبار الكلية وللدرجة (0.77 – 0.63)

  (0.88) القرائي االساااااااتيعاب  الختبار  الكلية  وللدرجة   (0.89 – 0.60) بين تراوحت  قد  االختبار  ألبعاد  ألفا  كرونباخ 
 الحالية. الدراسة لغايات مقبولة قيم وهي

 النهائية: بصورته ئيالقرا االستيعاب اختبار
 لتوزيع وصل  يلي ما وفي رئيسة،  مستويات  أربعة تضمنت  فقرة (26) من النهائية صورته  في االختبار تكّون

  لك: يوضح (5) وجدول القرائي االستيعاب مستويات على االختبار فقرات
 عليها االستجابة ودرجات مستوى كل فقرات وعدد القرائي االستيعاب مستويات (:5) جدول

 البعد الرقم
 عدد

 الفقرات
 عليها الدالة الفقرات درجة أعلى درجة أدنى
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 20 ،19 ،11 ،10 ،9 ،7 ،2 ،1 8 0 8 الحرفي: المستوأ 1

 26 ،25 ،21 ،18 ،12 ،3 6 0 6 االستنتاجي: المستوأ 2

 24 ،22 ،17 ،14 ،13 ،8 ،4 7 0 7 النقدل: المستوأ 3

 23 ،16 ،15 ،6 ،5 5 0 5 التذوقي: المستوأ 4

 26 – 1 26 0 26 الكلي المجموع 

  القرائي: االستيعاب اختبار على الدرجات استخراج طرق
 فقرات لجميع متعاادد من االجااابااة نوع من كااان االختبااار أن وبمااا االختبااار، فقرات على اوجااابااة ضاااااااوا في
 عليها  يحصااااااال أن يمكن درجة  أدنى تمثل  وهي (0) بين القرائي االساااااااتيعاب   اختبار  على الدرجات   تتراوح االختبار، 
ثل  (26و) المفحوص، ها  يحصاااااااال أن يمكن درجة  أعلى وتم ياد،  على المفحوص علي ثل  حين في المق  المتوساااااااط يم
 ال،اطدة. لالجابة (0و) الصحيحة لإلجابة واحدة درجة على الطالب يحصل بحيث درجة، (13) للمقياد االفتراضي

 
 :المتمايز التدريس استراتيجية باستخدام التدريس ثالًثا:

  لدأ المتمايز التدريس ساااتراتيجيةن سااات،دامإب تدريساااها تم تعليمية وحدة الحالية الدراساااة ألنراض الباحث بنى
 -التالية: ال،طوات وفق الطلبة

 الوقت تحديد أجل من (2016)ال،فاجي، ودراسااة (،2017ال،طيب، )دراسااة مثل السااابقة الدراسااات على االطالع ▪
 العامة األهدا  لتحقيق نتباعها يجب التي واالسااااتراتيجيات اوجرااات وكذلك الالزمة واألدوات حصااااة لكل الالزم

 حصة. بكل وال،اصة
 البرنامج: من العام الهدف الم،تلفة بأبعاده المتمايز التدريس استراتيجية نلى باالستناد التدريبي البرنامج بناا تم ▪

 .الطلبة لدأ القرائي واالستيعاب اوبداعي التفكير تنمية نلى البرنامج هذا يهد 
 المستخدمة: واألدوات المواد

 حاسوب. ▪
 أقالم. ▪
 التدريبي. البرنامج لجلسات مسبقًا معدة تقديمية عروض ▪
 (.(Data Show عرض جهاز ▪
 الطالب. انجاز ملل ▪

 الدراسة: إجراءات
 اآلتية: واوجرااات ال،طوات نتباع تم الدراسة أهدا  لتحقيق

 والدراسات النظرل لألدب الرجوع خالل من القرائي، االستيعاب اختبار ونعداد اوبداعي، التفكير مقياد تطوير .1
 مسبقًا. المعدة واالختبارات والمقاييس السابقة

 بالطلبة. ال،اصة بالجلسات العمل خطة وتحديد وجلساته المتمايز التدريس باستراتيجية تعلقةاالم الحص  تصميم .2
 األردن. في الجامعات في م،تصين تدريسية هيدة أعضاا قبل من الدراسة أدوات تحكيم .3
 الدراسة. وأدوات مقاييس وثبات صدق من التحقق .4
 كقياد و لك والضابطة التجريبية المجموعة طلبة على القرائي االستيعاب واختبار اوبداعي التفكير مقياد توزيع .5

 قبلي.
 بجديتهم المتعلقة والمعلومات االرشادات وتقديم التجريبية المجموعة طلبة على التدريبي البرنامج جلسات تطبيق .6

 لهم. البرنامج تطبيق من الهد  وتوضيح والسرية البرنامج جلسات مع التعامل في
 كقياد و لك والضابطة التجريبية المجموعة طلبة على القرائي االستيعاب واختبار اوبداعي التفكير مقياد توزيع .7

 بعدل.
 واست،راج معالجتها ثم (SPSS) واالجتماعية اونسانية للعلوم اوحصائية الرزم برنامج في الدراسة نتائج تفريغ .8

 النتائج.
  والتوصيات. بالمقترحات ال،روج .9

 
 الدراسة: متغيرات

 اآلتية: المتغيرات على الدراسة اشتملت
 .المتمايز التدريس استراتيجية المستقل: المتغير

  الّتابعة: المتغيرات



2021

 
 

204 

 اوبداعي. التفكير ▪
 القرائي. االستيعاب ▪

 اإلحصائية: المعالجة
 التالية: اوحصائية المعالجات واست،دام (SPSS V.23) اوحصائية الرزم برنامج نلى النتائج بإدخال الباحث قام

 نحصائية داللة مستوأ عند نحصائية داللة  ات فروق وجود عدم على نصت والتي األولى الفرضية ختبارو .1
 تم المتمايز، التدريس استراتيجية باست،دام للتدريس تعزأ اوبداعي التفكير في (α ≤ 0.05) داللة مستوأ عند

 (.One-Way ANCOVA) المصاحب األحادل التباين تحليل است،دام

 عند نحصائية داللة مستوأ عند نحصائية داللة  ات فروق وجود عدم على نصت والتي الثانية الفرضية ختبارو .2
 تم المتمايز التدريس استراتيجية باست،دام للتدريس تعزأ القرائي االستيعاب في (α ≤ 0.05) داللة مستوأ

 (.) المصاحب األحادل التباين تحليل است،دام

 الّدراسة نتائج عرض
 اللغة  مادة  في القرائي واالساااااااتيعاب  اوبداعي  التفكير على المتمايز  التدريس  أثر نلى الحالية   الّدراساااااااة   هدفت  

 هد  تحقيق أجل من الموضوعة  الفرضيات  اختبار تم وقد ،معان لواا تربية مديرية في الثالث الصل  طلبة لدأ العربية
 :يأتي كما الدراسة

 α) إحصائية داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال على: نّصت والتي األولى: الفرضية اختبار .1
 المتمايز. التدريس الستراتيجية تعزى اإلبداعي التفكير في (0.05 ≥
 التفكير لمقياد الكلية الدرجة في المجموعة متغير ألثر تعزأ التي الفروق فح  تم الفرضاااااااية، هذه والختبار

 التجريبية المجموعتين طلبة الساااااااتجابات المعيارية واالنحرافات الحساااااااابية المتوساااااااطات حسااااااااب تم حيث اوبداعي،
 الجدول في موضااااااح هو كما اوبداعي، التفكير لمقياد المعدل والبعدل والبعدل القبلي القياد من كل على والضااااااابطة

(6.) 
 القياس من كل على والضابطة التجريبية المجموعتين طلبة الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(6) جدول

 اإلبداعي التفكير لمقياس الكلية للدرجة المعدل والبعدي والبعدي القبلي

 المجموعة
 البعدي القياس القبلي القياس

 العدد المعدل البعدي المتوسط
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط

 30 23.13 4.92 23.13 3.38 22.60 الضابطة

 30 28.43 5.18 28.43 5.30 22.63 التجريبية

 لمقياد الكلية الدرجة على الدراساااااااة عينة أفراد اساااااااتجابات  في ظاهرية فروق وجود (6) الجدول  من يالحظ
 لتحديد المصااااحب األحادل التباين تحليل اختبار اسااات،دام تم  لك تأثير ولمعرفة المجموعة، لمتغير تبعًا اوبداعي التفكير
 بعين الظاهرية القبلية الفروق أخذ على االختبار لقدرة و لك المجموعات، بين القبلي التكافؤ ولضااااااابط الفروق هذه داللة

  لك. يوضح (7) والجدول والضابطة، التجريبية للمجموعة البعدية الفروق حساب عند االعتبار
 اإلبداعي. للتفكير الكلية الّدرجة في المتمايز التدريس أثر لفحص المصاحب األحادي التباين تحليل اختبار نتائج (:7) جدول

 المصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 اإلحصائّية الداللة ف اختبار المربعات متوسطات

 0.00 31.868 531.747 1 531.747 القبلي االختبار

 0.00 25.036 417.745 1 417.745 التدريس طريقة

   16.686 57 951.087 ال،طأ

    59 1904.183 المصحح الكلي

 (.α ≤ 0,05) مستوأ عند نحصائية داللة  ات قيم *

 الكلية الدرجة في (α ≤ 0,05) مساااااتوأ عند نحصاااااائية داللة  ات فروق وجود نلى (7) الجدول نتائج تلاااااير

 قيمة  بلغت  حيث  اوبداعي  التفكير لمقياد  البعدل  القياد  على والضاااااااابطة   التجريبية  المجموعتين بين اوبداعي  للتفكير
 الحسابية المتوسطات نلى النظر وعند (،α ≤ 0,05) مستوأ عند نحصائية داللة  ات قيمة وهي (25.036) ) ( اختبار

 المجموعة وفي (،28.43) البعدل القياد على درجاتهم متوساااااااط بلغ الذين التجريبية المجموعة في الّطلبة تفوق يالحظ

 القياد على التجريبية المجموعة أداا أن نلى يلااااير مما (،23.13) القبلي القياد على درجاتهم متوسااااط بلغ الضااااابطة

 المتمايز. التدريس استراتيجية باست،دام التدريس بفضل ملحوظة بصورة تحسن قد البعدل
 التدريس ستراتيجية ن باست،دام  درسوا  الذين التجريبية المجموعة بةطل تفوق نلى األولى الفرضية  اختبار أوضح 

 الدعائم   تزيد  نلى  لك  الباحث   ويعزو التقليدية،   بالطريقة   درساااااااوا الذين  الضاااااااابطة  المجموعة  في قرانهمأ على المتمايز 
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 المساعدة  تقديم نتيجة بسهولة  المعلومات واسترجاع  التعليمي الموقل مع والتفاعل التعلم على الطالب قدرة من التعليمية
 الفجوة عبور على المتعلم وعانة الدرد موضوع في خبرة  ل ش،  أل او المدرد او اقرانه قبل من للطالب الالزمة
 الموقل مع حقيقية  بمواجهة  الطالب   تضاااااااع أنها  نلى نضاااااااافة  ،التعلم عملية  أثناا  يتعلمه  ان يريد  وما  فعال يعرفه  ما  بين

 ي،رج الحالتين كلتي وفي االخرين ومسااااعدة دعم الى يحتاج انه ام بمفرده اجتيازه بإمكانه كان ا ا ما ليكتلااال التعليمي
 طول.أ لفترة الذاكرة في تبقى التي المنظمة المعلومات من بحصيلة الموقل من الطالب

 مع التفاعل سبيل  نلى توجيههم خالل من ومساعدة  دعمًا بةللطل يقدم المتمايز التدريس باست،دام  التدريس نن كما
لعر  قد الذل حباثواو رتباكاو لتقليل التعليمي الموقل سه  تعلمه وتحقيق الموقل اجتياز وبالتالي طالبال به ي  وزيادة بنف
 للطالب المساعدة تقديم على المعتاممدة التعليمية الدعائم توفرها التي البيدة أن نلى  لك الباحث يعزو كما ،المعرفي تحصيله

 التعليمي الموقل اجتياز  من تمكنه  التي تراوالمها  بالمعار    تزويده  الى يؤدل مما  فيه،  يتعثر أن يمكن الذل  الوقت  في
 واسااترجاع اكتساااب على الطالب قدرات تنمية نلى تؤدل كما المرجوة، التعليمية االهدا  يحقق بما نيجابيا معه والتفاعل
 هذه توظيل على قدراته تنمية نلى باوضااااااافة والحقائق، المعلومات واسااااااتيعاب فهم على قدراته تنمية ثم ومن المعلومة
 . جديدة تعليمية مواقل في وتطبيقها المعلومات

 تقوم التعليمية الدعائم ألن و لك والطالب المدرد بين الفجوة يقل  المتمايز لتدريسا أن نلى أيضًا  لك ويعزأ
 التعليمي، الهد  تحقيق ساابيل في المتاحة المعرفة مصااادر من مصاادر أل من أو المدرد، من المساااعدة تقديم مبدأ على
 يؤدل مما ،لهم والوجدانية والمهارية المعرفية مبراتهخ وصااقل ،لديهم اوبداعي التفكير على نيجابية بصااورة ينعكس مما
 وزيادة ،للتعلم تهيدتهو بنفسااااااه والثقة اآلخرين من بالقبول شااااااعورا وتمنحه الطالب لدأ المعرفية القدرات تحسااااااين نلى
 ودور أسااهل للمادة مفهمه نمكانية وجعل العربية، النصااوص وتفسااير التفاصاايل و كر والتوضاايح الوصاال على مقدرته

 . اخرأ مواقل في تطبيقها سهولة وبالتالي ،الموضوعات فهم في التعلم عملية أثناا المتدرجة المساعدة
 اساااااتؤايجية وسااااات،دام دالة فروق وجود عن كلااااافت التي (Say,Emir,2017) دراساااااة مع النتيجة هذه اتفقت

 اوبداعي. التفكير تحسين في المتمايز التعدريس

 α) إحصائية داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ال على: نّص والتي الثانية: الفرضية اختبار .2
 المتمايز. التدريس الستراتيجية تعزى القرائي االستيعاب في (0.05 ≥
 لمقياااد الكليااة الاادرجااة في المجموعااة متغير ألثر تعزأ التي الفروق فح  تم الفرضااااااايااة،  هااذه والختبااار

 القبلي القياد على الّطلبة السااتجابات المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات حساااب تم حيث القرائي االسااتيعاب
 والضااااابطة، التجريبية المجموعتين بين للفروق تبعا القرائي االسااااتيعاب الختبار الكلية للدرجة المعدل والبعدل والبعدل
 (.8) الجدول في موضح هو كما

 المعدل والبعدي والبعدي القبلي للقياس الّدراسة عّينة أفراد الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:8) جدول

 المجموعة لمتغير تبًعا القرائي االستيعاب الختبار الكلية الدرجة على

 المجموعة
 المتوسط البعدي القياس القبلي القياس

 المعدل البعدي
 العدد

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط
 30 14.94 4.82 14.93 5.97 14.13 الضابطة

 30 19.35 4.52 19.30 4.83 14.60 التجريبية

 لمقياد  الكلية  الدرجة على الدراساااااااة عينة  أفراد اساااااااتجابات  في ظاهرية فروق وجود (8) الجدول  من يالحظ

 األحادل التباين تحليل اختبار اسااااااات،دام تم  لك تأثير ولمعرفة البرنامج، على للتدريب تبعًا وأبعاده القرائي االساااااااتيعاب
  لك: يوضح (9) والجدول للمقياد الكلية الدرجة في الفروق هذه داللة لتحديد المصاحب
 القرائي. لالستيعاب الكلية الّدرجة في التدريبي البرنامج ألثر المصاحب األحادي التباين تحليل اختبار نتائج (9) جدول

 المصدر
 مجموع
 المربعات

 الحرية درجات
 متوسطات
 المربعات

 اإلحصائّية الداللة ف اختبار

 0.00 53.017 612.088 1 612.088 القبلي االختبار

 0.00 21.668 250.160 1 250.160 المجموعة

   11.545 57 658.079 ال،طأ

    59 1556.183 المصحح الكلي

 (.α ≤ 0,05) داللة مستوأ عند نحصائية داللة  ات *

 الكلية  الدرجة   في (α ≤ 0,05) مساااااااتوأ عند  نحصاااااااائية   داللة   ات فروق وجود (9) الجدول  نتائج  تلاااااااير

 داللة  ات قيمة وهي (21.668) ) ( اختبار قيمة بلغت حيث والضابطة، التجريبية المجموعتين بين القرائي لالستيعاب

 التجريبية المجموعة في الّطلبة تفوق يالحظ الحسابية  المتوسطات  نلى النظر وعند (،α ≤ 0,05) مستوأ  عند نحصائية 
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 على درجاتهم متوساااااط بلغ الذين الضاااااابطة المجموعة وفي (،19.30) البعدل القياد على درجاتهم متوساااااط بلغ حيث

 المجموعة أداا من أفضاال كان البعدل القياد على التجريبية المجموعة أداا أن نلى يلااير مما (،14.93) البعدل القياد

 القرائي. االستيعاب لمقياد الكلية الدرجة على الضابطة
 وأنلاااطة عمليات من لبةالط يمارساااه ما في لمتمايزا التدريس ساااتراتيجيةا دور الفرضاااية اختبار نتائج أظهرت

ياً  اعتماداً  هناك  أن كما  ،الصااااااافي التدريس  أثناا  القرائية  م،تلفة   أفراد بين وجماعية    فردية  ومساااااااؤولية   وجماعياً     ات
 ونعطاا األفكار وتبادل الواحدة المجموعة أفراد بين المناقلاااة وجود نلى نضاااافة ونتقانها، المعلومات تعلم في المجموعة
 في سااااااعد بمجمله  لك كل والمعنول، المادل والتعزيز المساااااتمر التقويم اسااااات،دام وكذلك للتعلم، الكافي الوقت الطالب
 هذه الباحث ويعزو ة،الضااابط المجموعة في بنظرائهم مقارنة التجريبية المجموعة طالب لدأ الدراسااي التحصاايل زيادة
 التعلم على يؤكد بدوره والذل للطالب، االكبر الدور اعطاا نلى تسااااتند التي المتمايز التدريس اسااااترايجية أن نلى النتيجة
 الطالب أصاااابح وبالتالي الم،تلفة التعلم مواقل في وتطبيقها العلمية المعرفة وتنظيم ت،طيط على قادرا يجعله مما الذاتي
 دور يجعل مما المدرد، قبل من المطروحة األسااادلة على لإلجابة بينهم فيما التنافس على يقبلون المجموعتين كلتي وفي

 المجموعتين على متقارب الساااااتراتيجيتين من كل اثر جعل التلاااااابه وهذا التعلم لعملية ومنظم وموجه مسااااااعد المدرد
 توفير ىلن نضااافة ،( والتطبيق والفهم )التذكر الثالثة المعرفية المسااتويات وفي التحصاايل في والثانية األولى التجريبيتين

 بنااهم  زيادة  الى أدأ بدوره  وهذا  التعلم عملية  أثناا  وايجابية   نلاااااااااطا  أكثر وجعلتهم الطالب اهتمام  اثارة  تعليمية  بيدة 
 .بأنفسهم ثقتهم زيادة وكذلك للمعلومات وفهمهم

 في التمايز التدريس نسااااتراتيجية الساااات،دام دالة فروق وجود في (Sally,2011) دراسااااة مع النتيجة هذه اتفقت

 دالة فروق وجود عدم في (2017)ال،طيب، دراسة  مع النتيجة هذه اختلفت بينما الطلبة، لدأ القرائي االستيعاب  تحسين 
 القرائي. االستعاب في المتمايز التدريس استراتيجية الست،دام

 : الباحث يوصي النتائج ضوء في
 تحساااين في لفاعليتها األسااااساااي،  الثالث للصااال العربية اللغة مادة تدريس في المتمايز التدريس اساااترايجية اعتماد ▪

 .لديهم القرائية اوبداعية القدرات
 في اسااااااتراتيجياته اساااااات،دام على وتدريبهم التدريس في المتمايز التدريس مدخل بأهمية العربية اللغة معلمي توعية ▪

 وعقد التعليمية، النلرات  وتوزيع العمل، ورش نعداد خالل من و لك التعليمي، الموقل حاجة حسب  الصفية،  البيدة
 لهم. التدريبية الدورات

 مميزاتها بيان مع ،التربية كليات في التدريس طرائق مادة مفردات ضاااامن ،زالمتماي التدريس اسااااتراتيجية تضاااامين ▪
  تنفيذها. وخطوات

  المتمايز. التدريس استؤاتيجية تنفيذ وخطوات الت،طيط على علمينالم تدريب ▪
 م،تلفة. دراسية ومواد أخرأ تابعة متغيرات في المتمايز التدريس استراتيجية فاعلية دراسة ▪

 المراجع: قائمة
 العربية: المراجع

  نير ماجسااتير  رسااالة  العاشاار.  الصاال  طلبة لدأ القرائي االسااتيعاب  في اوبداعية القرااة مهارات على التدريب أثر (2006) مرع بكر، أبو
 .األردن الهاشمية، الجامعة منلورة.
 . والتوزيع للنلر ديبونو دار عمان: ،العربي ال،ليج جامعة . اوبداعية التحليلية والقدرات الناجح الذكاا (2009) فاطمة ،الجاسم
 لدأ اوبداعية القرااة مهارات تحسين  في الكلمات وقوائم الذهني العصل  استراتيجيتي  على قائم تدريسي  برنامج أثر (2012) آمنة ،الحليسي 
 .76-34 (،43)1 ،التربوية العلوم دراسات العاشر. الصل طالبات
  الرياضاايات مادة في والتحصاايل الكتابي واألداا التأملي التفكير تنمية في التعليمية السااقاالت سااتراتيجية فاعلية (.2011) محمود محمد حمادة،
 .76-32(،14)2 الرياضيات، تربويات مجلة الم،تلفة، التعلم أساليب  ول اوعدادل األول الصل لتالميذ

 طالبات    لدأ  العلوم مادة  في العلم وعمليات  المفاهيمي  االساااااااتيعاب   تنمية  في المتمايز  التدريس  مدخل   توظيل أثر (.2017) أمل  ال،طيب، 
 نزة. اوسالمية، الجامعة منلورة، نير ماجستير رسالة األساسي، ال،امس الصل

  نير ماجسااااتير رسااااالة االبتدائي، ال،امس الصاااال تالميذ تحصاااايل في المتمايز التعليم اسااااتراتيجية اسااااتعمال أثر (.2016) سااااهاد ال،فاجي،
  بابل جامعة منلورة،
 .والتوزيع للنلر القلم مكتبة نزة: ،الثانية الطبعة العربية. اللغة تدريس في المرشد (2010) محمد زقوت،
   .طالد دار دملق: العربية. اللغة تدريس طرائق في .(2004) محمود السيد،

 القرااة مجلة االعدادل. االول الصااااااال تالميذ لدأ القرائي الفهم صاااااااعوبات على للتغلب مقترح عالجي برنامج (2000) اماني الحميد، عبد
   .87-27،(16) 1 ،والمعرفة

 . والتوزيع لنلر الثقافة دار عمان: ومهاراته، التفكير تعليم (:2009) سعيد العزيز، عبد
  ، 2ث التربول، والملااار  المعلم دليل والعلااارين، الحادل القرن في التدريس اساااتراتيجيات : ( 2009) الساااميد ابو وساااهيلة  وقان عبيدات،
 عمان. ديبونو،
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 .والطباعة والتوزيع للنلر عمان: ،عملية وتطبيقات نظرية نما ج التفكير مهارات تنمية (2007) عدنان العتوم،
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 متوسط الثاني الصف طلبة تحصيل في المتعددة الذكاءات إستراتيجية وفق الجغرافيا مادة تدريس أثر
 تعلمها نحو واتجاهاتهم العراق في
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  ملخص

 طلبة تحصيل  في المتعددة الذكااات نستراتيجية  وفق الجغرافيا مادة تدريس أثر نلى لتعر ل الدراسة  هذه هدفت
  الدراسااة عينة وتكونت التجريبي، شاابه المنهج الباحثان واتبع تعلمها، نحو واتجاهاتهم العراق في متوسااط الثاني الصاال
 للذكور الثانوية األنالبة مدرساااة في م2020 ة2019 الدراساااي للعام المتوساااط الثاني الصااال طلبة من طالبًا (58) من

 ألداا الحساااابية المتوساااطات بين نحصاااائية داللة  ات فروق وجود الدراساااة نتائج أظهرت وقد األنبار، لمحافظة التابعة
 التجريبية المجموعة أفراد ولصاااااااالح التدريس لطريقة يعزأ االتجاهات ومقياد التحصااااااايلي االختبار على العينة أفراد
 بضاااارورة النتائج هذه على بناًا الدراسااااة وأوصاااات المتعددة، الذكااات نسااااتراتيجية باساااات،دام للتدريس خضااااعوا الذين

مام  كااات      اوهت لذ عددة  با بة  عند  المت عداد  الطل ية    برامج وا مات  لمعلمي تدريب يا  ومعل تدريبه  الجغراف ،دام   على مل  اسااااااات
 التدريس. في المتعددة الذكااات نستراتيجية

 الجغرافيا. تعلم نحو االتجاهات التحصيل، المتعددة، الذكااات نظرية التدريس، نستراتيجية :المفتاحية الكلمات
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The Impact of Teaching Geography According to the Strategy of Multiple 
Intelligences in the Achievement of Students in the Middle Second Grade in 

Iraq and their Attitueds Towards learning it 
 

Aqeel F. D. Daowd                             
Amman Arab Uinversity 

 Dr. Jehad A. Al-Momani 
Amman Arab Uinversity 

 
Abstract 

This study aimed to identify the impact of teaching geography sccording to the 
strategy of multiple intelligences in the achievement of students in the middle second grade 
in Iraq and their attitueds towards learning it. The researchers followed the quasi 
experimental approach, and the study sample consisted of (58) students from the second 
intermediate grade students for the academic year 2019/2020 in Al Aghalibah school The 
male majorities of Anbar province, The results of the study showed that there are 
statistically significant differences between the arithmetic averages of the performance of 
the sample members on the achievement test and the questionair of attitudes attributed to 
the strategy of teaching and for the benefit of members of the experimental group who have 
been taught using the multiple intelligence strategy, and the study based on these results 
recommended the need to pay attention to multiple intelligence among students and 
prepare training programs For teachers of geography to train them in the use of multiple 
intelligence strategy in teaching. 
Keywords: Teaching Strategy, Multiple Intelligences Theory, Achievement, Attitueds 
Towards learning geography.  
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 المقدمة
 منلاااأ هو فالعقل الكريم، القرآن في منزلته وبين بالعقل، الم،لوقات باقي عن وميزه اونساااان تعالى اهلل كرم لقد

 نال يتلقاه ال ال،طاب وهذا اهلل من خطاب التكليل ألن وأسااااساااه؛ التكليل مناث وهو واودراك، والفهم التمييز وأداة الفكر
 بنلااااااااث عملي الذل للعقل المالزمة الصااااااافة أو العقلية الطاقة يعتبر الذل الذكاا نجد العقلية القدرات بين ومن يعقل، من
 وسرعة. وعمق وفهم

قد  لذكاا    تعريفات  عدة  ظهرت ول ية    مع ل لذكاا    بمعامل    ُعر  وقد  العلااااااارين القرن بدا  Intellignce (IQ) ا
Quatient واقترح ضااايًقا، التعريل هذا عّد جاردنر أن نال الملاااكالت حل من الفرد تمكن عامة قدرة نلى يلاااير والذل 

ًفا  يًدا    تعري كاا،    جد لذ كاا    أن وهو ل لذ عددة،  قدرات  من مكون "ا عددة  مجاالت  في ويظهر مت  حل  في ساااااااواا ؛كذلك    مت
 ,Gardner) معينة"  ثقافية   أنماث  أو ثقافي  نمط في المعتمدة  المنتجات  تغيير مأ ،تعديل   على القدرة  في مأ ،الملاااااااكالت

2003, P 16.) 

 واالساااااااتدالل، والطالقة، واودراك والمعرفة، بالذاكرة، المتعلقة العقلية بالعمليات الذكاا مفهوم أيضاااااااًا ارتبطو
 النظريات هذه أوائل ومن الذكاا. تفسير  حاولت التي النظريات من العديد وهناك واالستيعاب،  واالنتباه، العددية، والقدرة
 الناد وأن عقلية، طاقة من الفرد يمتلك ما مقدار أنه على بساااااايطة بصااااااورة الذكاا نلى تنظر التي )ساااااابيرمان( نظرية
 عقلية  طاقة   من يمتلكون ما  مدأ  في ي،تلفون الناد  أن الباحث   هذا  عتقد فا  الطاقة،   هذه  من يمتلكون ما  مقدار  في ي،تلفون

(Ankoma and Kwao, 2019). 
 العقلية  القدرات  أبنية  حددوا  والذين  و)كاتل(   و)جلفورد( )ثيرساااااااتون( أمثال  )سااااااابيرمان(   بعد  آخرون أتى ثم
 وتحليل  الذكاا   مكونات  تحليل  على تقوم الثالثي( )الذكاا   نظرية  أقترح والذل  ساااااااتيرنبرج( ) جاا  ثم أكثر، بتفصااااااايل  
 عليها تقوم أن يجب للذكاا أساسية مظاهر هناك أن عّد وقد الملكالت، بحل يقوم عندما اونسان يست،دمها التي لألساليب
 حصاار سااهولة لعدم قياسااه السااهل من وليس اليومية الحياة مواقل في يساات،دم والذل العملي الذكاا في المكتملة النظرية
 نير م،تلفة حلول اكتلا   أو الجديدة للملكالت  جديدة حلول اكتلا   في يتجلى والذل اوبداعي والذكاا الحياة، مواقل
  .(Bourgejouje & Tromp. 2011) مألوفة

 جاااردنر )هاااورد األمريكي العااالم يااد على مرة ألول المتعااددة الااذكااااات  نظريااة ظهرت م1983 عااام فيو
Howard Gardner) العقل" "أطر اللااهير كتابه في و لك (Frames of Mind) نساابة الختبارات ال عًا نقدًا لنا لتقدم 

 نظرية بذلك لتصااابح واحد. باختبار تقاد أن يمكن واحدة قدرة الذكاا اعتبار رفضف النلاااط، التعلم لفكرة وتدعيمًا الذكاا
 الذكاا مفهوم النظرية هذه وساعت  وقد ،النلاط  التعلم أدوات أبرز ومن وبارزة، همةم أداة  اتها حد في المتعددة الذكااات
 نحو واتجه المتعددة الذكااات نظرية واضاااااع جاردنر جاا  لك وبعد األخرأ. الذكاا نظريات تؤكدها لم مجاالت لتغطي
سير  محاولته في الباحثين بقية عن م،تلفًا منحى  يتمتعون الذين لألفراد مالحظاته من نظريته ستمد ا وقد الذكاا، طبيعة تف
 مما دونها، أو متوساااطة درجات على نال الذكاا اختبار في يحصااالون ال لكنهم المجاالت، بعض في خارقة عقلية بقدرات
 اآلخر. عن نسبياً  استقالالً  مستقالً  بعمله منها كل يقوم والتي المنفصلة  القدرات من كثير من مؤلل الذكاا أن يعتقد جعله
 . (Daily Graphic, 2019) العقلية القدرة في والضعل القوة نقاث من فريدة أنماطًا يمتلكون الناد أن النظرية وترأ

 للكفااة الفردية المستويات  وتعتمد أساسية،     كااات عدة يمتلك فرد كل فإن المتعددة الذكااات نظرية على وبناا
 تربية وأسااااااليب فيه، يعيش الذل المجتمع وثقافة البيولوجية الطبيعية القدرة من: كٍل على الذكااات هذه من واحد كل في

 وأساااليب والتوجيه والحوافز المالئم التلااجيع له توفر ما ن ا المتعددة  كاااته تنمية على القدرة يمتلك فرد كّل أّنو الفرد،
 .(Department for Education, 2011) المناسبة التدريس

 الممارساااااااة  مجال  في ثورة ظهورها منذ  أحدثت التي الحديثة   االتجاهات  نحدأ المتعددة  الذكااات نظرية وتمثل 
 وفق معهم للتعامل المالئمة األساااليب وأوضااحت طالبهم عن المدرسااين نظرة بظهورها تغيرت حيث والتعليمية التربوية
 كوحدة الذكاا ىنل ينظر الذل المفهوم  لك للذكاا، التقليدل للمفهوم مكلاااوًفا تحدًيا النظرية هذه شاااكلتو الذهنية، قدراتهم
 في الناد بين باالختال  المتعددة الذكااات نظرية تؤمن بينما الذكاا، من معينة نسااااابة ولديه شااااا،  كل ويولد واحدة،
 التربوية للممارساااااات ومغاير جديد تطبيقي مفهوم نلى يقود وهذا اسااااات،دامها، أسااااالوب وفي لديهم التي الذكااات أنواع

 .(Kwao, 2018) البلرل العقل سلوك في المتناقضة وباألساليب العقلية باالختالفات يعتر  السائدة؛ والتعليمية

 لألبحاث كنتيجة هارفرد جامعة في Multiple intelligence theory المتعددة الذكااات نظرية تطورت ولقد

 نلى Gardner and Armstrongوارمساااااااترونج جاردنر اساااااااتند  وقد جاردنر، بقيادة  الباحثين  من فريق أجراها التي

 نظرة وجهة عن ويعبر يتعلم أن على قادر اونسااااان أن أهمها من لعّل النظرية وال،لفيات النفسااااية األسااااس من مجموعة
 في الم،تلفة الذكاا أنواع يسااااات،دم اونساااااان وأن واحًدا، نوًعا وليس أنواع عدة الذكاا أن جاردنر ويرأ متعددة، بطرق
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 الوسائط  اونسان  است،دم  ن ا العمر طوال ممكنة الم،تلفة الذكاا أنواع تنمية وأن جديدة، أشياا  ننتاج وفي الملكالت،  حل
 .(Mujis & Reynolds, 2011) المناسبة وال،برات

 نلى  لك ويرجع المتعددة، الذكااات نسااتراتيجية تنمية في الدراسااية المناهج ضااعل يالحظ الحاضاار الوقت وفي
  كاا كل أن المتعددة الذكااات نسااااتراتيجية تبين ن  الطالب، يتلقاها التي التعليمية ال،برات من يحد المدرسااااي المنهج أن
 التي المهارات  تطوير على الطلبة  سااااااااعد  ت وهي المنهج، هذا  بها  يتم التي والوساااااااائل   واألسااااااالوب بالمنهج  يتأثر  منها 

 أوجه تالئم  كااات يتطلب  الحياة  في النجاح  ألن وفعالين،  أكفاا  متعلمين ليصااااااابحوا بيدتهم مع بنجاح  للتفاعل  يحتاجونها  
 قدراتهم،  فهم على الطلبة  مسااااااااعدة  المتعددة،  الذكااات   نساااااااتراتيجية  لتطبيق المقنعة  األساااااااباب  بين ومن لديهم،  التميز

 ثقة وبناا تحصااايلهم،  وزيادة لديهم، الضاااعل  نقاث في والتأثير التعلم أجل من القوة نقاث اساااتعمال  كيفية نلى ونرشاااادهم 
 والتمكن أكبر بدقة الطلبة وتقويم تنساى،  ال تعلم ب،برات تزويدهم خالل من أكثر التعلم على ومسااعدتهم  بأنفساهم،  الطلبة
 كل مسااااعدة المربون يساااتطيع المتعددة الذكااات وفق التدريس نساااتراتيجية تطبيق خالل فمن األسااااساااية، المهارات من

  الدراسي الصل في طالب لكل القدرات ودراك العملية الطريقة لهم تقدم النظرية هذه ألن التعلم، على الطلبة
 تدريس في المتعددة الذكااات نسااااتراتيجية اساااات،دام فعالية عن للكلاااال الدراسااااة هذه تأتي ساااابق مما وانطالقا

 الجغرافيا. تعلم نحو العراق في المتوسط الثاني الصل طلبة واتجاهات تحصيل على الجغرافيا
 الدراسة مشكلة

 طلبة لدأ الجغرافيا تحصاااايل في المتعددة الذكااات نسااااتراتيجية أثر نلى التعر  الدراسااااة هذه من الغرض نن
 الجغرافيا. تعلم نحو واتجاهاتهم العراق في متوسط الثاني الصل
 الدراسة( )أسئلة الدراسة مشكلة عناصر

 يلي: فيما الدراسة أسدلة تتمثل
  العراق؟ في متوسط الثاني الصل طلبة لدأ الجغرافيا تحصيل في المتعددة الذكااات نستراتيجية أثر ما األول: السؤال
 الجغرافيا؟ تعلم نحو العراق في متوسط الثاني طلبة اتجاهات في المتعددة الذكااات نستراتيجية أثر ما الثاني: السؤال
  الدراسة أهمية

  هما: ببعدين الحالية الدراسة أهمية تتمثل
 النظرية األهمية

 في المتعددة الذكااات نسااتراتيجية اساات،دام في الحديثة التربوية االتجاهات مسااايرة نحو الدراسااة أهدا  تتجسااد •
 العراق. في متوسط الثاني الصل طلبة لدأ الجغرافيا تدريس

 نيجابي. بلكل تعزيزها وكيفية الجغرافيا تعلم نحو الطلبة اتجاهات تحديد •
 الذكااات    نساااااااتراتيجية   وفق الجغرافيا  تدريس  بمعايير  المتعلق النظرل األدب نثراا الدراسااااااااة  هذه  من يتوقع •

 العملية. وتطبيقاتها وخصائصها اوستراتيجية التربوية األهمية وبيان المتعددة،
 العملية األهمية

  : يلي فيما الدراسة هذه خالل من المساهمة الباحثان يأمل
  المتعددة. الذكااات نستراتيجية وفق الجغرافيا لمادة التدريس تطبيق كيفية بيان •
 المتعددة الذكااات نساااتراتيجية تطبيق في الدراساااة هذه من والتعليم التربية وزارة في القرار وصاااانع يساااتفيد قد •

 العراق. في التعليمية المراحل ولم،تلل المقررات جميع لتدريس
 خالل من التدريس في المتعددة الذكااات توظيل كيفية على وتلاااجيعهم ،الميدان في والمعلمات المعلمين تدريب •

 الجانب. هذا في ومحاضرات تدريبية برامج عقد
 خالل من فاعليته وزيادة العراق، في متوسااااط الثاني الصاااال طلبة لدأ الجغرافيا تدريس تطوير في المساااااهمة •

  المتعددة. الذكااات نستراتيجية
 اإلجرائية والتعريفات الدراسة مصطلحات

  : يلي فيما الحالية بالدراسة المتعلقة المصطلحات تتمثل
 التدريس عملية في لينفذها المعلم جانب من مسااااابقًا الموضاااااوعة والتدابير اوجرااات من مجموعة هي اإلسؤؤؤؤؤتراتيجية:

 (.2016 )سعادة، والظرو  اومكانيات أبسط ضمن المرجوة األهدا  يحقق ن  ؛ متقنة بطريقة
 المتعلمين تساااااعد تعليم طرق نيجاد على تساااااعد (Gardner, 1983) وضااااعها "نظرية هي المتعددة: الذكاءات نظرية

 الثمااانيااة: الااذكااااات أنواع مع ماتتال مثيرة بيدااة وويجاااد الاادراسااااااايااة  المقررات نتقااان على  كااائهم نمط اختال  على
 (.367 ،2012 )بارعيده، الذاتي("و الموسيقي،و الجسدل،و المنطقي،و الطبيعي،و البصرل،و اللغول،و )االجتماعي،
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 الطرق تتضاامن التي المتتابعة الممارسااات مجموعة أنها :إجرائيًا المتعددة الذكاءات وفق التدريس إسؤؤتراتيجية وعرفت
 األربعة: الذكااات أنواع مع تتناسااااب التي الجغرافيا بمادة المتعلقة التقويم وأساااااليب التدريسااااية واألنلااااطة واألساااااليب
 العراق. في متوسط الثاني الصل طالب لدأ لطبيعي(او البصرل،و اللغول،و )االجتماعي،
 مادة أو ما تعليمي مجال في الطالب يحرزه الذل النجاح مسااااتوأ أو الفرد يحققها الذل االكتساااااب درجة هو التحصؤؤؤؤيل:
  (.,Shahriari 2018) معينة دراسية

 يحصااااال التي الدرجة خالل من  لك قياد ويتم ،الجغرافيا تعلم في الطلبة أداا مساااااتوأ أنه :إجرائيًا التحصؤؤؤؤؤيل وعرف
  الدراسة. هذه في الباحثان أعده الذل التحصيلي اوختبار في عليها

 )خضاار، تردد أو تفكير دون سااريعة معينة بطريقة يسااتجيب تجعله صاااحبه لدأ واسااتعداد تأهب حالة وهي :االتجاهات
2006.) 
 الجغرافيا، تعلم نحو المكتساااابة خبرتهم خالل من وعصاااابيًا عقليًا الطلبة نسااااتعداد درجة أنها :إجرائيًا االتجاهات وعرفت
 الدراسة. هذه في الباحثان أعده الذل االتجاهات مقياد خالل من  لك ويقاد
  الدراسة حدود

  اآلتي: من الدراسة حدود تمثلت

  األنبار. محافظة في المتوسطة العراق مدارد في الدراسة تطبيق تم :المكانية الحدود •
 األنبار محافظة في الذكور متوسط  الثاني الصل  طلبة من عينة على الدراسة  أدوات تطبيق تم :البشرية  الحدود •

  بالعراق.
  .2020ة2019 الجامعي العام من األول الدراسي الفصل في الدراسة تطبيق تم :الزمانية الحدود •
 -شااكله -)مساااحته العربي )الوطن الدراسااي للفصاال المدرسااة في الجغرافيا مادة من وحدة :الموضؤؤوعية الحدود •

 البصااااارل،و اللغول،و االجتماعي، ) المتعددة الذكااات نساااااتراتيجية باسااااات،دام تدريساااااها تم موقعه((. -حدوده
 الضابطة. للمجموعة االعتيادية بالطريقة مقارنة التجريبية المجموعة لطلبة بالنسبة الطبيعي(و
 الدراسة محددات

 اآلتية: المحددات وتلمل

 على الحصول ضمان يمكن ال وبالتالي متوسط الثاني الصل طلبة على الدراسة نتائج تعميم عملية اقتصرت .1
  أخرأ. عينة على تطبيقها تم لو النتائج نفس

 على الحصول ضمان يمكن ال وبالتالي الدراسة، في است،دمت التي األدوات على النتائج تعميم عملية اقتصرت .2
  أخرأ. أدوات تست،دم عندما النتائج نفس

 الحصول ضمان يمكن ال وبالتالي الدراسة، في الملمولة التابعة المتغيرات على النتائج تعميم عملية اقتصرت .3
  أخرأ. تابعة متغيرات است،دمت لو النتائج نفس على

 النظري اإلطار
 المتعددة والذكاءات الذكاء مفهوم أواًل:

 باريس في التعليم وزارة طلبت 1904 عام ففي اللااااا، . بها يتمتع واحدة قدرة أنه على الذكاا نلى ينظر كان
 األول الصاااال تالميذ لتحديد أداة يضااااعوا أن زمالئه من ومجموعة Alfrd Binet بينيه الفرد الفرنسااااي النفس عالم من

 أول وضاااع عن جهودهم أسااافرت ولقد عالجيًا، اهتمامًا هؤالا يتلقى أن يمكن ن  الرساااوب، ل،طر المعرضاااين االبتدائي
 يطلق شااايا وجود فكرة وكذلك الذكاا اختبار وانتلااار سااانوات، عدة بعد المتحدة الواليات نلى انتقل ولقد للذكاا، اختبار
 IQ Score (Gardener, 1983.) الذكاا نسبة بتقدير أو واحد بعدد عنه والتعبير موضوعيًا قياسه يمكن الذكاا عليه

 جاردنر هاورد " هو هارفرد بجامعة ساااااايكولوجي قام للذكاا، اختبار أول وضاااااع من تقريبًا سااااانة ثمانين وبعد
Howard Gardner " في واقترح جدًا، ضيقًا تعريفًا الذكاا عرفت قد ثقافاتنا نأ نلى أشارف اللائع، االعتقاد هذا بتحدل 

 عن نظريته في سااااعى ولقد األقل، على أساااااسااااية   كااآت ثمانية وجود Frames of mind 1983 العقل" "ُأطر كتابه

 عن جاد نحٍو على تلاكك  ولقد الذكاا، نسابة  تقدير تتعدأ بحيث اونساانية  اومكانيات مجال توسايع  نلى المتعددة الذكااآت
 يهتم لم منعزلة مهام يؤدل أن الطلب أو وسؤالهم  الطبيعية تعلمهم بيدة من ش،   نزع طريق عن الفرد  كاا تحديد صدق 
  (.2010 شعيرة، وأبو )نبارل بها القيام قط ي،تار لن أنه ويحتمل قبل، من بها

 الحياة لمواجهة الملاااااااكالت حل على القدرة : في تتمثل أسااااااااساااااااية نقاث يف الذكاا مفهوم "جاردنر" حدد لقدو
 معينة ثقافة داخل قيمة له يكون ما شيٍا نبداع أو ننتاج على القدرةو ،للملكالت جديدة حلول توليد على القدرةو ،الواقعية

 .(2013 وابوليلى، الوهاب عبد)
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 الذكااو اللغول، )الذكاا هي: ،الذكااآت من أنواع ثمانية على األسااااااد في ارتكز للذكاا الجديد المفهوم هذا نن
 الذكااو اويقاعي،-الموساااااايقي الذكااو الحركي، -الجساااااامي الذكااو البصاااااارل،-المكاني الذكااو الرياضااااااي، -المنطقي
 أخرأ  كااآت من للتحقق جاٍر البحث يزال وال ،الطبيعي( الذكااو الذاتي،-اللاااااا،صااااااي  الذكااو التفاعلي، -االجتماعي
 (.2009، ال،طيب ؛2005)حسين،

 لجاردنر المتعددة الذكاءات نظرية
 من فبااداًل .المتعااددة الااذكااااات حول جاااردنر هوارد نظريااة هي ظهرت التي حااداثااة األكثر األفكااار من واحاادة

 اختبار  في الحال  هو كما  البلااااااارل، للذكاا   العددية   التعبيرات أن جاردنر  اقترح االختبارات،  نتائج  تحليل  على التركيز
 المهارات أساد  على الذكاا من م،تلفة أنواع ثمانية نظريته وتصل  .الناد لقدرات ودقيًقا كامًلا تصويًرا  ليست  الذكاا،
 المكاني،  البصااااااارل )الذكاا   هي جاردنر  وصااااااافها  التي الذكاا   من الثمانية   واألنواع .الم،تلفة  الثقافات   داخل  والقدرات 

 والذكاا الداخلي، اللاااا،صااااي  والذكاا الرياضااااي، المنطقي والذكاا الحسااااي، الجساااادل والذكاا اللفظي، اللغول والذكاا
 (.Duncan, 2010) الطبيعي( والذكاا ال،ارجي، والذكاا الموسيقي،

 :المتعددة الذكاءات أنواع

 أو السياسيين( لدأ وال،طابة الحكايات في )كما شفويًا بكفااة الكلمات است،دام على القدرة وهو اللغوي: الذكاء .1
 والمعاني والصوتيات اللغول البناا معالجة على القدرة الذكاا هذا ويتضمن والتأليل، والصحافة والتمثيل اللعر كتابة
 بعمل اآلخرين وقناع اللغة )است،دام البيان أو البالنة بهذ  يكون قد االست،دام وهذا لنفسه، العلمي االست،دام وكذلك
 أو معينة(، معلومة ويصال اللغة )است،دام التوضيح أو ،معينة( معلومات لتذكر اللغة )است،دام التفكير أو ،معين( شيا
 (.Shahriari, 2018)  اتها( لحد اللغة است،دام )أل اللغول فوق ما

 المسافات وتقدير االتجاهات ومعرفة التصور على والقدرة العالم ندراك سعة هو )المكاني(: البصري الذكاء .2
 على القدرة أنه ويعر  الفراني، بالذكاا أيضًا ويسمى ، والرسامون والجراحون المهندسون هم أولدك ومثل واألحجام.
 عند الذكاا هذا نجد ما ونالًبا بها، التالعب على األقدر فهو الواقع في وجدت لو كما الفراغ في والصور األشكال تصور

 .(Shahriari, 2018) المعمارين المهندسين أو المصممين

 الرياضيات علماا عند الحال هو كما بفاعلية األعداد است،دام على القدرة هو )الرياضي(: المنطقي الذكاء .3
 بأنه الل،  هذا ويتميز الكمبيوتر، ومبرمجو العلماا مثل جيدًا استدالاًل يستدلوا وأن واوحصائيين. الضرائب ومحاسبي
 التي األشياا بين المنطقية العالقات نيجاد ويحب وتصنيفها، األشياا وترتيب للعقل، والمثيرة المنطقية باأللغاز يستمتع
 .(Shahriari, 2018) عقلي تفسير له شيا كل بأن ويؤمن اآلخرين ويفعلها يقولها

 عند والمرشدين، والكلافين الصيادين مثل المكان لعالم الدقيق البصرل اودراك على القدرة هو الطبيعي: الذكاء .4
 بالصور المصحوبة باأللغاز يستمتع بأنه الل،  هذا ويتميز والفنان، المعمارل والمهندد الداخلية، الديكورات مصمم

 األشياا وتصنيل تحديد على القدرة في الذكاا من النوع هذا يتجلىو . مقطعة صور من المكونة واأللغاز والمتاهات
 شيا كل معرفة ويحبون الحية، الكائنات تغريهم الذكاا من الصنل بهذا المتميزين فالطلبة وحيوانات، نباتات من الطبيعية
 الفالحين، عند الذكاا من النوع هذا نجد ما نالًبا ولذلك ،مكوناتها م،تلل ومالحظة الطبيعة في التواجد يحبونو عنها،
 وحسن، )فرح المزدحمة المدن أجواا من اقتربنا كلما الذكاا من النوع هذا ويقل والنبات، الحيوان وعلماا البيدة، وعلماا
 .(2014 األلفي، ؛2015

 الممثلون مثل وملاعره أفكاره عن التعبير في جسمه الفرد است،دام قدرة هو )الحركي(: الجسمي الذكاء .5
 والحرفيين، النحاتين عند الحال هو كما تحويلها أو األشياا ونتاج يديه الفرد است،دام في واليسر والراقصون، والرياضيون
 وقدرة ،والسرعة ،والمرونة ،والقوة ،والبراعة ،والتوازن ،التناسق :مثل ،محددة جسمانية مهارات الذكاا هذا ويتضمن
 (.2014 )األلفي، عنده اللمس وبحاسة جسمه بأبعاد اوحساد على الفرد

 هواة مثل الموسيقى، الناقد مثل بينها والتمييز الموسيقية واألنغام الصيغ ندراك على القدرة هو الموسيقي: الذكاء .6
 يتضمن الذكاا وهذا العاز  أو المغنى مثل عنها والتعبير الموسيقى المؤلل مثل وصيانتها الموسيقى نلى االستمتاع
 (.2005 )القريطي، موسيقية لقطعة النغمة لون أو والجرد واللحن والطبقة لإليقاع الحساسية

 ويضم بينها، والتمييز وملاعرهم ودوافعهم ومقاصدهم اآلخرين أمزجة ندراك على القدرة هو االجتماعي: الذكاء .7
 هذا ويتضمن المزاجات، من األنواع م،تلل بين التمييز على والقدرة واويمااات والصوت الوجهية للتعبيرات الحساسية
 عملية بطريقة اوشارات لهذه المناسبة واالستاجبة االجتماعية اوشارات من جدا كثيرة أنواع بين التمييز على القدرة الذكاا
 (.Abbassi et al., 2018) معين بعمل القيام على لحثهم األفراد من مجموعة في التأثير على تساعد

 الذكاا وهذا المعرفة، تلك أساد على توافقيا والتصر  الذات معرفة على القدرة هو :)الشخصي( الذاتي الذكاء .8
 وحاالته ودوافعه ومقاصده الداخلية بأمزجته والوعي وحدوده قوته نواحي عن دقيقة صورة الفرد لدأ يكون أن يتضمن
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 يعّر  الداخلي، أو الل،صي بالذكاا ويسمى ،وتقديرها وفهمها الذات تأديب على والقدرة ،ورنباته واالنفعالية المزاجية
 ،العويضي) بها والتحكم وأفكاره، نفسه، خفايا فهم خالله من الفرد يستطيع حيث الذكاا، أنواع أعلى بأنه الذاتي الذكاا
2012.) 
 المتعددة الذكاءات نظرية عبر التعليم طرق

 من متزايداً  نقباالً  النظرية  هذه  القت  وقد  التربوية.  تطبيقاتها   في تتضاااااااح ما  أكثر المتعددة  الذكااات   نظرية  نن
 الطرق (1) الجدول ويوضاااااح والتعلم. التدريس طرق على واضاااااحة انعكاساااااات من لها لما والطلبة والمعلمين المربين

 (:2016 )سعادة، الذكاا أنواع من نوع لكل المتصلة واوستراتيجيات
 له المالئمة التعليمية واألدوات الطالب عند ذكاء نوع كل لدى المفضلة التدريس وإستراتيجيات طرق (1) الجدول
 المفضلة األنشطة تعليمية أدوات المفضلة التدريس وإستراتيجيات طرق الذكاء

 اللفظي
 رواية المتقاطعة، الكلمات نقاش، محاضرة،
 كتابة الموسيقية، النوتة قرااة القص ،

 الذاتية. السيرة

 اآللة التسجيل، جهاز الكتب،
 الطوابع. مجموعات الطابعة،

 استمع تحدث، أكتب، أقرأ،

 – المنطقي
 الرياضي

 جمع العلمية، التجارب الملكالت، حل
 التفكير المتقاطعة، األرقام الذهن، في األرقام

 النقدل

 اليدوية، الحسابات الحاسبة، اآللة
 الرياضيات ألعاب العملية، األدوات

 بلكل عنها فكر بالقياد، قم
 نطار في ضعها انتقادل،
 بتجربتها قم منطقي،

 – المكاني
 البصرل

 الت،يل، ألعاب فنية، أنلطة بصرل، عرض
 الت،يل التصور، المجاز، الذهنية، ال،رائط

 الفيديو، ال،رائط، البياني، الرسم
 الفنية، األدوات التركيب، ألعاب
 الكاميرات، البصرية، ال،دع

 الصور.

 لون، ت،ل، ارسم، انظر،
  هنية خريطة اعمل

 – الجسمي
 الحركي

 الرياضة الرق ، التمثيل، باليد، التعلم
 تمارين )اللمس( اللمسية األنلطة البدنية،

 االسترخاا

 الصلصال، التركيب، ألعاب
 التعلم مصادر الرياضية، األدوات

 اللمسي.

 حس، المس، األداا، ركب،
 ارق .

 الموسيقي
 كجزا األناني است،دام الطرق، النغم، تعلم

 تعليمي.
 األشرطة، جمع التسجيل، جهاز

 الموسيقية األدوات
 استمع طبل، اطرق، نن،

 االجتماعي
 ملاركة الرفاق، تعلم التعاوني، التعلم

 االجتماعية. اللقااات المجتمع،
 الحفالت، تنظيم التسجيل، جهاز

 م،تلفة. أدوار يلعب
 تفاعل مع، تعاون درد،

 احترم مع،

 تأملي –  اتي
 الذاتية، المستقلة الدراسات فردية، تعليمات
 الذات. احترام بالنفس، الثقة بناا

 الذاتية. السيرة الذات، بناا أدوات
 الل،صية، بالحياة مرتبط
 الرجوع مع خيارات نعطاا
 الذاتي االستبصار نليها،

 بيدي – طبيعي
 العناية البي ، الوعي الطبيعة، دراسة
 التجارب، الجوالت، الرحالت، بالحيوانات،
 الطبيعية. الظواهر بعةمتا

 مراقبة أدوات الحيوان، النباتات،
 أدوات المناظير، مثل الطبيعة

 الحقائق

 + )نبات األحياا معايلة
 حيوان(.

 الطبيعية الظواهر متابعة

 :تدريسه وكيفية الجغرافيا علم إلى مدخل
 العراق، ومنها  العربية  الدول  من كبير عدد  في تعليمها  وتدهور  الجغرافية  تدريس  نهمال  على عام  نجماع  هنالك  

 دةفما  ،التدريس  في التقليدية   االسااااااااليب  على واالعتماد  الحديثة   التعليمية  الوساااااااائل  نلى المدارد  الكثير افتقار  بسااااااابب 
 بعض نلى يعود قد  لك في والسااااابب الطالب منها يمل التي االجتماعية المواد من كواحدة تصااااانل أصااااابحت الجغرافية
 اثناا في تقتصاار فهي .التلقين بطريقة ساالفًا مكتوبة مالحظات ليقرأ الطالب أمام المدرد يقل حيث المواد، هذه مدرسااي
 التحصيل  مستويات  تدني على سلباً  أنعكس ما وهذا وتلقينها، المعلومات حفظ عملية على اساسية   بصورة  تدريسها  عملية

 في السبب  يعزأ وقد الصل،  نرفة داخل يدرسونها  التي الجغرافية للمفاهيم احتفاظهم من الطالب تمكن وعدم الدراسي 
 ضعل  أثبت تقليدية موضوعات  على يحتول الذل المدرسي  الكتاب وهو للمعلومات وحيد مصدر  على االعتماد نلى  لك

 تحديًا شااكلت ومسااتمر، دورل بلااكل والتطوير للتحديث خاضااعة نير مفاهيم على أحتوااها بساابب التدريس في فاعليتها
 ليس  ن يوم، بعد يومًا مسااتمر تزايد في هي والتي العام التعليم مدارد في الطالب من الكبيرة نالعداد مواجهة في حقيقيًا
 عدد مع تتعامل متطورة وتكنولوجية تعليمية وسااائل من البد ،التدريس في التقليدية االساااليب االسااتمرارعلى الممكن من
 (.2011 والطناول، اللربيني ؛2007 )محمود، أفضل تعليمًا نفسة الوقت في لهم تقدم وأن الطالب من كبير

 مع وعالقاتهم للعالم والبلاااارية الطبيعية ال،صااااائ  فهم على المتعلمين تساااااعد أنها أ  الجغرافية أهمية وتبرز
 التي البيدية واألنظمة فيه يعيلاااون الذل العالم من أخرأ أماكن في الناد من نيرهم وفهم عليها، يعيلاااون التي األرض
 فهي و"لما ا"، "كيل" على يعتمد علمًا أصاابحت بل ،وأرقام وعواصاام أسااماا مجرد الجغرافية تعد فلم حياتهم، في تؤثر
 وقت أل في نليها الرجوع يمكن والتي البلاااااارية، والنلاااااااطات العلوم هذه لم،تلل كاملة وبيانات معلومات قواعد توفر

  (.2011 والطناول، )اللربيني الم،تلفة الحياة مناحي في منها لالستفادة
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 الجغرافيا تدريس في اتاالتجاه مفهوم
 نلى باوضاااافة االنفعالي التعلم نن حيث والتعلم، النمو لتكامل هامًا جانبًا الجغرافيًا تدريس يف االتجاهات تلاااكل

 مساااايرة أكثر ويجعلها قبواًل تالقى بحيث سااالوكياته، ويطور خبراته، يصاااوغ أن للمتعلم الفرصاااة يعطى المعرفي التعلم
 حلااو المدرسااة هد  كان وبذلك المعرفي، المردود على منصاابًا كان قديمًا التركيز أن المعرو  ومن الجماعة، لمعايير
 والتي الالزمة  ،براتال ولكن المتعلم، لدأ  االنفعالي  النمو تأخر  نلى يؤدأ مما  والمعلومات  بالمعار     المتعلمين عقول
 تكامل فى يساااهم هذا فإن االنفعالية، الجوانب ويطور يواجهه ما نحو سااالبية أو نيجابية اتجاهات يطور أن للمتعلم تسااامح
 .(2009 ،هدلاال) المتكاملة الل،صية تنمية نلى للوصول متطلبًا االنفعالي والتعلم االتجاهات، تعلم يكون وبذلك خبراته،

سات  منهج نحو المعلمين اتجاه عر وُي  المنهج بتدريس يقومون الذين المعلمين شعور  مدأ أنه االجتماعية الدرا
 (.2007 ،الحميد )عبد طويلة لفترة بالثبات ـ عامة بصفة ـ االتجاهات هذه وتتسم ، المنهج لهذا الرفض أو بالقبول

 ثابت مكتسب استعداد أنه=ب فروعهاـااااااا أحد الجغرافيا وتدريسها االجتماعية المواد طبيعة نحو االتجاه ويعر 
 عدم أو وحبهم فهمهم مدأ يعكس والذل ساالبي، أو نيجابي بلااكل نحوها يسااتجيبون يجعلهم المعلمين الطالب لدأ نساابيًا
  .(2009 ،هدلألا) وتدريسها االجتماعية للمواد وكرهم فهمهم

 الصلة ذات السابقة الدراسات
 ويمكن الدراساااة. موضاااوع تناولت التي الدراساااة بموضاااوع الصااالة  ات الدراساااات على طالعباال الباحثان قام
  اآلتي: النحو على عرضها

 الذكااات   على قائم  تعليمي برنامج  أثر عن الكلااااااال نلى هدفت   دراسااااااااة (2015) و يب  جامود  أبو أجرأ
 وتكون بينهما،  والتفاعل   والجنس البرنامج  لمتغيرل وفقاا  األردن في الرياض  طلبة  لدأ  البيدي الوعي تنمية  في المتعددة 
 نحداهما شعبتين نلى تقسيمهم  تم طالبًا، (60) عددهم البالغ طارق لؤلؤة بروضة  التمهيدل الصل  طلبة من الّدراسة  أفراد

ساول  العينة انقسمت  وقد القرعة، طريق عن ضابطة  وأخرأ تجريبية ست،دم  وقد المجموعتين، بين بالت  بطاقة الباحثان ا
 األدوات، لجميع والثبات الصااااادق دالالت من التحقق تم وقد الرياض، طلبة لدأ البيدي الوعي لتنمية البيدي الوعي قياد

 األبعاد  جميع في الطريقة  ألثر تعزأ (α= 0.05( مساااااااتوأ عند  نحصااااااااائية  داللة   ات فروق وجود النتائج  وأظهرت

 نحصائية داللة  ات فروق وجود وعدم التجريبية. المجموعة لصالح الفروق وكانت البيدي الوعي لمقياد الكلية والدرجة
 البيدي. الوعي مقياد على األبعاد جميع في والطريقة الجنس بين والتفاعل الجنس ألثر تعزأ (α= 0.05( مستوأ عند

 الذكااات نظرية على القائمة التدريس نساااااااتراتيجيات تحديد نلى هدفت دراساااااااة (2012) العويضاااااااي وأجرأ
  كااهن مؤشرات  وفق جدة بمحافظة العزيز عبد الملك بجامعة العربية اللغة قسم  طالبات تعلم وأساليب  المناسبة  المتعددة
 على المتعددة الذكااات نظرية وفق الطالبات تعلم أساااليب مقياد وطبق الوصاافي المنهج الدراسااة واساات،دمت المتعددة،
نة  بة.    (373) من مكونة  عي تائجها    وأظهرت ومن طال يب   تحديد    ن لذكااات    تعلم أسااااااااال تالي:  الترتيب  على المتعددة  ا  ال

كاني، و الحركي، قاعي، و الم لذاتي، و اوي ماعي، و ا قت  ثم الرياضاااااااي.  و البيدي،و اللغول،و االجت نة     ُطب با يد    اسااااااات حد  لت
 تمت حيث المحكمين عينة على المتعددة الذكااات نظرية وفق الجامعي التعليم لمرحلة المناساااابة التدريس نسااااتراتيجيات

 اللغة قسم ألستا ات  تدريبية دورات عقد بضرورة  الدراسة  وأوصت  .%100 بنسبة  اوستراتيجيات  معظم على موافقتهن
 المناساااابة اوسااااتراتيجيات لتحديد البحث أداة باساااات،دام المتعددة الطالبات  كااات تحديد على لتدريبهن بالجامعة العربية
 اللفظي اللغول الذكاا تدريس جياتينسااترات اساات،دام على العربية اللغة قساام أسااتا ات تدريب وكذلك الطالبات، لذكااات
 خاصة. بصفة

 على العلمية المحطات بإسااتراتيجية التدريس أثر عن الكلاال هدفت العراق في دراسااة (2013) مسااير أجرأو
 طالبًا (60) من البحث عينة وتكونت المتوسط،  األول الصل  طالب لدأ الفيزياا في المكاني البصرل  والذكاا التحصيل 
 لمادة التحصاااايلي االختبار طبق  لك وبعد طالبًا، (30) مجموعة كل ضاااامت وضااااابطة تجريبية مجموعتين نلى قساااامت
 الذين  التجريبية  المجموعة  طالب   تفوق النتائج  وأظهرت المجموعتين، على المكاني  البصااااااارل الذكاا   واختبار  الفيزياا 
 في االعتيادية الطريقة وفق درسااااوا الذين الضااااابطة المجموعة طالب على العلمية المحطات نسااااتراتيجية وفق درسااااوا
 المكاني. البصرل الذكاا اختبار وفي التحصيل اختبار

سيك  وأجرأ سة  (Tarim, and Isik 2009) وتاريم ا سـاااااااات،دام   أثر معرفة نلى هدفت درا  المتعددة الذكااات ا

 المتحدة بالواليات األساااسااية المرحلة من الرابع طلبـااااااااة لدأ الرياضااية المهارات بعض تحصاايل على التعاوني والتعليم
ـنهج  الدراسـة  هذه في است،دم وقد األمريكية،  العينة وقسمت طالبًا، (150) من الدراسة عينة تكونت حيث التجريبي، الم

 التـاااي الضـاااابطة المجموعـاااة والثانيـاااة المتعددة، الذكااات است،دمت والتي التجريبية المجموعة األولى ؛مجموعتين نلى
 المعلومات نمو ج وكـااااااااذلك الرياضيات  في التحصيل  اختبار من الدراسة  أداة تمثلت وقد اوعتيادية، الطريقة است،دمت 
 بالطريقة مقارنة األكاديمي التحصيل على كبير تأثير لها المتعددة الذكااات أن الدراسة نتائج أهم من كان وقد الل،صية،
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 التعلم أثر بقاا نلى يؤدل اسااات،دامها وكذلك الكبير، األثر لـاااااااااه المتعـاااااااااددة الذكااات اسااات،دام أن وجد وقد اوعتيادية،
  . طويلة لمدة بالمعلومات واالحتفاظ

 الذكااات أنلااااااطة على القائم التدريس فاعلية نلى التعر  بهد  (2009) األهدل أجرتها أخرأ دراسااااااة وفي
 وتكونت ،العربية الساااعودية المملكة في الدراساااة هذه اجريت ثانول، األول الصااال لطالبات الجغرافية مادة في المتعددة
 وفق األنلااااااطة من مجموع الباحثة عدتأ وقد وضااااااابطة تجريبية مجموعتين نلى قساااااامت طالبة (21) من البحث عينة

 وتم ال،براا من مجموعة على واالختبار األنلاااااااطة عرضااااااات ثم تحصااااااايليًا اختبارًا الباحثة عدتوأ المتعددة الذكااات
 الذكااات أنلااااااطة وفق درساااااات التي التجريبية المجموعة تفوق النتائج أظهرت وقد ال،براا، رااآ ضااااااوا في تعديلهما
 أنلطة  باست،دام  الباحثة اوصت   لك ضوا  وفي االعتيادية، الطريقة وفق درست  التي الضابطة  المجموعة على المتعددة
 والمدرسات للمدرسين تدريبية دورات بإقامة وصتأو ،الثانوية المرحلة في الجغرافية مادة تدريس في المتعددة الذكااات
 .المتعددة الذكااات أنلطة حول

 السابقة الدراسات على التعقيب
 الذكااات على القائم التدريس فاعلية أظهرت دراسااات وجود لنا يتبيت السااابقة الدراسااات اسااتعراض خالل من
and Isik ) ودراسااااة (2009) األهدل دراسااااة نحو: ، الجغرافيا مادة في الثانوية المرحلة طلبة تحصاااايل على المتعددة
2009 Tarim,،) في األساااااااسااااااية المرحلة طلبة تحصاااااايل على المتعددة الذكااات نظرية نسااااااتراتيجية اساااااات،دام أثر 

 نساااتراتيجية اسااات،دام أثر عن الكلااال بهد  جاات فقد الحالية الدراساااة أما تعلمها. نحو وميلهم والهندساااة الرياضااايات
 نضااااافة لتكون الجغرافيا تعلم نحو واتجاهاتهم العراق في المتوسااااط الثاني الصاااال طلبة تحصاااايل في المتعددة الذكااات
 التحصااااايل متغيرل على وفاعليتها أهميتها وتبرير المتعددة الذكااات بإساااااتراتيجية المتعلقة الساااااابقة للدراساااااات نوعية

 واالتجاهات.
  الدراسة منهج

 واالتجاهات فيها، الطلبة تحصااايل على المتعددة الذكااات نساااتراتيجية وفق الجغرافيا تدريس فاعلية من للتحقق
 باسااات،دام التجريبي شااابه المنهج على الحالية الدراساااة اعتمدت متوساااط، الثاني الصااال طالب لدأ الجغرافيا تعلم نحو

 لمحافظة التابعة األنالبة مدرساااة في الدراساااية اللاااعب بين من علاااوائيًا اختيارهما تم وضاااابطة( )تجريبية مجموعتين
 باسااااااات،دام التدريس )نساااااااتراتيجية التجريبية للمجموعة المعالجة تأثير لبيان لوبعد قبلي اختبارين عمل تم وقد األنبار،
 بالطريقة درساااات التي الضااااابطة بالمجموعة مقارنة واالتجاهات( )التحصاااايل التابعين المتغيرين في المتعددة( الذكااات
 التجريبية  للمجموعة  الجغرافيا  مقرر من الطبيعية(  وال،صاااااااائ  العربي، )الوطن وحدتي  تدريس  تم حيث  االعتيادية،  
 المحاضر  على تعتمد التي االعتيادية الطريقة باست،دام  الوحدتين نفس وتدريس المتعددة، الذكااات نستراتيجية  باست،دام 
 الضابطة. للمجموعة والحوار والمناقلة

 الدراسة أفراد
 للذكور( الثانوية )األنالبة مدرسااة من شااعبتين انالباحث اختار حيث القصاادية، بالطريقة الدراسااة عينة اختيار تم
 المتوسااط الثاني الصاال طالب من طالبًا (58) من تكونت العراق في األنبار محافظة في والتعليم التربية لمديرية التابعة

 كمجموعة الثانية اللاااااعبة  واعتبرت تجريبية كمجموعة اللاااااعبتين  هذه أحدأ اعتبرتف ،2020ة2019 الدراساااااي  للعام
 يلي: ما مجموعة لكل التدريس طرق واختيرت الدراسة، نجرااات بتنفيذ البدا قبل ضابطة

 أفرادها عدد وبلغ ،المتعددة الذكااات نستراتيجية باست،دام التعليمية المادة تدريسها وتم التجريبية، المجموعة .1
 طالبًا. (30)

 طالبًا. (28) أفرادها عدد وبلغ االعتيادية، بالطريقة التعليمية المادة تدريسها وتم الضابطة، المجموعة .2
 (25) عددهم بلغ متوسااط الثاني الصاال طلبة من اسااتطالعية عينة على األولية صااورته في االختبار تطبيق تم
 في األنبار  محافظة   في والتعليم التربية  لمديرية   تابعة   أخرأ مدرساااااااة  ومن الدراساااااااة  عينة  نير من اختيارهم  تم طالًبا،  
 لتطبيق المناسب  الزمن وتحديد الثبات، ومعامل االختبار فقرات وتمييز صعوبة  معامل نلى التعر  بهد  و لك العراق،
 - يلي: كما االختبار،

 - االختبار: لفقرات والتمييز الصعوبة .1
 والتمييز والقوة االختبار فقرات صاااعوبة درجة لتحديد االختبار لفقرات والتمييز الصاااعوبة معامالت حسااااب تم

 : لك يوضح (2) الجدولو لها،
 التحصيلي. االختبار لفقرات والتمييز الصعوبة معامالت (:2) جدول

 التمييز معامل الصعوبة معامل الفقرة رقم التمييز معامل الصعوبة معامل الفقرة رقم
1 0.35 0.52 16 0.50 0.61 

2 0.40 0.55 17 0.40 0.63 
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3 0.40 0.80 18 0.40 0.56 

4 0.30 0.63 19 0.40 0.82 

5 0.25 0.42 20 0.70 0.64 

6 0.55 0.44 21 0.60 0.70 

7 0.40 0.49 22 0.55 0.42 

8 0.40 0.52 23 0.50 0.72 

9 0.55 0.49 24 0.45 0.42 

10 0.35 0.75 25 0.45 0.57 

11 0.40 0.67 26 0.45 0.84 
12 0.40 0.40 27 0.50 0.65 

13 0.40 0.40 28 0.50 0.60 

14 0.60 0.51 29 0.40 0.62 

15 0.35 0.40 30 0.50 0.41 

 التمييز ومعامالت  (،0.25-0.70) بين تراوحت  للفقرات الصاااااااعوبة   معامالت  أّن (2) الجدول  من يتضاااااااح
 بين يتراوح والذل الفقرة لصااعوبة المقبول للمدأ (2010) عودة نليه أشااار ما على وبناًا (.0.40-0.84) بين تراوحت

 (،0.39) من أعلى تمييزها  معامل   كان   ان جيدة  تعتبر الفقرة نن حيث  الفقرة، لتمييز بالنسااااااابة   وكذلك   (،0.80–0.20)
 معامل كان ن ا بحذفها وينصح وضعيفة (،0.20–0.39) بين يتراوح تمييزها معامل كان ن ا بتحسينها وينصح ،ومقبولة
 التمييز. معامل أو الصعوبة معامل على بناا الفقرات من أل حذ  يتم لم وعليه (،0.19-0.0) بين يتراوح تمييزها

 الداخلي االتساق بطريقة الثبات معامل حساب تم الجغرافيا، في التحصيل اختبار ثبات من للتحقق :االختبار ثبات .2
 وهذه ،)0.816) المعادلة بهذه المحسوب الثبات معامل قيمة بلغتف (KR-20) ريتلاردسن كودر معادلة حسب

 صورته في فقرة (30) من يتكون االختبار فإن وبذلك عال، ثبات بدرجة يتمتع المقياد أن على تدل النتيجة
 النهائية.

 استغرقه الذل والوقت طالب أول خروج استغرقه الذل الوقت بحساب  لك وتم لالختبار: المناسب الوقت تحديد .3
 دقيقة. (45) االختبار على لإلجابة المناسب الوقت أن تبين وقد الزمن، متوسط حساب ثم طالب، آخر خروج
 فيكون وتعليماته، االختبار أوراق وتوزيع الطالب لتنظيم دقائق 10االختبار لزمن يضا 
 دقيقة. 45 = 10 + 35 = الفعلي االختبار زمن

 شرح نلى تهد  التي االختبار تعليمات بوضع انالباحث قام وصيانتها الفقرات عدد تحديد بعد االختبار: تعليمات .4
 ممكنة. صورة بأبسط االختبار عند اوجابة فكرة

 االختبار تطبيق ثم األول، الدراسي الفصل بداية الدراسة عينة على القبلي االختبار تطبيق تم االختبار: تطبيق .5
 المدرسة في الجغرافيا معلم خالل من و لك المتعددة، الذكااات نستراتيجيات وفق التدريس من االنتهاا بعد البعدل
 فيها. التطبيق جرأ التي

 التي المدرسة في الجغرافيا معلم قبل من االختبار لتصحيح اوجابة، نما ج ورقة نعداد تم االختبار: تصحيح .6
 وبذلك الصحيحة، اوجابة حال في واحدة وعالمة ال،اطدة، لإلجابة صفر درجة أعطي وقد فيها، التطبيق جرأ
 (.30) القصوأ والعالمة )صفر( لالختبار الدنيا العالمة تكون

  الجغرافيا: تعلم نحو االتجاهات مقياس صدق

 المحتوى: صدق .1
 من مجموعة على األولية صاااورته في االتجاه مقياد عرض تم االتجاهات لمقياد المحتوأ صااادق من للتحقق

 في الت،صاااصاااات  م،تلل من والعراقية األردنية الجامعات في التدريس هيدة أعضااااا من االختصااااص  ول المحكمين
 العراق في والتعليم التربية وزارة في للجغرافيا وملرفين  معلمين نلى نضافة  والتقويم، والقياد التدريس وطرق المناهج
 ووضاااااااوحها،   ومناسااااااابتها    الفقرات، مالئمة  بمدأ  تتعلق التي وآرائهم مالحظاتهم  نبداا  منهم طلب ف ،(11) عددهم  بلغ

 وفي تعديل، أو حذ  أو نضافة  من األداا في الفقرات قائمة على مناسبا  يرونه ما ونجراا لها، اللغوية الصيانة  وسالمة 
 من وردت التي المالحظااات وفق للمقياااد التعاادياال نجراا تم المحكمين، من حااددت التي واآلراا المالحظااات ضاااااااوا
 .فقرة (25) النهائي تعديلها بعد الفقرات عدد وبلغ المحكمين
 
 

 البناء: صدق .2
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 لعينة الكلية الدرجة مع المقياد فقرات ارتباث معامالت اسااات،رجت للمقياد، البناا صااادق دالالت السااات،راج
 فقرة كل ارتباث معامل وحساااب المقياد فقرات تحليل تمف ،طالب (25) من تكونت الدراسااة عينة خارج من اسااتطالعية

 فقرة كل بين ارتباث معامل صاااورة في فقرة لكل بالنسااابة للصااادق داللة يمثل هنا االرتباث معامل أن حيث الفقرات، من
 . لك يوضح (3) الجدول الكلية، والدرجة

 للمقياس الكلية الدرجة وبين الجغرافيا نحو االتجاهات مقياس فقرات بين االرتباط معامالت قيم (3) جدول:
 رقم
 الفقرة

  مقياد فقرات مضمون
 الجغرافيا نحو االتجاهات مقياد

 المقياد
  الكلي

 *0.597 الطبيعية. والتضاريس الظواهر فهم في ُتفيدني المقررة الجغرافيا مادة دراسة أن أشعر 1

 *0.685 الجغرافيا. علم في جديد هو ما على واالطالع التوسع على الجغرافيا مادة تحفزني 2

 *0.571 وممتعة. شيقة الجغرافيا مادة أن أشعر 3

 *0.584 العربي. والوطن الدول مساحات عن الكامل التصور تغطي الجغرافيا مادة أهدا  أن أشعر 4

 *0.726 المجتمع. تقدم في مهمة ليست الجغرافيا مادة أن أتوقع 5

 *0.616 الحياتية. ملكالتي وحل مواجهة في المقررة الجغرافيا مادة تفيدني 6

 *0.657 األخرأ. المواد من أكثر وتفسير توضيح نلى المقررة الجغرافيا مادة تحتاج 7

 *0.593 وحدودها. العالم دول مواقع نلى التعر  في الجغرافيا مادة تساعدني 8

 *0.633 معدلي. تدني بسبب الجغرافيا مادة أكره 9

 *0.584 والنما ج. وال،رائط الصور خالل من بسهولة الجغرافيا مادة أفهم 10

 *0.745 الجغرافية. بال،رائط تتعلق ومعلومات مفاهيم الجغرافيا محتوأ أن أشعر 11

 *0.657 العربي. الوطن تضاريس فهم على الجغرافيا مادة محتوأ يركز 12

 *0.688 للمعلم. الل،صية السمات نلى الجغرافيا مادة في الطالب ضعل أن أشعر 13

 *0.546 خارجية. ومراجع كتب قرااة على الجغرافيا مادة تلجعني 14

 *0.749 ال،ريطة. على والبحار األنهار مواقع تحديد على تساعدني ألنها الجغرافيا تعلم في أرنب 15

 *0.769 حولنا. من العالم دول مساحات على الجغرافيا مادة خالل من أتعر  16

 *0.408 الجغرافيا. معلم نياب عند بالفرح أشعر 17

 *0.678 الطبيعية ال،رائط تفسير في الجغرافيا تعلم يساعدني 18

 *0.482 الجغرافيا. مادة بدراسة أقوم حينما باوجهاد أشعر 19

 *0.584 المياه(. االتصاالت، النقل، )الطرق، مثل ال،دماتية األنظمة فهم في الجغرافيا دراسة من بالفائدة أشعر 20

 *0.592 حولي من العالم فهم على الجغرافيا دراسة تساعدني 21

 *0.418 الجغرافيا. حصة أثناا بالملل أشعر 22

 *0.582 األخرأ. بالمواد مقارنة الجغرافيا تعلم نلى بالحاجة أشعر 23

 *0.474  الحفظ. مني تتطلب مادة ألنها صعب الجغرافيا تعلم أن اشعر 24

 *0.542 للحفظ. تميل مادة ألنها الجغرافيا تعلم أكره 25

 (0.05) مستوأ على نحصائيا دالة *

 الكلية  الدرجة   مع الجغرافيا  تعلم نحو االتجاهات   مقياد  فقرات ارتباث  معامالت  قيم أنَّ (3) الجدول  من يالحظ
 كان الفقرات جميع أنَّ السااااابقة؛ البناا صاااادق مؤشاااارات من ويالحظ (،0.408 -0.745) بين تراوحت قد المقياد على

 ارتباطها  معامل  يقل  ال بأن الفقرة لقبول معيار  اعتمد  وقد (،0.30) من أعلى للمقياد،  الكلية  الدرجة مع ارتباطها   معامل 

 المقياد  أصااااااابح وبهذا  المقياد،  فقرات جميع قبلت  وبذلك   (،Hattie, 1985) هتي نليه  أشاااااااار ما  وفق (،0.30) عن

 . فقرة (25) من يتألل النهائية بصورته

 الجغرافيا تعلم نحو االتجاهات مقياس ثبات .3
 (،test-retest) ونعادته   االختبار  طريقة  اسااااااات،دمت    الجغرافيا،  تعلم نحو االتجاهات   مقياد  ثبات  من للتأكد  

 ومن طالب، (25) من مكّونة الدراسااة عينة خارج من مجموعة على أساابوعين بعد تطبيقه ونعادة المقياد بتطبيق و لك
 حساااب أيضاًاا وتم .(0.798) قيمته وكانت المقياد على المرتين في تقديراتهم بين بيرسااون ارتباث معامل حساااب تم ثم

 أن على تدل النتيجة وهذه (0.846) قيمته وكانت ألفا، كرونباخ معادلة حساااااب الداخلي االتسااااااق بطريقة الثبات معامل
 عال. ثبات بدرجة يتمتع المقياد

  الدراسة نتائج
 الحالية: الدراسة أسدلة حسب للنتائج عرض يلي فيما

  العراق؟ في متوسط الثاني الصف طلبة لدى الجغرافيا تحصيل في المتعددة الذكاءات إستراتيجية أثر ما األول: سؤالال
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 في العينة  أفراد ألداا المعيارية   واالنحرافات  الحساااااااابية  المتوساااااااطات  حسااااااااب تم الساااااااؤال هذا  عن لإلجابة  
 . لك يوضح (4) جدولالو الجغرافيا، في التحصيلي االختبار على والتجريبية الضابطة المجموعتين

 لمادة التحصيلي االختبار على متوسط الثاني الصف طالب ألداء المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(4) جدول
 الجغرافيا

 المجموعة

 البعدي القبلي

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 30 2.24 21.73 2.89 8.80 التجريبية

 28 1.38 18.75 3.11 7.29 الضابطة

 اختبار على العينة أفراد ألداا البعديين الحسااابين المتوسااطين بين ظاهرية فروق وجود (4) الجدول من يتضااح
يل   ًقا  التحصااااااا عد  الفروق هذه  دالالت من وللتحقق للمجموعة،  وف ياد  أثر عزل ب بة  وداا القبلي الق بار  على الطل  االخت
 . لك يوضح (5) الجدولو ،(One- Way ANCOVA) المصاحب األحادل التباين تحليل است،دام تم التحصيلي،

  الجغرافيا مادة في متوسط الثاني الصف طلبة تحصيل في التدريس طريقة ألثر المصاحب األحادي التباين تحليل (:5) جدول

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 اإلحصائي قيمة
 )ف(

 الداللة
 اإلحصائية

 األثر حجم

((𝜼𝟐) 

 0.060 0.066 3.526 11.874 1 11.874 )المصاحب( القبلي االختبار

 0.357 *0.000 30.533 102.838 1 102.838 الطريقة

    3.368 55 185.242 ال،طأ

     57 299.954 المعدل الكلي

 (α=0.05) اوحصائية الداللة مستوأ عند نحصائيا دالة *

 الصااال طلبة تحصااايل متوساااطات بين (α=0.05) نحصاااائية داللة  ات فروق وجود (5) الجدول من يتضاااح

  (،0.000) نحصاااااائية وبداللة (30.533)   قيمة فبلغت التدريس طريقة ألثر يعزأ الجغرافيا مادة في متوساااااط الثاني

 وهذا  (،0.357) فكان  األثر حجم لقياد  (𝜂2) نيتا  مربع نيجاد  تم التدريس،  طريقة  فاعلية   مدأ  عن الكلااااااال أجل  ومن

 متحكم نير أخرأ لعوامل  بالمتبقي  يرجع بينما  ،التدريس  لطريقة  يرجع الطالب أداا في التباين  من %(35.7) أن يعني

 بها.
 اختبار  على البعدل  العينة  أفراد ألداا الحساااااااابيين المتوساااااااطين بين -نحصاااااااائًيا  الدال  – الفرق قيمة  ولتحديد  

 الدراسة  مجموعتي أفراد أداا لعزل المعدلين الحسابيين  المتوسطين  حساب  تم الفرق،  لك من لصالح  ومعرفة التحصيل، 
 . لك يوضح (6) الجدولو البعدل، االختبار في أدائهم عن القبلي االختبار في

 البعدي العينة أفراد ألداء المعدلين الحسابيين المتوسطين بين البعدية للمقارنات (Bonferroni) بونفيروني اختبار (:6) جدول

 القبلي. القياس على األداء أثر عزل بعد التدريس طريقة لمتغير وفًقا التحصيل اختبار على الدراسة مجموعتي في
 األثر حجم الحسابية األوساط بين الفرق قيمة المعياري الخطأ المعدل المتوسط التدريس طريقة

 0.34 21.62 التجريبية
2.75* 0.357 

 0.35 18.87 الضابطة

 (α=0.05) اوحصائية الداللة مستوأ عند نحصائيا دالة *

 اختبار على الدراسااة أفراد ألداا الحسااابية المتوسااطات بين نحصااائًيا دالة فروق وجود (6) الجدول من يتضااح
 المتعددة(، الذكااات نساااااااتراتيجية باسااااااات،دام التدريس وطريقة االعتيادية )الطريقة التدريس لطريقة يعزأ التحصااااااايل
 المتعددة. الذكااات نستراتيجية باست،دام للتدريس خضعوا الذين العينة أفراد أداا ولصالح

 

  الجغرافيا؟ تعلم نحو العراق في متوسط الثاني طلبة اتجاهات في المتعددة الذكاءات إستراتيجية أثر ما الثاني: السؤال
 كال في العينة أفراد الستجابات  المعيارية واالنحرافات الحسابية  المتوسطات  حساب  تم السؤال  هذا عن لإلجابة
  . لك يوضح (7) الجدولو الجغرافيا، تعلم نحو االتجاهات مقياد على المجموعتين

 نحو االتجاهات مقياس على متوسط الثاني الصف طالب الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات :(7) جدول
 .الجغرافيا تعلم

 المجموعة

 البعدي القبلي

 المتوسط العدد
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 30 0.39 3.69 0.29 2.33 التجريبية

 28 0.52 3.02 0.28 2.28 الضابطة
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 58 0.56 3.37 0.28 2.30 الكلي

 مقياد على العينة أفراد ألداا البعديين الحسااابين المتوسااطين بين ظاهرية فروق وجود (7) الجدول من يتضااح
 مقياااد على الطلبااة وداا القبلي القياااد أثر عزل بعااد الفروق هااذه دالالت من وللتحقق للمجموعااة، وفقاًاا االتجاااهااات
 . لك يوضح (8) الجدولو ، (One- Way ANCOVA) المصاحب األحادل التباين تحليل است،دام تم االتجاهات،

 
 
 
 
 

  متوسط الثاني الصف طلبة اتجاهات على الجغرافيا مادة تعلم ألثر المصاحب األحادي التباين تحليل (:8) جدول

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 اإلحصائي قيمة
 )ف(

 الداللة
 اإلحصائية

 األثر حجم

(𝜼𝟐) 

 0.040 0.135 2.301 0.466 1 0.466 )المصاحب( القبلي القياد

 0.355 *0.000 30.371 6.135 1 6.135 الطريقة

    0.202 55 11.134 ال،طأ

     57 17.735 المعدل الكلي

 (α=0.05) اوحصائية الداللة مستوأ عند نحصائيا دالة *

 الصاااال طلبة اتجاهات متوسااااطات بين (α=0.05) نحصااااائية داللة  ات فروق وجود (8) الجدول من يتضااااح

 نحصااااااااائية  وبداللة   (30.371)   قيمة  فبلغت  ،التدريس  طريقة  ألثر يعزأ الجغرافيا  مادة  تعلم نحو متوساااااااط الثاني 

 فكااان األثر حجم لقياااد (𝜂2) نيتااا مربع نيجاااد تم التاادريس، طريقااة فااعليااة  مادأ  عن الكلااااااال أجال  ومن (،0.000)

 بااالمتبقي يرجع بينمااا ،التاادريس لطريقااة يرجع الطالب اتجاااهااات في التباااين من %(35.5) أن يعني وهااذا (،0.355)

 بها. متحكم نير أخرأ لعوامل
 مقياد  على البعدل  العينة  أفراد ألداا الحساااااااابيين المتوساااااااطين بين -نحصاااااااائًيا  الدال  – الفرق قيمة  ولتحديد  

 مجموعتي أفراد أداا لعزل المعدلين الحساااااابيين المتوساااااطين حسااااااب تم الفرق،  لك من لصاااااالح ومعرفة االتجاهات،
 . لك يوضح (9) الجدولو البعدل، القياد في أدائهم عن القبلي القياد في الدراسة

 البعدي العينة أفراد ألداء المعدلين الحسابيين المتوسطين بين البعدية للمقارنات (Bonferroni) بونفيروني اختبار (:9) جدول

 القبلي. القياس على األداء أثر عزل بعد التدريس طريقة لمتغير وفًقا االتجاهات مقياس على الدراسة مجموعتي في
 األثر حجم الحسابية األوساط بين الفرق قيمة المعياري الخطأ المعدل المتوسط التدريس طريقة

 0.08 3.68 التجريبية
0.65 0.355 

 0.09 3.03 الضابطة

 (α=0.05) اوحصائية الداللة مستوأ عند نحصائيا دالة *

 مقياد على الدراسااة أفراد ألداا الحسااابية المتوسااطات بين نحصااائًيا دالة فروق وجود (9) الجدول من يتضااح
 نساااااااتراتيجية   باسااااااات،دام    التدريس  وطريقة  االعتيادية   )الطريقة  التدريس  لطريقة  يعزأ الجغرافيا  تعلم نحو االتجاهات  
 المتعددة. الذكااات نستراتيجية باست،دام للتدريس خضعوا الذين العينة أفراد ااأد ولصالح المتعددة(، الذكااات
  النتائج مناقشة
 الجغرافيا تحصيل في المتعددة الذكاءات إستراتيجية أثر ما " على ينص الذي األول: بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

 "العراق؟ في متوسط الثاني الصف طلبة لدى
 أفراد ألداا البعديين الحساااااابين المتوساااااطين بين ظاهرية فروق وجود األول بالساااااؤال المتعلقة النتائج أظهرت

 أفراد ألداا الحسااااابية المتوسااااطات بين نحصااااائًيا دالة فروق وجود بمعنى للمجموعة وفًقا التحصاااايل اختبار على العينة
 نساااااتراتيجية باسااااات،دام التدريس وطريقة االعتيادية )الطريقة التدريس لطريقة يعزأ التحصااااايل اختبار على الدراساااااة
 المتعددة. الذكااات نستراتيجية باست،دام للتدريس خضعوا الذين العينة أفراد أداا ولصالح المتعددة(، الذكااات

 من مهماً  جزاًا تعتبر المتعددة  الذكااات نساااااااتراتيجية  وفق الجغرافيا  تدريس بأن النتيجة  هذه الباحثان   ويفسااااااار
 تفكير وأساااليب وقيم ومهارات عادات تكوين في تساااعد المتعددة الذكااات نسااتراتيجية أن حيث الحديثة، المدرسااة منهج
 األكاديمي، اونجاز على قدرة لديهم النلاث  في يلاركون  الذين الطلبة أنو التعليم، في وللملاركة  التعليم لمواصلة  الزمة
 على الطلبة لمسااااعدة الطرق أيسااار ومن. ومعلميهم لزمالئهم بالنسااابة نيجابيون أنهمو مرتفعة،  كاا بنسااابة يتمتعون وهم

 نابضة  تكون والت،يالت فالصور  .درسهُ  ما يتصور  وأن عينية الطالب يغمض أن صور،  نلى والمحاضرة  المادة ترجمة

 دراسته. تجرل شيا أل ويتصورون أعينهم يغلقون جعلهم خالل من بالحياة



2021

 
 

221 

 المتعددة الذكااات تعلم أساليب  تحديد أظهرت التي (2012) العويضي  دراسة  مع ضمنياً  النتيجة هذه اتفقت وقد
 أيضًا واتفقت الرياضي.و البيدي،و اللغول،و االجتماعي،و الذاتي،و اويقاعي،و المكاني،و الحركي، التالي: الترتيب على
 المحطات نساااااتراتيجية وفق درساااااوا الذين التجريبية المجموعة طالب تفوق أظهرت التي (2013) مساااااير دراساااااة مع

 الذكاا اختبار وفي التحصاااايل اختبار في االعتيادية الطريقة وفق درسااااوا الذين الضااااابطة المجموعة طالب على العلمية
 لها المتعددة الذكااات أن نتائجها أظهرت التي (Isik and Tarim, 2009) وتاريم ايسااااك ودراسااااة .المكاني البصاااارل

ست،دام  أن وجد وقد االعتيادية، بالطريقة مقارنة األكاديمي التحصيل  على كبير تأثير  األثر لـااااااااه المتعـااااااااددة الذكااات ا
  .طويلة لمدة بالمعلومات واالحتفاظ التعلم أثر بقاا نلى يؤدل است،دامها وكذلك الكبير،
 الثاني طلبة اتجاهات في المتعددة الذكاءات إستراتيجية أثر ما" على ينص الذي الثاني: بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة
 "الجغرافيا؟ تعلم نحو العراق في متوسط

 أفراد ألداا البعديين الحساااااابين المتوساااااطين بين ظاهرية فروق وجود الثاني بالساااااؤال المتعلقة النتائج أظهرت
 أفراد ألداا الحساااابية المتوساااطات بين نحصاااائًيا دالة فروق وجود بمعنى ،للمجموعة وفًقا االتجاهات مقياد على العينة

لدراسااااااااة   ياد  على ا يا  تعلم نحو االتجاهات    مق قة  يعزأ الجغراف تدريس  لطري قة  ال يادية    )الطري قة  االعت تدريس  وطري  ال
 نسااااتراتيجية باساااات،دام للتدريس خضااااعوا الذين العينة أفراد أداا ولصااااالح المتعددة(، الذكااات نسااااتراتيجية باساااات،دام
 .المتعددة الذكااات

 تعلم نحو الطلبة  دافعية  زيادة  نلى يؤدل المتعددة  الذكااات   وفق التدريس  أن نلى  لك  سااااااابب   الباحثان    ويعزو
 األنلاااااااطة  تنويع ويقوم الطلبة،  ورنبات  ميول يراعي المتعددة  الذكااات   نساااااااتراتيجية  وفق التعلم ألن و لك  الجغرافيا، 
 كأسلوب معين أسلوب أو معين  كاا نوع على التركيز دون الطلبة لدأ المتعددة الذكااات أنواع تحاكي بحيث واألساليب
 الجغرافيا. تعلم نحو الطلبة لدأ ايجابي بلكل اتجاهاتهم تكوين نلى سيؤدل هذا وّكل والحفظ، التلقين

 التوصيات
 يلي: بما الباحثان يوصي الدراسة نتائج ضوء في

 في توظيفها وكيفية المتعددة الذكااات نستراتيجية على لتدريبهم الجغرافيا ومعلمات لمعلمي تدريبية برامج نعداد .1
 التدريس.

 ،المتعددة الذكااات نظرية تضمين على التركيز بضرورة العراق في التعليمية المناهج تطوير على القائمين تلجيع .2
 الدراسية. المراحل م،تلل في للمقررات التدريسي المحتوأ ضمن وتطبيقها

 واالتجاه الذكاا وتنمية ،التحصيل على وأثرها المتعددة الذكااات نستراتيجية حول الدراسات من المزيد نجراا .3
 م،تلفة. دراسية مراحل في المتعلمين لدأ
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 والدافعية المواطنة مفهوم تنمية في الرقمية القصص إستراتيجية وفق الوطنية التربية تدريس فاعلية
 األردن في األساسي السادس طلبة لدى التعلم نحو
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 جهاد علي المومنيد. 
 جامعة عمان العربية

 6/10/2019تاريخ القبول: 

  الملخص
 مفهوم تنمية في الرقمية القص  نستراتيجية وفق الوطنية التربية تدريس فاعلية عن الكلل نلى الدراسة هدفت

 التجريبي شاااابه المنهج الباحثان اساااات،دم وقد األردن، في األساااااسااااي  السااااادد طلبة لدأ التعلم نحو والدافعية المواطنة
 األساااسااية كفرعوان مدرسااة في السااادد الصاال طلبة من طالبًا (60) من الدراسااة عينة وتكونت ،الدراسااة مع متهالمال
 تدريساااااااهم تم طالبًا (28) من تكونت ضاااااااابطة مجموعة شاااااااعبتين على موزعين اربد محافظة في الكورة للواا التابعة
 الرقمية القصااااا  نساااااتراتيجية بإسااااات،دام تدريساااااهم تم طالبًا (32) من تكونت تجريبية ومجموعة االعتيادية بالطريقة

 التعلم، نحو الدافعية لقياد واستبانة المواطنة مفهوم تنمية اختبار : هما ،مقياسين الباحثان است،دم الدراسة هد  ولتحقيق
 فروق وجود البيانات   وتحليل  الدراساااااااة   أدوات تطبيق بعد  النتائج  أظهرت وقد  لهما،  والثبات  الصااااااادق من التحقق وتم

 لطريقة تبعًا والبعدل القبلي المواطنة مفهوم تنمية اختبار على الطلبة لدرجات المعدلة الحسااابية المتوسااطات في ظاهرية
 ارتفاع كذلك النتائج وأظهرت .الرقمية القص   نستراتيجية  باست،دام  درست  التي التجريبية المجموعة لصالح  التدريس

 حين في والمتوسط  العالي بالمستويين  وجاات التعلم نحو التجريبية المجموعة طلبة دافعية لفقرات الحسابية  المتوسطات 
 ، المن،فض بالمستوأ  الفقرات بعض وجاات الضابطة  المجموعة لطلبة الدافعية لفقرات الحسابية  المتوسطات  ان،فضت 
 تنميه في أهمية من لها لما الرقمية القص   وفق التدريس نستراتيجية  است،دام  بضرورة  الدراسة  أوصت   لك على وبناا
 الطلبة. لدأ التعلم نحو والدافعية المواطنة مفهوم

 . الدافعية ، المواطنة ، الرقمية القص  ، الوطنية التربية المفتاحية: الكلمات
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Abstract 

The study aimed to reveal the effectiveness of teaching national education in 
accordance with the strategy of digital stories in the development of the concept of 
citizenship and motivation towards learning among students of the sixth basic in Jordan, the 
researchers has used the quasi-experimental approach to fit with the study and the study 
sample consisted of (60) sixth grade students Kfarawan basic of the Koura Brigade in Irbid 
governorate distributed over two divisions control group consisting of (28) students were 
taught in the usual way and an experimental group of (32) students were taught using the 
strategy of digital stories and to achieve the goal of the study the researchers used two 
measures are The test of development of the concept of citizenship and a questionnaire to 
measure the motivation towards learning, and verified the truthfulness and reliability of 
them, the results showed after the application of study tools and data analysis, there are 
apparent differences in the arithmetic averages of students' grades on the test of the 
development of the concept of citizenship before and after according to the teaching 
method for the experimental group that The results also showed that the arithmetic 
averages of the students 'motivation vertebrae were higher and the higher the average 
while the arithmetic averages of the students' motivation paragraphs decreased. The control 
group came with some paragraphs low level, and accordingly the study recommended the 
need to use the teaching strategy according to digital stories because of its importance in 
developing the concept of citizenship and motivation towards learning among students. 
Keywords: national education, digital stories, citizenship, motivation. 
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 مقدمة:
 وندارته ورسائله  وطرائقه ومحتواه التعليم أهدا  تلمل  فهي متعددة وعناصر  جوانب التربوية العملية تتضمن 

 ، كثيرة فرعية وعناصاااار أبعاد نلى وتفريعه تجزئته يمكن العناصاااار هذه من عنصاااار وكل بينها فيما والعالقات ،ونظمه
 من عامل   كل  على فقط ليس وتغيرات ، تحساااااااينات  ندخال  يتطلب  ننتاجيته   وزيادة  ،كفايته   ورفع ،التعليم نصاااااااالح ونن

 متفاعلة هاكّل واألجزاا والعناصاااااار األبعاد هذه ألن المتفرعة؛ عناصااااااره أجزاا من جزا كل على بل الرئيسااااااة عوامله
 ليقوم المجتمع وظفه الذل ال،بير المعلم ويعد .األخرأ األجزاا في سااالبي أثر له كان منها جزا أل أهمل  اون ومتداخلة،

 ال،دمة، أثناا للتدريب ي،ضاعون  الذين المعلمين من كغيره االجتماعية الدراساات  مومعّل التربوية، األنراض تحقيق على
 أو الفرد وانتساااااب بارتباث تتعلق التي الوطنية التربية بينها من االجتماعية، بالدراسااااات المتعلقة المباحث يدرسااااون فهم

 عن للدفاع   واالساااااااتعداد  عنها،  التغرب عند  نليها  والحنين أهلها،  وحب  بها،  والتعلق األرض من معينة  بقعة  نلى الجماعة  
 الكفايات م،تلل على جيد بلااااااكل تدريبهم حيث من بالمعلمين االهتمام يتطلب وهذا ،تهددها التي األخطار ضااااااد كيانها

  (.2000 جادو، )أبو .المباحث بهذه المتعلقة التدريسية

 ضاااامن المهم والعنصاااار واقعية حقيقة نلى المنهج ترجمة في المحورية األداة هي وأساااااليبها التدريس طرق نن
 من كل دور تحديد في ودورها والمحتوأ، باألهدا  وثيقًا ارتباطًا ارتباطها عن فضااااااًل له المكونة الرئيساااااة العناصااااار
 (.2004 )نبهان، است،دامها الواجب واألنلطة لألساليب وتحديدها التعليمية، العملية في والمتعلم المعلم

 ترتبطو مواطن، يدعى الذل الدولة داخل له والسااااااياسااااااي القانوني الوضااااااع تحدد للفرد صاااااافة المواطنة ّدوتع
 هو بوطنه المرتبط اونساااان ننو ووجدانيًا، حياتيًا معه ويتفاعل ،اونساااان فيه يعيش الذل المكان وهو بالوطن، المواطنة
 وساياساية   قانونية بمضاامين  مرتبطًا صاار  المواطن مصاطلح  ونن العيش، لموارد وتبعًا باألرض التعلق نطار في مواطن

 (.2010 حليش، )أبو والدستورية السياسية واألنظمة الدولة فكرة تطور مع واجتماعية
 المهمة القضاااااايا من الرهن الوقت في فعلي بلاااااكل وممارساااااتها المواطنة ومفاهيم لقيم الطالب اكتسااااااب ويعد

 األزمات ظل في المجتمع تقدم نلى يؤدل الذل مر،األ التعليم منظومة بقضايا االهتمام ظل في نفسها تفرض التي والملحة
 المواطنة لقيم حقيقية نير ممارساااااااة نلى تؤدل بصاااااااوره التعليم مناهج عن المواطنة ونياب منها، يعاني التي األخالقية
 (.2005 )الظاهر،

 جديده   التجاهات   التعليمي النظام  يتجه  وزمان،  مكان  أل في التعلم ونتاحة   التعليمية  األهدا   تحقيق جل أ ومن
 فيه أصبح  والذل التكنولوجي، التطور بعصر  يعر  الذل الحالي العصر  مع للتناسب  ووسائله  وأهدافه طبيعته حيث من

 تمكنو ، االنتباه شاااد نلى الهادفه التكنولوجية التقنيات حدأن الرقمية القصااا  تعدو ،وتقنياتها بالتكنولوجيا مرتبط التعليم
 ساااارد في حداثاأل مجريات على أكثر والتركيز ،انتباههم شااااد على وتعمل المسااااتهد  بالموضااااوع االهتمام من الطلبة
 نلى يدفعهم الذل مراأل الواقعي، العالم من بأشاااا،اص اللاااا،صاااايات تلااااابه ومكانية الحفظ على قدرتهم وزيادة ،القصااااة
 الدافع عطائهمنو الحلول نيجاد من وتمكينهم ،األفكار لتسااااالسااااال وضاااااوح أكثر بطرق المجريات تحليل على قدرة تكوين
 (.2016 )حربي، أكثر للتعلم

 هدا أ نلى التعليمة العملية ايصااااااال على قادرة أنها أثبتت التي الحديثة التقنيات نحدأ الرقمية القصاااااا  وتعد
 أن أجل من الصور  مع المواد خلط عملية في الجذب لزيادة الم،تلفة الوسائط  دمج يتم حيث وسهله،  مبسطه  بطرق التعلم
 المعاني  مثل  مجردة ألفكار  اساااااااتعارة   باعتباره   المعنى تفاعل   تعزيز ويتم الطلبة،  من المتلقي على فهماً  أساااااااهل   تكون

 بطريقة الصاااااعبة، القضاااااايا :مثل معقدة، قضاااااايا أنها على تقديمها على القادرة الرقمية القصااااا  مع ماتتال ن  العميقة،
 (.2016 )األسطل، درامية
سة:  مشكلة  سة  هذه من الغرض نن الدرا ستراتيجية  وفق الوطنية التربية تدريس فاعلية نلى التعر  هو الدرا  القص   ن
 . األردن في األساسي السادد طلبة لدأ التعلم نحو والدافعية المواطنة مفهوم تنمية في الرقمية
  التالي: الرئيس السؤال عن االجابة نلى الدراسة هذه سعت الدراسة: مشكلة عناصر

 نحو والدافعية المواطنة مفهوم تنمية في الرقمية القصااااا  نساااااتراتيجية وفق الوطنية التربية تدريس فاعلية ما 
 األردن؟ في األساسي السادد طلبة لدأ التعلم

 التالية: الفرعية األسدلة السؤال هذا عن تفرعت وقد

 السادد طلبة لدأ المواطنة مفهوم تنمية في الرقمية القص  نستراتيجية وفق الوطنية التربية تدريس فاعلية ما .1
 األردن؟ في األساسي

 األساسي السادد طلبة لدأ التعلم نحو الدافعية في الرقمية القص  نستراتيجية وفق الوطنية تدريس فاعلية ما .2
 األردن؟. في

 تية:اآل اوحصائية الفرضيات صيانة تم الدراسة أسدلة على اوجابة لغرض الدراسة: فرضيات
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 لدأ المواطنة مفاهيم اكتساب درجات متوسطات بين (α =0.05) مستوأ عند نحصائية داللة  و فرق يوجد ال .1

 التدريس. لطريقة يعزأ األساسي السادد طلبة

 التعلم نحو الدافعية اكتساب درجات متوسطات بين (α =0.05) مستوأ عند نحصائية داللة  و فرق توجد ال .2

 . التدريس لطريقة يعزأ األساسي السادد طلبة لدأ
  النظرية: أهمية

 مفهوم تنمية في البحث خالل من الرقمية القص  نستراتيجية وفق الوطنية التربية تدريس فاعلية عن البحث  .1
 تباين من هناك يكون قد ما نلى والتوصل األردن، في األساسي السادد طلبة لدأ التعلم نحو والدافعية المواطنة

  . فعاًل تحققت التي والنتائج المستهدفة النتائج بين
 العلمية، التعليمية المواقل في التكنولوجية المستجدات توظيل في والتربوية التعليمية المؤسسات اهتمام من تنبع .2

 المجال تفتح قد فإنها التعليمية، والم،رجات التربوية اونتاجية لتحسين الطلبة باحتياجات است،داماتها وربط
  ملابهه. أخرأ دراسات لعمل التربويين الباحثين قبل من عليها البناا ويمكن

 ووسائل التعليمية المواد بين الدمج كيفية على العلمي التطور تواكب معاصره تدريس بطرق المعلمين تعريل .3
 المواطنة. مفهوم وندراك الوطنية التربية تعلم على الطلبة مقدرة من تسهل تعليمية

 واالصطالحية: جرائيةاإل التعريفات
 وفيديو وصورة  صوت  من المتعددة الوسائط  مع المدمج القص   رواية "فّن نهاأ روبن دوجان عرفها الّرقمّية القصص 
 ,Dogan, Robin) ما"  بموضاااااااوع المتعّلمين نعالم أو األحداث  سااااااارد أو الحكايات    حكي بهد   تقنية؛  وبرمجيات 

2008,34). 

 مفهوم نيضااااااااح نلى تهد   المتعددة  الوساااااااائط على المدمجة   القصااااااا  من مجموعة  أنها  فتعر  جرائياً ن ما أ
 وحوار وزمن وش،صيات    أحداث خالل من للتعلم وتدفعهم ،األساسي    السادد  للصل  الوطنية التربية مادة من المواطنة

 الوطنية. التربية لمادة خصيصًا عدادهان يتم نلكترونية برمجية خالل من تقديمه ليتم
 وضااعية فهي وطن، دولة تحت المنضااويين المجتمع ألفراد سااياسااي "وصاال أنها (2006،67 )القباج، يعرفها المواطنة

 االسااتبدادية األنظمة في اللااأن هو كما تبعية نير الوطن مع شااراكة عالقة الدولة مع العالقة وتجعل الجنسااية على تساامو
 مواطنين". ال رعايا األفراد فيها يعتبر التي واالقتصادية

 يحققها التي الدرجة خالل من قياسااها ويمكن ،بالمواطنة تتعلق مفاهيم من الطلبة يكتساابه ما نهاأ جرائيًان وتعر 
 .انالباحث أعدها التي القياد أداة على المتعلم

 نهو وتوجهه استمراره  على وتعمل وأدااه سلوكه  تحرك التي للمتعلم، ال،ارجية أو الداخلية الحالة أنها وتعر  والدافعية
 ووعيااه المعرفيااة وبناااه المتعلم ومعااار  أفكااار تحرك داخليااة حااالااة فهي المعرفيااة، الناااحيااة من أمااا الغااايااة. أو الهااد 
صلة  على عليه تلحف وانتباهه، ستمرار  موا سي.  المعرفي التوازن حالة نلى للوصول  األداا وا  العوامل أهم من وهي والنف
  لدأ والممارسااااات والميول العادات تكوين في عليه يعتمد الذل واألساااااد البلاااارية للطاقة مصاااادر فهي للتعلم، المثيرة
 (.2005 )احمد، المطلوب. الهد  نحو وتوجهه سلوكه تعديل نلى المتعلم تدفع التي القوأ تعد أنهاو األفراد.
 الرقمية القصاااا  على المعتمد الحصاااا  تقديم خالل الطلبة تؤثر التي العوامل مجموعة :جرائيًاإ للتعلم الدافعية تعرف
 نهاأو ،للمتعلم كهد  التعلم يتحقق حتى النلااااث هذا في واالساااتمرار موجه، بأنلاااطة الطلبة وقيام ،الوطنية التربية لمادة

 لتحقيق الرقمية القصاا   أساالوب  على للتدريب خضااوعهم  خالل من الطلبة عليه يحصاال  سااو   التي الدرجات مجموع
 الدراسة. نايات
  : ومحدداتها الدراسة حدود

 األساسي. السادد الصل طلبة على الدراسة مجتمع اشتمل البشرية: الحدود
- الكورة لواا -ربدن محافظة في الحكومية المدارد في الساااادد الصااال طلبة على الدراساااة تطبيق تم المكانية: الحدود
 األردن. في للبنين األساسية كفرعوان مدرسة
 (.2019/2018) الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل في الدراسة هذه نجراا تم الزمانية: الحدود

  في: الدراسة وتتحدد
 حدود خارج النتائج تعميم يصعب  ولذلك ،الحكومية رداالمد في األساسي   السادد  الصل  طلبة على العينة اقتصار  ▪

 العينة.
 أخرأ. دراسات على النتائج تعميم يصعب ولذلك است،دامها تم التي األدوات على بناا الدراسة نتائج تتحدد ▪
 .المست،دمة لألدوات والثبات والصدق السيكومترية ال،صائ  ضوا في الدراسة نتائج تعميم يمكن ▪



2021

 
 

228 

 وبنيته  التعليم أهدا   تلااااااامل   فهي والعناصااااااار،   الجوانب  متعددة  عملية  التربوية  العملية  تعد  النظرل طار او
 أبعاد نلى وتفريعه تجزئته يمكن العناصاااار هذه من عنصاااار وكل ،وعالقاته ونظمه وندارته ووسااااائله وطرائقه ومحتواه
 فقط ليس وتغيرات تحسااااينات ندخال يتطلب ننتاجيته، وزيادة كفايته ورفع التعليم نصااااالح أنو كثيرة، فرعية وعناصاااار

 واألبعاد  الجوانب  هذه  ألن المتفرعة؛  عناصاااااااره   أجزاا من جزا كل  على بل  ،الرئيسااااااااة عوامله  من عامل    كل  على
 يالحظ ن  األخرأ، األجزاا في سااااالبي أثر له كان منها جزا أل أهمل ن ا ومتداخلة، متفاعلة ّكلها واألجزاا والعناصااااار
 عددًا يمارساااااااون يزالون ال المادة هذه مدرساااااااي من العظمى الغالبية أن المدارد في الوطنية التربية بتدريس المهتمون
 األخرأ. التقليدية الطرائق وبعض والمناقلة المحاضرة في ينحصر يكاد الذل التعليمي النلاث أوجه من محددًا

 والهواتل الرقمية الكاميرات :مثل ،الرقمية األجهزة اساات،دام يتم سااريعة، بوتيرة التقنيات تطور اسااتمرار ومع
 (DS) الرقمية القصاا  رواية ، التعلم لتسااهيل التعليم في متزايد بلااكل اللاا،صااية والحواساايب الوظائل متعددة ال،لوية
 ولكن الرقمية، القص   لرواية التعريفات من العديد وهناك التعليمية. العملية لدعم الرقمية األجهزة است،دام  طرق نحدأ
 القص  وتستمد ، المتعددة الوسائط وموارد أدوات مع المعلومات وتتبادل ،قصًصا ترول أنها تعريفها يمكن عام، بلكل
 بالحياة نابضااة وألواًنا عميقة أبعاًدا يعطي مما ، مًعا والصااوت والساارد والموساايقى الصااور نسااج خالل من قوتها الرقمية

  .)2015واألفكار)شكر، والمواقل للل،صيات
 بتعزيز والمعلمين للطالب تساامح قصاايرة قصاا  ننلاااا عملية هي تعليمية بيدة في الرقمية القصاا  رواية نن
 القصاا  رواية وتساات،دم تعاوني، فريق في العمل على القدرة وتسااهيل الملااكالت، وحل المعلومات جمع في مهاراتهم
 هذه حول اجتماعي مجتمع ننلااااا فرصاااة للمسااات،دمين يتيحو ال،اصاااة، قصاااصاااهم لي،بروا الناد قبل من شاااائع بلاااكل

 ونلاااا التعلم وسااهولة الرقمية، لألجهزة نساابًيا المن،فضااة التكلفة بساابب الرقمية القصاا  اساات،دام ازداد وقد القصاا .
 (.Chung, 2008) وملاركتها القص  عرض يمكنف ،الويب على المواقع من العديد وتوافر رقمية، قص 

 الرقمية والقصااا  الوطنية التربية المحتوأ هذا ويتضااامن ،الدراساااة بهذه المتعلق للمحتوأ عرضاااًا يلي وفيما
 التعلم. نحو والدافعية

 بمرور متزايدًا اهتمامًا تلقى تزال وال لقيت التي المواضاااايع من الوطنية التربية تعد : ومفهومها الوطنية التربية
 هذه  على بها  وتعود تعطيها  التي للثمار  نتيجة  و لك  الفكرية،  أيديولوجياتها     باختال   اونسااااااااانية  المجتمعات  في الوقت 

 الذل المجتمع أو مجتمعه في صالحاً  ننساناً  يكون ألن ؛تؤهله تربية اونسان  تربية نلى تلير  الوطنية فالتربية المجتمعات؛
 أشااااكال من شااااكل أل وجود قبل داخلي بوازع مجتمعه وتجاه نفسااااه تجاه بها ويلتزم ،بواجباته يقوم ن  ؛به يعيش أو يحيا

 .(2002 )فريحة، السلطة أو المراقبة
 األولوية  حول الم،تصاااااااين بين اتفاق  يوجد  ال أنه  على التأكيد   يجب  المواطنة  لتربية  الحديثة   االتجاهات   لبيان و

 بتعليم تعنى التي المعرفية  اودراكية  لألهدا   األولوية  تكون هل  التعليمي، النظام  أهدا   من ألل تعطي أن يجب  التي
 مواطن ونيجاد المواطنة، يكتسااااابوا لكي األفراد بإعداد تعنى التي القيمية لألهدا  تكون أو والمعار ؟ المهارات األفراد
 أكثر األفراد جعلت أن تحاول التي االجتماعية التنلدة  ألهدا  تكون أو المجتمع؟ حياة في للملاركة  صحيحة  بقيم يحتفظ
 (.2005 اآلخرين)الظاهر، مع متبادلة ش،صية عالقات في للدخول توافقًا

 الرئيس الهد  يمثل الصاااااالحة المواطنة تحقيق أن على الم،تصاااااين بين عامًا اتفاقًا هناك أن يتضاااااح هنا ومن
 أخرأ، نلى دولة  من يتفاوت  االهتمام  هذا  ولكن الوطنية،  بالتربية   لالهتمام  بها  أدأ مما  الدول،  كل  في التربول للنظام 
 الديمقراطية تنمية في  لك ويتمثل ،والفعالة الصااالحة المواطنة تنمية في المدرسااة دور على التأكيد يجب  لك ضااوا فيو

 المواطنة. لتنمية المدرسية الحياة داخل الم،تلفة التدريس طرق على والتأكيد ،التربية باست،دام
 الوطنية: التربية خالل من المواطنة دور تفعيل في المدرسة دور

 بالفاعلية الطالب نحسااااد تلاااكيل على كبيرة بدرجة تسااااعد التي ال،اصاااة بيدتها لها اجتماعية وحدة والمدرساااة
 أنها خاصة السياسية التنلدة عملية في حيويًا دورًا تؤدل فهي القائم. االجتماعي البناا تجاه نظرته تحديد وفي الل،صية،

 واالتجاهات القيم نرد تتولى فهي زوايا، عدة من و لك األسااااااارة، نطاق خارج للطالب المباشااااااارة األولى ال،برة تمثل
 التي الم،تلفة واألنلااطة  الدراسااية  والكتب المناهج خالل من مقصااودة  بصااورة  السااياسااي   النظام يبتغيها التي السااياسااية  
 والعدوان، )الحضااارمي األخرأ المؤساااساااات  أو األسااارة في الحال هو كما تلقائية بصاااورة وليس الطالب، فيها ين،رث
2003.) 

  ات العالقة  تكون فقد  أخرأ، نلى مدرساااااااية    بيدة  ومن آخر نلى معلم من والطالب   المعلم بين العالقة  وت،تلل
 أسااااليب اسااات،دام نلى  لك يتجاوز وقد ،المعلم يطرحها التي واألفكار اآلراا يناقش أن للطالب تسااامح ال سااالطوية طبيعة

 آرائهم عن يعبرون لتركهم الحرية  من بنوع الطالب مع يتعامل   ديمقراطية  طبيعة   ا المعلم يكون أو والقهر، االساااااااتبداد 
 تأثيره  اك أو األسااالوب ولهذا بأنفساااهم، ثقتهم وزيادة ،شااا،صاااياتهم نمو على يسااااعد مما مفيد نقاش خالل من وأفكارهم
 (.2002 اويجاب)فريحة، أو بالسلب سواا الطالب اتجاهات على المؤكد
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 واالنتماا الذاتي باالقتدار الطالب لدأ اوحساد  نمو ويتوقل المدرسة،  ودارة معينًا أسلوباً  مدرسية  ندارة ولكل
 النساااياب به تسااامح الذل والحد المدرساااة، شاااؤون في والمسااااهمة التنظيمات هذه نلى انضااامامه نمكانية على االجتماعي
 الحفظ على يعتمد نظام ففي الطالب، على المدرسااااااي النظام طبيعة تأثير يتضااااااح هنا ومن االتجاهات، معظم في اآلراا

 والمنافسة  الغش ظاهرة وتتفلى  الفردية النزعات تبرزو الطالب، لتقويم الوحيد المؤشر  االمتحانات نتائج ويعد والترديد،
 والجماعية االبتكار قيم ويغرد الحر واالطالع القرااة على يقوم تعلم نظام في النزعات هذه مثل ت،تفي بينما السااااااالبية،
 (.2005 )الظاهر، والتعاون

 داخل الحياة ونوعية تركيبة نن ن  الوطنية، التربية نليه تهد  ما تحقيق في مباشراً  تأثيرًا لها المدرسية  البيدة نن
 يرون الذين التربويين بعض يعتقدو المقررة، ومحتوياته بمواده الرسمي  المنهج عمل من أكثر الطالب في تؤثر المدرسة 
 فممارسااة المدرسااة. داخل السااائدة والقواعد النظم أل ال،في، المنهج خالل من الوطنية التربية تطوير أو تحسااين نمكانية
 كيل يتعلمون تجعلهم ساااو  مدرساااتهم في تواجههم التي والملاااكالت ال،الفات وحل أنفساااهم، تعليم لمساااؤولية الطالب
 ليتم بالمدرساااااااة،   االلتحاق  الطالب   يلزم أنه  التربويين من أخرأ مجموعة  تعتقد  بينما  مجتمعاتهم  في بمساااااااؤولية  يعملون
 مجتمعه  في المساااااااؤول البالغ  المواطن بدور  القيام  يمكنه  حتى الرسااااااامي المنهج طريق عن وكفايته   قدراته   على الحكم
  (2004 )نبهان، مستقباًل

 مأ مساااااتقلة دراساااااية كمادة ساااااواًا عليها، تقوم التي التربوية بالغايات والمواطنة الوطنية التربية تدريس ويتأثر
 وهذه ،تدريسها  خالل من الوطنية التربية اهدا  تحتها تندرج مجاالت خمسة  وهناك االجتماعية، الدراسات  في متضمنة 
 : هي ،المجاالت

 الوطنية التربية فإن يليه، الذل للجيل األول الجيل ثقافات أو التراث نقل أجل من الوطنية التربية تدريس عند .1
 القرارات. الت،ا  هيكل أو كإطار والقيم التقليدية والمعلومات المعار  نقل نلى تهد 

 قاعدة لبناا االجتماعية العلوم وتعميمات مفاهيم بتعليم تهتم الوطنية التربية ،فإن الوطنية التربية تدريس عند .2
 بعد. فيما تعلمها يتم معلومات

 است،دام نلى تسعى الوطنية التربية فإن واالستقصاا، والبحث التأملي التفكير أجل من الوطنية التربية تدرد عندما .3
 وحل القرارات الت،ا  معرفتها المواطن يحتاج التي والمعلومات المعار  على والحصول ،التفكير عمليات
 تواجهه. التي الملكالت

 الطالب قدرة تنمية نلى تسعى الوطنية التربية فإن االجتماعي، النقد أجل من االجتماعية الدراسات تدريس عند .4
 الملكالت. حل طريقة است،دام خالل من القائم االجتماعي والوضع التقليدل أو السابق التراث وتنقيح ونقد الختبار

 ،اويجابي الذاتي المفهوم ونمو بتطوير تهتم الوطنية التربية فإن الل،صية، نمو أجل من االجتماعيات تدريس عند .5
 .(2006 )اللناق،قول ونحساد بفاعلية الطالب ش،صية وتطوير

 بالبنية الطالب ووعداد االجتماعية، التنلاااااادة أو التآلل وبراز نقل أداة أفضاااااال تعد االجتماعية الدراسااااااات نن
 أساااااهمت التقليدية التنلااااادة طريقة في الوحيدة القوة نقطة نن ن  والمجتمع، المدرساااااة في القائمة أو الموجودة االجتماعية

 والعدوان، )الحضاارمي المجتمع في الوطنية التربية مهمة في فعال بدور تقوم االجتماعية الدراسااات جعل في بارز بدور
2003.) 

 برزها:أ من ولعل والوطنّي، اونسانّي الصعيدين على الفوائد من للعديد تحقيقها في المواطنة أهمية وتتجّلى
 والصااراعات ال،الفات، من وخالية آمنة اجتماعية بيدة المواطنة ت،لقف ؛ المجتمع أفراد بين الوجدانية الروابط تقوية ▪

 الثقافّي. واالختال  الحضارّل، التنازع بفعل الحاصلة
 من عليه  بما  مواطن كلّ  التزام وتضااااااامن المواطنين، حقوق المواطنة  تصاااااااون حيث  الواجبات  وأداا الحقوق حفظ ▪

 والحكومة. المواطن بين المتبادلة الثقة يعّزز الذل األمر واجبات،
 قضااائّي، جهاز أّل أمام المواطنين جميع تساااول المواطنة قيم تطبيق على ينطول ن  ؛ المساااواة وتحقيق العدل نقامة ▪

 )أبو العامة الثروات توزيع عند المالّية والحصااااا  الوظيفّية، للفرص بالنسااااابة الحال وكذلك الدولة، في حكومّي أو
 .(2010 حليش،

 جنسيتها،  ويحمل فيها، يقيم التي والدولة اونسان  بين الناشدة  االجتماعية العالقة تلك نلى المواطنة مفهوم ويلير 
 أل دون آخر مواطن كأّل حقوقه على الدولة في فرد كل حصاااول نلى ضاااافةن حكمها، في ويلاااارك لقوانينها، وي،ضاااع
 المجتمع)جاب في ملاااركًا عضااوًا الفرد يصاابح أن نلى يؤدل مما الدولة؛ تجاه الواجبات بأداا االلتزام مراعاة مع تمييز،
 (.2003 اهلل،
 :الرقمية القصص بناء



2021

 
 

230 

 ساااااتصااااابح  والتي قصاااااة، كتابة الطالب على يتعين ن  ؛ واًلأ السااااايناريو بكتابة يبدأ الرقمية القصااااا  بناا نن
سيناريو    كرنا وكما جديدة. بأفكار يساهمون  وسو   ،القصة  كتابة في البعض بعضهم  يساعدون  سو   الفيلم. في كما ال
 القصاااااااة. تأليل في النجاح أرادوا ن ا متعاونين  يكونوا أن عليهم ألن عنه  ننى ال أمر فريق من كجزا العمل  فإن أعاله،
 ناجح. نير نهائي منتج نلى سيؤدل متوسًطا نًصا أن حقيقة أيًضا الطالب يدركو

 الصور  اختيار نما يمكنهم القصة.  لتوضيح  الطالب قبل من الصور  اختيار يتم والموسيقى:  الصور  اختيار ثانيًا:
 ؛التكنولوجية والكتابة القرااة معرفة تحسين  من الطالب سيتمكن  ، الطريقة وبهذه جديدة. صور  التقاث نماو اونترنت من
 مهاراتهم تطوير على يساااااعدهم مما ،  لك نلى وما والموساااايقى الفيديو مقاطع مع التفاعل على قادرين ساااايكونون ألنهم

 (2012 )قربان، اوعالمية.
 التجويد أو النطق أخطاا على التركيز مع بأصااااواتهم القصااااة الطالب يسااااجل النصااااي: البرنامج تسااااجيل ثالثًا:

 كل بذل على تلاااااجيعهم خالل من للمتعلم اللااااافوية المهارات يعزز التدريب هذا كمتعلمين. لديهم تكون قد التي المحتملة
 ممكن. جهد

 عليهم سااايتعين بل فحساااب، النهائي عملهم بلاااأن القلق نلى الطالب يضاااطر لن المكتملة، القصاااة عرض وأثناا
 في زمالئهم مع جنب نلى جنبًا الطالب يتدرب سااو  الساابب، لهذا عامين. كمتحدثين وصااقلها مهاراتهم ممارسااة أيضاًاا
 و لك والنطق، التجويد أيضاً  بل فحسب،  النقاث تلمل  ال والتي العرض، في مهاراتهم تحسين  يحاولون وسو   الصل، 
 (2009 )شيمي، تدريجي بلكل الكاملة التواصلية الكفااة تطوير أجل من

 عملية بجلسااة األقل، على الطالب، بتزويد المعلمون يقوم أن الملااروع بدا قبل المهم فمن ساابق، ما نلى نضااافة
 بناا ثنااأ لهم التقني الدعم وتوفير ،اساااات،دامها ساااايتم التي التكنولوجيا حول واضااااحة تعليمات الطالب فيها يتلقى واحدة

 الملاااهدين تجذب بطريقة يقدمونه سااو  ما الطلبة يحدد أن الضاارورل من ألنه ؛الرقمية روايتهم من الرقمية القصاا 
 (.2016 )عفيفة للفهم سهوله اكثر وتكون
 التعلم: نحو الدافعية ثانيًا:

 مجاالته من مجال أل في التعلم عملية من الهد  تحقيق عليها يتوقل التي األسااااساااية اللاااروث من الدافعية دتع
 المعلومات تحصاااايل مأ ،بعضااااها تعديل أو والقيم االتجاهات تكوين مأ التفكير، وطرق أساااااليب تعلم في سااااواا المتعددة،
 أخر نلى الملااااكالت حل في أو والمعار  المعلومات تحصاااايل أو بعضااااها تعديل أو والقيم االتجاهات تكوين أو التفكير
  والممارسة. التدريب لعوامل ت،ضع التي السلوك أساليب جميع

 دافعية مساااتوأ نلى يرجع و لك أخرأ مواقل دون المواقل بعض في والرنبة بالنلااااث يتميز الفرد سااالوك نن
 نتيجة معين موقل في الفرد لدأ ناشدة  حالة الدافعية تعتبر ولذا نيرها دون المواقل هذه في السلوك  ممارسة  نحو الفرد
 الفرد سلوك  توجه التي هي المتغيرات وهذه الموقل هذا في ال،ارجية المثيرات بعض وجود أو الداخلية، العوامل بعض
  الموقل. في السلوك من الهد  يحقق نن يستطيع حتى محددة بطريقة نيرها دون معينة وجهة

 يتلقاه ما وتقييم وفرز تحليل من تمكنهم من الطلبة، لدأ التعلم ومهارات الدافعية تنمية فإن على  لك ضااوا وفي
 على نيجابيًا ينعكس الذل مراأل .بسااااهوله المعلومات نيصااااال على قادرة جديه تعليمية طرق وتبني معلومات، من الطلبة
باحث    رأأ وقد  التعليمية،  العملية   الحفظ على تعتمد  مجردة ومعار   جامدة    نظرية  بصاااااااورة تدرد  المادة  هذه  أن انال
 بالتقدم   مرتبطة  الرقمية  القصااااااا  نساااااااتراتيجية   توظيل نوأ وتزول، قصااااااايرة لفترة الطالب    هن في وتبقى والتذكر 

 (.2016 )عفيفة التعلم نحو الدافعية تنمية نلى تؤدل نأ الممكن من التي التكنولوجي
 التي الدراسااات بعض عرض يمكن الحالية الدراسااة بموضااوع المتعلق النظرل دباأل نلى بالرجوع السؤؤابقة: الدراسؤؤات
 و لك ،التعلم نحو والدافعية المواطنة موضوع  تناولت التي الدراسات  نلى نضافة  ،الرقمية القص   ستراتيجيات ن تناولت
 تي:اآل النحو على

 تعر لل هدفت دراساااااة (Figg, c, Ward, R, & Guillory, D, 2006) وجليورل ووارد فيج من كل أجرأ

 الدراسااااات محتويات في الفيديو لقطات وننتاج ،والكتابة التدريس مهارات تنمية في الرقمية القصاااا  اساااات،دام أثر نلى
 أل عام، 12-9 بين تراوحت التي العمرية المراحل من مرحلة كل من طالبًا 39 من الدراسااة عينة وتكونت االجتماعية،
 مدينة مدارد في وتطبيقاته الفيديو بتكنولوجيا المسااامى الدراساااي المقرر على الدراساااة طبقت وقد، طالبًا 156 بمجموع
 ووجاد  ،2005 وربيع خريل في تطبيقااه وتم الرقميااة القصااااااا  توظيل على بتصاااااااميمااه يقوم ن  ،كناادا في نياااجاارا 

 نمكانية أنو الكتابة، مهارات تطوير على شجعهم الرقمية القص  وحكي تصميم في فيج نمو ج است،دام  نأ الملاركون 
 في التكنولوجيا اسااات،دام من كمعلمين مكنتهم الرقمية القصااا  وتطوير تصاااميم في الرقمية التكنولوجيا أدوات اسااات،دام
 بالقصااا  االهتمام على الدراساااة  أوصااات و ،هاوتطوير التعليمية الفيديو لقطات لبناا جيدة وتنسااايقات  تصاااميمات  عمل
 الطلبة. لدأ التدريس مهارات تنمية في أثر من لها لما الرقمية
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 الثاني الصااال طالب من الدراساااية عينتها تكونت دراساااة (Dogan, Robin, 2008) وروبن دوجان وأجرأ

 للقصاا  المعلمين اساات،دامات نلى للتعر  هدفت، األمريكية تكساااد والية في التعليمية والك ريفر مؤسااسااة  في علاار
 عينة من (%77.4) نسبة أن الدراسة توصلت وقد .الطلبة على االست،دام هذا تأثير معرفةو الصفية، نرفهم في الرقمية
 القصااا  يسااات،دمون (%80.4) نأو الصااافية، الغر  في الرقمية القصااا  سااات،داماب معرفة أية لديهم ليس الدراساااة
 قلياًل عددًا هناك وأن بأنفساااهم،  يعدونها التي الرقمية القصااا   يسااات،دم  قلياًل عددًا وأن اآلخرين، قبل من المعدة الرقمية
 الرقمية القصاا  اساات،دام نأ نلى الدراسااة توصاالت وقد الطلبة، من نعدادها يتم التي القصاا  على اساات،دامه في يعتمد
 على الدراساااااة وأوصااااات للتعلم. دافعيتهم من ترفعو الطلبة، لدأ العرض ومهارات التقنية المهارات مساااااتوأ من يرفع

 العرض. ومهارات التقنية المهارات لتعلم دافعيتهم رفع من فيها لما الصفية الغر  في الرقمية القص  است،دام
 مهارات تنمية في الرقمية القصااا  توظيل فاعلية عن للكلااال (2016) األساااطل جراهاأ خرأأ دراساااة وفي

 اشتملت أدوات است،دام تم الدراسة هد  ولتحقيق ، بغزة األساد الثالث الصل طلبة لدأ الرياضية اللفظية المسائل حل
 الرياضااااااية، اللغوية المهارات واختبار الرقمية، القصاااااا  رواية على القائم المعلم دليلو الرقمية، القصاااااا  بناا على
 تمو الم،تلطة،  االبتدائية   يونس خان بمدرساااااااة  الثالث  الصااااااال طلبة  من وطالبة  طالباً  70 من الدراساااااااة عينة  تكونتو

 الدراسااة نتائج وأظهرت التجريبي، المنهج انالباحث واساات،دم وضااابطة(، )تجريبية متساااويتين مجموعتين على توزيعهم
 درجات متوسااااطات بين (α=0.05) مسااااتوأ عند نحصااااائية داللة  ات فروق وجود الدراسااااة أدوات بيانات تحليل بعد

ضابطه(  )التجريبية المجموعتين في الطلبة صالح  البعدل التطبيق اختبار في وال  على وبناا التجريبية. المجموعة الطلبة ل
 لجعل الرياضااايات تدريس أثناا المتعددة الوساااائط واسااات،دام ،الرقمية الرواية توظيل بضااارورة الدراساااة أوصااات  لك

 حديثة. تدريس كطريقة المدرسية المناهج حوسبة اعتمادو ،للفهم قابلية أكثر الدراسية المناهج
 القصاا  نسااتراتيجية فاعلية عن بالكلاال هدفت دراسااة (2016) والجر  ، درويش و مهدل من كل وأجرأ

 تم طالبة (56) من الدراسة  عينة وتكونت ،التكنولوجية المفاهيم بغزة األساسي   التاسع  الصل  طالبات نكساب  في الرقمية
 تم الدراساااة هذه ولتحقيق ،( مجموعة لكل طالبة 28) وضاااابطة تجريبية مجموعتين على وتوزيعهم ،علاااوائيًا يارهمتاخ
 أداة تطبيق وبعد  متعدد،  من االختيار  شاااااااكل   في مفهوم (65) من تكونو التكنولوجية(،  المفاهيم  )مقياد  دراساااااااة بناا 

 الداللة مساااااااتوأ عند نحصاااااااائية داللة  ات فروق وجود التالية: النتائج الدراساااااااة أظهرت التجربة، ونكمال الدراساااااااة
(0.01>=α) ووجود التكنولوجية. المفاهيم مقياد في والضابطة  التجريبية المجموعة في الطالب درجات  متوسط  بين 

 مقياد في التجريبية المجموعة في الطالبات درجات  متوسااااط بين (α=<0.01) داللة مسااااتوأ عند ونحصااااائية فروق

 لغرد بفعالية الرقمية القص   نستراتيجية  تميز نلى تلير  مما .هاوبعد الرقمية القص   تطبيق قبل التكنولوجية المفاهيم
 نزة. في التكنولوجية المفاهيم في األساسي التاسع الصل طالبات عند التكنولوجية المفاهيم

 الّثالث صاااّاّللل الّرقمّية القصاااّاة باساااات،دام العربّية اللغة ماّدة تدريس أثر بعنوان دراسااااة (2016) عفيفة أجرأ
لط  االستماع  مهارات تنمية في األساسي     تنمية في رقمية قصة  است،دام  تأثير دراسة  نلى هدفتو ،اوبداعّي والّتفكير الّن
 عمان، مدينة في االبتدائي الثالث للصااااااال العربية اللغة دورة في للطالب اوبداعي والتفكير الفعال االساااااااتماع مهارات
 في ال،اصة  التعليم ندارة مدارد نحدأ في قسمين  على موزعة الثالث الصل  من طالًبا (36) من الدراسة  عينة وتكونت
 اللغة وتدرد وطالبة، طالبة (19) من وتكونت ،التجريبية المجموعة مجموعتين نلى علااوائيًا ووزعتا عمان، العاصاامة
 طالبًا (17) من المكونة الضابطة  المجموعة األخرأ المجموعة تمثل بينما ،الرقمية القصة  نستراتيجية  باست،دام  العربية
 االسااتماع.  اختبار تطوير تم الدراسااة  هد  ولتحقيق المعتادة، الطريقة باساات،دام  العربية اللغة مادة تدريسااهم  تم وطالبة،

 بعد األدوات تطبيق تم األصالة(، و المرونة،و )الطالقة، اوبداعي التفكير قدرات ضوا  في اوبداعي للتفكير واختبارآخر
 بين نحصاااااائية داللة  ات فروق وجود الدراساااااة دواتأ بيانات تحليل بعد النتائج أظهرتو وثباتها، صااااادقها من التحقق

 المجموعة لصااالح العربية اللغة مادة في البعدل االسااتماع اختبار في األساااسااي  الثالث الصاال طلبة درجات متوسااطات
 االخالقية والقيم االجتماعية المهارات تنمية في الرقمية القصاا  اساات،دام تفعيل بضاارورة الدراسااة وأوصاات التجريبية،

ست،دام  أثر بيان على االبتدائية المرحلة طلبة لدأ  لديهم األخالقية والقيم االجتماعية مهارات تنمية في الرقمية القص   ا
. 

 دراسااااة – والمدنية الوطنية التربية كتب في الرقمية المواطنة بعنوان تحليلية دراسااااة (2017) طوالبة وأجرأ
 ونلمام والمدنية، الوطنية التربية كتب في الرقمية المواطنة مفاهيم تضااااامين درجةل التعر  نلى الدراساااااة هدفت تحليلية،
 قصااابة مديرية في والمدنية الوطنية التربية معلمي من معلمًا (43) من الدراساااة عينة تكونت وقد بها، الكتب تلك معلمي
 قصبة  مديرية في األساسية   للمرحلة والمدنية الوطنية التربية كتب جميع يارتاخ وتم القصدية،  بالطريقة اختيارهم تم نربد
 التي الدراسااااااة بيانات جمع في المحتوأ وتحليل المقابالت على الباحث اعتمد وقد 2017ة 2016 الدراسااااااي للعام نربد

 أل من وخلوها الرقمية، المواطنة مصااااطلح اساااات،دام من والمدنية الوطنية التربية كتب جميع خلو نلى نتائجها أشااااارت
 والمدنية الوطنية التربية كتاب في منها مفهومًا (36) ورد مفهومًا؛ (56) تضاااامنت حين في مفهومًا. (63) لـااااااااااا تكرار
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 ومحو الرقمي الوصااااول وأن األكثر. على مرات ( 3) منها مفهومًا (33) تكرارات عدد كان كما وحده، الثامن للصاااال
 محاور خمساااة وأن والمدنية، الوطنية التربية كتب جميع في مفاهيمهما بعض وردت اللذان المحوران هما الرقمية ةاألمي
 نلى النتائج أشارت  وكذلك الثامن. للصل  والوطنية الوطنية التربية كتاب في نال مفاهيمها من أل ترد لم تسعة  أصل  من
 بتطوير الدراساااة وأوصااات الرقمية، المواطنة ومفاهيم بمحاور كبير بلاااكل والمدنية الوطنية التربية معلمي معرفة تدني
 نختالفها. على المراحل بكافة الوطنية التربية كتب قي الرقمية المواطنة مفاهيم تضمن

 في م،تلفة انها كما الدراساااة اجراا مكان حيث من ت،تلل انها الدراساااة هذه يميز ما السؤؤؤابقة: الدراسؤؤؤات على التعقيب
 لدأ التعلم نحو والدافعية المواطنة تنمية في الرقمية القصاااااا  نسااااااتراتيجية وفق الوطنية التربية تدريس لفاعلية تناولها
 تجريبية لمجموعتين التجريبي شاابة المنهج السااابقة الدراسااات معظم واساات،دمت ، األردن في األساااسااي  السااادد طلبة

 تطبيق بعد ما نيجابية نتائج أظهرت السااابقة الدراسااات جميع أيضااًا ، الدراسااة هذه في المتبع المنهج نفس وهو وضااابطة
 بمهارات اهتمت التي (2016األساااطل) دراساااة مع واختلفت ، التقليدية بالطريقة مقارنة للتدريس كطريقة اوساااتراتيجية

 جاا ايضاً  االختال  نأ نجد (2016ن)يوأخر مهدل دراسة  وفي ومكانها، الدراسة  عينة في ايضاً  واختلفت ،األسدلة  حل
 باست،دام  الدراسات  معظم وأوصت  ، الحالية الدراسة  ستركز  كما الدافعية على تركز ولم التكنولوجية المفاهيم محور في

  فاعليتها. الثبات نظرًا تدريس كطريقة الرقمية القص  نستراتيجية
  واإلجراءات: الطريقة

 الدراسة. عينة على تطبيقها ونجرااات دواتهاأو ومتغيراتها الدراسة لعينة وصفًا الفصل هذا يعرض
 المتكافدتين نير والتجريبية( )الضااابطة المجموعتين تصااميم نوع من التجريبي شاابه المنهج اساات،دام تم الدراسؤؤة: منهج

 بينما ،الرقمية القصااا  نساااتراتيجية وفق التجريبية المجموعة درسااات فد ،وبعدية قبلية واساااتبانة وبعدل قبلي باختبارين
 . العادل بالبرنامج الضابطة درست
 البالغ المدرسة  شعب  بين من علوائي  بلكل  شعبتين  وعددها الدراسة  في الملاركين  شعب  اختيار تم الدراسة:  مجتمع
 األولى المجموعة مجموعتين. نلى مقساامة وهي األساااسااي، السااادد الصاال من اطالب 60 من وتكونت شااعب، 4 عددها
 .اطالب 28 من وتكونت الضابطة المجموعة هي نيةاالث والمجموعة ،اطالب 32 من تكونت التجريبية المجموعة هي

 الدراساااية المادة شااارحه وكيفية والمدة بالطريقة اعتنى الذل البرنامج حساااب الدراساااة تجربة تطبيق تم الدراسؤؤؤة: ادوات
 الذين للطالب االختبار نفس تقديم تم وقد ،2019ة2018 الدراسااي العام من نياالث الدراسااي الفصاال خالل للمجموعتين،

 تقساااايمهم ثم ال أم التجربة قبل لديهم المهارات درجات في اختالفات وجود من للتأكد االختبار وبعد االختبار قبل جلسااااوا
 المجموعة تدريس تم حين في الرقمية القصااا  نساااتراتيجية باسااات،دام تدريساااها تم تجريبية، مجموعة مجموعتين؛ نلى

 توزيع تم  لك وبعد المجموعتين، تدريس ثنااأ ونلاااطاته الطالب بكتاب االسااتعأنة تم وقد االعتيادية. بالطريقة الضااابطة
 الملاركين. توزيع (1) الجدول يوضح . التعلم نحو دافعيتهم مدأ لمعرفة المجموعتين في العينة أفراد على استبانة

 الدراسة عينة (1) جدول
 العدد مجموعة

 32 تجريبية
 28 ضابطه

 60 المجموع

 : الدراسة أداتي
 : المواطنة مفهوم تنمية اختبار أوال:

 اآلتية: ال،طوات وفق البعدل االختبار بإعداد انالباحث قام

 بعنوان ال،امسة الوحدة مبحث في المواطنة مفهوم تنمية قياد نلى االختبار هد ا االختبار: من الهد  تحديد .1
 القبلي، االختبار باست،دام والتجريبية الضابطة للمجموعتين األساسي السادد الصل لدأ اويجابية المواطنة
 التي والتجريبية ، االعتيادية الطريقة باست،دام درست التي الضابطة للمجموعتين: البعدل االختبار واست،دام
 الرقمية. القص  نستراتيجية باست،دام درست

 مع متعدد، من اختبار نوع من موضوعية أسدلة صورة في االختبار فقرات صيانة تم االختبار: فقرات صيانة .2
 لكل متعدد من اختيار نوع من ، فقرة (22) من األولية بصورته االختبار وتكون فيها، الفقرات شروث مراعاة
 صحيح. فقط منها واحدة بدائل أربعة فقرة

 موضوعية أسدلة صيانة تمف النسبية، واألوزأن المواطنة مفهوم تنمية اختبار ال،اص المواصفات جدول نعداد .3
 األساسي السادد الصل لدأ اويجابية المواطنة بعنوان ال،امسة الوحدة مبحث تغطي متعدد من اختيار نوع من

 في موضحال والفهم التذكر مستوأ على (22) عددها البالغ )األسدلة( الفقرات توزيع تم وقد تدريسها. المراد
  اآلتي: المواصفات جدول
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 النسبي والوزن الفقرات وأعداد األهداف بين المواطنة مفهوم تنمية اختبار مواصفات (2) جدول
  األهداف

 الفقرات وأعداد النسبي الوزن
 الفهم التذكر

 %36.7 %63.3 النسبي الوزن

 12 10 الفقرات عدد

  ول المحكمين من مجموعة على االختبار عرض تم االختبار محتوأ صدق من للتأكد االختبار: صدق .1
 فيما التأكد بهد  و لك ،ومت،صصين الت،صصات الت،صصات م،تلل من األردنية الجامعات من االختصاص

 من وصحتها ووضوحها، الفقرات، صيانة من وللتأكد أجله، من وضع الذل الهد  يقيس االختبار كأن ن ا
 العلمية الدقة ومدأ التعليمية للمبحث وشمولها االختبار لفقرات اللفظية الصيانة صحة ومدأ العلمية، الناحية

 يحصل ولم  لك، ضوا في الفقرات بعض تعديل وتم ،واقتراحاتهم المحكمين آراا جمع وتم واألشكال، للرسومات
 االختبار. فقرات عدد في تغيير أل
 عينة أفراد من استطالعية عينة على األولية صورته في االختبار تجريب تم لالختبار: االستطالعية التجربة .2

 ومعامل االختبار فقرات وتمييز صعوبة معامل نلى التعر  بهد  و لك فردًا، (28) عددها بلغ التي الدراسة
 يلي: كما االختبار، لتطبيق المناسب الزمن وتحديد الثبات،

 درجة لتحديد االختبار لفقرات والتمييز الصااااااعوبة معامالت حساااااااب تم االختبار: لفقرات والتمييز الصؤؤؤؤؤؤعوبة .أ
 التالية: المعادالت باست،دام به، والتمييز والقوة االختبار فقرات صعوبة

 100 ×)الفقرة( للسؤال المحصلة العالمات مجموع = الصعوبة معامل
 السؤال عالمة × الطالب عدد          

 الدنيا الفدة من المحصلة العالمات مجموع – العليا للفدة المحصلة العالمات مجموع = التمييز معامل
 السؤال عالمة × الفدتين نحدأ في الطلبة عدد

 المواطنة مفهوم تنمية اختبار لفقرات والتمييز الصعوبة معامالت (2) جدول
 التمييز معامل الصعوبة معامل السؤال رقم

1 0.64 0.37 

2 0.70 0.31 

3 0.57 0.50 

4 0.59 0.52 

5 0.62 0.36 

6 0.55 0.42 

7 0.62 0.40 

8 0.65 0.45 

9 0.62 0.42 

10 0.62 0.52 

11 0.57 0.48 

12 0.61 0.38 

13 0.62 0.41 

14 0.51 0.50 

15 0.60 0.60 

16 0.57 0.45 

17 0.51 0.55 

18 0.55 0.42 

19 0.58 0.52 

20 0.51 0.40 

21 0.57 0.60 

22 0.57 0.75 

 الفقرات جميع نإف وعليه (،0.70–0.51) بين ما تراوحت قد الصااااعوبة معامالت أن (3) الجدول من يتضااااح
 تعد  الفقرات جميع نإف  وعليه  ،(0.75–0.31) بين تراوحت  قد  التمييز معامالت  أن يتضاااااااحو الصاااااااعوبة،  مقبولة  دتع 

 والمن،فض. العالي التحصيل  ول األفراد تمييز على قدرتها حيث من أيضًا مقبولة
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 هذا يعد ن  (،0.82) قيمته بلغت والذل (R-20, K) (20) ريتلاااردساان  كودر معادلة اساات،دام تم االختبار ثبات .ب

 شكله  في فقرة (22) يتضمن  االختبار نإف وبذلك مرتفعة، ثبات بدالالت يتمتع االختبار أن على مؤشراً  المعامل
 النهائي.

 استغرقه الذل والزمن طالب، أول خروج استغرقه الذل الزمن برصد  لك وتم لالختبار: المناسب الزمن تحديد .ج
 (45) يساااول االختبار نع لإلجابة المناسااب الزمن أن وجد وقد الزمن، متوسااط حساااب ثم طالب، آخر خروج
 دقيقة.

 طالب أخر خروج زمن + طالب أول خروج زمن = لالختبار المناسب الزمن
                          2  

 واحدة( )حصة دقيقة 45 =    52 + 38   =                    
                                                       2 

 نلى تهد  التي االختبار تعليمات بوضاااااااع انالباحث قام وصااااااايانتها الفقرات عدد تحديد  بعد  االختبار:  تعليمات  .د
 .ممكنة صورة بأبسط االختبار عن اوجابة فكرة شرح

 بإشااااااارا  و لك الدراساااااااة تطبيق من األنتهاا وبعد ،2019ة4ة27 بتاريس االختبار تطبيق تم االختبار: تطبيق .ه
 .فيها التطبيق أجرأ الذل المدرسة في الوطنية التربية معلم ومساعدة انالباحث

 صاافر درجة أعطيت وقد ،انالباحث قبل من االختبار لتصااحيح اوجابة، نما ج ورقة نعداد تم االختبار: تصؤؤحيح .و
 )صااااااافر( لالختبار  الدنيا   العالمة  تكون وبذلك   الصاااااااحيحة،   اوجابة   حال  في واحدة  وعالمة  ال،اطدة،   لإلجابة  
 (.22) القصوأ والعالمة

 األساسي السادس الصف لدى اإليجابية المواطنة بعنوان الخامسة الوحدة مبحث تعلم نحو الدافعية لقياس استبانة ثأنيًا:
 الصل لدأ اويجابية المواطنة بعنوان ال،امسة الوحدة مبحث نحو الطلبة دافعية معرفة بهد  االستبانة  صممت 

 اآلتية: ال،طوات وفق الرقمية القص  نستراتيجية وفق األساسي السادد
 .بالدراسة العالقة  ات والمقاالت والدوريات واألبحاث والكتب والمراجع والمصادر السابق األدب مراجعة ▪
 .األولية بصورتها فقرة (26) على اشتملت وقد ، التعلم نحو السادد الصل طلبة بدافعية المتعلقة االستبانة نعداد ▪
 وهو خماسااااي تدريج االسااااتبانة من فقرة كل نعطاا فتم ليكرت، مقياد نمط على االعتماد تم االسااااتبانة تصااااميم في ▪

 تم وقد فقرة، (17) اويجابية الفقرات عدد وبلغ ،بلااااااادة( أعارضو أعارض،و أدرل، الو أوافق،و بلااااااادة، )أوافق
 وجابة   ناواثن  أدرل، ال وجابة   وثالثة  أوافق، وجابة   وأربعة  بلاااااااادة، أوافق وجابة   خمسااااااااة لتكون النقاث  توزيع

 قبل  من االختبار  يكون نجابة   بال فارنة   نات اخ  وجود حال  وفي بلاااااااادة، أعارض  اوجابة   واحدة  ونقطة  أعارض، 
 لتكون النقاث توزيع تمف فقرات (9) وعددها الساااالبية للفقرات بالنساااابة أما أدرل، ال وهي الوسااااطى لإلجابة انالباحث
 بلدة.  أعارض نقاث وخمسة  أعارض، نقاث وأربعة أدرل، ال نقاث وثالث أوافق، ونقطتين بلدة،  أوافق واحدة نقطة

 درجة. (130-26) بين يتراوح المقياد على العالمات مدأ أصبح وبالتالي
 من األردنية الجامعات في المحكمين من مجموعة على االسااااااتبانة عرض تم األداة صاااااادق من للتحقق : األداة صؤؤؤؤؤؤدق
 نبداا منهم طلبف ، الطويلة ال،برة  ول من التدريسااية المادة ومعلمي التربويين الملاارفين وبعض الت،صااصااات م،تلل

 ما ونجراا لها، اللغوية الصاايانة وسااالمة ووضااوحها، ومناساابتها الفقرات، مالئمة بمدأ تتعلق التي همئوآرا مالحظاتهم
 حددت التي واآلراا المالحظات ضاااوا وفي تعديل، أو حذ  أو نضاااافة من األداة في الفقرات قائمة على مناسااابًا يرونه
 .فقرة (26) فقراتها عدد لتصبح ، انالباحث عرضها التي الفقرات بعض تعديل تم المحكمين، من

 التي العينة  نفس )هي الدراساااااااة   عينة  خارج  علاااااااوائية   عينة  على األداة تطبيق تم األداة ثبات  من للتحقق :األداة ثبات 

 المجموعة نفس على األداة تطبيق عادةن تم وقد ،اطالب (30) أفرادها عدد بلغ المواطنة( مفهوم تنمية اختبار في است،دمت
 (Pearson Correlation) لبيرسااون البساايط االرتباث معامل اساات،دم الثبات معامل قياد ولغرض أساابوعين، مدة بعد

 .عاٍل ثبات بدرجة تتمتع األداة أن على تدل النتيجة وهذه (.0.89) قيمته وكانت
 التأثير من ومنعها سابقًا، المحددة المستقلة المتغيرات نير أخرأ، متغيرات أية ضبط أجل من الداخلية: المتغيرات ضبط
 يأتي: بما القيام تم التابعة، المتغيرات في
 الوحدة مبحث وهو نفسه، الدراسي المحتوأ المجموعتين من مجموعة كل الطلبة تدريس تم الدراسي: المبحث ضبط ▪

 التدريس نساااتراتيجية باختال  ولكن ،المقرر األسااااساااي  الساااادد الصااال لدأ اويجابية المواطنة بعنوان ال،امساااة
 (. االعتيادية \ الرقمية القص  )نستراتيجية

 اختال  من الرنم على المجموعتين، لكال التدريس لتنفيذ الالزمة الزمنية الفترة نفس تحديد تم بيق:التط مدة ضااااابط  ▪
 سبوعيًا.أ حصتين بواقع صفية حص  (4) لذلك الم،صصة الحص  عدد بلغف التدريس، نستراتيجية
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 في الرقمية القصص إستراتيجية وفق الوطنية التربية تدريس فاعلية ما ينص: الذي األول بالسؤال المتعلقة النتائج
 ؟ األساسي السادس للصف لدى المواطنة مفهوم تنمية

 لمجموعتي الطلبة لدرجات المعيارية واالنحرافات الحساااااابية المتوساااااطات حسااااابت الساااااؤال، هذا عن لإلجابة
 اآلتي: (4) الجدول في تظهر اووك والبعدل، القبلي التحصيل مقياد على الضابطة(، )التجريبية، الدراسة
 تنمية اختبار على والضابطة التجريبية المجموعتين طلبة لعالمات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (3) جدول

 والبعدي القبلي المواطنة مفهوم

 المجموعة

 المواطنة مفهوم تنمية اختبار

 البعدي القبلي

 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط المعياري االنحراف الحسابي المتوسط

 نستراتيجية )باست،دام التجريبية
 الرقمية( القص 

23.15 5.72 25.59 3.87 

 5.54 20.55 5.55 19.78 االعتيادية( )الطريقة الضابطة

 وبانحرا  (،23.15) بلغ التجريبية للمجموعة القبلي لالختبار الحسااااابي المتوسااااط أن (4) الجدول من يالحظ
 والنحرا  (،19.78) القبلي لالختبار الحساااااابي المتوساااااط نافك الضاااااابطة للمجموعة بالنسااااابة أما (،5.72) معيارل
 وبانحرا  (،25.59) بلغ التجريبية للمجموعة الحساااابي المتوساااط نإف البعدل لالختبار بالنسااابة أما ،(5.55) المعيارل
 المعيارل واالنحرا  (،20.55) البعدل لالختبار الحسااااااابي المتوسااااااط نافك الضااااااابطة أما (،3.87) مقداره معيارل

(5.54) . 
 التجريبية المجموعتين طالب لعالمات والبعدية القبلية الحسااااابية المتوسااااطات بين ظاهرية فروق وجود يالحظ
 لها يلير و ، (ANCOVA) التغاير تحليل اوحصائي  االختبار أست،دم  الفروق هذه داللة من التحقق ولغرض والضابطة، 

 اآلتي: (5) الجدول
 البعدي المواطنة مفهوم تنمية اختبار على الدراسة عينة مجموعتي طلبة أداء لدرجات تحليل نتائج (4رقم) جدول

 التباين مصدر المتغير
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 مستوى
 الداللة

 مفهوم تنمية اختبار
 المواطنة

 *0.00 94.697 895.837 1 895.837 القبلي االختبار

 0.008 20.507 193.992 1 193.992 المجموعة

   27.173 57 1548.861 ال،طأ

    59 2638.69 الكلي

 (α=0.05) داللة مستوأ عند نحصائيا دالة *

 (F) قيمة فكانت ،التجريبية المجموعة ولصااااااالح نحصااااااائية داللة  ات افروق هناك أن أعاله الجدول من يظهر
 (.α=0.05) داللة مستوأ عند معنوية داللة  ات (20.507) البالغة

 داللة مساااتوأ عند نحصاااائية داللة  و فرق يوجد ال أنه على نصااات التي الفرضاااية صااادق من التحقق ولغرض
(α=0.05) القصاا  نسااتراتيجية باساات،دام التدريس طريقة ألثر يعزأ األساااسااي  السااادد الصاال طلبة تحصاايل في 

 القبلي لالختبارين والضااااابطة التجريبية للمجموعتين المعدلة الحسااااابية األوساااااث اساااات،راج تم فقد واالعتيادية، الرقمية
 (:6) الجدول لها يليرو والبعدل،
 والبعدي القبلي المواطنة مفهوم تنمية الختبار والضابطة التجريبية للمجموعتين المعدلة الحسابية المتوسطات (5) جدول

 المجموعة
 المعدلة الحسابية األوساط

 البعدي المواطنة مفهوم تنمية اختبار القبلي المواطنة مفهوم تنمية اختبار

 25.23 23.24 التجريبية المجموعة

 20.25 19.23 الضابطة المجموعة

 على المعدلة لألوسااااث والضاااابطة التجريبية المجموعتين بين فرق يوجد أنه نلى (6) الجدول في النتائج تلاااير
 الوسااااطين بين فرق وجود على تن  التي البديلة الفرضااااية وتقبل الصاااافرية الفرضااااية ترفض وعليه البعدل، االختبار

 على اعتمدت التي ،التجريبية المجموعة ولصاااااالح لالبعد االختبار على والضاااااابطة التجريبية للمجموعتين الحساااااابيين
 االعتيادية. بالطريقة مقارنة الرقمية القص  نستراتيجية باست،دام التدريس
 الرقمية القصص إستراتيجية وفق الوطنية التربية مادة تدريس فعالية ما ينص: الذي الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج

 األساسي؟ السادس الصف لدى التعلم نحو الطلبة دافعية في
 المجموعتين أفراد السااتجابات المعيارية واالنحرافات الحسااابية المتوسااطات حساااب تم السااؤال هذا عن لالجابة

 (.8(،)7) الجداول في  لك ويتبين ، حده على كال التعلم نحو الدافعية لمقياد البعدل التطبيق على والتجريبية الضابطة
 تنازليًا مرتبة التجريبية للمجموعة التعلم نحو الدافعية لمقياس البعدي للتطبيق والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (7) جدول
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 الـفـقـرة الرقم
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

 عالي 1 1.39 4.45 النلاطات ننجاز في تواجهني التي الملكالت لحل صحيحة بطريقة اتعلم أن يسعدني 6

 عالي 2 1.36 4.40 وملكالته بالواقع الصلة  ات الدرود تجذبني 2

 عالي 3 1.31 4.32 اليومية حياتي في المدرسة داخل تعلم من كتسبها بما أنتفع 5

4 
 لتنمية نفسي على نيجابي أثر لها لما المدرد منا يطلبها التي الملاريع تلعرني

 التعلم على قدراتي
 عالي 4 1.31 4.26

 عالي 5 1.27 4.20 التعلم لغرض مباشر حل تحتاج التي وليس تفكير نلى تحتاج التي القضايا أفضل 20

23 
 معرفتي تنمية من ألتمكن التعليمية النلاطات في معهم والملاركة الزمالا مع العمل أفضل

 التعلم وزيادة
 عالي 6 1.24 4.13

 عالي 7 1.21 4.07 الدرد خالل ومعلوماتي مهاراتي بتطوير أقوم عندما بالرضى أشعر 26

 عالي 8 1.18 4.00 والتعلم المعرفة الستزادة الكتب مطالعة تعجبني 14

17 
 منفردًا أقوم أن على الزمالا من مجموعة ضمن الدراسي بالعمل القيام أفضل

 التعلم في لالستزادة
 عالي 9 1.15 3.94

11 
 لزيادة الحصة في المطروحة المفاهيم الستيعاب جهد لبذل الرنبة لدل

 التعلم
 عالي 10 1.13 3.87

 عالي 11 1.10 3.81 التعليمة لالستزادة تربول ونلاث عمل أل عمل في الملاركة أحب 15

12 
 المعلومة فهم من تمكني عدم عند خارجية مصادر من الحلول عن أبحث

 الصفية الغرفة في المطروحة
 عالي 12 1.07 3.74

10 
 لدل وتعزز الدراسية المادة ألثراا المعلم يست،دمها التي الوسائل تنوع تجذبني

 التعلم
 متوسط 13 1.04 3.43

8 
 في صعوبة أجد عندما المباشرة الحلول المعلم فيها يعطينا التي لألنلطة أميل

 اسرع بلكل للتعلم اتمامها
 متوسط 14 1.01 3.23

 متوسط 15 0.98 3.18 للتعلم اكثر مجهودات بذل على تأثير له أتعلمه ما قيمة المدرد نبراز 3

9 
 ونير نلكترونية وسائل على تحتول التي التطبيقية الدرود خالل من بالتعلم أرنب

 اولكترونية
 متوسط 16 0.95 3.01

 متوسط 17 0.92 2.76 االعتيادية ونير الجديدة التعليمية للنلاطات أميل 1

 متوسط 18 0.89 2.74 الجديدة التعليمية األنلطة في لألن،راث رنبة لدل 7

 متوسط 19 0.86 2.72 التعليمية بأهميتها للعورل الدرود من التغيب عدم على أحرص 13

16 
 في صعوبات اواجه لو حتى جديدة أفكار تحول التي الدرود متابعة على أحرص

 تعلمها
 متوسط 20 0.84 2.63

 متوسط 21 1.39 2.63 شديد وحرص تامة بمسؤولية التعليمية المواقل أواجه 19

 متوسط 22 1.36 2.63 معرفتي ويطور أكثر ممتعًا أجده ألنني الصعب التعليمي النلاث نلى أميل 25

21 
 من ترفع المدرسة في جديدة أشياا عمل في مساهمتي بأن أشعر ما كثيرًا

 اخرأ أعمال في المساهمة نلى دافعيتي
 متوسط 23 1.31 2.61

22 
 معرفة وضافة الدراسية المواضيع ومناقلة السؤال في قوية رنبة لدل

 جديدة
 متوسط 24 1.31 2.54

24 
 لتطوير الحقًا فعله علي يتوجب لما الت،طيط في المعلم يساعدني أن أحب

 المعرفي بنائي
 متوسط 25 1.27 2.37

 متوسط 26 1.24 2.35 المدرسة في اتعلمها التي الجديدة باألفكار أستمتع 18
 متوسط  1.15 3.38 الكلية الدرجة

 متوسط،  وبمستوأ  (1.15) معيارل بانحرا  (3.38) بلغ الحسابي  المتوسط  أن (7) الجدول نتائج من يالحظ
 التي الملاااااكالت لحل صاااااحيحة بطريقة تعلمأ أن "يساااااعدني على نصااااات التي 6 رقم الفقرة األولى المرتبة في وجاات
 المرتبة وفي ،عاٍل وبمساااتوأ (1.39) معيارل وانحرا  (4.45) حساااابي وبمتوساااط " النلااااطات. ننجاز في تواجهني

 حسااابي بمتوسااط المدرسااة." في اتعلمها التي الجديدة أفكارباأل أسااتمتع " على نصاات التي 18 رقم الفقرة جاات األخيرة
  متوسط. وبمستوأ (1.24) معيارل وانحرا  (2.35)

 تنازليًا مرتبة الضابطة للمجموعة الدافعية لمقياس البعدي للتطبيق والرتب المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (8) جدول

 الـفـقـرة الرقم
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

8 
 أجد عندما المباشرة الحلول المعلم فيها يعطينا التي لألنلطة أميل

 اسرع بلكل للتعلم اتمامها في صعوبة
 عالي 1 1.34 4.34

 عالي 2 1.35 4.32 شديد وحرص تامة بمسؤولية التعليمية المواقل أواجه 19
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 الـفـقـرة الرقم
 الوسط

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

 المستوى الرتبة

20 
 مباشر حل تحتاج التي وليس تفكير نلى تحتاج التي القضايا أفضل

 التعلم لغرض
 عالي 3 1.29 4.29

 عالي 4 1.30 4.24 والتعلم المعرفة الستزادة الكتب مطالعة تعجبني 14

 عالي 5 1.26 4.19 التعلم لزيادة الحصة في المطروحة المفاهيم الستيعاب جهد لبذل الرنبة لدل 11

 عالي 6 1.25 4.17 وملكالته بالواقع الصلة  ات الدرود تجذبني 2

6 
 في تواجهني التي الملكالت لحل صحيحة بطريقة اتعلم أن يسعدني

 النلاطات ننجاز
 عالي 7 1.22 4.10

 عالي 8 1.20 4.01 جديدة معرفة وضافة الدراسية المواضيع ومناقلة السؤال في قوية رنبة لدل 22
 عالي 9 1.17 3.82 المدرسة في اتعلمها التي الجديدة باألفكار أستمتع 18

9 
 وسائل على تحتول التي التطبيقية الدرود خالل من بالتعلم أرنب

 ةلكترونياو ونير نلكترونية
 عالي 10 1.17 3.76

 عالي 11 1.14 3.67 للتعلم اكثر مجهودات بذل على تأثير له أتعلمه ما قيمة المدرد نبراز 3

16 
 اواجه لو حتى جديدة أفكار تحول التي الدرود متابعة على أحرص

 تعلمها في صعوبات
 عالي 12 1.13 3.51

 متوسط 13 1.11 3.23 التعليمية بأهميتها للعورل الدرود من التغيب عدم على أحرص 13

24 
 الحقًا فعله علي يتوجب لما الت،طيط في المعلم يساعدني أن أحب

 المعرفي بنائي لتطوير
 متوسط 14 1.09 3.09

 متوسط 15 1.07 2.80 االعتيادية ونير الجديدة التعليمية للنلاطات أميل 1

4 
 على نيجابي أثر لها لما المدرد منا يطلبها التي الملاريع تلعرني

 التعلم على قدراتي لتنمية نفسي
 متوسط 16 1.06 2.64

23 
 التعليمية النلاطات في معهم والملاركة الزمالا مع العمل أفضل

 التعلم وزيادة معرفتي تنمية من ألتمكن
 متوسط 17 1.03 2.45

17 
 أقوم أن على الزمالا من مجموعة ضمن الدراسي بالعمل القيام أفضل

 التعلم في لالستزادة منفردًا
 متوسط 18 1.01 2.31

12 
 المعلومة فهم من تمكني عدم عند خارجية مصادر من الحلول عن أبحث

 الصفية الغرفة في المطروحة
 متوسط 19 0.99 2.17

21 
 ترفع المدرسة في جديدة أشياا عمل في مساهمتي بأن أشعر ما كثيرًا

 اخرأ أعمال في المساهمة نلى دافعيتي من
 متوسط 20 0.97 2.06

 ضعيل 21 0.96 1.93 الجديدة التعليمية األنلطة في ن،راثلال رنبة لدل 7

 ضعيل 22 0.93 1.88 معرفتي ويطور أكثر ممتعًا أجده ألنني الصعب التعليمي النلاث نلى أميل 25

 ضعيل 23 0.90 1.71 اليومية حياتي في المدرسة داخل تعلم من أكتسبه بما أنتفع 5

10 
 الدراسية المادة ثرااو المعلم يست،دمها التي الوسائل تنوع تجذبني

 التعلم لدل وتعزز
 ضعيل 24 0.88 1.54

 ضعيل 25 0.86 1.36 الدرد خالل ومعلوماتي مهاراتي بتطوير أقوم عندما بالرضى أشعر 26

 ضعيل 26 0.85 1.25 التعليمة لالستزادة تربول ونلاث عمل أل عمل في الملاركة أحب 15

 متوسط  1.09 3.03 الكلية الدرجة

 متوسط،  وبمستوأ  (1.09) معيارل بانحرا  (3.03) بلغ الحسابي  المتوسط  أن (8) الجدول نتائج من يالحظ

لطة  "أميل على نصت  التي 8 رقم الفقرة األولى المرتبة في وجاات شرة  الحلول المعلم فيها يعطينا التي لألن  عندما المبا

 وفي ،عاٍل وبمستوأ (1.34) معيارل وانحرا  (4.34) حسابي وبمتوسط " اسرع بلكل للتعلم اتمامها في صعوبة أجد

 لالساااتزادة تربول ونلااااث عمل أل عمل في الملااااركة أحب " على نصااات التي 15 رقم الفقرة جاات األخيرة المرتبة

  ضعيل. وبمستوأ (0.85) معيارل انحرا و (1.25) حسابي بمتوسط " التعليمة
 والضابطة، التجريبية للمجموعتين الحسابيين المتوسطيين بين ظاهريه فروق وجود نلى (8(،)7) الجداول تلير

 اآلتي: (9) الجدول في  لك ويظهر ، (ANCOVA) المصاحب التباين تحليل است،دام تم الفروق هذه من التحقق ولغرض
 التعلم نحو الدافعية مقياس على الدراسة مجموعتي طلبة أداء لدرجات المصاحب التباين تحليل نتائج (9) جدول

 التباين مصدر المتغير
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 ف قيمة
 مستوى
 الداللة

 الدافعية استبانة
 التعلم نحو

 0.71 0.284 17.725 1 17.725 القبلي القياد

 *0.000 27.010 2054.011 1 2054.011 المجموعة
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   74.920 58 4345.423 ال،طأ

    59 6417.19 الكلي

 (α=0.05) داللة مستوأ عند نحصائيا *دالة

 (F) قيمة كانتف ،التجريبية المجموعة ولصااااااالح نحصااااااائية داللة  ات فروق هناك أن أعاله الجدول من يظهر
 (.α=0.05) داللة مستوأ عند معنوية داللة  ات (27.010) البالغة

 مستوأ  عند نحصائية  داللة  و فرق يوجد ال أنه على نصت  التي الصفرية  الفرضية  صدق  من التحقق ولغرض
طات   بين (α=0.05) داللة  ية    اكتساااااااااب درجات  متوسااااااا لدافع قة  يعزأ المجموعتين لكال التعلم نحو ا تدريس  لطري  ال

 والضابطة  التجريبية للمجموعتين المعدلة الحسابية  األوساث  است،راج  تم فقد االعتيادية(، \ الرقمية القص   )نستراتيجية 
 (:10) الجدول لها يليرو والبعدل، القبلي االتجاه لمقياد

 
 التعلم نحو والبعدي القبلي الدافعية لمقياس والضابطة التجريبية للمجموعتين المعدلة الحسابية المتوسطات (10) جدول

 المجموعة
 المعدلة الحسابية األوساط

 البعدي التعلم نحو الدافعية مقياس القبلي التعلم نحو الدافعية مقياس

 83.15 74.53 التجريبية المجموعة

 71.65 70.68 الضابطة المجموعة

 على المعدلة لألوسااااث والضاااابطة التجريبية المجموعتين بين افرق هناك أن نلى (10) الجدول في النتائج تلاااير

 تن  التي البديلة الفرضية  وتقبل الصفرية  الفرضية  ترفض وعليه اويجابية، المواطنة مبحث نحو البعدل االتجاه مقياد
 ولصااااااالح البعدل االتجاه مقياد على والضااااااابطة التجريبية للمجموعتين الحسااااااابيين الوسااااااطين بين فرق وجود على

 االعتيادية. بالطريقة مقارنة الرقمية القص  نستراتيجية باست،دام التدريس على اعتمدت التي ،التجريبية المجموعة
 تنمية في الرقمية القصص إستراتيجية وفق الوطنية التربية تدريس فاعلية ما األول: بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة
 األردن؟ في األساسي السادس طلبة لدى المواطنة مفهوم

 تنمية اختبار على الطلبة لدرجات المعدلة الحسابية  المتوسطات  في ظاهرية فروق وجود الدراسة  نتائج أظهرت
 اختبار في للمجموعتين الحسااااااابي  المتوسااااااط  ارتفاع لوحظ كذلك التدريس، لطريقة تبعًا والبعدل القبلي المواطنة مفهوم
 القبلي. لالختبار الحسابية بالمتوسطات مقارنة البعدل المواطنة مفهوم تنمية

 وجود (4) رقم الجدول  في البعدل  المواطنة  مفهوم تنمية  اختبار  في الطلبة  اداا درجات  تحليل  نتائج  وأظهرت
 التي التجريبية المجموعة ولصااااالح التدريس لطريقة تعزأ (α=0.05) داللة مسااااتوأ عند نحصااااائية داللة  ات فروق

 (25.59) البعدل لالختبار المعدل الحسااااابي المتوسااااط بلغ ا  الرقمية، القصاااا  نسااااتراتيجية باساااات،دام التدريس تلقت
  الضابطة. للمجموعة (23.15) المعدل بالمتوسط مقارنة ، التجريبية المجموعة ولصالح

 وتحسااااان واضاااااح ارتفاع بوجود والبعدل القبلي االختبار نتائج أظهرته ما خالل من النتائج هذه تفساااااير ويمكن
 وزيادة  اكرتهم وتنلاااايط اوسااااتراتيجية هذه قبل من السااااتثارتهم و لك ، التجريبية المجموعة طلبة عالمات في ملحوظ
 اكثر الطلبة اساات،دمف الكتاب، في الموجودة والمعلومات والفيديو والصااوت والصااور الرسااوم بين جمعت ألنها تركيزهم

  هنية صاااااور وتلاااااكيل األفكار تنظيم حيث من للذاكرة متميزة أداة اوساااااتراتيجية هذه فكانت التعلم لتحقيق حاساااااة من
فة  فاهيم  وربط ،م،تل مة    المعرفة  ربط من مكنتهم والمعلومات  للم قدي يدة    بالمعرفة    ال جد ماً    أكثر وجعلتهم ال ما فاهيم  ال  بم
 يتفق وهذا الرقمية القصاا  نسااتراتيجية خالل من للطلبة وصااولها تسااهيل انالباحث رادأ التي الوطنية والتربية المواطنة

 التدريس فاعلية نلى اشاااارت التي (2015ريم والجر ، عطا، درويش، و حسااان، مهدل، ; 2016)عفيفة، دراساااات مع

 . الطلبة لدأ اوبداعي والتفكير النلط االستماع مهارات تنمية في الرقمية القصة باست،دام
 الدافعية في الرقمية القصص إستراتيجية وفق الوطنية التربية تدريس فاعلية ما ي:انالث بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

 األردن؟ في األساسي السادس طلبة لدى التعلم نحو
 نحو الدافعية فقرات فح  لنتائج المعدلة الحسابية  المتوسطات  في ظاهرية فروق وجود الدراسة  نتائج أظهرت

 التعلم نحو الدافعية في للمجموعتين الحساااابي المتوساااط ارتفاع لوحظ كذلك ، التدريس لطريقة تبعًا والبعدل القبلي التعلم
 القبلي. التعلم نحو للدافعية الحسابية بالمتوسطات مقارنة البعدل

لك    لدافعياة   في الطلباة  اداا درجات  تحليال  نتاائج  أظهرت كذ  وجود (10) رقم الجادول  في لالبعاد  التعلم نحو ا
 التي التجريبية المجموعة ولصااااالح التدريس لطريقة تعزأ (α=0.05) داللة مسااااتوأ عند نحصااااائية داللة  ات فروق

 البعدل التعلم نحو للدافعية المعدل الحسااااابي المتوسااااط بلغ ا  ، الرقمية القصاااا  نسااااتراتيجية باساااات،دام التدريس تلقت
 التجريبية المجموعة تفوق يبين وهذا الضااااااابطة، للمجموعة (71.65) المعدل بالمتوسااااااط مقارنة للتجريبية، (83.15)

 .انالباحث قبل من المعد االستبيأن وفق التعلم نحو دافعيتهم حيث من الضابطة المجموعة على
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 بفقرات ال،اصااة الحسااابية المتوسااطات في نرتفاع اوحصااائيات أظهرته ما خالل من النتائج هذه تفسااير ويمكن
 بالمسااااااتوأ فقرة لأ هناك يكن ولم ،والعالي المتوسااااااط بالمسااااااتويين وجاات ،التجريبية بالمجموعة ال،اصااااااة الدافعية
 ننجاز في تواجهني التي الملاااكالت لحل صاااحيحة بطريقة تعلمأ أن "يساااعدني على نصااات التي الفقرة وكانت المن،فض
 الرقمية القص   نستراتيجية  بواسطة  التعلم ساعدهم  الطلبة أن بسبب  حسابي  متوسط  أعلى على حصلت  قد النلاطات" 

 عالية بمستويات  الفقرات باقي جاات وكذلك االعتيادية التقليدية بالطريقة واجهتهم التي الملكالت  حل نلى الوصول  على
 الثالث بالمستويات  فجاات ،الضابطة  بالمجموعة ال،اصة  الدافعية لفقرات الحاسابية  للمتوسطات  بالنسبة  ماأ ومتوسطة، 
 المباشاارة الحلول المعلم فيها يعطينا التي لألنلااطة "أميل على نصاات التي الفقرة وكانت ،والضااعيل والمتوسااط المرتفع
 قبل من اتكال هناك أن بسبب  حسابي  متوسط  علىأ على حصلت  قد " سرع أ بلكل  للتعلم اتمامها في صعوبة  أجد عندما
 المتوسط  بالمستوأ  جاات فقرات هناك وكأن منهم المطلوبة االعمال وباقي النلاطات  حل تسهيل  في المعلم على الطلبة
 مليدة تعليمية بيدة خلق في ساااهمت  التي الرقمية القصاا   نسااتراتيجية  فعالية يؤكد وهذا ، الضااعيل  بالمسااتوأ  وفقرات
 ساهم  والسمعي  البصرل  التنوع أنو وتلويقًا،  متعة أكثر التعلم جعل في أسهم  مما اويجابي، والتفاعل والحماد بالنلاث 
 مما  التعليمية  العملية  ببناا  ثورة أحدثت   والتي الحديثة   التدريساااااااية    الطرق نلى وجذبهم  والتقليد  االعتيادية   عن بعدهم  في

 وهذا ،التعليم نحو دافعيتهم اسااتثارة في اوسااتراتيجية هذه ساااعدت وقد مبتكر، بلااكل الدراسااي المحتوأ تقديم في أسااهم
 دافعية زيادة نتائجها أظهرت التي (Dogan,Robin, 2008) منها نفسااااااها للغاية أجريت دراسااااااات م،رجات مع يتفق

 . االعتيادية بالطريقة درسوا الذين بالطلبة مقارنة التعلم نحو الرقمية القص  باست،دام تعلموا الذين الطلبة
 :يلي بما الباحثان يوصي ؛ الدراسة هذه خالل من نليها التوصل تم التي النتائج ضوا في التوصيات:

 الرقمية القص  نستراتيجية وجدوأ بأهمية لتعريفهم الوطنية التربية مادة ومعلمات لمعلمي تدريبية برامج نعداد .1
 والمتعلم المعلم من كل أدوار نيضاح على تعمل بطرق توظيفها على والعمل الوطنية، التربية مادة تدريس في
 اوستراتيجية. هذه في
 الرقمية القص  نستراتيجية توظيل على والمعلمون المناهج على والقائمون التربويون الملرفون يحرص أن .2

 التدريسية. المراحل م،تلل وعلى المملكة مدارد في وتطبيقها
 أخرأ. دراسية مراحل في الدراسة لهذه ملابهة دراسات نجراا .3
 األساسي. السادد الصل لدأ الوطنية التربية لمقرر المعلم دليل في الرقمية القص  نستراتيجية تضمين يتم أن .4

 والمراجع المصادر
 والطباعة. والتوزيع للنلر الميسرة دار الثانية، الطبعة ،التربول النفس علم (2000) صالح جادو، أبو
  سااالسااالة( األقصاااى جامعة مجلة نزة، بمحافظات المعلمين الطلبة لدأ المواطنة قيم تنمية في التربية كليات دور (،2010) بساااام حلااايش، أبو

 .250 ص األول، العدد علر، الرابع المجلد) اونسانية العلوم
 األخالقية القيم وتنمية التحصااايل في االجتماعية الدراساااات تدريس في التلااااركية الرقمية القصااا  فاعلية (.2013) بدول كرامي مغنم، أبو
 .180 -93 علر، الرابعة السنة (،75) العدد ،والتنمية الثقافة مجلة اوعدادية. المرحلة الطلبة لدأ
  رسااالة الثأنوية، المرحلة طالب لدأ والنوع التعليمي والمناخ الذكاا بمسااتوأ وعالقتها للتعلم الدافعة االسااتراتيجيات (.2005) نبراهيم أحمد،

 مصر. المنصورة، جامعة ،ماجستير
 الثالث الصاااال تالمذة لدأ الرياضااااية اللفظية المسااااائل حل مهارات تنمية في الرقمية القصاااا  توظيل فاعلية (.2016) نبراهيم األسااااطل،
 نزة. اوسالمية الجامعة في منلوره نير ماجستير رسالة بغزة، األساد
 .152العدد :قطر التربية، مجلة العالمية، االتجاهات ضوا في العربي العالم في للمواطنة التربية تطوير (.2003) الحميد عبد اهلل، جاب
  طالبات لدأ األنجليزية اللغة مقرر في الناقد االستماع  مهارات تنمية في الرقمية القص   فاعلية (.2016) عبداهلل. بن عيد بنت سلمى  حربي،
 .308-276 ،8ع ،5مج ،المت،صصة التربوية الدولية المجلة الرياض. مدينة في الثانوية المرحلة

  للنلاار مجدالول دار :عمان ،األردن في السااياسااي والنظام والمواطن الوطن الوطنية التربية (،2003) مصااطفى، والعدوأن عمر الحضاارمي،
 .والتوزيع
  جامعة ) التربية كلية مجلة .التعلم، صااعوبات  ول لألطفال الثقافية الهوية تنمية في الرقمية القصاا  رواية اساات،دام (.2015) نيمأن، شااكر،
 ..280-229 ،104ع ،26مج مصر، - ( بنها

 الوطنية. المكتبة عمان، ،الوطنية التربية مساق .2006) ) ، المجيد عبد اللناق،
  .نحوها واالتجاه الناقد التفكير مهارات وتنمية التحصاااايل على الويب على القائمة الرقمية القصااااة رواية نمط تغير أثر (،2009نادر) شاااايمي،
 .(, 3 ) 19 . 3التعميم لتكنولوجيا المصرية الجمعية

  ،13 مجلد ،التربوية العلوم في األردنية المجلة تحليلية، دراسااة – والمدنية الوطنية التربية كتب في الرقمية المواطنة (.2017) هادل طوالبة،
 .3 عدد

 والتوزيع. للنلر الكتب عالم :عمان ،الوطنية التربية (.2005) نعيم، الظاهر،
  والّتفكير الّنلط  االستماع  مهارات تنمية في األساسي   الّثالث لمّصلّ  الّرقمّية القّصة  باست،دام  العربّية اللغة ماّدة تدريس أثر (2016هيا) عفيفة،
 األوسط. اللرق جامعة منلورة، نير ماجستير رسالة ،اوبداعّي
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 لتمهين العلمية للمعايير األردنية الجامعات في التربية كليات في التدريس هيئة أعضاء إدراك مستوى
 التعليم
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 الملخص
هدفت الدراساااااااة نلى تعر  مساااااااتوأ ندراك أعضااااااااا هيدة التدريس في كليات التربية في الجامعات األردنية 

( عضو  186من )عينة الدراسة  المنهج الوصفي التحليلي تكونت   دراسة للمعايير العلمية لتمهين التعليم، وقد است،دمت ال 
، ( عضااااو هيدة تدريس1983األردنية، من مجتمع الدراسااااة البالغ عددهم ) هيدة تدريس في كليات التربية في الجامعات

( معيارًا لتمهين 40وقد توصااالت نتائج الدراساااة نلى ) اسااات،دمت االساااتبانة أداة لجمع البيانات،  وتحقيقًا لهد  الدراساااة 
مو المهني، والقيم التعليم، مقسااااااامة على أربعة أبعاد هي المعرفة الت،صاااااااصاااااااية والتربوية، الممارساااااااة المهنية ، الن             

والمساااااؤوليات المهنية، وجاا مساااااتوأ ادراك أعضااااااا الهيدة التدريساااااية في كليات التربية في الجامعات األردنية لهذه  
المعايير لتمهين التعليم بدرجة عالية، كما وأشاااارت النتائج نلى عدم وجود فروق  ات داللة نحصاااائية عند مساااتوأ داللة 

(α=0.05  في مساااتوأ ادراك أعضااااا الهيدة التدريساااية في كليات التربية في الجامعات األردنية لمعايير تمهين التعليم )

تبعًا لمتغيرل الجنس والمؤهل العلمي، وأشارت النتائج نلى وجود فروق  ات داللــــة نحصــائــيــــة عند مستوأ داللة                 
(α=0.05)      ستجابات أعضاا هيدة التد ريس في مستوأ ندراك أعضاا هيدة التدريس في كليات التربية    بين متوسطات ا

ساانوات( لصااالح   10أقل من  – 5بالجامعات األردنية لمعايير مهنة التعليم باختال  ال،برة التدريسااية، فيما ي،  )من 
 سنوات(. 5)أقل من 

 : ندراك، المعايير، تمهين التعليم.الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aims at identifying the level of Awareness of the educational standards of 
the professionalization of education amongst the teaching stuff in the faculties of education 
in the Jordanian universities. The studying used the analytical descriptive approach to study 
a sample of (186) i. e of the teachers in the faculties of education in the Jordanian 
universities. From a community is (1983) teachers. For the purpose of the study, the 
researchers developed a research tool to measure the standards of the professionalization 
of education which were (4) standards summarized in (40) items to conclude the psycho 
meter characteristics of that tool (reliability& validity). The study came up with (40) 
standards to professionalize education. These standards were divided into Four levels which 
are the personal specialized knowledge, the professional practice, the professional 
development and the professional values and responsibilities. The level of the recognition 
of these educational standards of the professionalization of summarized education amongst 
the teaching stuff in the faculties of education in the Jordanian universities was high. In 
addition, there was not any measurable difference in the level of the recognition of these 
educational standards of the professionalization of summarized education amongst the 
teaching Staff Members in the faculties of education in the Jordanian universities. It was 
only (0.05). The study found that there were some differences in the average of response 
about (0.05) among the teachers in the faculties of education in the Jordanian universities 
due to the differences in experiences in education. Teachers who have between (5) to (10) 
years' experience showed better responses than those who have less than (5) years' 
experience. 
Keywords: Awareness, Standards, Professionalization of Education. 
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 :المقدمة
يلاااااهد العالم من حولنا تغيراٍت كبيرٍة وخطواٍت واساااااعٍة نحو التغيير يطال جميع المجاالت اونساااااانية بما فيها   

قدُّم المجتمعات ون          ية من            المجال التربول، حيث ارتبط دومًا ت به الترب ما تقوم  قدار النمو في القطاع التربول ل موها بم
تلاااااكيل األفراد ونعدادهم، ونكساااااابهم المهارات والمعار  والمفاهيم واالتجاهات والقيم وأنماث السااااالوك الم،تلفة، وما   

ثير من المؤتمرات تقدمه التربية من تعزيٍز لللااااااعور باالنتماا للمجتمع والنهوض باونسااااااان ككل، ومن أجله تم عقد الك 
والندوات ونجراا الدراساااااااات واألبحاث حول كل ما يتعلق بالعملية التربوية نيمانًا بأهميتها ودورها في بناا المجتمعات                 

 واستقرارها.
هذا وتواجه مجتمعاتنا المعاصرة اليوم العديد من الملكالت  ات الصلة بالعولمة والمعلوماتية أدت نلى تغييرات 

في جميع مناحي الحياة، ن  دخل العالم في عصر جديد، عصر اتسم بالتغّير السريع المتالحق، والتطور  سريعة ومتالحقة
الهائل للمعرفة نتيجة تقدم العلم وتطبيقاته، باوضااااااااافة لتنامي العولمة والمعلوماتية وما نتج عنهما من نزالة الحواجز                       

من يمتلك المال والمقدرة الفنية واللاابكات الحاسااوبية. كل  والمسااافات، وأصاابحت الحدود مفتوحة والمعلومة ومتاحة لكل
هذا وضااع النظم التربوية أمام تحديات جسااام، فإما اللحاق بهذه التطورات المتسااارعة أو البقاا في حالة الت،لل والجمود 

(Deak, 2003.) 

لى التوجه نحو تطوير وحيث أن مواكبة التطور أصااااااابح من المطالب الملحَّة في كل مناحي الحياة، فمن باب أو
يات المسااااااات،دمة في تدريس المناهج، وتفعيل التكنولوجيا                    ته المتعددة؛ مثل تطوير المناهج واآلل التعليم من خالل قنوا
ورعاية المتميزين، وتلااجيع األنلااطة الطالبية وأسااس تقويم أداا الطلبة وتنمية مهارات المعلمين، أماًل في تأساايس جيٍل   

ود أمام تحديات العصااار وبأعلى درجات التنافساااية، وتحقيق متطلبات الجودة الذل يلاااكل التهاون  قولٍّ قادٍر على الصااام
 (.13، ص2017فيها أمرًا خطيرًا ويعيق التقدم نحو المستقبل )أبوشاقور، 

فقد أجمعت الدراسااات على أنَّ مهنة التعليم هي مهنٌة اصااطبغت بصاابغة الرسااالة قبل أن تكون مهنًة، حيث يتبوأ 
نب األخالقي منها نسبًة عاليًة، خاصة وأن هذه المهنة يملك صاحبها تفويضًا من جانب كلِّ أسرٍة أرسلت أوالدها نلى       الجا

المدرساااة مقابل أن يحافظ على األهدا  العليا والقيم الرفيعة للمجتمع وأن يحافظ على هوية الدولة وفلسااافتها، وعليه فإن  
 لى قدٍر عاٍل من اوعداد والتأهيل المعرفي والت،صاااااااصاااااااي واألخالقي )عويدات،       حامالة هذه األمانة ال بد وأن يكونوا ع     

 أ(. 2015
لذلك وانطالقًا من أن نوع التربية يتصاال اتصااااًل وثيًقا بنوع القائمين عليها، فإنَّ أل عملية نصااالٍح لنظام التعليم 

ُيعّد من أهم عناصاااار العملية التربوية، وتطوير أدائه مرهونٌة بمدأ صااااالحية المعلم وقدرته على األداا المتقدم؛ فالمعلم 
 (.2013 يقع في مقدمة االتجاهات الحديثة في مجال اوصالح التربول. )وهبه،

( نلى الحالة األردنية في سياسات تكوين المعلمين من خالل ملاركة األردن في العديد     2014وأشار السوالمة )   
( 2011تحصااايل الطلبة، حيث قام المركز الوطني لتنمية الموارد البلااارية عام ) من االختبارات الدولية والوطنية لقياد 

بإجراا دراسة تقويمية شاملة لمهارات اقتصاد المعرفة للتعر  نلى مستويات أداا الطلبة في الصفو  ال،امس والتاسع          
ربية ، حيث أظهرت النتائج والحادل علاار في هذه المهارات ، واختارت الدراسااة محاور الرياضاايات والعلوم واللغة الع

أداًا متدنيًا للطلبة في هذه المواد، مما يؤكد الحاجة الملحة نلى نجراا مراجعات حقيقية للبرامج المعتمدة لتدريب المعلمين 
وتطويرها، خصاااااااوصاااااااًا التي تركز على تمكين المعلمين من مهارات التدريس الفعال واسااااااات،دام التفكير الناقد وحل            

أكدت الدراسة ضرورة نيجاد نظام للمتابعة والمساالة والحوافز، ثم تالها مؤتمر االختبارات الوطنية      الملكالت، وكذلك 
( لمناقلااة 2013والدولية: مؤشاارات نحو االرتقاا بجودة التعليم الذل عقدته أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين عام )

يات المنبثقة عنه مؤكدة أهمية البدا بتنفيذ                 أداا الطلبة األردنيين في االختبارات الوطنية والدول       ية، فقد جاات التوصااااااا
سياسة اختيار المعلمين وتعيينهم وفق أسس ومعايير محددة الختيارهم، باوضافة نلى وضع معايير ضابطة لقبول الطلبة        

ن وساااااااياسااااااااتها    في الكليات المعنية بت،ريج معلمين، وأكدت الدراساااااااة على وجوب نعادة النظر ببرامج نعداد المعلمي       
وخصوصًا فيما يتعلق برخصة التعليم وتضمين برامج الجامعات الم،تصة باوعداد التربول ضمن الكليات نير التربوية 
لمن سااااااايمارد مهنة التعليم بعد ت،رجه، وأشاااااااارت الدراساااااااة نلى حتمية نقامة تعاون وثيق بين وزارة التربية والتعليم 

ها      ية نعداد المعلمين قبل ال،دمة                 ووزارة التعليم العالي وما يتبع ل يات نظرًا أنها الجهة التي تقوم بعمل من جامعات وكل
والعنصاااار الثالث هي نقابة المعلمين وهي الجهة المسااااؤولة عن االرتقاا بمهنة التعليم ومتابعة حقوق المعلمين، لل،روج  

ي مهنة التعليم ضمن أهدا  واضحة   بتصور واضح حول برامج اوعداد النوعي للمعلمين للوصول نلى األداا النوعي ف    
 ومحددة.

وخاصااة في مجال تنمية المعلمين مهنيًا عقدت وزارة التربية وسااعيًا لالرتقاا بمسااتويات أداا المنظومة التربوية 
مؤتمرها المعنون بـااااااااام" مؤتمر المعايير الوطنية لتنمية المعلمين  2006والتعليم بالتعاون مع الجامعات األردنية في أيار 

( مت،صصًا تربويًا من المعنيين بالمجال التربول من الجامعات األردنية    120نيًا"، حيث تكلل بملاركة ما يزيد عن ) مه
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ية لتنمية المعلمين                 ية والتعليم، وهد  المؤتمر الى توعية المعنيين بالمعايير الوطن الحكومية وال،اصااااااااة ووزارة الترب
وضاااافة الى وضاااع تصاااور نجرائي لآلليات المناسااابة لتنمية المعلمين مهنيًا، و     مهنيًا، والفلسااافة التي يتم البناا عليها، با 

تحديث وترقية برامج نعداد المعلمين، وتنفيذها من قبل الجامعات ووزارة التربية والتعليم، مما يؤدل للوصول الى مسار 
هادة الجامعية العلمية فقط، مما مهني يعزز خبرات المعلمين، و نجازة تعليم مبنية على أساااس واضاااحة، وال ُيكتفى باللااا   

يحقق للمنظومة التعليمية مساااااااتويات مهنية مرتفعة للمعلم األردني، وقد تمت الموافقة على هذه المعايير من قبل وزارة              
التربية والتعليم في تموز من العام  اته والحقاا تم نقرارها من مجلس التعليم العالي لُيصااار الى ننجاز اطار عمل ملااترك 

 (.2006الجامعات ووزارة التربية والتعليم. )وزارة التربية والتعليم األردنية، بين 
وساااااعيًا لالرتقاا بمساااااتويات أداا المنظومة التربوية عقدت وزارة التربية والتعليم مؤتمر التطوير التربول عام 

سيق مع مؤسسات التعلي         2015) م العالي ومراجعة خطط (، والذل خرج بتوصيات تناولت ضرورة نعداد المعلمين بالتن
الجامعات وبرامجها في الكليات التربوية باوضااااااافة نلى نعادة النظر في سااااااياسااااااات القبول في التعليم الجامعي، وربط  
المسار الوظيفي بالمسار المهني باوضافة نلى ننلاا مراكز تدريبية لتنفيذ خطط التنمية المستدامة لبرامج التنمية المهنية،      

 (.2015 جامعات لالستفادة من مرافقها وخبراتها في النمو المهني للمعلمين )وزارة التربية والتعليم،والتنسيق مع ال
(، يعتبر خطوة كبيرة في تمهين 2011كما وأن قرار الحكومة األردنية بإنلااااااااا نقابة المعلمين األردنيين عام )        

نًا بدورها الكبير في االعترا  بمهنة التعليم كمهنة            ما تدعى من جميع           التعليم ني باقي المهن الراقية، وهذا ما اسااااااا مثل 
األطرا  المعنية بالعمل التربول المطالبة باوعداد المهني للمعلم، وما يترتب على  لك من مطالبات بالوصاااااااول نلى                    
مساااااتوأ المهن، مما أشاااااار بوضاااااوح نلى الضاااااعل الموجود في نعداد المعلمين قبل ال،دمة وتبعات  لك على العملية     

ية،                      التربو عات األردن جام ية في ال يات الترب عداد المعلمين في كل ظار نحو برامج ن نا توجهت األن ية، ومن ه ية والتعليم
وخاصااة فيما يتعلق بالجانب العملي، ورافق  لك الحديث عن ضااعل ادراك أعضاااا هيدة التدريس في كليات التربية في  

نلى أهمية   انلمهني للمعلمين بكفااة واقتدار، ومن هنا تنبه الباحث       الجامعات لمعايير مهنية التعليم، وأثر  لك في اوعداد ا       
سة موضوع المعايير العلمية لتمهين التعليم ومستوأ ندراك أعضاا هيدات التدريس في كليات التربية في الجامعات         درا

روريٍة وبعد التأكد من ميلهم األردنية لهذه المعايير، حيث أن تعيين المعلمين بعد ال،ضااوع نلى معاييٍر علميٍة محدَّدٍة وضاا
شهادة الت،ص  المعرفي، ُيعد من أهم العوامل المؤدية         سٍب نلى جانب  لمهنة التعليم، وحصولهم على مؤهٍل تربولٍّ منا
نلى تطوير التعليم وتجويد م،رجاته وتحساااااُّن نوعية المعلم في األردن وُيؤّهل الكثير من ال،مرِّيجين للدخول كمعلمين في 

 يم وممارسين لمهنة التعليم.سلك التعل
 عناصر الدراسة:

 ولتحقيق أهدا  هذه الدراسة طرحت الباحثة األسدلة التالية:

 ما المعايير العلمية الالزمة لتمهين التعليم؟ .1

 ما مستوأ ندراك أعضاا هيدة التدريس للمعايير العلمية لتمهين التعليم؟ .2

بين متوسطات االستجابات في مستوأ ندراك   =  0.05)هل يوجد فروقات  ات داللة نحصائية عند مستوأ  .3

أعضاا هيدة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية لمعايير مهنة التعليم باختال  الجنس، عدد سنوات 
 ال،برة، المؤهل العلمي؟

 مشكلة الدراسة:
ة هو التعر  نلى مسااااتوأ ندراك أعضاااااا الهيدة التدريسااااية في كليات التربية في  ننَّ الغرض من هذه الدراساااا

 الجامعات األردنية بالمعايير العلمية لتمهين التعليم.
 أهمية الدراسة 

 أواًل: األهمية النظرية: 
ُيتوقع من هذه الدراسااااااااة أن تثرل األدب النظرل حول موضاااااااوع تمهين التعليم في األردن تحديدُا من خالل       
لدولة، كما ُيؤمل أن تلقي                         كأهم قطاعات ا ية والتعليم في األردن  ها قطاع الترب نة الكبيرة التي يمثل تركيزها على المكا
الضاااوا على مهنية التعليم بصااافتها المدخل األسااااساااي لتطوير التعليم من خالل رفع كفااة النظام التعليمي وفاعليته، وما 

جتماعي للمعلم وربطه بنظام حوافزا ماديٍة ومعنويٍة فاعلٍة ُتعزُِّز من اتجاهات يرافقه من تحسين المستوأ االقتصادل واال    
المنتسااابين لمهنة التعليم، كما وتأتي الدراساااة اساااتجابًة للعديد من التوصااايات والمؤتمرات التي تنادل بتمهين مهنة التعليم 

ًيا نحو نقرار نظام مزاولة مهنة التعليم ونصااااادار ونعادة هيبة المعلم ومكانته مع توجهات المملكة األردنية الهاشااااامية حال
 رخصة مزاولة المهنة.

 ثانيًا: األهمية التطبيقية: 
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يؤمل أن تقدم هذه الدراسااااااة حافزًا ألصااااااحاب القرارات الحكومية المعنيين بتعيين المعلمين نلى زيادة االهتمام  
تقدم توضاايحًا لدور أعضاااا الهيدات التدريسااية في    بإعداد المعلمين قبل ال،دمة ضاامن كليات التربية في الجامعات، وأن

 كليات التربية بالجامعات األردنية في تفعيل المعايير العلمية لتمهين التعليم.
كما يؤمل أن توفر هذه الدراسة أداًة لقياد المعايير العلمية لتمهين التعليم والتي من المحتمل أن تساعد م،ططي 

اد بها؛ كوزارة التربية والتعليم وكليات التربية في الجامعات األردنية، وأكاديمية الملكة السياسات التعليمية على االسترش     
 رانيا لتدريب المعلمين.

 ومحدِّداتها: الدراسة حدود
 على كليات التربية في الجامعات األردنية الحكومية وال،اصة في المملكة األردنية الهاشمية. اقتصرت الحدود المكانية:

  (.2019 -2018) لعام الثانيالفصل الدراسي  تم نجراا هذه الدراسة فيالحدود الزمانية: 
 اشتملت عينة الدراسة على أعضاا الهيدة التدريسية في كليات التربية بالجامعات األردنية.: البشريةالحدود 

 محددات الدراسة:
 بالمحدِّدات الموضوعية والمنهجية التالية:ننَّ تعميم نتائج هذه الدراسة يبقى مرهوًنا 

 .اة الدراسة وموضوعيتهماستجابة أفراد عينة الدراسة على أدصدق  .4

 داة الدراسة المست،دمة في هذه الدراسة.أل والثبات( )الصدق السيكو متريةال،صائ  مدأ دقة  .5
 دقة تمثيل عينة الدراسة لمجتمعها.  .6

 .ةالمجتمعات الملابهة لمجتمع الدراستعميم نتائج هذه الدراسة على  نمكانية
 مصطلحات الدراسة: 

 المعايير 
ورد تعريفها في مجال التعليم من أكثر من زاويٍة: كالمحتوأ، فرص التعلم، األداا، رخصاااااااة التعليم وأساااااااس      

 منحها، نعداد المعلمين، التنمية المهنية وتقييم المعلمين. 
نلى الواقع والتعر  ياد ق نليه بهد وصاااول للساااعى ُمعين نا أو مساااتوأ قاعدةأو  وُعرِّفت المعايير بأنها: "حكٌم

 (.18، 2005 ،رمضانقتراب هذا الواقع من المستوأ المطلوب" )مدأ ا
وُتعرَّ  نجرائيا بأنها التصااااور الموجود لدأ مجموعٍة من أعضاااااا هيدة التدريس في كليات التربية بالجامعات  

تي يجب اعتمادها للحكم على أهلية من يريد االنتساااااب نلى مهنة التعليم، وما يرافقها من األردنية للعبارات واللااااروث ال
المهني والتي ساايتم توضاايحها من خالل اسااتقصاااا الباحثة لمعايير تمهين التعليم الملااتركة عالميًا،  يمراحل النمو والترق

 وسيتم  لك عن طريق استجابة عينة الدراسة على أداة القياد.
 تعليم:تمهين ال

رفع منزلة التعليم، وتأهيل المعلمين، لكي يصااااابح التعليم بمنزلة المهن الموقرة نفساااااها، وهذا يتطلب   ةهو عملي
 (.1995درجًة عاليًة من الكفاية وااللتزام، من خالل عملية نعداٍد وتأهيٍل تتقيد بمعاييٍر عاليٍة لألداا )حنانيا، 

يا بأنه م     يمكن  التي يجب توفرها في التعليم حتى تصااااااابح مهنةً      ثاللاااااااروأو جموعة المعايير    ويعّر  نجرائ
من خالل خضاااوع المعلمين وجراااٍت تقيس مهاراتهم ومعارفهم قبل التحاقهم  دراساااتها، ووصااافها، وتحليل عناصااارها  

لدأ الفرد أل                      ها  يات المطلوب تحقق ًقا للمعايير المحدِّدة للكفا تدريس، ومنحهم نجازة مزاولة للمهنة وف داا دوره بمهنة ال
التعليمي، من خالل وضاااااااع آلياٍت يتمُّ من خاللها هيكلة مهنة التعليم، وتعيين المنتسااااااابين لها، وتفعيل نجراااٍت ومعاييٍر  
تقيس مهاراتهم ومعارفهم قبل ممارساااااااتهم لمهنة التدريس، ومنح المعلمين نجازة المزاولة اساااااااتنادًا للمعايير المحدِّدة                   

وسااااااايقاد  لك من خالل اساااااااتجابة العينة على      أ الفرد ألداا دوره كممارٍد لمهنة التعليم.  للكفايات المطلوب تحققها لد  
 فقرات أداة الدراسة التي ستقوم الباحثة بتطويرها.

 اإلدراك:
هو العملية التي يقوم من خاللها الفرد بتنظيم انطباعاته الحسااااية وتفساااايرها لكي يضاااايل للبيدة التي يوجد فيها، 

 (.2002ودراك هو عملية استقبال وانتقاا لمثير أو أكثر في بيدتنا المحيطة)حسن، ويقول مصطفى: نن ا
نجرائيا: هو درجة اساااااتجابة أعضااااااا هيدة التدريس في الجامعات األردنية في كليات التربية على أبعاد مقياد 

 تمهين التعليم، والتي تعبر عن فهمهم وتفسيرهم لهذه المتطلبات.
 النظري: اإلطار

 لمهنة:مفهوم ا
( بأن المهنة في اللغة هي: عمل يحتاج نلى خبرة ومهارة وحذق". 1989ورد مفهوم المهنة في المعجم الوسيط )

من المفاهيم المحورية في علم االجتماع بصااااافة  Profession(، ويعتبر مفهوم المهنة 980: 1989المعجم الوسااااايط، )



2021

 
 

246 

التراث السوسيولوجي يالحظ أن مفهوم المهنة له عالقة بمفاهيم    عامة وعلم اجتماع المهن بصفة خاصة. وبالرجوع نلى    
 أخرأ وخاصة الحرفة.

للفرد داخل البناا    فالمهنة في المعنى اللااااااااائع هي مجموعة األنلاااااااطة النوعية التي تحدد المركز االجتماعي          
ياسية واالقتصادية...الس.   االجتماعي. فالمهنة نلاث نوعي يسود المجتمع وهي ظاهرة اجتماعية تسود كافة المجاالت الس     

د مفهوم المهنة من خالل عالقتها   ي حاول العديد من العلماا تحي     فقد ، وتكون قوة هائلة في المجتمع يطلق عليها قوة العمل.    
ياق العالم      فقد اّتبع  الفرد وبناا الجماعات المهنية  اتها.         ؤديه بالدور المهني الذل ي      Evrette) إفريت هيوج هذا السااااااا

Hughes) فحسب،  أنها ال تقتصر على األنلطة المت،صصة التي يؤديها الفرد في المجتمع     ووصفها بم تعريفه للمهنة  في 

 .بل هي خاصية نوعية تميز أنلطة الفرد داخل النسق االجتماعي. سواا أكان هذا النسق بسيطا أم مركبا
هات والقيم واالسااااتراتيجيات ( بأن المهنة هي مجموعة من المعار  والمهارات واالتجا2016وأورد عبيدات )

 والقواعد، التي يجب اكتسابها قبل االلتحاق بالعمل.
 خصائص المهنة:

 :خمس خصائ  فيهايجب أن تتوفر  ( نلى أن أل مهنة2006أشار ناصر )
وجود قانون ألخالقيات المهنة الذل يحدد ، وجهاز معرفي مت،صاااااا  على أساااااااسااااااه تقوم الممارسااااااة العملية

، درجة عالية من االسااتقاللية، و. هذا القانون يوضااع ويرسااس ويحافظ عليه من طر  الجماعة المهنيةالواجبات العمومية
 )االرتباث(. اللعور باالنتمااو

مهنة يجب الأن  ( نلى2013( الملااار نليه في عبد العزيز )(Deborah Johnsonجونسااون  هبينما يرأ ديبور

 التالية:ال،صائ   فيهاأن تتوفر 
أعضااااااااا ، و( من المعرفة، أل ليس في متناول العامة من الناد)باطنيالمهن تقتضاااااااي التحكم في جهاز خفي 

المهن عادة لديهم تنظيمات مهنية     ، والمهنة الواحدة لديهم الكثير من االساااااااتقاللية في عملهم مقارنة باألنلاااااااطة األخرأ          
لمهن تؤدل وظيفة ، وامعايير الممارسااااااة  وتحدداق بالمهنة لدأ الدولة. هذه األخيرة تتحكم في االلتح وموثقةمعتر  بها 

 اجتماعية مهمة، مثال مهنة الطب. 
سياق آخر  شار الزنول )  وفي  لطة يجب تو  ( نلى ست خصائ  تميُّز   2012أ فرها االمهنة عن نيرها من األن

 في أل نلاث لكي يصبح مهنة وهي:
المهنة تقوم على أساااد من الثقافة المهنية، هذه األخيرة و، أن المهنة تتضاامن أعماال عقلية )المهارات العقلية( -

)أل   ،والقيم المرتبطة بالمهنة ،وأنماث السااالوك المهني ،الفنية والمهارات والمعار ،يقصاااد بها مجموعة من المعلومات 
تويات المهنة تحتاج نلى فترة أطول من التعليم والتدريب المت،صاااصاااين في المسااا   ، وأنها تحتاج نلى نعداد ت،صاااصاااي(  

، كما المهنة تهتم ب،دمة المجتمع أكثر من اهتمامها بالنفع المادل الذل يعود على المنتسااااااابين نليها  ، واألعلى )الجامعات(  
للمهنة دستور أخالقي يراقب  ، ووتحديد مستوياتهم  للمهنة رابطة مهنية، وتكون مسؤولة عن تنظيم التحاق األفراد بالمهنة 

 يات المهنة(.)أخالق مستويات السلوك المهني
أما فيرأ أن للمهنة بنية  ات تنظيم جيد، ويدعم المنتمين لهذه المهنة وارتكز الى العناصااااار الثمانية التي حددها 
فورد وجيبس كأساااااااد لتلك البنية التحتية وهي: التعليم المهني األولي الذل يساااااابق مزاولة المهنة، واالعتماد من خالل  

مهارات التنمية والنلاااااطات المقدمة الكتساااااب المهارات الضاااارورية للمزاولة، ثم   السااااماح بالعمل الرساااامي بالمهنة، و 
التصااديق كعملية تنتج عن تقييم مهم يتم نجراؤه للمنتساابين الجدد للمهنة، وعملية الترخي  ومنح الرخصااة كحق قانوني   

والتطوير للحفاظ على المهارات    للمزاولة أو اويقا  عن العمل، وأخيرا تحّدث عن التنمية المهنية باساااااااتمرار التدريب           
 (.2018والمعار . )العالي ويوسل، 

 تمهين التعليم
(، أن معايير كاليفورنيا لمهنة التعليم ركزت على معيار التطوير 2014 كر طالفحة الملار نليه في أبو سنينة )

والت،طيط المهني التطويرل، وبناا أهدا  مهنية    باعتبار أن التربول هو مهني لما له من تأثير على ال،برات التعليمية          
 ونتاحة فرص التطور المهني، والعمل مع المجتمع لتحسين الممارسات المهنية، والعمل مع األقران.

لذا ُتعد عملية تمهين عمل المعلم من أهم الركائز األسااااااساااااية لالرتقاا بالعملية التعليمية عامًة، وبالمعلم وتعزيز 
فاية عالية بلاااكل خاص، وتتمثل في ات،ا  الت،طيط الساااليم الكفيل بجعل التعليم مهنة ترقى نلى مصاااا    قدراته وأدائه بك

المهن المرموقة، ن  أن تمهين التعليم يتطلب تحديد الكفايات واالحتياجات وال،صااااااااائ  الفردية للمعلم لالضاااااااطالع               
عقلية عليا لدأ المعلم فحسب؛ بل يتطلب استقاللية في بمسؤولياته، علمًا أن تمهين التعليم ال يتطلب ثقافة واسعة وقدرات  

ات،ا  القرار، والحرية في االختيار، والمعرفة المتمكنة بمنجزات الثورة العلمية والتكنولوجية، والقدرة على االساااااااتجابة           
 (.2014لمتطلباتها، والثقة بالنفس وااللتزام بالسلوك األخالقي )حديد، 

 ة التعليم:أهمية المعايير العلمية لمهن
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ُيمثل المعلم أهم أركان العملية التعليمية والتي يمكن من خاللها تحساااااااين م،رجات النظام التعليمي، حيث ُيعد             
المعلم العنصااااااار األكثر تأثيرًا في أل نظام تعليمي، ولذا نجد اليوم في العالم توجهات نحو نعادة النظر في أهدا  تعليم           

ية    يد من المعلمين وتنمية           المعلمين واألدوار والمهام المهن عداد نوع جد لهم، بحيث يكون المعلم أداة تغيير؛ من خالل ن
 (.2010قدراتهم، مع مراعاة الجودة اللاملة، األمر الذل يتطلب الوصول مستويات معيارية عالمية )كفافي، 

 لتالية:(، نلى ضرورة تطوير أداا المعلمين لألسباب ا2007(، ومراشدة )2005فقد أشار كل من نصر )

 قصور أداا المعلم: حيث أن هذا القصور أدَّأ نلى نتائج تعليم تعوق مواكبة التغيرات والتحوالت الحادثة في المجتمع. -

 نتائج البحوث الدراسية المعاصرة جميعها أكدت على أهمية توافر المعايير كلرث لتطوير أداا المعلم. -

لمعرفة حتى يكونوا مؤهلين للقيام بأدوارهم الجديدة واالرتقاا حاجة المعلمين نلى أنواع متعددة من المعلومات وا -
 بعملية التدريس.

أن المعايير المهنية العلمية تمثل أساسًا واضحًة ألل برنامج تدريبي، وتمثل أساسًا للمساالة، كما وتقدم تعريفات  -
 واضحة لكل األدوار والواجبات لكل جزا من أجزاا العملية التعليمية.

أداا المعلمين على المدأ البعيد في مجال التدريب عبارة عن توليد وتراكم وملاركة المعار  المهنية، ألن تحسين  -
 و لك خالل تعميق فهم المعلمين لمعارفهم المهنية وألدوارهم الجديدة.

 تساهم المعايير المهنية في زيادة ثقة المجتمعات بالتعليم. -
 الدراسات السابقة ذات الصلة

اسااات والبحوث السااابقة  ات الصاالة بالدراسااة الحالية وعرضااها الزمني من األقدم نلى األحدث   تم مراجعة الدر
 كاآلتي:

حالة تعليم الفيزياء في المدارس الثانوية في ( التي أجراها بعنوان "Orleans, 2007وفي دراساااااة أورليانز )

التي كانت تهد  نلى تقييم أوضاااااع معلمي "، والفلبين التطورات األخيرة والتحديات المتبقية للتحسؤؤؤؤينات الموضؤؤؤؤوعية
معلم فيزياا  230الفيزياا في الفلبين والكلاال عن العوامل المؤدية لتحسااينات جوهرية في تدريسااهم، والتي طبقها على   

( معلم فيزياا فلبيني، باساات،دام المنهج الوصاافي المسااحي ،   767( مدرسااة و)464فلبيني باساات،دام اسااتبانة اسااتهدفت )  
 نتيجٍة مفادها أنَّ المؤهل العلمي للمعلم هو معياٌر هاٌم جدًا في تمهين التعليم.وتوصل نلى 

درجة مهنية المعلمين وممارستهم للتطور المهني  ( بعنوان Tanang & Abu, 2015أما دراسة تانانج واابو ) 

ثانوية جنوب    ، فقد درساااااااات درجة مهنية المعلمين وممارساااااااتهم للتطور المهني في المدار        في المدارس الثانوية     د ال
( معلمًا ومعلمة، حيث أظهرت نتائج الدراساااة أن 331اندونيسااايا، حيث تم تطبيق اساااتبانة على عينة علاااوائية مقدارها )

درجة الكفايات المهنية لدأ المعلمين كانت بدرجة جيدة ووجود التزام بدرجة جيدة لديهم، وأظهرت نتائج الدراسااااااة عدم 
ُتعزأ لمتغيرات العمر وعدد ساانوات ال،برة في جميع مجاالت الدراسااة، بينما ظهرت  وجود فروق  ات داللة نحصااائية 

 فروق  ات داللة نحصائية في مجال االتجاهات والممارسات المهنية ُتعزأ لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي.
، هدفت لمعلمينالهوية المهنية وااللتزام المهني في أداء ا ( بعنوان أثرDelima T,2015وفي دراسااة ديليما )

نلى فح  تأثير الهوية المهنية وااللتزام المهني في أداا المعلمين في منطقة دافاو في الفلبين، كانت عينة الدراسة مكونة  
ست،دم المنهج الوصفي التحليلي،          400من ) سة وا ست،دمت االستبانة أداة للدرا ( معلم ومعلمة من المدارد الحكومية، وا

 د عالقة بين األداا المهني للمعلم وااللتزام المهني.وتوصلت الدراسة نلى وجو
مدى امتالك معلمي الرياضؤؤؤؤيات في محافظة اربد للكفايات (، بعنوان: "2018وفي دراسااااة أجرتها اللاااارمان )

، هدفت نلى معرفة مدأ امتالك معلمي الرياضااايات للكفايات التدريساااية التدريسؤؤؤية في ضؤؤؤوء المعايير المهنية الدولية"
نة مكونة من)               في ضاااااااوا  لدراسااااااااة على عي ية حيث تم نجراا ا ية المهن لدول مة من معلمي    56المعايير ا مًا ومعل ( معل

الرياضااايات في تربية بني عبيد، وتم اسااات،دام المنهج الوصااافي التحليلي وحسااااب المتوساااطات الحساااابية وتحليل التباين 
تالك المعلمين للكفايات التدريسااية وفق المعايير المهنية  المتعدد واساات،دام االسااتبيان أداة للدراسااة، أظهرت النتائج أن ام   

الدولية جاا مرتفعًا، وأشاااارت نلى وجود فروق  ات داللة نحصاااائية ُتعزأ نلى متغير سااانوات ال،برة لصاااالح المعلمين    
 الذين خبرتهم تقل عن علاااار ساااانوات، باوضااااافة نلى عدم وجود فروق  ات داللة نحصااااائية ُتعزأ نلى متغير المؤهل   

 العلمي.
"دور برنامج اإلعداد الجامعي في إكساب المعلمين الكفايات المهنية  (، بعنوان: 2018وهدفت دراسة نصار )   

، للتعر  نلى دور برنااامج اوعااداد الجااامعي في نكساااااااااب المعلمين الكفااايااات المهنيااة وفق  وفق االتجؤؤاهؤؤات الحؤؤديثؤؤة"
( معلمًا ومعلمة 486سة المنهج الوصفي وتكونت العينة من )  االتجاهات الحديثة من وجهة نظرهم، حيث است،دمت الدرا 
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( فقرة، وكلاافت الدراسااة عن عدم وجود فروق  ات داللة نحصااائية تعزأ  32من فلسااطين، وطبقت عليهم اسااتبانة من )
 نلى متغير الجنس، وعدد سنوات ال،دمة.

هيئة التدريسية في الجامعات  تصورات أعضاء ال  (، بعنوان: " 2018وفي دراسة الزبون، والمعلو ، وعناب ) 
، هدفت نلى التعر  نلى   األردنية للمهارات التي يفضؤؤؤؤؤؤؤل أن يمتلكها الطالب الجامعي في القرن الحادي والعشؤؤؤؤؤؤؤرين"         

تصااااااورات أعضاااااااا هيدة التدريس في الجامعات األردنية للمهارات التي يفضاااااال أن يمتلكها الطالب في القرن الحادل  
( 250الفروق وفقًا لمتغيرل الجنس والرتبة العلمية، حيث تكونت عينة الدراسااااة من )والعلاااارين، والتعر  أيضااااًا نلى 

عضاااو هيدة تدريس، وتم اسااات،دام االساااتبانة كأداة للدراساااة، حيث أظهرت نتائج الدراساااة أن تصاااورات أعضااااا هيدة     
 نس والرتبة العلمية.التدريس جاات بدرجة مرتفعة، والى عدم وجود فروق  ات داللة نحصائية تعزأ نلى متغير الج

مدى ادراك أعضؤؤاء هيئة التدريس في كلية العلوم التربوية في (، " 2018وهدفت دراسااة انصاايو والحيارل ) 
"، للتعر  نلى مدأ ادراك أعضاااا هيدة الجامعة األردنية لتمكنهم من الكفايات التعليمية ضؤؤمن مبادا الجودة الشؤؤاملة 

التربوية في الجامعة األردنية لتمكنهم من الكفايات التعليمية ضاااااامن مبادئ الجودة اللاااااااملة من التدريس في كلية العلوم 
( عضو هيدة تدريس وكان عدد العينة 172وجهة نظر أعضاا هيدة التدريس أنفسهم، حيث اشتمل مجتمع الدراسة على )

أداة للدراسة، وأظهرت النتائج أن مدأ  ( عضو هيدة تدريس، واتبعت الدراسة المنهج الوصفي واست،دمت االستبانة50)
ادراك أعضااااااا هيدة التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية لتمكنهم من الكفايات التعليمية ضااااامن مبادئ 
الجودة اللاااملة جاا بدرجة عالية، وأشااارت نلى عدم وجود فروق  ات داللة نحصااائية تبعًا لمتغير الجنس، وعدم وجود   

  ات داللة نحصائية تبعًا لمتغير ال،برة.فروق 
 التعقيب على الدراسات السابقة

( لتقييم أوضاااع معلمي الفيزياا في الفلبين والكلاال عن العوامل  Orleans, 2007أورليانز )هدفت دراسااة  _

( هدفت لتعر  درجة مهنية Tanang & Abu, 2015دراسة تانانج وابو ) أما المؤدية لتحسينات جوهرية في تدريسهم،   

( Delima T,2015دراسااة ديليما )وهدفت المعلمين وممارسااتهم للتطور المهني في المدارد الثانوية جنوب اندونيساايا، 

دراساااة اللااارمان  أما دراساااة ، لفح  تأثير الهوية المهنية وااللتزام المهني في أداا المعلمين في منطقة دافاو في الفلبين
كما ، ( هدفت نلى معرفة مدأ امتالك معلمي الرياضااايات للكفايات التدريساااية في ضاااوا المعايير الدولية المهنية 2018)

لى دور برنامج اوعداد الجامعي في نكساااااب المعلمين الكفايات المهنية وفق ( للتعر  ن2018دراسااااة نصااااار ) وهدفت 
لتعر  تصاااورات أعضااااا   )2018دراساااة الزبون، والمعلو ، وعناب )وهدفت ، االتجاهات الحديثة من وجهة نظرهم

وهدفت ، رينهيدة التدريس في الجامعات األردنية للمهارات التي يفضااااااال أن يمتلكها الطالب في القرن الحادل والعلااااااا 
مدأ ادراك أعضااااا هيدة التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة تعر  نلى لل( 2018دراساااة انصااايو والحيارل )

من وجهة نظر أعضاااا هيدة التدريس أنفسااهم، وأما  األردنية لتمكنهم من الكفايات التعليمية ضاامن مبادئ الجودة اللاااملة
 ,Orleansد تباينت بين المنهج الوصااافي واسااات،دام االساااتبانة كما في دراساااات  من حيث منهجية الدراساااة وأدواتها، فق

2007) ). 

وتلتقي هذه الدراسة مع الدراسات التي تناولت مؤسسات نعداد المعلمين في األردن ومع الدراسات التي تناولت       
(، ودراسااااة 2018حيارل )أعضاااااا هيدات التدريس في كليات التربية في الجامعات األردنية مثل دراسااااة انصاااايو، وال  

 (.2018الزبون والمعلو  وعناب )
وتمَّ االساااتفادة من الدراساااات الساااابقة في مجاالٍت عديدٍة لهذه الدراساااة كتحديد أدوات الدراساااة واالساااتفادة من    
ابقة األدب النظرل والتعر  على األساليب اوحصائية والمناهج المست،دمة. وتتلابه الدراسة الحالية مع الدراسات الس            

واسااات،دام االساااتبانة كأداة للدراساااة كما في دراساااة الجميل     لتحقيق أهدا  هذه الدراساااةفي اسااات،دام المنهج الوصااافي  
قامت الباحثة ببناا بعض الفقرات  كما (،2018(، ودراسة انصيو والحيارل )  2018ودراسة الزبون، المعلو ، عناب ) 

 سة.والمجاالت الجديدة التي تتناسب مع متغيرات الدرا
وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تناولت مستوأ ندراك أعضاا هيدة التدريس في كليات التربية         
في الجامعات األردنية للمعايير العلمية لتمهين التعليم، وهي ُتعدُّ من الدراساااااااات القليلة التي تناولت هذا الموضاااااااوع في 

 األردن حسب علم الباحثان.
الدراسة:منهج 

 لتحليلي، و لك لمالامته طبيعة الدراسة الحالية وأهدافها.المنهج الوصفي ا اعتمدت هذه الدراسة
 مجتمع الدراسة:
مجتمع الدراسة من جميع أعضاا هيدة التدريس في كليات التربية ونعداد المعلمين في الجامعات األردنية    تكون
 ائيات وزارة التعليم العالي األردنية. ( عضو هيدة تدريس وفق نحص1983والبالغ عددهم )
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 عينة الدراسة:
بلغ عدد  األردنية الجامعات في التربية كليات من التدريس هيدة عينة علوائية من أعضاا   باختيار الباحثة قامت

الدراسااة، وبعد توزيع االسااتبانات وجمعها كان  مجتمع من( %10) نساابته شااكلت ما عضااو هيدة تدريس (186أفرادها )
ستبانات لعدم صالحيتها للتحليل، ليصبح عدد االستبانات             193م االستبانات المستردة )   حج ستبعاد سبع ا ستبانة، وتم ا ( ا

 (.186( استبانة، ليكون حجم العينة النهائي )186الصالحة للتحليل )
 أداة الدراسة:

( فقرة بصاااااورتها األولية، 60اساااااتبانة مكونة من أربعة أبعاد و) لتحقيق أهدا  الدراساااااة قامت الباحثة بتطوير
(، ودراسااة 2016و لك باالعتماد على األدب النظرل والمقاييس السااابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسااة، كدراسااة الجميل ) 

(. ودراسة فضة    2018(، والميثاق الوطني لمهنة التعليم الصادر عن وزارة التربية والتعليم األردنية ) 2017قطيلات ) 
ى آراا المحكمين والم،تصاين التربويين، تم اسات،دام االساتبانة أداة للدراساة في صاورتها النهائية      (، باوضاافة نل 2017)

( فقرة، بحيث نطت جميع أبعاد متغيرات الدراسااااة باللااااكل الذل ماكَّن من اختبار أساااادلة   40المكونة من أربعة أبعاد و)
 الدراسة. 

 صدق أداة الدراسة:

( فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي: 60مية لتمهين التعليم في صورته األولية من )تم بناا أداة لقياد المعايير العل -
 )المعرفة الت،صصية والتربوية، الممارسة المهنية، النمو المهني، القيم والمسؤوليات المهنية(.

وية من للتحقق من صدق أداة الدراسة فقد تم عرضها على أحد علر محّكمًا من  ول االختصاص في اودارة الترب -
الجامعات األردنية الم،تلفة وبداا رأيهم حول مجاالت األداة وانتماا الفقرات لكل مجال من المجاالت، من حيث 
الحذ  أو التعديل أو اوضافة، كما ُطلب من المحكمين نبداا الرأل في الصيانة اللغوية، ن  تم اعتماد الفقرات التي 

 ، في حين تم حذ  الفقرات التي لم تحقق هذا المعيار.( فأكثر من المحكمين%80أجمع على صحتها )

( فقرة لغويًا 12( فقرة، وتعديل )20( فقرة من فقرات المقياد، وحذ  )28وقد أجمع المحكمون على صحة ) -
 ( فقرة .40ودمجها، وبذلك انتهى المقياد في صورته النهائية نلى )

 ثبات أداة الدراسة:
الفا   -معادلة كرونباخ   باسااااااات،دام    االتسااااااااق الداخلي ألداة الدراساااااااة   طريقة  من ثبات أداة الدراساااااااة ب   التأكد   تم

(Cronbach- Alpha  ( ومن ثم تطبيق طريقااة االختبااار ونعااادة االختبااار )Test-retest  ن  تراوحاات قيم معاااماال ،)

( كما هي 0.84( و)0.77وعادة ما بين )(، فيما تراوحت قيم الثبات بطريقة ا0.93( و)0.83االتساااق الداخلي ما بين )
 (.1موضحة في الجدول )

 اإلعادة( وطريقة Cronbach-Alpha)كرونباخ ألفا  بطريقة األداة للمعايير العلمية لتمهين التعليم ثبات (: معامالت1الجدول )

 األبعاد
 معامل ثبات االتساق الداخلي

 )كرونباخ ألفا(
 معامل ثبات اإلعادة

 بيرسون()ارتباط 

 0.80 93. المعرفة الت،صصية والتربوية

 0.79 83. الممارسة المهنية

 084 86. المهني النمو

 0.77 87. القيم والمسؤوليات المهنية

 0.85  الدرجة الكلية

 هذه وتلااير ( ألداة المعايير العلمية لتمهين التعليم؛0.85بلغ )عادة الثبات بطريقة او أن (1الجدول ) من يالحظ
 .الثبات من عالية بدرجة تتمتع األداة أن اوحصائيات نلى

 إجراءات الدراسة: 
 تم اتباع اوجرااات التالية:

 .الدراسة بموضوع تتعلق التي السابقة الدراسات مراجعة خالل من السابق األدب على االطالع •

التدريس في كليات العلوم التربوية في الجامعات تحديد أفراد مجتمع الدراساااااااة والذل يتكون من أعضااااااااا هيدة  •
 األردنية.

 أعضاا هيدة التدريس في كليات التربية في الجامعات األردنية. من الدراسة تحديد عينة •

 الدراسة والتحقق من صدقها وثباتها. أداة تطوير •

 الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة عمان العربية. •
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( اساااتبانة وتم  200لدراساااة في كليات التربية في الجامعات األردنية، ن  تم توزيع ) توزيع االساااتبانة على عينة ا  •
 (.186( استبانة، وتم استبعاد سبع استبانات لعدم صالحيتها للتحليل وأصبح العدد )193استراد )

 جمع االستبانات وتحليلها واست،الص النتائج. •
 النتائج. لتحليل SPSSمعالجة البيانات نحصائيا عن طريق الحاسوب واست،دام  •

 كتابة وعرض النتائج. •
 مناقلة النتائج والتوصيات. •

 :اإلحصائيةالمعالجة 
  اآلتية: اوحصائية األساليب باست،دام قامت الباحثة الدراسة أسدلة عن لإلجابة

 لإلجابة عن السؤال األول تم الرجوع لألدب النظرل واألدبيات التربوية والدراسات السابقة. •
 لإلجابة عن السؤال الثاني تم است،دام األوساث الحسابية، واالنحرافات المعيارية والرتب. •
(: الختبار الفروق  One - Way ANOVAلإلجابة عن الساااااااؤال الثالث تم اسااااااات،دام تحليل التباين األحادل )            •

 اوحصائية لمتغيرات الجنس، المؤهل العلمي، وعدد سنوات ال،برة.
 فيه للمقارنات البعدية.تم است،دام اختبار شي •
(، معامل ارتباث بيرساااااااون ويجاد ثبات أداة الدراساااااااة Cronbach-Alphaتم اسااااااات،دام معادلة كرونباخ الفا ) •

 )االتساق الداخلي وطريقة اوعادة(.
 عرض النتائج وتفسيرها:

 نتائج اإلجابة عن السؤال األول: ما المعايير العلمية لتمهين التعليم؟
الساااااابقة واألدبيات التربوية باوضاااااافة نلى األداة التي قامت الباحثة بتطويرها توصااااالت   من خالل الدراساااااات

الباحثة نلى مجموعة المعايير العلمية لتمهين التعليم واوجابة عن هذا السؤال عن طريق المصادر السابقة تقتضي أن يتم      
عرفة الت،صااصااية والتربوية، الممارسااات المهنية،  تقساايم هذه المعايير نلى أربعة أبعاد وفق أهدا  هذه الدراسااة هي: الم

 النمو المهني، والقيم والمسؤوليات المهنية.
فالُبعد األول يتضااااامن ضااااارورة أن يكون الممارد لمهنة التعليم متمكنًا من المعار  الت،صاااااصاااااية في مجال  

م وكيفية بناا المناهج واستيعاب  ت،صصه األكاديمي الذل يدرسه، باوضافة نلى المعرفة التربوية بمجاالت نظريات التعل    
طرق التعلُّم ال،اصااة بالمبحث الذل يدرسااه، كما ويتطلب هذا الُبعد من المعلم أن يكون قادرًا على توظيل جميع الوثائق  

 ال،اصة بتعلم الطلبة وتحويل المادة التعليمية نلى محتوأ قابل للتعلم.
 حيث تم اشتقاق المعايير التالية:

، من خالل شاااهادته الجامعية الت،صاااصاااية، وأن   المعرفة الت،صاااصاااية الكاملة  لمهنة التعليم الممارد يمتلكأن 
، من خالل حصوله على مؤهل تربول يسبق ان،راطه في مهنة التعليم، العام للمناهج اوطار الممارد لمهنة التعليم يتفهم
يتفهم نمو ج التعلم ي هذا المجال، وأن ، ونثبات  لك من خالل اجتيازه لمسااااقات مت،صاااصاااة ف  يتفهم نظريات التعلموأن 

، من خالل من توظيل جميع مستويات المناهج  الممارد للمهنة التعليمية يتمكَّن، وأن والتعليم المست،دم في بناا المناهج 
دعم من توظيل جميع الوثائق  ات العالقة ب    الممارد لمهنة التعليم   يتمكُّنتلقي التدريب العملي، وال،برات العملية، وأن    

، ويمكن تمكينه من  لك من خالل امتالكه للمهارات ال،اصااااااااة بالتعامل مع الوثائق الورقية واولكترونية                  تعلم الطلبة 
، ويظهر  لك من خالل تسلسل أفكاره أثناا يتفهم جميع األفكار األساسية الواردة في المباحث التي يدرِّسهاوالنما ج، وأن 

، من خالل متابعة يساااااتوعب طرق التعلم ال،اصاااااة بالمبحث الذل ُيدرٍّساااااهوأن المالحظة الصااااافية من قبل الملااااارفين، 
الملااااااار  على الممارد لمهنة التعليم لقدرته على تصاااااااميم الدرود بلاااااااكل ي،دم أهدا  التعلم ويراعي خصاااااااائ  

توظيفه لهذه  ، من خالليمتلك معرفة كبيرة بمصااادر المعرفة األساااسااية ال،اصااة بالمباحث التي ُيدرٍّسااها  المتعلمين، وأن 
، من خالل محتوأ قابل للتعلم نلىيساااتطيع تحويل المادة التعليمية المصاااادر بقيمة ُمضاااافة وتثرل العملية التعليمية، وأن 
 ننتاج المادة التعليمية باست،دام مصادر تعلم مناسبة.

أما الُبعد الثاني الذل توصاالت اليه الباحثة فهو الُبعد المتعلق بالممارسااات المهنية فقد اقتضااى أن يكون الممارد 
لمهنة التعليم قادرًا على القيام بمهام الت،طيط للدرود وتنفيذها والتقويم وتقديم التغذية الراجعة للطلبة باوضااااااااافة نلى                    

ة تحفزهم للتعلم، وما يرافق كل  لك من ممارساااات صااافية وال صااافية ال بد من أن   توفير بيدة تعليمية داعمة وآمنة للطلب
 يتقنها من يمارد مهنة التعليم لتحقيق أهدا  التعلُّم المنلودة. 

، وتتطلب من الممارد لمهنة التعليم أن يكون قادرًا على أداا الممارسااات المهنية في عمله من الممارسااة المهنية •
 ه وتقويمه وبناا بيدة تعلمية داعمة وآمنة من خالل المعايير التالية:ت،طيط التدريس وتنفيذ
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، من خالل قدرته على اساااات،دام االختبارات التلاااا،يصااااية ودراسااااة  يتمكًّن من تلاااا،ي  مسااااتويات الطلبةأن 
واقل على تكييل ال،طط التدريسااااية بما يتناسااااب مع الم  المساااااقات التربوية المتعلقة بهذا الموضااااوع، وأن يكون قادراً 

، الطلبة في مراحلهم النمائية يسااتطيع فهم خصااائ  نمو، من خالل تقرير الملاار  المتابع للمعلم، وأن التعليمية التعلُّمية
، و لك من ُيلم بجميع االسااتراتيجيات التدريسااية الحديثة من خالل خضااوع المعلم للورشااات الم،تصااة بهذا المجال، وأن  

يتمكٍّن من تصميم بيدات تعليمية تفاعلية  بل الملر  التربول وبرامج التدريب، وأن  خالل المتابعة المستمرة للمعلم من ق 
ُيجادٍّد ، و لك من خالل مالحظته مباشاارة من قبل اودارات المدرسااية والملاارفين التربويين، وأن  تحفز الطلبة على التعلُّم

لكل مستمر    من خالل المؤتمرات والورشات التربوية،   ، من خالل مواكبته للمستجدات التربوية في ال،طط التي يعدها ب
، من خالل مالحظااة اوجرااات الصااااااافيااة التي يقوم بهااا المعلم    يتمّكن من مراعاااة الفروق الفرديااة بين الطلبااة  وأن 

، من خالل المتابعة المساااتمرة للمعلم يساااتطيع ندارة المواقل التعليمية التعلُّميةواساااتراتيجيات التدريس المسااات،دمة، وأن 
، من خالل سااجالت التقويم يتمكن من تقويم المواقل التعليمية التعلُّميةل سااجالته الرساامية والمتابعة المباشاارة، و  من خال

المعتمدة للمعلم واالساااتراتيجيات المتنوعة فيها باوضاااافة نلى اسااات،دام أنواع التقويم الم،تلفة وفق الموقل الصااافي، وأن 
 ، من خالل سجالت ت،طيط الدرود وسجالت مصادر التعلم المست،دمة.لطلبةيستثمر جميع الموارد المتاحة لدعم أداا ا

وركز البعد الثالث المتعلق بالنمو المهني على أهمية تلّقي الممارد لمهنة التعليم للتدريب المستمر أثناا ال،دمة،  
ذا العصااار المتالحق بتطوراته وتدعيم  لك بالبحث العلمي وال،برات المتنوعة في مجال مهنة التعليم ومتطلباتها، ن  أن ه

ال بااد للممااارد لمهنااة التعليم أل كااان موقعااه أن يكون مواكبااًا لكاال جااديااد، وقاادرة الممااارد لمهنااة التعليم على البحااث  
 المستمر عن فرص النمو المهني.

ات ، حيث يتطلب من الممارد لمهنة التعليم أن يحرص على نموه المهني وخبراته ومواكبة التطور      المهني النمو •
 الحديثة في م،تلل المجاالت و لك بأن:

، ونظهارها من خالل فهمه للتلريعات يمتلك جميع )المعار  والمهارات والقيم المهنية( الداعمة للسلوك المهني
، من خالل خطط النمو المهني يسااااااات،دم المعايير المهنية لتحديد األولويات عند بناا خطط النموالتربوية وااللتزام بها، و

المهني، ويثبت  لك من خالل تقارير  يقوم بالتأمل الذاتي بالممارسات المهنية دوريا لمراجعة خطط النمو ي للمعلم، والذات
، ويتم يسااااااات،دم الطرق الالزمة لتحقيق المعايير ال،اصاااااااة به في تنميته مهنياً         المراجعة الدورية التي يقوم بها المعلم، و    

 يسااتطيع تنفيذ أنلااطة النموي يلتحق بها باوضااافة نلى مجتمعات التعلم، ومالحظة  لك من خالل الدورات والورشااات الت
يتمكن من نقل أثر التنمية المهنية المسااتدامة بما ، من خالل االلتزام بالحضااور والملاااركة الفاعلة، و المهني الم،طط لها

الممارسااااااات الصاااااافية والتربوية  ، ويمكن مالحظة  لك من خالل التغير فييحقق الجودة اللاااااااملة لعملية التعلم والتعليم
، و لك من خالل ملاااااركة للطلبة نكسااااابهايوظل منهجية البحث العلمي من خالل للمعلم وتمكنه من نقل أثر التدريب، و

، من خالل التحاقه التربول األكاديمييحرص على رفع مساااااتواه الطلبة في نعداد البحوث العلمية باللاااااكل الصاااااحيح، و
يست،دم األدوات المالئمة  لجامعات والبرامج التربوية التي تقدمها مؤسسات تنمية المعلمين مهنيًا، و   بالبرامج األكاديمية با
 ، من خالل السجالت ال،اصة بالمعلم.لتقييم أساليب تدريسه

وفي ُبعد القيم والمسااااؤوليات المهنية والذل يعد الجانب األهم في وصاااال تمهين التعليم، توصاااالت الباحثة وفق   
ساااااابقة نلى ضااااارورة أن يمتلك الممارد لمهنة التعليم قيم وتوقعات نيجابية نحو مهنة التعليم، باوضاااااافة نلى   األدبيات ال

االلتزام بأخالقيات المهنة، والحرص على تعزيز قيم الملااااركة مع جميع عناصااار العملية التعليمية والتعّلمية؛ كالمجتمع  
 والزمالا والرؤساا والملرفين التربويين.

، والتي من شااأنها نكساااب المهنة صاافة المهنية والتي يمكن وصاافها من خالل المعايير والمسااؤوليات المهنيةالقيم  •
 التالية التي ينبغي أخذها بعين االعتبار من قبل الممارد لمهنة التعليم؛ ن  عليه أن:

يقوم بوضااع )رؤية ، تيالكفايات الالزمة لتطوير مسااؤولية تعلمهم الذا وكسااابهميحرص على تقديم الدعم للطلبة 
، ومن خالل مساااااهماته في تنمية يعمل على توظيل )رؤيته ورسااااالته( لتحقيق دوره في المجتمع، ورسااااالة( خاصااااة به

، ويظهر  لك من خالل سلوكه المهني مع الطلبة  السلوك المهني لمهنة التعليم  من نمذجةيتمكن مجتمعه المحلي وخدمته، 
، وُيالحظ  لك من خالل مساااهماته اويجابية يعمل على نلاار قيم االتجاهات اويجابية، ومع الزمالا ومع المجتمع المحلي

، من خالل االلتزام بمواثيق المهنااة يحااافظ على مظهر عااام يليق بمهنتااهوقاادرتااه على التااأثير اويجااابي في اآلخرين، و
ه في مجال التعليم ويظهر  لك من تحمله ال،اصااة بمهنت يلتزم بجميع المسااؤوليات المهنيةوأنظمتها، وعدم اوخالل بها، و

يلتزم بالقيم الحميدة في التعامل مع جميع عناصااااااار العملية        للمساااااااؤولية األدبية واألخالقية في كل عمل يتم تكليفه به، و        
، يسااااااتطيع التصاااااار  في المواقل الم،تلفة بحكمة ، ويمكن مالحظة  لك من قبل مدير المدرسااااااة والزمالا، والتعليمية

يلتزم واسااتيعاب اآلخرين واسااتثمار المواقل لتحقيق قصاا  نجاح مع متلقي ال،دمة التعليمية ومقدميها، و كضاابط النفس
، من خالل امتثاله لتعليماتها وأنظمتها، ومهامه المكلل بها، وعدم ال،روج عنها أو برسااااااالة المؤسااااااسااااااة التي يعمل بها

 اوسااة لها.
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ومنها دراساااااة  مع المعايير الواردة في الدراساااااات الساااااابقة   مما سااااابق يتبين أن ما توصااااالت اليه الباحثة يتفق 
(Orleans، (2007( 2017( ودراسااااة شاااارير والمصاااارل )2017(، ودراسااااة المطيرل )2008، ودراسااااة الجميل )

جميعها نلى ضااااارورة وضاااااع معايير ومحددات وشاااااروث صاااااارمة لاللتحاق بمهنة التعليم    (2017ودراساااااة فضاااااة ) 
بالمعلم وأعطته حقوقا كثيرة ووضااعت له دسااتورا يسااير مهنته وهذا تماشاايا مع الواجبات     وممارسااتها، وبدأت باالهتمام

تطوير التعليم وتمهينه اقتداا بالغرب و لك من خالل  الموكلة نليه، ولقد سارت العديد من دول العالم في هذا السبيل وهو   
دراساااااااة  نتائج هذه المجاالت األربعة تلتقي معوأن  كمااالهتمام بالمعلم نعدادا وتكفال وتوفير ما تساااااااتحقه مهنة التعليم. 

دراساااااااة الزامل  نتائج  (، باوضاااااااافة نلى ما ورد في   2018(، والميثاق األردني لتنمية المعلمين مهنيًا )   2017فضاااااااة )
 (.2016(، والسعدول )2016)

التربية في الجامعات  نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني للدراسة: ما مستوى إدراك أعضاء هيئة التدريس في كليات
 األردنية للمعايير العلمية لتمهين التعليم؟

 التعليم( لتمهين العلمية أوال: أبعاد المتغير )المعايير
 
 
 
 

 التعليم لتمهين العلمية المعايير (: المتوسطات الحسابية ألبعاد2الجدول )
 التقديردرجة  الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الُبعد 

 العلمية المعايير
 التعليم لتمهين

 مرتفعة 1 46. 4.22 النمو المهني

 مرتفعة 2 47. 4.15 المهنية الممارسة

 مرتفعة 3 61. 3.99 المهنية والمسؤوليات القيم

 مرتفعة 4 72. 3.85 الت،صصية والتربوية المعرفة

 مرتفعة   4.05 التعليم لتمهين العلمية المعايير

التعليم في  لتمهين العلمية ( أن مسااتوأ ندراك أعضاااا هيدة التدريس في كليات التربية للمعايير 2يبين الجدول )
(، حيث 4.05التعليم ) لتمهين العلمية جاا مرتفعًا، ن  بلغ المتوساااااط الحساااااابي الكلي لمتغير المعايير   الجامعات األردنية

(، وجاا أخيرًا ُبعد 0.46(، بانحرا  معيارل )4.22توساااط حساااابي قدره )جاا في الرتبة األولى ُبعد "النمو المهني" بم
(، وهو أدنى متوسااط حسااابي بين  0.72( وانحرا  معيارل )3.85الت،صااصااية والتربوية بمتوسااط حسااابي )    المعرفة

لمعايير  األبعاد، وهو مؤشااااااار لإلدراك العالي من قبل أعضااااااااا هيدة التدريس في كليات التربية في الجامعات األردنية             
على قدر  -بصاافتهم على عالقة مباشاارة بإعداد المعلمين في مرحلة التعليم الجامعي-تمهين التعليم، وهوما يلااير نلى أنهم 

عالم من االطالع واالهتمام بهذه المعايير ومراعاتها في مراحل اوعداد الجامعي لمعلم المساااااااتقبل، وتتوافق نتائج هذه                 
 (.2017(، وت،تلل مع نتائج دراسة قطيلات )2018، والمعلو ، وعناب )الدراسة مع نتائج دراسة الزبون

 اآلتي: أّما بالّنسبة لفقرات كّل بعد فكانت الّنتائج على الّنحو

 ُبعد النمو المهني: .1
وفقراته، وهذا ما يتوضاااح من خالل  النمو المهني"تم نيجاد المتوساااطات الحساااابية واالنحرا  المعيارل للُبعد "

 (.3الجدول )
 مرّتبة تنازليًّا(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد )النمو المهني( 3الجدول )

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة ةالرتب

 مرتفع 1 62. 4.34 يقوم بتحليل تدريسه في ضوا نتائج تقويم تعّلم الطلبة. 30

 مرتفع 2 66. 4.33 الالزمة لتحقيق المعايير ال،اصة به في تنميته مهنيًا.يست،دم الطرق  24

 مرتفع 3 62. 4.27 للطلبة. نكسابهايوظل منهجية البحث العلمي من خالل  27

 مرتفع 4 57. 4.25 يست،دم األدوات المالئمة لتقييم أساليب تدريسه. 29

 مرتفع 5 61. 4.24 لها.المهني الم،طط  يستطيع تنفيذ أنلطة النمو 25

26 
يتمكن من نقل أثر التنمية المهنية المستدامة بما يحقق الجودة اللاملة 

 لعملية التعلم والتعليم.
 مرتفع 6 70. 4.20

 مرتفع 7 74. 4.16 المهني. يست،دم المعايير المهنية لتحديد األولويات عند بناا خطط النمو 22

21 
والمهارات والقيم المهنية( الداعمة للسلوك يمتلك جميع )المعار  

 المهني.
 مرتفع 8 70. 4.15
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23 
 يقوم بالتأمل الذاتي بالممارسات المهنية دوريا لمراجعة خطط النمو

 المهني.
 مرتفع 8 85. 4.15

 مرتفع 10 68. 4.13 يحرص على رفع مستواه األكاديمي التربول. 28

 مرتفع   4.22 الدرجة الكلية

(، حيث 4.22( نلى أن ُبعد "النمو المهني" جاا بدرجة مرتفعة ن  بلغ المتوسط الحسابي )3ُتلير نتائج الجدول )
 تعّلم تقويم نتائج ضاااااوا  في تدريساااااه  التعليم لمهنة الممارد الموظل حصااااالت الفقرة الثالثين والتي تن  على " يحلُّل 

(. 4.22(، وهي أعلى من المتوسط الحسابي العام )   0.62)( بانحرا  معيارل 4.34الطلبة" على أعلى وسط حسابي )   
(، ونصااااات على " 0.68( وبانحرا  معيارل )4.13أما الفقرة الثامنة والعلااااارين كان لها أقل وساااااط حساااااابي قدره ) 

 التربول".  األكاديمي مستواه رفع على التعليم لمهنة الممارد حرص

 المهنية: ُبعد الممارسة .2
، وهذا ما يتوضااح من المهنية" الممارسااةية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد "تم حساااب المتوسااطات الحساااب  

 (:4خالل الجدول )
 المهنية( وفقراته مرتبة تنازليًا (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للُبعد )الممارسة4الجدول )

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 52. 4.48 تفاعلية تحفز الطلبة على التعلُّم. ميةيتصميم بيدات تعليتمكٍّن من  15

 مرتفعة 2 69. 4.34 .ةمراعاة الفروق الفردية بين الطلبيتمّكن من  17

 مرتفعة 2 69. 4.34 مية.ندارة المواقل التعليمية التعلُّيستطيع  18

 مرتفعة 4 55. 4.33 لدعم أداا الطلبة. يستثمر جميع الموارد المتاحة 20

 مرتفعة 5 57. 4.33 مية.التعلُّ تقويم المواقل التعليميةيتمكن من  19

 مرتفعة 6 64. 4.33 ال،طط التي يعدها بلكل مستمر.في  ُيجادٍّد 16

12 
المواقل التعليمية  بما يتناسب مع تكييل ال،طط التدريسيةيقدر على 

 مية.التعلُّ
 مرتفعة 7 90. 3.91

 مرتفعة 8 93. 3.81 ُيلم بجميع االستراتيجيات التدريسية الحديثة. 14

 مرتفعة 9 94. 3.80 يستطيع فهم خصائ  نمو الطلبة في مراحلهم النمائية. 13

 مرتفعة 9 96. 3.80 .تل،ي  مستويات الطلبةيتمكًّن من  11

    4.15 الكليةالدرجة 

(، حيث حصااالت 4.15( نلى أن ُبعد النمو المهني جاا بدرجة مرتفعة بمتوساااط حساااابي بلغ ) 4يلاااير الجدول )
تفاعلية تحفز الطلبة على التعلُّم" على أعلى  ميةيتصااااميم بيدات تعلالفقرة ال،امسااااة علاااار والتي تن  على " يتمكٍّن من 

(. أما الفقرة الحادية 4.15لعام )(، وهي أعلى من المتوسااط الحسااابي ا0.52( وانحرا  معيارل )4.48وسااط حسااابي )
تل،ي   (، ونصت على " يتمكًّن من  0.96( وبانحرا  معيارل بلغ )3.80علرة فقد كان لها أقل وسط حسابي قدره )   

 ".مستويات الطلبة

 المهنية: والمسؤوليات ُبعد القيم .3
وفقراته، وهذا ما يتوضح ية" المهن والمسؤوليات "القيمتم حساب المتوسط الحسابي واالنحرافات المعيارل للُبعد 

 (.5من خالل الجدول )
 
 
 
 

 المهنية( مرتبة ترتيبا تنازليًا والمسؤوليات (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للُبعد )القيم5الجدول )

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 0.70 4.34 .السلوك المهني لمهنة التعليم يتمكن من نمذجة 34

 مرتفعة 2 75. 4.27 لتحقيق دوره في المجتمع. (رؤيته ورسالته) يعمل على توظيل 33

 مرتفعة 3 87. 4.11 .خاصة به (رؤية ورسالة)ضع يقوم بو 32

 مرتفعة 4 93. 4.09 تي.االكفايات الالزمة لتطوير مسؤولية تعلمهم الذ وكسابهملبة للطدعم يحرص على تقديم ال 31

 مرتفعة 5 91. 3.93 برسالة المؤسسة التي يعمل بها. يلتزم 40

 مرتفعة 6 92. 3.90 .التصر  في المواقل الم،تلفة بحكمةيستطيع  39
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 مرتفعة 7 87. 3.88 .التعليميةجميع عناصر العملية بالقيم الحميدة في التعامل مع يلتزم  38

 مرتفعة 8 95. 3.81 االتجاهات اويجابية. قيم نلريعمل على  35

 مرتفعة 9 1.05 3.80 .المسؤوليات المهنيةجميع بيلتزم  37

 مرتفعة 10 99. 3.77 .على مظهر عام يليق بمهنتهيحافظ  36

 مرتفعة   3.99 الدرجة الكلية 

ُبعد "القيم والمسااااااؤوليات المهنية" قد جاا بدرجة مرتفعة؛ حيث بلغ المتوسااااااط الحسااااااابي   ( نلى أن 5يلااااااير الجدول ) 
" على أعلى وسااط الساالوك المهني لمهنة التعليم (، وحصاالت الفقرة السااادسااة والثالثين التي تن  على " يتمكن من نمذجة  3.99)

الفقرة الساااادساااة والثالثين فقد كان لها أقل وساااط   (، وجاات بدرجة مرتفعة، أما 0.70( وانحرا  معيارل )4.34حساااابي قدره )
 بمهنته". يليق عام مظهر على ( وبدرجة مرتفعة، والتي نصت على أن " يحافظ0.99( وبانحرا  معيارل )3.77حسابي قدره )

 :التخصصية والتربوية ُبعد المعرفة .4
صاااية والتربوية( وفقراته كما الت،صااا تم حسااااب المتوساااطات الحساااابية واالنحرافات المعيارية للُبعد )المعرفة  

 (.6يتضح في الجدول )
 التخصصية والتربوية( وفقراته مرتبة ترتيبًا تنازليًا (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للُبعد )المعرفة6الجدول )

 الفقرة 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة الرتبة

 مرتفعة 1 71. 4.09 الت،صصية الكاملة. معرفةال يمتلك 1

 مرتفعة 2 91. 3.93 محتوأ قابل للتعلم. نلىتحويل المادة التعليمية يستطيع  10

9 
يمتلك معرفة كبيرة بمصادر المعرفة األساسية ال،اصة بالمباحث التي 

 ُيدرٍّسها.
 مرتفعة 3 92. 3.90

 مرتفعة 4 87. 3.88 ُيدرٍّسه.يستوعب طرق التعلم ال،اصة بالمبحث الذل  8
 مرتفعة 5 96. 3.84 نظريات التعلم. يتفهم 3

 مرتفعة 6 950. 3.81 لمناهج.جميع مستويات اتوظيل يتمكَّن من  5

 مرتفعة 7 1.05 3.80 يتفهم جميع األفكار األساسية الواردة في المباحث التي يدرِّسها. 7

 مرتفعة 8 85. 3.77 العام للمناهج. اوطار يتفهم 2

 مرتفعة 9 99. 3.77 الوثائق  ات العالقة بدعم تعلم الطلبة.جميع توظيل يتمكُّن من  6

 مرتفعة 10 1.04 3.73 نمو ج التعلم والتعليم المست،دم في بناا المناهج.يتفهم  4

 مرتفعة   3.85 الدرجة الكلية 

المتوسااط الحسااابي لُبعد "المعرفة الت،صااصااية والتربوية" جاا بدرجة مرتفعة ن  بلغ المتوسااط  ( نلى أن 6يلااير الجدول )
الكاملة"،  الت،صاااااااصاااااااية المعرفة (، والتي تن  على أن " يمتلك1(، وجاات في الرتبة األولى الفقرة )3.85الحساااااااابي الكلي )

( فقد كان لها أقل متوسط حسابي وقدره    4ا الفقرة )( وبدرجة مرتفعة، أم0.71( وانحرا  معيارل )4.09بمتوسط حسابي قدره )   
 بناا في المسااااااات،دم والتعليم التعلم نمو ج (، وبدرجة مرتفعة، والتي نصااااااات على أن " يتفهم1.04( وبانحرا  معيارل )3.73)

  المناهج".

 نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث للدراسة: 

في بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس   =  )0.05) ستوىد مهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن

مستوى إدراك أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية لمعايير مهنة التعليم باختالف الجنس، عدد 
 سنوات الخبرة، المؤهل العلمي؟

 اآلتي: لها عـــلــــــى النحوفرعية، يمكن نجماال مجموعة من األسدلة السؤال الثانيوينبثق من هذه 
 الفــرعــي األول: السؤال

في بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس   =  )0.05) ستوىد مهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عن

  مستوى إدراك أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية لمعايير مهنة التعليم باختالف الجنس؟
 األول الفــرعــي للسؤالنتائـــج اختبار تحليل التباين األحادي (: 7لجدول )ا

 F الداللة
متوسط مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 الُبعد

.631 .232 

 المعرفة بين المجموعة 12. 1 12.
الت،صصية 
 والتربوية

 في المجموعة 95.38 184 518.
 المجموع 95.50 185 

 المهنية الممارسة بين المجموعة 08. 1 079. 349. 556.
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 في المجموعة 41.59 184 226.
 المجموع 41.67 185 

.170 1.894 

 بين المجموعة 39. 1 394.

 في المجموعة 38.26 184 208. يالنمو المهن
 المجموع 38.65 185 

.843 .039 

 المجموعةبين  02. 1 015.
 والمسؤوليات القيم

 المهنية
 في المجموعة 69.50 184 378.
 المجموع 69.52 185 

بين  (α=0.05) ستوأفروق  ات داللة نحصائية عند م( نلـااـااـااـااى عدم وجود     7) نتائـااـااـااج الجـااـااـااـاادول       تلير 

متوسااااطات اسااااتجابات أعضاااااا هيدة التدريس في مسااااتوأ ندراك أعضاااااا هيدة التدريس في كليات التربية بالجامعات   
 األردنية لمعايير مهنة التعليم باختال  الجنس.

 :الثاني الفــرعــي السؤالاختبار 
بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس في مستوى  (α=0.05) ستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م

 إدراك أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية لمعايير مهنة التعليم باختالف المؤهل العلمي؟ 
 

 الثاني الفــرعــي للسؤالاختبار تحليل التباين األحادي  (: نتائـــج8جدول )ال

بين متوسطات   (α=0.05) ستوأعند م فروق ذات داللة إحصائيةعدم وجود ( نلــــى      8) نتائـــج الجــــدول         تلير 

استجابات أعضاا هيدة التدريس في مستوأ ندراك أعضاا هيدة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية لمعايير مهنة       
 .التعليم باختال  المؤهل العلمي

 :الثالث الفــرعــي السؤالاختبار 
بين متوسطات استجابات أعضاء هيئة التدريس في مستوى  (α=0.05) ستوىهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند م

 إدراك أعضاء هيئة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية لمعايير مهنة التعليم باختالف الخبرة العملية؟ 
نتائـــج     (9للعينات المستقلة، ويوضح الجــــدول )     األحادل التباين تحليل اختبار، فقد تم است،دم السؤال اولفح  هذ

 .الثالث الفــرعــي السؤال
 الثالث الفــرعــي للسؤالنتائـــج اختبار تحليل التباين األحادي : (9جدول )ال

 مصدر التباين ادـــــــــــــــاألبع
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة Fقيمة 

الت،صصية  المعرفة
 والتربوية

 098. 1 098. بين المجموعات

 519. 184 95.406 خالل المجموعات 664. 190.

  185 95.505 المجموع

 المهنية الممارسة

 321. 1 321. بين المجموعات

 225. 184 41.344 خالل المجموعات 234. 1.428

  185 41.665 المجموع

 يالنمو المهن

 648. 1 648. بين المجموعات

 207. 184 38.001 خالل المجموعات 078. 3.136

  185 38.648 المجموع

 المهنية والمسؤوليات القيم

 063. 1 063. بين المجموعات

 377. 184 69.455 خالل المجموعات 682. 168.

  185 69.518 المجموع

 الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين األبعـــــــــــــــاد

المعرفة التخصصية 
 والتربوية

 216. 3 649. بين المجموعات

 521. 182 94.855 خالل المجموعات 742. 415.

  185 95.505 المجموع

 الممارسة المهنية

 124. 3 373. بين المجموعات

 227. 182 41.292 خالل المجموعات 650. 547.

  185 41.665 المجموع

 015. 3.600 722. 3 2.165 بين المجموعات يالنمو المهن
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ـدول )      ا الداللة وتلير قيم ـ ـ ـى      9لملار نليها في الجـ ـ ـ ـ ـة                   وجود فروق ذات  عدم ( نل ـ ـ ـ ـي ـ ـائ ـة إحصـ ـ ـ ـ عند  دالل
في مساااتوأ ندراك أعضااااا هيدة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية لمعايير مهنة  (α=0.05)مساااتوأ داللة 

 التعليم، ُتعزأ نلى متغير ال،برة العملية؛ باستثناا ُبعد النمو المهني؛ الذل أظهر فروقًا ُتعزأ لمتغير ال،برة العملية؛ ومن 
( Post Hoc Multiple Comparisons) اسااااات،دام االختبارات البعديةتم  تحديد اتجاه هذه الفروق اإلحصؤؤؤؤؤائيةأجل 

 يوضح  لك. (13باالستعانة باختبار شيفيه. والجدول ) للمقارنات البعدية
وق في استجابة عن مصدر الفر "( للكشف"Post Hoc Multiple Comparisons) نتائج المقارنات البعدية(: 10)جدول ال

 (العملية الخبرةبمتغير )عينة الدراسة فيما يتعلق 

Multiple Comparisons 

 expert (J) expert (I) المتغير التابع
Mean 

Difference 
(I-J) 

Std. Error 
مستوى 

 .الداللة

95% Confidence 
Interval 

 األعلى األدنى

النمو 
 المهني

Scheffe 

 5اقل من 
 سنوات

5-9 *.22391 .07767 .043 .0048 .4431 

10-14 .25223 .10184 .109 -.0352- .5396 

 3822. -2005.- 856. 10324. 09084. سنة فأكثر 15

5-9 

 -0048.- -4431.- 043. 07767. -22391.-* سنوات 5اقل من 

10-14 .02832 .10251 .994 -.2609- .3176 

 1601. -4262.- 651. 10389. -13308.- سنة فأكثر 15

10-14 
 0352. -5396.- 109. 10184. -25223.- سنوات 5اقل من 

5-9 -.02832- .10251 .994 -.3176- .2609 

 1858. -5085.- 633. 12302. -16140.- سنة فأكثر 15

سنة  15

 فأكثر

 2005. -3822.- 856. 10324. -09084.- سنوات 5اقل من 

5-9 .13308 .10389 .651 -.1601- .4262 

10-14 .16140 .12302 .633 -.1858- .5085 

LSD 

 5اقل من 
 سنوات

5-9 *.22391 .07767 .004 .0707 .3772 

10-14 *.25223 .10184 .014 .0513 .4532 

 2945. -1129.- 380. 10324. 09084. سنة فأكثر 15

5-9 

 -0707.- -3772.- 004. 07767. -22391.-* سنوات 5اقل من 

10-14 .02832 .10251 .783 -.1739- .2306 

 0719. -3381.- 202. 10389. -13308.- سنة فأكثر 15

10-14 

 -0513.- -4532.- 014. 10184. -25223.-* سنوات 5اقل من 

5-9 -.02832- .10251 .783 -.2306- .1739 

 0813. -4041.- 191. 12302. -16140.- سنة فأكثر 15

سنة  15

 فأكثر

 1129. -2945.- 380. 10324. -09084.- سنوات 5اقل من 

5-9 .13308 .10389 .202 -.0719- .3381 

10-14 .16140 .12302 .191 -.0813- .4041 

في اساااااتجابة أفراد العينة فيما يتعلق  (α=0.05)عند بأّن هناك فروقًا  ات داللة نحصاااااائية  (10)يبين الجدول 

 5)أقل من ( لصااااالح ساااانوات 10أقل من  – 5ي،  )من  ال،برة العملية( فيمابتوجهات عينة الدراسااااة ُتعزأ لمتغير )
ووجود فروق نحصاااائية  توساااطات.( مع وجود عالقة * على فروق الم0.05أقل من )الداللة حيث كانت قيمة  سااانوات(

ال،برة ( في اسااااااتجابة أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة الدراسااااااة ُتعزأ لمتغير )α=0.05 ات داللة نحصااااااائية )
 .(0.05أقل من )قيمة الداللة كانت  سنة( حيث 15أقل من  – 10ي،  )من  العملية( فيما

 200. 182 36.484 المجموعاتخالل 

  185 38.648 المجموع

 القيم والمسؤوليات المهنية

 587. 3 1.762 بين المجموعات

 372. 182 67.757 خالل المجموعات 1.96 1.578

  185 69.518 المجموع
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بين متوسطات استجابات  (α=0.05) ستوأداللة نحصائية عند مفروقات  ات عدم وجود أظهرت نتائج الدراسة  •

أعضاااااا هيدة التدريس في مسااااتوأ ندراك أعضاااااا هيدة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية لمعايير 
مهنة التعليم باختال  الجنس، وهذه النتيجة تعني أن ال فارق في اساااااااتجابات أعضاااااااااا هيدة التدريس الذكور               

ى أداة الدراسة  وترجع هذه النتيجة نلى أنهم يتمتعون بنفس المؤهالت والكفايات وال،برات والدورات واوناث عل
(، 2018(، والحيارل )2018لذا يمتلكون خصااااائ  متلااااابهة، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسااااات انصاااايو) 

فروق  ات داللة  ( والتي أظهرت عدم وجود2018(، ودراساااااة نصاااااار )2018والزبون، والمعلو ، وعناب )
 نحصائية ُتعزأ نلى متغير الجنس.

بين متوسطات استجابات     (α=0.05) ستوأ فروق  ات داللة نحصائية عند م عدم وجود أظهرت نتائج الدراسة   •

أعضاااااا هيدة التدريس في مسااااتوأ ندراك أعضاااااا هيدة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية لمعايير 
المؤهل العلمي، ويعزأ  لك نلى أن أعضااااااا هيدة التدريس أثناا ممارساااااتهم للتدريس في  مهنة التعليم باختال 

كليات التربية يكتسااابون ال،برات من بعضاااهم البعض ومن الدورات والورشاااات والملااااركة في المؤتمرات، ن   
تائج مع نتائج يمتلكون توجهات متلااااااابهة تجاه تمهين التعليم بغض النظر عن مؤهلهم العلمي، وتتلااااااابه هذه الن 

( التي أظهرت عدم وجود فروق  ات داللة نحصااائية بين عضاااا هيدة التدريس تعزأ  2018دراسااة اللاارمان ) 
 نلى متغير المؤهل األكاديمي.

ـة عند مستوأ داللة                    أظهرت نتائج الدراسة  • ـ ـ ـ ـي ـ ـائ ـة نحصـ ـ ـ ـ بين متوسطات  (α=0.05)وجود فروق  ات دالل

ستجابات أعضاا هيدة التدري    في مستوأ ندراك أعضاا هيدة التدريس في كليات التربية بالجامعات األردنية    س ا
في اساااااتجابة  (α=0.05)هناك فروقًا  ات داللة نحصاااااائية  أل أن ،لمعايير مهنة التعليم باختال  ال،برة العملية

 10أقل من  – 5ي،  )من  ( فيماال،برة العمليةُتعزأ لمتغير )فيما يتعلق بتوجهات عينة الدراساااة أفراد العينة 
سااانوات(، وترأ الباحثة أن عدد سااانوات خبرة عضاااو هيدة التدريس لها تأثير في   5)أقل من ( لصاااالح سااانوات

ية التربية في الجامعات األردنية األكثر خبرة ربما قدموا                      باين االساااااااتجابات، فعضاااااااو هيدة التدريس في كل ت
ال،برة األقل، نظرًا لمعرفتهم األعمق بمفهوم معايير مهنية استجابات أكثر واقعية من زمالئهم  ول عدد سنوات   

التعليم ومدأ اودراك لها، وما تم اكتساااابه من خبرات أثناا ممارساااتهم وعداد المعلمين خالل سااانوات عملهم لذا 
ت كانت نجاباتهم أقرب نلى الواقع، كما وقد تكون االستجابات المرتفعة لدأ أعضاا هيدة التدريس من  ول سنوا

ال،برة األقل بسااااابب معاصااااارتهم لتمهين التعليم والمطالبات المساااااتمرة به، وت،تلل مع نتائج دراساااااات كل من 
( التي أشاااارت 2018(، والحيارل )2018(، وانصااايو)2018(، ونصاااار )2018الزبون، والمعلو ، وعناب )

فقت هذه النتيجة مع نتيجة فيما توا نلى عدم وجود فروق  ات داللة نحصاااااااائية ُتعزأ نلى عدد سااااااانوات ال،برة،
(، لوجود فروق  ات داللة نحصااائية ُتعزأ لمتغير ساانوات ال،برة 2017( وقطيلااات )2018دراسااة اللاارمان )

 لصالح أقل من خمس سنوات.
 
 
 

 :التوصيات والمقترحات
 وفي ضوا نتائج الدراسة أوصت الباحثة بما يلي:

هيدات التدريس في كليات التربية بكل ما هو جديد في اوعداد عقد دورات ومؤتمرات تربوية مسااتمرة ألعضاااا   •
 لمعلمي المستقبل وموضوع تمهين مهنة التعليم.

 نجراا دراسات ملابهة باست،دام أدوات بحث م،تلفة وعلى مؤسسات نعداد المعلمين األخرأ. •

المساااااات،دمة في بناا المناهج عقد ورشااااااات تنمية مهنية لمن يمارد مهنة التعليم توضاااااّاح نما ج التعلُّم والتعليم   •
 ألهميتها في بناا المعرفة العلمية الالزمة لديهم.

االهتمام برفع قدرة الممارد لمهنة التعليم من تلااااا،ي  مساااااتويات الطلبة بالطرق العلمية المناسااااابة، والتركيز  •
وعقد الورشااات عليها ضاامن مرحلة اوعداد الجامعي لمعلم المسااتقبل، من خالل ال،طط الدراسااية في الجامعات  

 والندوات من قبل  ول االختصاص.
وضااع خطة تعاونية بين الجامعات ومؤسااسااات نعداد المعلمين ووزارة التربية والتعليم لتمكين الممارسااين لمهنة    •

التعليم من االسااتمرار برفع مسااتواهم األكاديمي التربوية من خالل التلااجيع والتحفيز، انطالقًا من مرحلة التعليم   
 الجامعي.
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التركيز على ضااااااارورة أن يظهر من يمارد مهنة التعليم بالصاااااااورة الالئقة بمهنة التعليم، من خالل مدونات            •
السااااااالوك المهنية، ورفع مساااااااتوأ التقدير الذاتي لمهنة التعليم لديهم من خالل الجهات المعنية، كنقابة المعلمين            

 األردنيين، مؤسسات نعداد المعلمين، ووزارة التربية والتعليم.
 :لمراجع العربيةا

سنينة، عودة )  سية العليا بالمعايير الوطنية لتنمية المعلمين       2014أبو  سات االجتماعية ومعلماتها في المرحلة األسا (. درجة التزام معلمي الدرا
-742(، ص ص4)، 28. العلوم اونسااااانية، مجلة النجاح لألبحاثمهنًيا من وجهة نظر مديريهم في مدارد وكالة الغوث الدولية في األردن. 

790. 
 ، األردن: دار المنهل.دراسات تربوية(، 2017أبوشاقور، نعيمه المهدل )

(. مدأ ندراك أعضااااا هيدة التدريس في كلية العلوم التربوية في الجامعة األردنية لتمكنهم من الكفايات 2018انصااايو، عبير والحيارل، لينا )
 .74-51(. ص ص 36. المجلد الحادل علر. العدد )العربية لضمان جودة التعليم الجامعي المجلةالتعليمية ضمن مبادئ الجودة اللاملة. 

. جامعة قسطنطينية، الجزائر. العدد  مجلة العلوم اونسانية (. تصور لتكوين المعلمين بالجزائر في ضوا معايير التمهين،   2014حديد، يوسل ) 
 .297-275. مجلد ب، ص ص 42

 . اوسكندرية: الدار الجامعية.التنظيمي المعاصر السلوك(. 2002)حسن، راوية 
المعلم في القرن   ةبحث مقدم في المؤتمر التربول العربي: تربي(، تمهين التعليم في البلدان العربية )دراساااااااة نظرية(. 1995حنانيا، أنيساااااااة )

 ، عمان، األردن.األردنية ةالحادل والعلرين، الجامع
طوير نظم نعداد المعلمين بكليات التربية في ساالطنة عمان في ضااوا معايير الجودة اللاااملة )دراسااة (. ت2005رمضااان، صااالح الساايد عبده )

 .57-34(، ص ص 60)(. العدد 15. ببنها. المجلد)مجلة كلية التربيةميدانية(. 
ارات التي يفضاال أن يمتلكها  (. تصااورات أعضاااا هيدة التدريس بالجامعات األردنية للمه2018الزبون، محمد والمعلو ، لينا وعناب، رشااا )

(. ص ص  36. المجلد الحادل علاااااار. العدد )المجلة العربية لضاااااامان جودة التعليم الجامعيالطالب الجامعي في القرن الحادل والعلاااااارين. 
133-152. 

 .الكاتب الجامعي ردا . العين:2. ثمبادأ علم النفس التربول(. 2012)عماد عبد الرحيم  الزنول،
تونس  -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومتكوين المعلمين وتعيينهم "الحالة األردنية".  ت(. سااااااياسااااااا2014السااااااوالمة، يوساااااال محمد )

 .األردن-وأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين
التدريسااااية في ضااااوا المعايير المهنية دأ امتالك معلمي الرياضاااايات في محافظة اربد للكفايات م(. 2018اللاااارمان، ميرفت محمد ياسااااين )

 رسالة ماجستير نير منلورة. جامعة آل البيت. .(NCTM)الدولية 

 . الجامعة األهلية. البحرين.2. ثأخالقيات العمل مضمونا وتطبيقًا(. 2018العالي، منصور و يوسل، سامية )
 وتوزيع.دار الثقافة للنلر عمان:  .3. ثليةعمتعليم التفكير ومهارته تدريبات وتطبيقات  .(2013سعيد ) ،زعبد العزي

، متوفر عبر نقااابااة المعلمين األردنيين، اساااااااترجع:  التعليم: نقطااة الباادا في أولويااات اوصاااااااالح التعليمي  نتمهي (.2016)عبياادات،  وقااان 
 .2019ة2ة7

 . عمان.التربول في األردنبحث مقدم في مؤتمر التطوير (. أخالقيات مهنة التعليم. 2015) عويدات، عبد اهلل
، بحث مقدم في المؤتمر  تصااااور مقترح وعداد معلم الرياضاااايات المحتر  في ضااااوا معايير ترخي  مزاولة المهنة  (. 2010كفافي، وفاا )

رة، ص ص  القاه ،المركز العربي للتعليم والتنمية ،الدولي ال،امس: مساااااتقبل نصاااااالح التعليم العربي لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير ورؤأ
651 - 672. 

  -121(، ص ص 2-1)، العدد مجلة المعلم، الطالبمفهومها ودورها في بناا جودة تعليمية عالية،  -(. المعايير2007)مراشااااادة، كوثر محمد 
128. 

 (: معجم اللغة العربية. اودارة العامة للمجمعات والتراث. نسطنبول.1989المعجم الوسيط )
مجلة جامعة  (. دور برنامج اوعداد الجامعي في نكساب المعلمين الكفايات المهنية وفق االتجاهات الحديثة.  2018نصار، أنور شحاده حسين )   

 .  181 -165. ص ص 21المجلد السابع. العدد  القدد المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية.
بحث مقدم نلى: المؤتمر   وير أداا المعلم في ضوا المستويات المعيارية لتحقيق الجودة اللاملة،. رؤأ مستقبلية لتط(2005نصر، محمد علي )
 ، القاهرة.220-195(، ص 1مناهج التعليم والمستويات المعيارية، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، مجلد ) -العلمي السابع علر

نلااااااارة خاصاااااااة منبثقة عن المؤتمر الوطني لمعايير تنمية        يير الوطنية لتنمية المعلمين مهنياا.   المعا (. 2006وزارة التربية والتعليم األردنية )  
 المعلمين مهنيًا. األردن: عمان.
.  6512w.moe.gov.jo/ar/node/http://wwعبر  رمتوف توصيات مؤتمر التطوير التربول. (. 2015وزارة التربية والتعليم األردنية )

 .2019-4-14استرجع بتاريس 
(. تطوير أدوار األكاديمية المهنية للمعلمين في مجال التنمية المهنية للمعلم في مصاااااار في ضااااااوا االتجاهات 2013وهبه، عماد صااااااموئيل )
 .  443-357(، ص ص 33عدد )مصر، ال المجلة التربوية لكلية التربية بسوهاجدراسة ميدانية(، )الحديثة في هذا المجال 
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االنفعالي وعالقته بالممارسات الوالدية لدى الطلبة المنتمين إلى مؤسسة نهر -التطور االجتماعي
 األردن

 

 شيرين مؤيد نارمق
 جامعة عمان العربية

 19/1/2020: تاريخ االستالم
 

 شذى الُعجيليأ. د. 
 جامعة عمان العربية

 4/2/2020 تاريخ القبول:
 

 الملخص
االنفعالي وعالقته بالممارسات الوالدية لدأ الطلبة المنتمين  -لتعر  نلى التطور االجتماعيلهدفت هذه الدراسة 

( طالبًا وطالبة في الصاااافين السااااابع والعاشاااار، ّتم اختيارهم 250نلى مؤسااااسااااة نهر األردن. تكونت عينة الدراسااااة من )

بًا و)   120بالطريقة العلاااااااوائية، بواقع )      االنفعالي، ومقياد    -بة، طبق عليهم مقياد التطور االجتماعي    ( طال 130( طال

الممارساااات الوالدية، بعد أن اسااات،رجت مؤشااارات الصااادق والثبات لكال المقياساااين،وأظهرت النتائج وجود فروق  ات   
، في حين لجنس، ولصااالح اوناث، وللصاال ولصااالح طلبة الصاال السااابع داللة نحصااائية في التطور االجتماعي تعزأ ل

أما بالنساابة للممارسااات الوالدية فقد ظهرت للصاال، ولصااالح الصاال السااابع، هرت فروق في التطور االنفعالي تعزأ أظ
الممارسااات الوالدية تعزأ للجنس، باسااتثناا مجال المتساااهل، وجاات الفروق لصااالح اوناث في النمط    فروق في جميع 
الفروق لصاااااااالح الذكور، ووجود فروق في النمطين  ، أما النمط التسااااااالطي فجاات   الضااااااابط التربولالديمقراطي وفي  

المتسااااهل والديمقراطي تعزأ للصااال وجاات لصاااالح طلبة الصااال العاشااار، و أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية    
عكساااااية دالة نحصاااااائيًا بين التطور االجتماعي وبين الممارساااااات الوالدية في النمط المتسااااالط، ووجود عالقة ارتباطية  

 االنفعاليبين التطور وجود عالقة سلبية  التطور االجتماعي والممارسات الوالدية في نمط الضبط التربول، و  نيجابية بين 
بضاااااارورة توعية الوالدين  تان. وبناًا على نتائج الدراسااااااة أوصاااااات الباحثالمتساااااااهلوالممارسااااااات الوالدية في النمط 

سبة التي يجب أن ُيعامل فيها األبناا    ائهم برامج ومحاضرات في تأثير كل ممارسة يتبعونها مع    ونعط ،بالممارسات المنا
االنفعالي لدأ الطلبة، وبذلك نضااامن تحسااان -أبنائهم، واالهتمام بالبرامج التي تؤدل نلى رفع مساااتوأ التطور االجتماعي

 مستوأ مفهوم الذات لديهم.
 الوالدية، مؤسسة نهر األردن.االنفعالي، الممارسات -: التطور االجتماعيالكلمات المفتاحية
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among Students Attending Jordan River Foundation 

 
Shereen.M. Narmuq                      
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Amman Arab Uinversity 
 
Abstract 

The study aims to identify the social-emotional development and its relationship to 
parenting practices among students belonging to the Jordan River Foundation. The sample 
of the study consisted of (250) male and female students in the seventh and tenth grades, 
who were randomly selected, by (120) students and (130) students, on whom the social-
emotional development scale and the measure of parenting practices were applied to them, 
after the indicators of honesty and consistency for both measures were extracted The results 
showed that there were statistically significant differences in the social development 
attributable to sex, for the benefit of females, and for the class and for the benefit of seventh 
grade students, while differences in the emotional development attributed to the class, and 
in favor of the seventh grade, while for parenting practices, differences appeared in all 
parenting practices attributed to sex , Except for the Alma domain The differences came in 
favor of females in the democratic style and in the educational control. As for the 
authoritarian style, the differences came in favor of males, and the presence of differences 
in the permissive and democratic patterns attributed to the class and came in favor of the 
tenth grade students. The results also showed a negative correlation between the social 
development and parenting practices. In the authoritarian pattern, the presence of a 
positive correlation between social development and parenting practices in the pattern of 
educational control, and the presence of a negative relationship between emotional 
development and parenting practices in the permissive pattern. Based on the results of the 
study, the researcher recommended the need to educate parents about the appropriate 
practices in which children should be treated and give them programs and lectures in the 
impact of each practice they follow with their children, and pay attention to programs that 
lead to raising the level of social-emotional development among students, thus ensuring 
that the level of their self-concept is improved. 
Key words: social-emotional development, parenting practices, Jordan River Foundation. 
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 المقدمة: 
األرض بلكل كبير، لذلك انصب     ُيّعد اونسان الوحدة األساسية التي تقوم عليها البلرية، ن  يتوقل عليه نعمار      

اهتمام العلماا على مر العصااور بمراحل تطور اونسااان من المهد الى اللحد، وقد ُقساام تطور اونسااان ونموه نلى مراحل 
تؤثر كل مرحلة بالمرحلة التي تليها، ولصاعوبة التفريق بين   ن هي: مرحلة الطفولة، والمراهقة، واللاباب، واللاي،وخة،   

كل مرحلة من مراحل النمو الم،تلفة والمتتابعة، و لك لتقاطع وتداخل مراحل النمو مع بعضاااها، فقد وضاااع بداية ونهاية 
 تقسيم مراحل النمو من قبل العلماا لتسهيل نايات البحث العلمي.

نن من المراحل المهمة في حياة كل فرد هي مرحلة المراهقة، ن  تلااااااامل األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين               
ساااانة، وتأتي مرحلة المراهقة بعد انتهاا مرحلة الطفولة، ن  تظهر فيها تغيرات كبيرة واضااااطرابات جدية في   (21-12)

جميع الجوانب الجساااامية، واالجتماعية، واالنفعالية، والعقلية، وتترتب العديد من الملااااكالت كنتيجة لهذه االضااااطرابات  
 (.2006 والتغيرات )الليس،

المراهق وتقلب ساااااالوكه بين ساااااالوك األطفال تارة، وساااااالوك الكبار تارة ُأخرأ،    يظهر التذبذب االنفعالي لدأ
يالحظ في هذه المرحلة أيضاااًا التناقض االنفعالي وثنائية الملااااعر نحو الّذات أو اللااايا أو الموقل، فتتذبذب انفعاالته   و

بين الحب والكره، وبين ال،و  واللااااااجاعة، وبين االنعزالية واالجتماعية، وما نلى  لك من مظاهر ساااااالوكية متطرفة،  
اهق، ن  ُيغير المراهق من نظرته في عالقاته االجتماعية، فيميل نلى وهناك تغيرات تحدث على الصااعيد االجتماعي للمر

سها، أكثر من قضائه           لاركونه االهتمامات نف سن أو ي تكوين عالقات جديدة وقضاا الوقت مع جماعته الذين يقاربونه بال
هق مع  ويه بسااااابب الوقت مع الوالدين واألهل، وتصااااابح هذه الجماعة جزاًا مهمًا في حياته، ويمكن أن يصاااااطدم المرا

اختياره ألصااادقائه، بناًا على معايير ال تتوافق مع معاييرهم، فيقاوم المراهق في هذه المرحلة كافة أنواع السااالطة ويميل 
 .2011)نلى اوستقاللية، واالعتماد على  اته، وفرض رأيه وما يفكر به )العمرية، 

الدية، يلاااااااير األول نلى الوالدية المهملة، الذل يعبر        ( أن هناك أربعة أنماث للرعاية الو     2014) يذكر أبو جادو  

عن عدم أخذ دور نلط أو نبداا االهتمام بحياة الطفل والمراهق، ويتميز الوالدين في هذا النمط بعدم االستجابة لمتطلبات    
يز الوالدان في هذا   أبنائهم، وعادة ما تكون توقعاتهم من أبنائهم قليلة أو معدومة، أما النمط الثاني فهو المتسااااااااهل ويتم               

النمط باالساااااااتجابة الكبيرة ألبنائهم، ولكنهم ال يطلبون الكثير منهم، ويعطون أبنااهم الكثير من الحرية دون وضاااااااع أية 
حدود لذلك، ويعبر النمط الثالث عن الوالدية المتساالطة، حيث يميل اآلباا لتفضاايل األساااليب العقابية واالنضااباث المطلق، 

التواصااااال الذل يعتمد على األخذ والعطاا، وأخيرًا نمط الوالدية الرسااااامية الحازمة، الذل يعتبر األكثر  ويفتقد هذا النمط 
هذا  داستقرارًا في ننتاج هوية المراهقين اويجابية، ويدرك اآلباا في هذا النمط أن الحقوق بينهم وبين أبنائهم تبادلية، ويع 

الفاعلية، ألنه يسااااااااعد المراهق في تطوير االساااااااتقالل من خالل تقوية   النمط من الرعاية الوالدية على درجة كبيرة من 
 التواصل بين الوالدين وأبنائهم وتلجيع الحاجة نلى تعزيز السلطة.

ان تالؤم نمط الرعاية الوالدية مع سااااالوك المراهق أمر مهم للغاية، فبالرنم من حاجة المراهق للحرية من أجل 
اته، نال أن من الضرورل التأكيد على اورشاد والحماية من الظرو  ال،طرة واجب    أن يكون قادرًا على اختبار نمط حي

على األهل خالل هذه المرحلة، فالتربية الفاعلة في البيت تؤمن للمراهق االنتقال السااالس من االرتباث اآلمن باألهل، نلى 
ن نلى مرور هذه المرحلة بكفااة وتوازن االنفصااال عنهم، والد ا والتقبل داخل األساارة مع التوجيه نير المتساالط يؤديا  

 (2009 وتكيل مع المحيط. )مجيد،

وحتى يتمكن اآلباا من اساااااااتيعاب أبنائهم في هذه المرحلة البد لهم من توفير جو نفساااااااي اجتماعي خال من              
ولة اكتلا   الضغوطات، ونتاحة الفرص الكافية ألبنائهم لممارسة األنلطة التي يرنبون فيها، وتدريب األبناا على محا    

ما يحيط بهم عن طريق التفكير واالستقصاا، ومساعدة األبناا على تقييم أفكارهم وتجاربهم دون اللعور بالذنب أو خيبة    
األمل، وتقبل األفكار الجديدة واحترام حب االستطالع والتساؤالت المستمرة، وعدم المبالغة في مساعدة األبناا لتلجيعهم 

 (2010 )اسماعيل، ا أبنائهم بالحقائق وال،برات الثقافية واالجتماعية.على االستقالل، وأن يزودو

ويتفق علماا نفس النمو على أن تقبل الوالدين للطفل ضااااااارورل جدًا لتنلااااااادته من الناحية االجتماعية بطريقة              
ع الذل يعيش  فعالة، وأن النق  في هذا التقبل يحبط حاجة المراهق نلى الحب ويزيد من مقاومته لتمثل قواعد المجتم                  

فيه. وبناًا على  لك فإن النبذ الذل يمكن أن يتعرض له المراهق من والديه، كثيرًا ما يؤدل نلى نفراز سااالوكات عدوانية 
ومضااادة للمجتمع، ويمكن أن نسااتدل من خالل مراجعة الكثير من الدراسااات حول هذا الموضااوع على أن سااوا توافق      

ساالوك الوالدين نير المحبب لهم واتجاهاتهم المضااادة نحوهم، وقد يرجع هذا بدوره   المراهقين كثيرًا ما تعود أساابابه نلى
 (2005نلى وضع الوالدين من الناحية التطورية وسماتهما الل،صية.)عبدالهادل، 

وهذا ما حث المجتمعات والمنظمات اونسااانية نلى ننلاااا مؤسااسااات تعتني باألطفال والمراهقين وترشاادهم نلى    
(، ترأسااتها جاللة الملكة رانيا 1995السااول المقبول اجتماعيًا، وفي األردن تأسااساات مؤسااسااة نهر األردن عام )الساالوك 
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العبداهلل، وهي مؤسسة نير حكومية ونير ربحية، مهمتها حماية الطفل من اوسااة والنبذ، وُتعد من المؤسسات الرائدة          
لذا ار       هذا المجال،  باحث   على المساااااااتوأ الوطني واوقليمي في  ماعي    تان تأت ال -التعر  نلى العالقة بين التطور االجت

االنفعالي، والممارسااااات الوالدية لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسااااسااااة نهر األردن، ن  لم تتناول أل دراسااااة )على حد علم  
ا الدراساة الحالية  للت،طيط وجرا تان( هذه المتغيرات للطلبة المنتمين نلى مؤساساة نهر األردن، ّمما دعى الباحث  تينالباحث

 وهذا ما يبرر نجراا هذه الدراسة. ،لى العالقات بين تلك المتغيرات لهذه اللريحة من الطلبةنللتعر  
 مشكلة الدراسة:

االنفعااالي وعالقتااه -بناااًا على  لااك فااإن الغرض من الاادراساااااااااة الحاااليااة هو التعر  نلى التطور االجتماااعي  
 ين نلى مؤسسة نهر األردن.بالممارسات الوالدية لدأ الطلبة المنتم

 (:Research Questionsعناصر مشكلة الدراسة )اسئلة الدراسة 

 جابة على األسدلة اآلتية:حاولت هذه الدراسة او

 االنفعالي لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن؟-ما مستوأ التطور االجتماعي .1
 لى مؤسسة نهر األردن؟ما الممارسات الوالدية السائدة لدأ الطلبة المنتمين ن .2
االنفعالي لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن تبعاً للجنس والصل )السابع -هل ي،تلل التطور االجتماعي .3

 والعاشر(؟
هل ت،تلل الممارسات الوالدية لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن تبعًا للجنس والصل )السابع  .4

 والعاشر(؟

االنفعالي والممارسات الوالدية لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسسة -باطية بين التطور االجتماعيهل توجد عالقة ارت .5
 نهر األردن؟

 
 أهمية الدراسة :

االنفعالي، -تكمن أهمية الدراساااااة الحالية في أنها تحاول الكلااااال عن العالقة االرتباطية بين التطور االجتماعي
نلى مؤساااااااساااااااة نهر األردن. و لك ألهمية هذه العالقة في الحياة األكاديمية  والممارساااااااات الوالدية لدأ الطلبة المنتمين

 واالجتماعية، ومفهوم الذات لألطفال، والممارسات الوالدية. وعلى  لك فإن أهمية الدراسة الحالية تتل،  في:
 األهمية النظرية:

همة تتعلق بالتطور   متتمثل األهمية النظرية من خالل ما قدمته الدراساااااااة الحالية من أطر نظرية حول مفاهيم               
واالطالع عليها من قبل المهتمين والباحثين في  ،االجتماعي واالنفعالي، والممارسااااات الوالدية، ونمكانية االسااااتفادة منها 

أن النتائج التي توصاالت نليها الدراسااة الحالية سااتفيد   وة أو منفردة، نجراا دراسااات الحقة تتناول هذه المتغيرات، مجتمع
الم،تصاااااااين والتربويين وأولياااا األمور باااطالعهم على العالقااات القااائمااة بين هااذه المتغيرات وكيفيااة التعاااماال معهااا     

 ومواجهتها.
 األهمية العملية:

ية في الميدان النفسي والتربول، وما وفرته من  تظهر أهمية الدراسة الحالية من خالل االستفادة التطبيقية والعمل  
وهي: التطور االجتماعي واالنفعالي، ومقياد للممارساااااااات الوالدية، توفرت فيهما           ،أدوات لقياد متغيرات الدراساااااااة   

ساااتسااااعد نتائج الدراساااة  ووساااتفيد الباحثين في تطبيقها في بحوث الحقة،  ،ال،صاااائ  السااايكومترية من صااادق وثبات 
االنفعالي، -شااادين النفسااايين والتربويين في مؤساااساااة نهر األردن في التعر  نلى مساااتوأ التطور االجتماعيالحالية المر

والممارسااات الوالدية لدأ الطلبة المنتمين الى تلك المؤسااسااة، وكيفية التعامل معهم ومع أولياا أمورهم، ووضااع ال،طط   
ة واضااااحة عن مسااااتوأ هذه المتغيرات الت،ا  التدابير  والبرامج الوقائية والعالجية المناساااابة من خالل نعطائهم صااااور 

 الالزمة بصددها.
 :التعريفات النظرية واإلجرائية

 :على النحو اآلتيمصطلحات الدراسة مفاهيميًا وإجرائيًا  تعّرف
ماعي  عالي  -التطور االجت فارد (Social-Emotional developmentاالنف  & Jones)) (: ُيعر  جونز وبو

Bouffard،2012،P:6 االنفعالي أنه: التغيرات التي تحدث في الطفولة والمراهقة التي تدعم التنظيم -التطور االجتماعي

الذاتي والعالقات الناجحة وفهم الذات. وُيعّر  نجرائيًا: الدرجة التي يحصااااااال عليها الطلبة من خالل اساااااااتجابتهم على              
 اسة الحالية.االنفعالي والذل ّتم تطويره في الدر-مقياد التطور االجتماعي
 : (Parenting Practices)( الممارسات الوالدية P:221،2000عّرفت ننيمة )
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عامل مع األطفال، في تنلااااااادتهم                    لدان أو أحدهما في الت يب التي يتبعها الوا ها جملة من الطرق أو األسااااااااال أن
درجة التي يحصااااال عليها الطلبة ورعايتهم، من خالل التوجيه والنصاااااح في مواقل حياتهم الم،تلفة. وُتعّر  نجرائيًا: ال

 من خالل استجابتهم على مقياد الممارسات الوالدية.
: مؤسسة أردنية نير حكومية ونير ربحية تأسست عام        (Jordan river foundation)مؤسسة نهر األردن    

ه المؤساااااااساااااااة من ( مهمتها حماية الطفل من اوساااااااااة والنبذ، وترأساااااااتها جاللة الملكة رانيا العبداهلل، وتعد هذ1995)
 المؤسسات الرائدة على المستوأ الوطني واوقليمي.

الطلبة المنتمين نلى مؤساااساااة نهر األردن: هم طلبة المدارد الحكومية المدعومين من مبادرة مدرساااتي التابعة   
تنمية لمؤسااسااة نهر األردن، الذين يحصاالون على برامج معينة تطلقها المؤسااسااة لجميع الفدات العمرية، لمساااعدتهم في     

الذات. وُيعّر  نجرائيًا: بطلبة الصاافين السااابع والعاشاار الذين ينتمون نلى مؤسااسااة نهر األردن والمسااتمرين فيها، الذين    
 ُطبقت الدراسة عليهم.

(، تهد  وتساااهم بلااكل  (2008مبادرة مدرسااتي: مبادرة أطلقتها جاللة الملكة رانيا العبدهلل في نيسااان من عام  

( 500) كبير في تحساااين بيدات تعليمية آمنة لألطفال، من حيث توفير بيدة أكثر أمنًا بدنيًا واجتماعيًا وعقليًا، في أكثر من
 لمدارد الحكومية في المملكة األردنية الهاشمية.مدرسة ُتعد من أدنى مستوأ اقتصادل بالنسبة ل

 :محددات الدراسة وحدودها

: ّتم تطبيق هذه الدراسة على طلبة الصفين السابع والعاشر، من الذين يرتادون في مبادرة مدرستي الحدود البشرية -
 التابعة نلى مؤسسة نهر األردن.

ّتم تطبيق هذه الدراسة في المدارد الحكومية المدعومة من مبادرة مدرستي التي تلر  عليها  الحدود المكانية: -
 (.2019-2018األردن، للعام الدراسي )/مؤسسة نهر األردن، الواقعة في عمان

 يتحدد مدأ نمكانية تعم إمكانية التعميم: -
الدراسااااة، ومدأ توافر مؤشاااارات الصاااادق  يم النتائج التي ّتم التوصاااال نليها على مجتمعات مماثلة لمجتمع هذه 

 والثبات في مقاييس الدراسة.
 االنفعالي :  -النظريات التي تناولت التطور االجتماعي

 أواًل: نظريات التحليل النفسي:
يرأ ساااايجموند فرويد أن التغيرات الفساااايولوجية التي تصاااااحب عملية البلوغ تعمل على نيقاظ الليبدو الذل ُيعد 

لرئيس للطاقة التي تحرك الدوافع الجنساااية، وحتى يصااال المراهق نلى النضاااج الجنساااي يجب عليه أن   بمثابة المصااادر ا
يتغلب على الملاااعر الجنسااية نحو األب أو األم من خالل اساات،دام آليات دفاعية تتضاامن التعبير المعاكس لما يلااعر به    

عها بالسلوكيات العدائية. وعمومًا فإن فرويد يرأ  المراهق في حقيقة األمر، فيستبدل الرنبة الجنسية التي يفلل في نشبا      
أن هذه المرحلة عاصااااااافة ومضاااااااطربة واليمكن تجنبها، واعتبرها جزاًا من ظاهرة معروفة في مرحلة المراهقة أطلق 

 (.2004عليها اسم تمرد المراهق.)الغامدل، 
 نظرية إريك إريكسون:

بد من ننجازها، حتى يتمكن من  ياته مهمات معينة الأما اريك اريكسون فيرأ أن اونسان يواجه خالل رحلة ح   
تبدأ هذه المهمة في مرحلة المراهقة  ن القيام بوظائفه الم،تلفة بطريقة صااحيحة ونحدأ هذه المهمات هي تلااكيل الهوية،  

 وتستمر حتى مرحلة الرشد.
تبناها واالتجاهات التي       أن بناا الهوية يتضااااااامن معرفة الفرد لذاته والقيم التي ي         (Berk-2014)وتؤكد بيرك  

ي،تارها لتحديد طريقة حياته. وأطلق اريكسااون على الصااراع النفسااي في مرحلة المراهقة اساام الهوية مقابل اضااطراب   
فالمراهقون   ؛زمة بطريقة نيجابية     ن النتاجات الناجحة للمراحل الساااااااابقة تمهد الطريق لحل هذه األ            أاعتقد  ف في الهوية،  

أن والمراهقة بلااااااعور ضااااااعيل بالثقة يواجهون ملااااااكالت في تحديد المثل التي يؤمنون بها،   الذين ينتقلون نلى مرحلة
ال يسااااااتطيعون االندماج في مهمات  ،المراهقين الذين ينتقلون نلى هذه المرحلة بقليل من ملاااااااعر االسااااااتقاللية والمبادأة

 االكتلا  النلط الذل يتطلب القدرة على االختيار من بين عدة بدائل. 
 

 ليب المعاملة الوالدية: أسا
تؤثر أساااليب المعاملة الوالدية على تكوين األبناا النفسااي واالجتماعي، فإ ا كانت هذه األساااليب المتبعة من قبل  
اآلباا هادمة، أل تثير ملااااااااعر ال،و  وعدم اللاااااااعور باألمن في نفود األبناا، ترتب عليها اضاااااااطرابهم النفساااااااي            

نلى تنلاااادة أطفال يتمتعون  فتؤدلألساااااليب المتبعة، بنااة أل مصااااحوبة بالود والتفاهم، واالجتماعي، أما ن ا كانت هذه ا
 (.2002بالصحة النفسية )النيال،
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وفي الواقع أن األساااليب التي يمارسااها اآلباا في معاملة أبنائهم، ليساات نال انعكاسااًا لما تعرضااوا له من معاملة    
يمارساااااااون مع أطفالهم نوع المعاملة التي كانوا يتلقونها أثناا مراحل           خالل تنلااااااادتهم. فهناك نوع من اآلباا واألمهات     

 (Hetherngton،2011طفولتهم. .)

 وفيما يلي نعرض بعض األساليب الوالدية السائدة في معاملة األبناا:

 المساندة الوجدانية: .1
عالقات عاطفية طيبة يميلون مما ال شك فيه أن األطفال أو المراهقين الذين ينلأون تحت رعاية آبائهم وفي ظل 

نلى تنمية الصااااااافات اويجابية من الناحية االجتماعية، أما التهديد بالحرمان من الدعم العاطفي أو القبول الوالدل فهو في    
حد  اته أساالوب عدواني قد يساالكه بعض اآلباا في معاملة أطفالهم. وهذا األساالوب يؤثر على مسااار تنلاادتهم االجتماعية  

 (.Parke، 1998) السليمة.

ويتجلى الدعم العاطفي أو المساااندة الوجدانية أو القبول الوالدل في مدأ تفهم الوالدين لساالوك االبن وتصاارفاته، 
وأن يوجهه برفق  ،وأن يسااااتجيب لحاجاته ومطالبه باهتمام ،وملاااااكله ونظهار بقدر من الحب والتلااااجيع له وونجازاته 

 (.2002يلاركه في نلاطاته )نعيمة، ومودة وأن يبدل اهتمامه بمستقبله وأن 
ويعبر  ،المساندة الوجدانية أحد األسباب السوية في التنلدة االجتماعية ولها أثر كبير على ش،صية األبناا         دوتع

لدعم العاطفي له من خالل تصااااااارفاته نحو م،تلل المواقل اليومية.                          لدين للطفل وا بديه الوا لذل ي عنها بمدأ الحب ا
 (.2006 )الطحان،

 لضبط الوالدل:ا .2
يقصااد به االعتدال وعدم االفراث في وضااع القيود أو اوفراث في التساايب حتى ال يؤدل هذا أو  اك نلى قصااور  
في نمو الطفل االجتماعي، ويفضااااااال أن يكون اآلباا نير متطرفين، وأن يسااااااامحوا ألبنائهم بقدر من الحرية نلى جانب         

أن هؤالا اآلباا يعتمد عليهم، ألنهم يتسااااااامون بقدرتهم على المرونة في  دفرض القيود والضاااااااوابط بحدود معقولة، ويع 
لعرون، بالثقة بالنفس، واالستقالل الذاتي،           شأنه أن ي،لق أطفااًل ي ضبط، وأن مثل هذا األسلوب في معاملة األبناا من  ال

قلق أو عصااااااابية، كتلك التي نجدها    مما يهيأ لهم القدرة على تفهم بيدتهم وتكوين عالقة اجتماعية ناجحة مع أقرانهم دون         
 .(Parke، 1998) شائعة في األسر التي تسودها أساليب التسلط وسوا المعاملة لألبناا

 تذبذب الوالدين .3
نن ندراك الطفل من خالل معاملة والديه له أنهما ال يعامالنه معاملة واحدة في المواقل المتلاااااااابهة، هذا يعني                 

وهذا أسااااالوب يجعل األبناا نير   ،ب قد يصااااال نلى درجة التناقض في مواقل الوالدين التذبذب في المعاملة، وهناك تذبذ
ن اتباع أسااااااالوب التذبذب في المعاملة الوالدية نالبًا ما يترتب عليه     أقادرين على توقع رد فعل والديهم نزاا سااااااالوكه، و 

ن الطفل الذل عانى من ن  ن ؛ًاشااا،صاااية ازدواجية منقسااامة على نفساااها وهي موجودة في حياتنا اليومية ونصاااادفها كثير 
 (.2005 )قناول، التذبذب في معاملته يكبر ونالبًا ما يصبح مذبذبًا مزدوج الل،صية في تعامله مع اآلخرين

 تسامح الوالدين .4
مما يؤدل نلى ملكالت في   ؛ويعني هذا األسلوب في المعاملة الوالدية اوفراث في التسامح والتساهل مع األبناا     

نه يتوقع التساهل من قبل والديه نزاا أل  صي واالجتماعي لدأ األبناا، نلى جانب ميلهم للعدوان والتسلط أل  التوافق الل، 
سلوك عدواني أو خارج عن المعايير االجتماعية وما يلبث أن يتعرض الطفل نلى االضطرابات النفسية والعصبية نتيجة      

حباث في طفولته المبكرة، وقد تت،ذ هذه االضاااااااطرابات النفساااااااية         لالحباطات عند احتكاكه بعالم الواقع، فهو لم يعتاد او       
 (.2008 مثل: األزمات العصبية، وقضم األظافر، وثورات الغضب. )الدويك، ،والعصبية أشكااًل شتى

 الحماية الزائدة .5
مساااااااتقلين وهي اوفراث في رعاية اآلباا ألبنائهم والمغاالة في حمايتهم والمحافظة عليهم، فينلاااااااأ األبناا نير           

 يعتمدون على اآلخرين في قضاا حاجاتهم، وال يستطيعون مواجهة ضغوث الحياة.
يل،                     تدل كال: ال بل اآلباا تت،ذ ثالثة أشااااااا ئدة من ق ية الزا بالطفل، ومنع الطفل من         وفإن الحما ئد  كاك الزا االحت

 (.2002 االستقالل في السلوك. )النيال،

 نهمال الوالدين: .6
بداا االهتمام بحياة الطفل أو المراهق، ويتميز الوالدين نة عن عدم أخذ دور نلاااط أو  يعبر هذا النمط من المعامل

 (.2003في هذا النمط بعدم االستجابة لمتطلبات أبنائهم، وعادة ما تكون توقعاتهم من أبنائهم قليلة أو معدومة. )راضي،

 سوا معاملة الوالدين للطفل: .7
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البدني والنفساااي سااابياًل لضااابط السااالوك العدواني الذل قد يأتي به   وهذا األسااالوب من المعاملة يت،ذ من العقاب 
الطفل، وهو من شااأنه أن يلااعر الطفل باوحباث، ويتفاقم نضاابه، فضاااًل عن أنها تمد الطفل بنمو جًا عدوانيًا يقتبسااه فيما 

 بعد.
 ثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصلة: 

واألجنبية التي تم االطالع عليها حول التطور االجتماعي  يتناول هذا الجزا عرضاااااااًا ألهم الدراساااااااات العربية
 واالنفعالي، والممارسات الوالدية، وفق التسلسل الزمني من األقدم لألحدث:

 االنفعالي–أواًل: الدراسات التي تناولت التطور االجتماعي 
والعرقية بين  بدراسااة بعنوان الفروق الجنسااية  (Swami & Furnham ،2010)قام كل من سااومي وفورنهام 

سكان الريل والمدن في مستوأ الذكاا االجتماعي المقيم  اتيًا، هدفت الدراسة نلى الكلل عن الفروق الجنسية والعرقية      
( شااااا،صاااااًا تم 633تكونت عينة الدراساااااة من )فبين ساااااكان الريل والمدن في مساااااتوأ الذكاا االجتماعي المقيم  اتيًا، 

واساات،دمت التقارير الذاتية في عملية جمع البيانات، وقد أوضااحت النتائج أن اوناث اختيارهم من نحدأ مناطق ماليزيا، 
( (Mejis ،Cillessen ،& others،2010ن يلديهم مستوأ  كاا اجتماعي أكبر من الذكور. أجرأ كل من ميجس وآخر

( طالبًا وطالبة، 512لعينة من )تكونت افدراسااااة بعنوان الذكاا االجتماعي واونجاز األكاديمي كمتنبأ للااااعبية المراهقة،  

أظهرت النتائج ف( ساااانة، في المدارد التمهيدية للمهن والكليات في شاااامال نرب أوروبا،  15-14تتراوح أعمارهم بين )

وجود عالقة ارتباطية دالة نحصااائيًا بين الذكاا االجتماعي ومفهوم اللااعبية، وأن اللااعبية االجتماعية يمكن التنبؤ بها من 
فا  قام الزعبي )            خالل الت ماعي.  لذكاا االجت لذكاا        2011عل بين اونجاز األكاديمي وا بدراسااااااااة بعنوان العالقة بين ا  )

االجتماعي والسااااااالوك العدواني بأشاااااااكاله األربعة )الجسااااااادل، واللفظي، والغضاااااااب، والعدائية( لدأ الطلبة العاديين                
تماعي والسلوك العدواني بأشكاله األربعة )الجسدل،      والمتفوقين، هدفت الدراسة نلى الكلل عن العالقة بين الذكاا االج   
( طالبًا وطالبة من العاديين،       168لاااااااملت العينة )   فواللفظي، والغضااااااااب، والعدائية( لدأ الطلبة العاديين والمتفوقين،       

( طالبًا وطالبة من المتفوقين من طلبة الصاال العاشاار في ثالث مناطق في األردن، واساات،دمت الدراسااة مقياد    165و)

الساااالوك العدواني، ومقياد لقياد الذكاا االجتماعي، وأظهرت النتائج ان الطلبة المتفوقين كانوا أكثر  كاا اجتماعيًا من 
العاديين، وأظهرت وجود عالقة ارتباطية ساااااالبة دالة نحصاااااائيًا بين الذكاا االجتماعي والعدوان اللفظي لدأ المتفوقين.  

معرفة اوسااااتراتيجيات التي يساااات،دمها المعلمون لدعم الكفايات االجتماعية ( دراسااااة بعنوان Kirk،2017أجرأ كيرك )

واالنفعالية لدأ أطفال الرياض في أساااااتراليا، وهدفت الدراساااااة معرفة اوساااااتراتيجيات التي يسااااات،دمها المعلمون لدعم  
رد فيها العالقات   الكفايات االجتماعية واالنفعالية لدأ أطفال الرياض، و لك عن طريق ننلاااااااااا قاعة دراساااااااية تما                    

االجتماعية واالنفعالية، وحاالت اللعب، والبيدات بلاااااااكل تعاوني، وتساااااااتمد البيانات من دراساااااااة أكبر أجريت في عام  
(، التي اسااااااات،دمت فيها المنهج التجريبي لمعرفة كيفية دعم المعلمين للتطور االجتماعي واالنفعالي لألطفال،              2009)

( 8( ملااااااركًا، قسااااامت علاااااوائيًا الى مجموعتين، تجريبية مكونة من ) 16من ) واختبرت عينة من الملااااااركين مكونة
ملاااركين مقابل مجموعة ضااابطة بالعدد نفسااه، وتوصاالت النتائج نلى أن هذه الطريقة قد وفرت فرصااًا متزايدة لتطوير    

لدراساااة أن هذه الفرص وتوطيد العمليات اوساااتراتيجية التي تعد أسااااساااية لممارساااة للتفكير المساااتقل والتعلم، وأظهرت ا
تعززت من خالل توفير متوازن للعالقات االجتماعية واللعب والبيدات وبلاااااكل جماعي، وخلقت هذه العناصااااار ساااااياقًا  

ظهروا مهارات  أيمكن أن تربط فيه المفاهيم العلمية والمفاهيم اليومية، وقد لوحظ أن األطفال في المجموعة التجريبية              
فية أعلى من العينة الضااابطة، وأنهم مسااتقلون أكثر من األطفال في المجموعة الضااابطة.   عاط-تفكير وعالقات اجتماعية

( دراساااااة بعنوان مسااااااهمة األب نير المباشااااارة في تطور األطفال العاطفي واالجتماعي من  Kim،2017أجرأ كيم )و

اآلباا تؤدل دورًا نير مباشاااار في التطور خالل بيدات األبوة واألمومة النفسااااية، هدفت نلى تحديد ما ن ا كانت ملاااااركة 
االجتماعي واالنفعالي لألطفال الصاااااااغار في كوريا اللااااااامالية، من خالل دعم البيدة األسااااااارية )األبوين( من االكتداب              

( أسرة  ات دخل من،فض، 72واوجهاد، وفعالية األبوين تجاه االبناا، آخذة بالحسبان دخل األسرة، ن  تكونت العينة من )

( سنوات، وأظهرت النتائج أن اآلباا في األسر  ات الدخل العالي 5-3( أسرة  ات دخل أعلى، ألطفال بعمر من )201و)

أساااهموا بلاااكل نير مباشااار في التطور االجتماعي واالنفعالي لألطفال مقارنة باآلباا في األسااار  ات الدخل المن،فض،   
هم التي أدت نلى تحسااااين التطور االجتماعي واالنفعالي لدأ  أسااااهمت الدراسااااة برفع مسااااتوأ فعالية األبوين تجاه أبنائ و

 األطفال الصغار في كل مجموعة من فدات دخل األسرة.
 ثانيًا: الدراسات التي تناولت الممارسات الوالدية: 

( بدراسااة بعنوان أساااليب التنلاادة الوالدية وعالقتها بدافع اونجاز لدأ طلبة التوجيهي في   (2006قام أبو حالوة

ل،ليل، هدفت نلى معرفة أساااليب التنلاادة الوالدية وعالقتها بدافع اونجاز لدأ طلبة التوجيهي في ال،ليل، فقد بلغت عينة ا
( طالبًا من طلبة التوجيهي في ال،ليل، واسااااات،دمت أداتين لقياد الممارساااااات الوالدية ودافعية اونجاز، 423الدراساااااة )
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سااااليب ديمقراطية في التنلااادة من وجهة نظر الطلبة، وأن واقع دافعية اونجاز وأظهرت النتائج أن الوالدين يسااات،دمان أ
لدأ الطلبة كان عاليًا، وأن هناك عالقة ارتباطية طردية  ات داللة نحصائية بين ممارسات الوالدين ودافعية اونجاز، ن     

( بدراسااة بعنوان العالقة (Shaw، 2008يزداد مسااتوأ الدافعية لإلنجاز كلما كانت أساااليب التنلاادة ديمقراطية. قام شااو  

معرفة العالقة بين األساليب الوالدية المدركة،  لبين األساليب الوالدية المدركة، والكفااة الذاتية األكاديمية، هدفت الدراسة   
مقاييس   ( طالبًا وطالبة، طبقت عليهم     31والكفااة الذاتية األكاديمية، والتكيل لدأ عينة من طلبة كلية الهندساااااااة، بلغت )            

أظهرت نتائج الدراسااة وجود كفااة  اتية أكاديمية  ات فاألساااليب الوالدية المدركة، والكفااة الذاتية األكاديمية، والتكيل، 
مسااتوأ عال عند الطلبة الذين كان أساالوب تنلاادتهم ديمقراطي، وأظهرت الدراسااة أن أساالوب التنلاادة الديمقراطي كان     

 م األسلوب التسلطي فالفوضول.أكثر األساليب الوالدية سيادة ث
بدراسااااة هدفت نلى معرفة أثر  (Turner،Chandler&Huffer ،2009)قام كل من تيرنر، شاااااندلر وهوفر و

( طالبًا وطالبة، وقد 264األساااليب الوالدية، والكفااة الذاتية، ودافعية التحصاايل على األداا األكاديمي، على عينة بلغت ) 

أثير نيجابي ألسلوب التنلدة الديمقراطية على األداا األكاديمي وقدرة تنبؤية للكفااة الذاتية   أظهرت نتائج الدراسة وجود ت 
كلاااااافت نتائج الدراسااااااة عن وجود تفاعل نير دال نحصااااااائيًا بين الكفااة الذاتية  ووالدافعية الداخلية باألداا األكاديمي ، 

هدفت معرفة تأثير األساليب الوالدية على كل من مركز  بدراسة (Mills,2010)قام ميلز ووأسلوب التنلدة الديمقراطية. 

بة جامعة أوبورن                  نة من طل لدأ عي ماعي  ية، والتكيل االجت لذات غت )  (Auburn)الضااااااابط، والكفااة ا بًا    100بل ( طال

يمي لدأ  وطالبة، ولقد دلت نتائج الدراسااااة على عدم وجود قدرة تنبؤية لألساااااليب الوالدية بالكفااة الذاتية والتكيل األكاد
( بعنوان األساااليب الوالدية في التنلاادة االجتماعية في جنوب الضاافة 2010هدفت دراسااة عابدين )وطلبة عينة الدراسااة. 

الغربيةةفلساااطين. الكلااال عن األسااااليب الوالدية في التنلااادة االجتماعية، ولتحقيق أهدا  الدراساااة، قام الباحث بإعداد     
لألب ولألم لقياد األساااليب الوالدية في التنلاادة االجتماعية، وتم توزيعها على   اسااتبانة مكونة من سااتين فقرة بنمو جين 

( طالبًا، وقد 423عينة طبقية علااوائية من طلبة الصاال الثاني الثانول في المدارد الحكومية في محافظة ال،ليل بلغت )

ألم "ديمقراطية"، وتميل نلى الحماية أشااااااارت النتائج نلى أن االساااااااليب الوالدية كما يدركها الطلبة في نمو جي األب وا 
الزائدة في نمو ج األم، ونلى اوهمال في نمو ج األب. وأظهرت النتائج وجود فروق  ات داللة نحصائية في متوسطات    
اسااااااتجابات الطلبة تبعًا للجنس لصااااااالح اوناث مقارنة مع الذكور، وتبعًا لفرع الدراسااااااة لصااااااالح الفرع العلمي في ُبعد  

اوهمال، وتبعًا للمسااااااتوأ االقتصااااااادل في ُبعد -التساااااالط، ولفرع العلوم اونسااااااانية في ُبعد الحماية الزائدة -ةالديمقراطي
التسلط لصالح األُسر  ات الدخل المتوسط والدخل فوق المتوسط مقارنة مع  ول الدخل المن،فض. أجرت         -الديمقراطية
لوب األبوة واألمومة واونجاز األكاديمي الذل تديره األثينية، ( دراسااة بعنوان العالقة بين أسااOliveira،2015اوليفيرا )

رسااااااالها موظفو أ( من اآلباا الذين تم تجنيدهم من خالل نلااااااارة نخبارية عبر اونترنت 225تألفت عينة الدراساااااااة من )

ين تم قياد المدرسااة، وتم قياد أساااليب ممارسااة األبوين من خالل اسااتبيان يقيس فيها تلك الممارسااات وأبعادها، في ح   
المتغيرات الفردية والجماعية من خالل مقياد االساااااتقراا الذاتي، وحسااااابت معامالت االرتباث بين ممارساااااات االبوين  
واونجاز األكاديمي، وأظهرت النتائج أن ممارساااات األبوين أهمية كبيرة في اونجاز الدراساااي لألبناا، وأن هناك عالقة  

وكان للنمط التساهلي عالقة سلبية مع    ،كمي لألبناا وبين أنماث التنلدة لألباا واألمهات ارتباطية نيجابية بين المعدل الترا
 المعدل التراكمي.

 التعقيب على الدراسات السابقة:
سابقة بأهدافها     سات ال سة كيرك ) فتنوعت الدرا ( التي هدفت معرفة اوستراتيجيات التي  Kirk،2017جاات درا

سة كيم )   يست،دمها المعلمون لدعم   ستراليا، ودرا ( Kim،2017الكفايات االجتماعية واالنفعالية لألطفال في الرياض في أ

االنفعالي لألطفال -التي هدفت نلى تحديد ما ن ا كانت ملااااااااركة اآلباا تؤدل دورًا نير مباشااااااار على التطور االجتماعي
 &، Cillessenيجس وآخرون أجرأ كل من م و(، (2011الصاااااااغار في كوريا اللااااااامالية، وجاات دراساااااااة الزعبي        

others،2010) Mejis لتعر  نلى الذكاا االجتماعي واونجاز األكاديمي كمتنبأ للعبية المراهقة شمال ل( دراسة هدفت

بدراسة هدفت الدراسة نلى الكلل عن      &Furnham ،(Swami (2010نرب أوروبا، وقام كل من سومي وفورنهام،  

الريل والمدن في مسااتوأ الذكاا االجتماعي المقيم  اتيًا من نحدأ مناطق ماليزيا،  الفروق الجنسااية والعرقية بين سااكان 
( التي هدفت نلى معرفة العالقة Oliveira،2015أما بالنساابة لدراسااات الممارسااات الوالدية فقد جاات دراسااة اوليفيرا )  

التي  (Mills،2010)لمتحدة، ودراسة ميلز  االرتباطية بين أسلوب الممارسات الوالدية واونجاز األكاديمي في الواليات ا  

هدفت معرفة تأثير األساااااااليب الوالدية على كل من مركز الضاااااابط، والكفااة الذاتية، والتكيل االجتماعي لدأ عينة من  
لكلل عن األساليب الوالدية في التنلدة االجتماعية    ل( 2010، و هدفت دراسة عابدين ) (Auburn)طلبة جامعة أوبورن 

 (Turner، Chandler&Huffer، 2009)ودراسااة كل من تيرنر، شاااندلر وهوفر  لضاافة الغربيةةفلسااطين،في جنوب ا

التي هدفت نلى الكلل عن أثر األساليب الوالدية، والكفااة الذاتية، ودافعية التحصيل على األداا األكاديمي، ودراسة شو      
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Shaw،2008)دية المدركة، والكفااة الذاتية األكاديمية، والتكيل لدأ  ( التي هدفت نلى معرفة العالقة بين األساااليب الوال

سة أبو حالوة )    لدة الوالدية وعالقتها بدافع    2006عينة من طلبة كلية الهندسة، ودرا ساليب التن ( التي هدفت الى معرفة أ

دراسة ، نحو: لها  اونجاز لدأ طلبة التوجيهي في ال،ليل، كما اختلفت عينات الدراسات فمنها من نت،ذ من األطفال عينة
(، 2011دراسة الزعبي ) ، نحو: ت،ذ المراهقين عينة لها ا(، ومنها من kim،2017(، ودراسة كيم ) kirk،2017كيرك )

، نحو: ت،ذ طلبة الجامعة عينة لها          ا(، ومنها من  (Mejis،Cillessen ،& Other ،2010ن يودراسااااااااة ميجس وآخر

(، أما الدراسة الحالية فقد اختلفت عن الدراسات السابقة بأنها    Shaw،2008(، ودراسة شو )  Mills،2010دراسة ميلز ) 

-13االنفعالي والممارساااات الوالدية لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤساااساااة نهر األردن، وبُعمر )  -تناولت التطور االجتماعي
والمراهقين، لذلك ُتعد الدراسااة أل دراسااة تناولت متغيراتها مجتمعة، وعينتها من األطفال  تان( ساانة، ولم تجد الباحث16

 . الحالية من الدراسات الرائدة في هذا المجال
 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة:
لتحقيق أنراض هذه الدراسااااة واوجابة عن أساااادلتها، ّتم اساااات،دام المنهج الوصاااافي االرتباطي التحليلي، و لك  

بين التطور االجتماعي واالنفعالي، والممارسااااات الوالدية للطلبة  لمناساااابته في نجراا الدراسااااة الحالية في نيجاد العالقة 
 المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن.

 مجتمع الدراسة:
( طالبًا وطالبة، من الصاافّين السااابع والعاشاار في المدارد الحكومية المدعومة  500ّتكون مجتمع الدراسااة من )

 (.2018/2019الثاني الدراسي)من مبادرة مدرستي التابعة لمؤسسة نهر األردن، للفصل 

 عينة الدراسة:
اختيرت عينة الدراساااة بالطريقة الطبقية العلاااوائية من طلبة المدارد الحكومية التي تدعمهم مبادرة مدرساااتي، 

الثانوية  هما: مدرسة نبن ُطفيل األساسية للبنين، ومدرسة حسبان        ،فقد ّتم اختيار مدرستين من قمبل ندارة مبادرة مدرستي  
%( من 50لاااكلت ما نسااابته )ف( طالبًا وطالبة، في الصااافين الساااابع، والعاشااار،  250للبنات ن  بلغ حجم عينة الدراساااة )

  لك:بين ي 1)مجتمع الدراسة، والجدول ) 
 ةمتغيرات الدراسحسب  التكرارات والنسب المئوية1)الجدول ) 

 النسبة التكرار الفئات 

 %48.0 120  كر الجنس

 %52.0 130 انثى 

 %37.6 94 السابع الصل

 %62.4 156 العاشر 

 100.0 250 المجموع 

 أدوات الدراسة
 االنفعالي:-مقياس التطور االجتماعي

-أن تحصل على مقياد التطور االجتماعي تانبالرجوع نلى األدب النظرل والدراسات السابقة استطاعت الباحث
( بدائل لإلجابة عليه )دائمًا،         3( فقرة، ويتضااااااامن المقياد )  60(، والذل تألل من )  2008العاطفي، أعدته القطرود )    

 ( على كل مفردة. 3،2،1نادرًا(، وتتراوح الدرجات لبدائل المقياد )وأحيانًا، و

( طالبًا 120قطرود بتطبيق المقياد على عينة اسااتطالعية قوامها ) قامت االنفعالي: -صؤؤدق مقياس التطور االجتماعي 

قة                         ياد، بطري لدرجات بين فقرات المق ناتجة من ا باث ال عاملي لمصااااااافوفة معامالت االرت يل ال بة، تم نجراا التحل وطال
تم تدوير العوامل عوامل قابلة للتفسير،   3)(، فأسفر التحليل العاملي عن وجود ) Hotelingالمكونات األساسية لهوتلنج )  

( عواماال، فسااااااارت هااذه العواماال مجتمعااة (3وأمكن اسااااااات،الص  (Varimax)تاادويرًا متعاااماادًا بطريقااة الفاااريماااكس 

 ( درجة.(0.32%(، من التباين الكل، وكانت درجة التلبع للفقرات على األبعاد بمعيار (27.0

تحقق من الصاااااادق الظاهرل للمقياد عن طريق ّتم ال :بالدراسؤؤؤؤؤؤة الحالية االنفعالي-صؤؤؤؤؤؤدق مقياس التطور االجتماعي
عرضاااه على محكمين من أسااااتذة جامعة عمان العربية والجامعة األردنية، وجامعة اوساااراا، في ت،صااا  علم النفس   
التربول، وعلم نفس النمو، واالرشاااد النفسااي، وعلم النفس االجتماعي للحكم على فقرات المقياد ومدأ مالامتها لقياد 

معيارًا لقبول التعديالت الالزمة ن ا اتفق على  تانقياساااها، والتعديالت المقترحة بلاااأنها، ووضاااعت الباحث  السااامة المراد 
 ( فقرة نير مناسبة.14%( أو أكثر من المحكمين، فقد اقترح المحكمين حذ  )80تعديلها )
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طالبًا  120)طالعية قوامها )قامت القطرود بتطبيق المقياد على عينة اساااات: االنفعالي-ثبات مقياس التطور االجتماعي

وجد أن قيمة ألفا للمقياد فوطالبة، وبعد تطبيق المقياد تم حساب معامل االتساق الداخلي باست،دام معامل كرونباخ ألفا، 
( وهذا دليل على أن المقياد يتمتع بمعامل ثبات مرتفع، وبما أن المقياد مكون من ثالثة أبعاد وقد قسمت 0.80تساول )

اد نلى: الحساسية االنفعالية، والحساسية االجتماعية، والضبط االجتماعي االنفعالي، فقد بلغ معامل كرونباخ ألفا       هذه األبع
(، وهذا دليل   0.50(، ومعامل كرونباخ ألفا للبعد الثالث )        0.50(، ومعامل كرونباخ ألفا للبعد الثاني )       0.84للبعد األول ) 

 امل اتساق داخلي مقبول.كافي على أن األبعاد بفقراتها تتمتع بمع
-testّتم التحقق من ثبات المقياد بطريقة اعادة االختبار  :بالدراسؤؤؤؤة الحالية االنفعالي-ثبات مقياس التطور االجتماعي

retest)( و لك بتطبيقه على عينة من خارج عينة الدراسة، قوامها ،)طالبًا وطالبة، وّتم نعادة تطبيق االختبار على 30 )

بفاصل زمني مدته أسبوعين، ونست،دم معامل ارتباث بيرسون لمعرفة معامل الثبات بين التطبيقين، بحسب         العينة نفسها 
ّتم حسااااب معامل االتسااااق الداخلي للمقياد، و لك باسااات،دام معادلة كرونباخ ألفا، فقد والمجالين االجتماعي واالنفعالي، 

 (.4في الجدول ) ُموضح، وبلغت معامالت الثبات
 االجتماعي واالنفعالي( معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة لكل من التطور 4الجدول )

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة 
 0.92 0.88 االجتماعي
 0.85 0.86 االنفعالي

 مقياس الممارسات الوالدية:
أن تحصل على مقياد الممارسات الوالدية  تانالباحثبالرجوع نلى األدب النظرل والدراسات السابقة استطاعت 

( بترجمته للغة العربية، تألل المقياد بصورته األصلية   2012، وقد قام كاًل من البدارين ونيث )(Buri،1991)لبورل 

الضبط التربول(، ووضع والمتسلط، والديمقراطي، و( فقرة، توزعت على أساليب الممارسات وهي )المتساهل، 30من )

موافق، ومحايد، ونير موافق، ونير موافق بلدة(، وقد  وبدائل للمقياد وفق تدريج ليكرت ال،ماسي ) موافق بلدة،   (5)

( ن ا 5،4،3،2،1( على التوالي، ن ا كانت الفقرات نيجابية، ونعطاا الدرجات )1،2،3،4،5وضااع بورل بدائل المقياد )

 كانت اتجاه الفقرات سالبة.
و لك بحساااب  -وهو أحد أشااكال صاادق البناا  -ان الصاادق التمييزلتاساات،دم الباحث والدية:صؤؤدق مقياس الممارسؤؤات ال 

( طالبًا وطالبة، و لك       45معامل تمييز الفقرات، للتأكد من صااااااادق األداة بعد تطبيقها على عينة اساااااااتطالعية قوامها )            

مل ارتباطها بالبعد أو الدرجة الكلية          بحسااااااااب معامل ارتباث الفقرة بالبعد أو المجال، واساااااااتبعاد الفقرات التي يقل معا            
 (.0،20للمقياد عن )

سة الحالية  صدق مقياس الممارسات الوالدية    ّتم التحقق من الصدق الظاهرل للمقياد عن طريق عرضه على    : بالدرا
ألردنية، رشاد النفسي، في جامعة عمان العربية والجامعة امحكمين من أساتذة علم النفس التربول، وعلم نفس النمو، واو

بمعيارًا  تانلتزمت الباحثاوجامعة اوسااااراا، للحكم على فقرات المقياد ومدأ مالامتها لقياد الساااامة المراد قياسااااها، و 
 %( أو أعلى من المحكمين.80 ا اتفق على تعديلها )نوجراا التعديالت، و لك 

( طالبًا وطالبة، وبعد 45عينة اسااااااتطالعية قوامها )قام الباحثان بتطبيق األداة على  ثبات مقياس الممارسؤؤؤؤؤؤات الوالدية:

سبوعان، وبطريقة أتطبيق المقياد تم است،راج معامالت الثبات بطريقة االختبار ونعادة االختبار وبفاصل زمني مقداره 
(، 83 ،0-87 ،0االتسااااااااق الداخلي ألبعاد المقياد، وقد تبين أن معامالت الثبات بإعادة االختبار قد تراوحت ما بين )                

 ( وهذا ما يلير نلى تمتع المقياد بثبات جيد.70 ،0-85 ،0ومعامالت الثبات باالتساق الداخلي قد تراوحت ما بين )

-test)عادة االختبار )نّتم التحقق من ثبات المقياد، و لك بطريقة  :بالدراسؤؤة الحالية ثبات مقياس الممارسؤؤات الوالدية
retest   عادة تطبيق االختبار على   ن( طالبًا وطالبة، وّتم     30ارج عينة الدراساااااااة، قوامها )   ، ا  ّتم تطبيقه على عينة من خ

العينة نفسها بعد أسبوعين من التطبيق األول، ونست،دم معامل ارتباث بيرسون لمعرفة العالقة بين التطبيقين، فبلغت بين       
،دام معادلة كرونباخ ألفا، وقد بلغت ّتم حساااااب معامل الثبات بطريقة االتساااااق الداخلي من خالل اسااااتو(، 0.90-0.86)

 ،( ُيبين معامل االتساااااااق الداخلي وفق معادلة كرونباخ ألفا وثبات اوعادة للممارسااااااات7والجدول ) (،0.75-0.83بين )

 واعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذه الدراسة.
 
 

 للممارسات( معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة 7الجدول )
 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة الممارسة
 0.76 0.89 المتساهل
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 0.83 0.86 الديمقراطي

 0.75 0.90 المتسلط

 0.80 0.88 الضبط التربول

 عرض نتائج الدراسة
االنفعالي لدى الطلبة المنتمين -االجتماعيما مستوى التطور أواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال االول: الذي ينص على "

 إلى مؤسسة نهر األردن؟"
المعيارية لمستوأ التطور االجتماعي،  لإلجابة عن هذا السؤال تم است،راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات       

 ( يوضح  لك.8والجدول ) ومستوأ التطور االنفعالي لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن،

 أواًل: التطور االجتماعي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التطور االجتماعي لدى الطلبة المنتمين إلى مؤسسة نهر  8)الجدول )

 األردن مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 584. 2.72 بالسعادة عندما أساعد ش،صًا ماأشعر  10 1

 مرتفع 564. 2.69 أنظر لألطفال اآلخرين نظرات سلبية 14 2

 مرتفع 600. 2.66 أجرح شعور اآلخرين وأضايقهم 19 3

 مرتفع 670. 2.64 أشكر من يفعل شيدًا من أجلي 22 4

 مرتفع 624. 2.62 أدافع عن أصدقائي 4 5

 مرتفع 603. 2.62 التحدث مع اآلخرينأخا  من  12 5

 مرتفع 674. 2.57 أشعر باألسل عندما أضايق ش،صًا ما 17 7

 مرتفع 633. 2.55 أتجاهل ملاعر واهتمامات اآلخرين 3 8

 مرتفع 672. 2.48 أشارك الناد أفراحهم وأحزانهم 9 9

 مرتفع 633. 2.44 أضحك عندما يقول اآلخرين نكتة 5 10

 مرتفع 627. 2.40 أعر  كيل أكّون صداقات 11 11

 مرتفع 676. 2.40 أنظر نلى اآلخرين عندما أتحدث نليهم 20 11

 مرتفع 674. 2.38 أميل نلى أن أجلس في المقاعد ال،لفية في المناسبات أو الحفالت 13 13

 مرتفع 717. 2.36 عندما أنضب من أحد أقوم بضربه 21 14

 متوسط 725. 2.30 من اآلخرينأرأ بأنني أفضل  23 15

 متوسط 627. 2.28 أنتقد أخطاا األطفال اآلخرين 15 16

 متوسط 624. 2.27 أفضل أن أكون بمفردل 16 17

 متوسط 689. 2.26 أخبر اآلخرين أنهم لطفاا 24 18

 متوسط 603. 2.23 أستطيع أن أتحدث بطالقة وأجذب اآلخرين 6 19

 متوسط 738. 2.15 نفسي بين أش،اص ال أعرفهمأشعر بالحرج نن وجدت  2 20

 متوسط 691. 2.09 من السهل أن أتحدث مع ش،  ال أعرفه 7 21

 متوسط 601. 2.09 أنضب بسرعة من مزاح اآلخرين معي 18 21

 متوسط 604. 2.07 أستطيع أن أعبر عن نفسي بالكتابة أفضل من الكالم 1 23

 متوسط 687. 1.92 اآلخرين حتى ونن لم يبدأو معي الحديثأبادر بالتحدث مع  8 24

  238. 2.38 التطور االجتماعي  

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا الساااؤال أن المتوساااط الحساااابي للتطور االجتماعي، والمتوساااط الحساااابي للتطور     
 متوسط.االنفعالي لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن قد جاا في مستوأ 

وقد ُيعزأ  لك نلى حاجة الطلبة نلى أن يكونوا موجودين ضاامن بيدة ُأساارية ومدرسااية توفر لهم الود واالحترام 
( أن اسااااااااليب 2002والمكانة الجيدة، يمكن أن يعود سااااااابب  لك نلى طبيعة البيدة التي يعيش فيها الطالب، وأكد النيال )

، النفساااااااي واالجتماعي لالبناا فإ ا كانت األسااااااااليب المتبعة تثير ملااااااااعر       المعاملة الوالدية تؤثر على التكوين الداخلي  
 ال،و ، وعدم اللعور باألمن ترتب عليهم عدم الثقة بالنفس وعدم الثقة بمن حولهم.

( التي جاات لمعرفة ما ن ا كانت ملاااااركة اآلباا تؤدل kim،2017واتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسااااة كيم )

 مباشر في التطور االجتماعي واالنفعالي لألطفال.دورًا نير 
 ثانيا: التطور االنفعالي
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى التطور االنفعالي لدى الطلبة المنتمين إلى مؤسسة نهر ( 9الجدول )

 األردن مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 

 حسابيال
االنحراف 
 المعياري

 المستوى

 مرتفع 761. 2.40 أنضب ن ا تعرضت للسب 34 1

 مرتفع 675. 2.36 أواصل التفكير بملاكلي ولن أتوقل 37 2

 متوسط 785. 2.24 أشعر بال،جل ألنني أقوم بأعمال سيدة 31 3

 متوسط 706. 2.02 أنضب ن ا فللت في الحصول على شيا أريده بأقصى سرعة ممكنة 43 4

 متوسط 646. 1.98 أرتبك لدرجة عدم التركيز ن ا حدثت ملكلة 40 5

 متوسط 755. 1.98 من السهل أن يقرأ الناد انفعاالتي في وجهي 44 5

 متوسط 597. 1.93 عندما أشعر بالقلق فإنني ال أعر  السبب وراا قلقي 26 7

 متوسط 768. 1.84 أخا  حينما تتعرض حياتي لل،طر 42 8

 متوسط 763. 1.83 أصبر حتى أقنع اآلخرين بوجهة نظرل 36 9

 متوسط 637. 1.82 حينما أكون منزعجًا أستطيع التحديد بدقة الليا الذل يزعجني 25 10

 متوسط 667. 1.82 أحتفظ جيدًا بلكلي الهادأا حتى لو كنت منزعج 45 10

 متوسط 743. 1.80 أبكي بسهولة 29 12

 متوسط 759. 1.69 أستمع باهتمام لما يقوله اآلخرين 46 13

 متوسط 673. 1.68 أحاول بقدر المستطاع أن أبعد نفسي عن البكاا 33 14

 من،فض 624. 1.65 يجعلني بعض الناد أشعر بالضيق من نفسي مهما بذلت من جهد 28 15

 من،فض 758. 1.65 احترم ملاعر اآلخرين حتى لو اختلفت مع ملاعرل 41 15

 من،فض 700. 1.64 تلكل الغيرة جزا من حياتي 39 17

 من،فض 684. 1.62 أستمتع لمجرد وجودل مع الناد 32 18

 من،فض 683. 1.60 أشعر بالراحة عندما أبادر بالتعبير عن الحب لآلخرين 35 19

 من،فض 606. 1.57 أشعر بدافع قول لحل الملكالت التي تواجهني 27 20

 من،فض 577. 1.32 أشعر بالسعادة لنجاح اآلخرين 38 21

 من،فض 563. 1.28 ترتفع همتي حينما أتوقع النجاح بما سأقوم به 30 22
 متوسط 184. 1.81 التطور االنفعالي  

المنتمين إلى مؤسسة ما الممارسات الوالدية السائدة لدى الطلبة ثانيًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: الذي ينص على "
 نهر األردن؟"

لإلجابة عن هذا السااؤال تم اساات،راج المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية للممارسااات الوالدية السااائدة  
 ( يوضح  لك.10لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن، والجدول )

رسات الوالدية السائدة لدى الطلبة المنتمين إلى مؤسسة نهر المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للمما10)الجدول ) 

 األردن مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية
 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال الرقم الرتبة
 مرتفع 821. 3.82 الضبط التربول  1

 متوسط 711. 3.52 الديمقراطي  2

 متوسط 722. 3.48 المتساهل  3

 متوسط 705. 3.14 المتسلط  4

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السااؤال أن المتوسااطات الحسااابية للممارسااات الوالدية السااائدة لدأ الطلبة المنتمين   
 (.3.82-3.14نلى مؤسسة نهر األردن قد تراوحت بين )

ضبط التربول في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي وبمستوأ مرتفع، ويعود  لك نلى ندراك        ف جاا مجال ال
الوالدين وتفهمهم في كيفية التعامل مع أبنائهم، يليه في المرتبة الثانية ممارساااااة الديمقراطية بمساااااتوأ متوساااااط، ويمكن  

جيد وديمقراطي فإنهم يحظون في ثقة األبناا اتجاههم، وهذا ما  القول أن اآلباا عندما يؤدون واجباتهم نحو أبنائهم بلااكل
( التي بينت أن ممارسااااة الديمقراطية مع األبناا تزيد من ثقتهم بأنفسااااهم، تاله في 2010اتفق مع نتائج دراسااااة عابدين )

مارساااة التسااالط  المرتبة الثالثة ممارساااة أسااالوب التسااااهل بمساااتوأ متوساااط، أما في المرتبة األخيرة فقد جاا أسااالوب م   
ُيعامل الطفل بصرامة وقسوة    ن بمستوأ متوسط، وقد يعزأ السبب على أنه يوجد ممارسة أسلوب التسلط على األبناا،         
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ما                                    تائج  هذه النتيجة مع ن قت  ته،وقد اتف با لدائم لطل بالرفض ا ته  قابل ته وم عه من تحقيق رنبا لك بمن يه، و  لد بل وا من ق
سة اوليفيرا )    سة ميلز ) Oliveira،2015توصلت نليه درا شاندلر    Mills،2010(، ونتائج درا سة كل من تيرنر،  (، ودرا

 (.Shaw)،2008(، ودراسة شو Turner،Chandler&Huffer ،2009وهوفر )

االنفعالي لدى الطلبة المنتمين  -هل يختلف التطور االجتماعيثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: الذي ينص على "
 مؤسسة نهر األردن تبعًا للجنس والصف؟"إلى 

للتطور االجتماعي، والتطور ّتم است،راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      لإلجابة عن هذا السؤال 
 حسب متغيرل الجنس، والصل. االنفعالي لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن

 أواًل: التطور االجتماعي
تطور االجتماعي لدأ الطلبة تبعًا للجنس والصااااال، اسااااات،رجت المتوساااااطات الحساااااابية   ألجل التعر  نلى ال
 (.11الجدول ) لك يوضح وواالنحرافات المعيارية، 

: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتطور االجتماعي لدى الطلبة المنتمين إلى مؤسسة نهر األردن (11)الجدول 

 الصفحسب تبعًا لمتغيري الجنس، و
 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  

 120 244. 2.25  كر الجنس

 130 144. 2.51 انثى 

 94 198. 2.42 السابع الصل

 156 257. 2.36 العاشر 

 ثانيًا: التطور االنفعالي
ألجل التعر  نلى التطور االنفعالي لدأ الطلبة تبعًا للجنس والصاااااال، اساااااات،رجت المتوسااااااطات الحسااااااابية    

  لك. يوضح (13الجدول )وواالنحرافات المعيارية، 
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتطور االنفعالي لدى الطلبة المنتمين إلى مؤسسة نهر األردن تبعًا 13الجدول )

 تغيري الجنس، والصفلم
 العدد االنحراف المعياري المتوسط الحسابي  

 120 190. 1.81  كر الجنس

 130 178. 1.80 انثى 

 94 192. 1.84 السابع الصل

 156 175. 1.78 العاشر 

الطلبة أظهرت النتائج المتعلقة بهذا الساااااؤال تباينًا ظاهريًا في المتوساااااطات الحساااااابية للتطور االجتماعي لدأ   
المنتمين نلى مؤساااساااة نهر األردن بسااابب اختال  الطلبة بحساااب الجنس، والصااال، فقد بلغ المتوساااط الحساااابي للذكور  

(، ويمكن أن ُيعزأ  لك نلى فعالية الوالدين تجاه األبناا،          2.51((، في حين بلغ المتوساااااااط الحسااااااااابي لإلناث )  2.25
( التي أظهرت أن اآلباا في Kim،2017مع نتائج دراساااااة كيم )ومساااااتوأ الدخل المادل لألسااااارة، واتفقت هذه النتيجة  

االنفعالي لألطفال مقارنة باآلباا في األساار -األساار  ات الدخل العالي أسااهموا بلااكل نير مباشاار في التطور االجتماعي  
  ات الدخل المن،فض.

تطور االنفعالي لدأ الطلبة وأظهرت النتائج المتعلقة بهذا السااااااؤال تباينًا ظاهريًا في المتوسااااااطات الحسااااااابية لل
المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن بسبب اختال  الطلبة بحسب الجنس، والصل، وأظهرت النتائج أن هناك اختال   و         
داللة نحصااااائية في التطور االجتماعي لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسااااسااااة نهر األردن ُتعزأ للجنس، فقد بلغت قيمة     

ناث، ووجود فروق  ات داللة نحصااااائية في التطور االجتماعي ُتعزأ للصاااال فبلغت ( وجاات لصااااالح او114.306)
أظهرت النتائج أن هناك عدم وجود ف( وجاات الفروق لصالح الصل السابع، أما في التطور االنفعالي     8.466قيمة   )

لة نحصااااااائية ُتعزأ (، ووجود فروق  ات دال0.112فروق  ات داللة نحصااااااائية ُتعزأ لمتغير الجنس فبلغت قيمة   )
(، وهذا يعني أن الفروق كانت لصاااالح طلبة الصااال الساااابع، وُيعزأ  لك نلى أن بداية  5.403للصااال فبلغت قيمة   )

مرحلة المراهقة المبكرة يظهر فيها التطور في الجوانب النفساااية والجسااامية واالجتماعية واالنفعالية واضاااحة جدًا، ألنها  
من االسااااتقرار   امرية نلى مرحلة أكثر تقدمًا، أما في المراحل الُعمرية الالحقة فيكون نوعبداية انتقال الفرد من مرحلة ع

 في جميع الجوانب.
رابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: الذي ينص على "هل تختلف الممارسات الوالدية لدى الطلبة المنتمين إلى 

 مؤسسة نهر األردن تبعًا للجنس والصف؟"
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هذا الساااؤال تم اسااات،راج المتوساااطات الحساااابية واالنحرافات المعيارية للممارساااات الوالدية لدأ     لإلجابة عن 
 ( يوضح  لك.15، والجدول )الجنس، والصل حسب متغيرلالطلبة المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن 

 لمنتمين إلى مؤسسة نهر األردنالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للممارسات الوالدية لدى الطلبة ا: (15)الجدول 

 الجنس، والصفحسب متغيري 
 الضبط التربوي المتسلط الديمقراطي المتساهل   

 3.58 3.29 3.32 3.50 المتوسط الحسابي  كر الجنس

 862. 675. 725. 647. االنحرا  المعيارل  

 
 انثى

 4.05 3.00 3.71 3.46 المتوسط الحسابي

 712. 705. 645. 788. المعيارلاالنحرا   

 3.76 3.17 3.31 3.04 المتوسط الحسابي السابع الصل

 862. 626. 667. 750. االنحرا  المعيارل  

 
 العاشر

 3.86 3.12 3.65 3.75 المتوسط الحسابي

 796. 749. 709. 556. االنحرا  المعيارل 

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال: وجود فروق  ات داللة نحصائية عند مستوأ تعزأ ألثر الجنس في جميع 
المجاالت، باساااااتثناا مجال المتسااااااهل، وجاات الفروق لصاااااالح اوناث في النمط الديمقراطي، وفي الضااااابط التربول،   

نحصااااائية عند مسااااتوأ تعزأ ألثر الصاااال في ولصااااالح الذكور في الممارسااااات المتساااالطة، ووجود فروق  ات داللة 
النمطين المتساااهل، والديمقراطي، وجاات الفروق لصااالح الصاال العاشاار، وعدم وجود فروق  ات داللة نحصااائية عند  
مسااتوأ تعزأ ألثر الصاال في كل من الممارسااتين المتساالطة، والضاابط التربول، كما يرجع عزو الفروق ألثر النمطين  

جاات ف( kim، 2017التي جاات لصااالح الصاال العاشاار، واتفقت هذه النتيجة مع دراسااة كيم )  المتساااهل والديمقراطي

نتائج الدراساااااة نلى تحديد ما ن ا كانت ملااااااركة اآلباا مسااااااهمة في تطور األطفال العاطفي واالجتماعي من خالل دعم 
لدية لها أهمية كبيرة في اونجاز ( أن الممارسااااااات الواOliveira، 2015البيدة األساااااارية، وأظهرت دراسااااااة أوليفيرا ) 

 الدراسي لألبناا، وأنه كان للممارسة التساهلية عالقة سلبية مع المعدل التراكمي ألبنائهم.
االنفعالي -هل توجد عالقة ارتباطية بين التطور االجتماعيخامسًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: الذي ينص على "

 ة المنتمين إلى مؤسسة نهر األردن؟"والممارسات الوالدية لدى الطلب
 التطور االجتماعي والتطور االنفعاليبين كل من لإلجابة عن هذا السااؤال تم اساات،راج معامل ارتباث بيرسااون  

 ( يوضح  لك.17الممارسات الوالدية لدأ الطلبة المنتمين نلى مؤسسة نهر األردن، والجدول )وبين 
 
 
 

الممارسات الوالدية لدى الطلبة وبين  التطور االجتماعي، واالنفعاليبين كل من للعالقة ( معامل ارتباط بيرسون (17الجدول 

 المنتمين إلى مؤسسة نهر األردن
 التطور االنفعالي التطور االجتماعي  

 المتساهل

 (**)214.- 041.- معامل االرتباث ر

 001. 522. الداللة اوحصائية

 250 250 العدد

 الديمقراطي

 094.- (**)356. معامل االرتباث ر

 140. 000. الداللة اوحصائية

 250 250 العدد

 المتسلط

 056. (**)187.- معامل االرتباث ر

 378. 003. الداللة اوحصائية

 250 250 العدد

 الضبط التربول

 013. (**)346. معامل االرتباث ر

 834. 000. الداللة اوحصائية

 250 250 العدد

يًا              ية دالة نحصااااااااائ وبين  االجتماعي بين التطور أظهرت النتائج المتعلقة بهذا الساااااااؤال: وجود عالقة عكسااااااا
 .(0.187-)فبلغ معامل ارتباث بيرسون ، الممارسات الوالدية في النمط المتسلط
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الممارسات الوالدية في نمط الضبط التربول،    ووجود عالقة نيجابية دالة نحصائيًا بين التطور االجتماعي وبين  
 ووجود عالقة سلبية دالة نحصائيًا بين التطور االنفعالي وبين الممارسات الوالدية في النمط المتساهل.

االنفعالي يترعرع عندما تكون الممارسااااات تتجه -وُيمكن أن تفساااار النتيجة تفساااايرًا منطقيًا فالتطور االجتماعي 
ي والضااااابط التربول، لكن عندما تكون الممارساااااات تميل نلى التسااااالط أو التسااااايب فهذا ما ُيعرقل  نحو النمط الديمقراط
االنفعالي، أما في النمطين الديمقراطي والضااااااابط التربول فجاات العالقة االرتباطية نيجابية، أل               -التطور االجتماعي 

( التي أظهرت shaw،2008ع نتائج دراساااااااة شاااااااو ) بزيادة المتغير األول يتبعه زيادة بالمتغير الثاني، واتفقت النتائج م

وجود كفااة  اتية أكاديمية  ات مسااتوأ عال عند الطلبة الذل كان أساالوب تنلاادتهم ديمقراطي، ودراسااة كل من تيرنر،     
أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير نيجابي ألسلوب التنلدة ف، ( Chandler& Huffer Turner، 2009شاندلر وهوفر )

 على األداا األكاديمي وقدرة تنبؤية للكفااة الذاتية والدافعية الداخلية باألداا األكاديمي. الديمقراطية
 التوصيات

 بما يلي: تانفي ضوا ما توصلت نليه الدراسة من نتائج، توصي الباحث
ن االنفعالي لدأ الطلبة، وبذلك نضمن تحس-االهتمام بالبرامج التي تؤدل نلى رفع مستوأ التطور االجتماعي .1

 مستوأ مفهوم الذات لديهم.
االنفعالي، -نجراا دراسة مماثلة للدراسة الحالية تتناول فيها متغيرات أخرأ لها عالقة بالتطور االجتماعي .2

 كالمستوأ االقتصادل لألسرة، والتحصيل الدراسي للطلبة.
لممارسات الوالدية، االنفعالي وا-نجراا دراسة مماثلة للدراسة الحالية من خالل تناول التطور االجتماعي .3

 لمجتمعات ُأخرأ ت،تلل عن مجتمع الدراسة الحالي، كطلبة الجامعات والطلبة االعتيادّين.
 المراجع:

 المراجع العربية: 
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 جامعة أم القرأ، المملكة العربية السعودية.-. كلية التربيةالمقياد الموضوعي لتلكل هوية األنا(. 2004الغامدل، حسين )
 المصرية، القاهرة.، مكتبة االنجلو . الطفل تنلدته وحاجاته(2005قناول، هدأ )

. رسااالة  أساااليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاا والتحصاايل الدراسااي لدأ األطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة  (.2008القطرود، نجاح )
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التنقالت المدرسية وعالقتها بالتكيف المدرسي والتحصيل الدراسي لدى الطلبة في المدارس الحكومية 
 في سلطنة عمان

 
 علي بن محمد بن مراد البلوشي

 جامعة عمان العربية
 31/7/2019االستالم: تاريخ 

 
 اربإياد جريس الشو د.

 جامعة عمان العربية
 6/10/2019: تاريخ القبول

 الملخص
هدفت هذه الدراسة للتعر  نلى التنقالت المدرسية وعالقتها بالتكيل المدرسي والتحصيل الدراسي لدأ الطلبة        

المنهج الوصااافي التحليلي االرتباطي في الدراساااة الحالية،   اناسااات،دم الباحثفي المدارد الحكومية في سااالطنة عمان، و
المنتظمين في  2019ة2018تألل مجتمع الدراساااااااة من جميع الطلبة المتنقلين نجباريًا واختياريًا في العام الدراساااااااي            و

الغ المدارد الحكومية بمحافظة شاامال الباطنة في ساالطنة عمان، من الصاال العاشاار والحادل علاار والثاني علاار، والب   
تم اختيارهم بالطريقة العلاااااااوائية       و ( طالبًا وطالبة،     236تكونت عينة الدراسااااااااة من )    و( طالبا وطالبة،      862عددهم ) 
 .البسيطة

بتطوير أداة الدارساااااااة المتمثل في مقياد التكيل المدرساااااااي وجرأ التحقق من خصاااااااائصاااااااه          انقام الباحث   
ألسااااليب اوحصاااائية التالية: التكرارات والنساااب المدوية،   باسااات،دام اا أسااادلة الدراساااة قام  نالسااايكومترية، ولإلجابة ع

واحتساب معامل ارتباث بوينت   T-Testوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتحليل التباين الثنائي، واختبار    

 بايسيريـال، واحتساب معامل ارتباث سبيرمان. 
كان مستوأ التكيل  وكبر من نسبة التنقالت اوجبارية،  وقد توصلت الدراسة نلى أن نسبة التنقالت االختيارية أ    

المدرساااااي لدأ الطلبة المتنقلين أفراد العينة مرتفعًا، وجود فروق  ات داللة نحصاااااائية بين متوساااااطات درجات مقياد   
التكيل المدرساااي ككل تعزأ لمتغير الجنس ولصاااالح عينة اوناث، عدم وجود فروق  ات داللة نحصاااائية تعزأ لمتغير 

صل، وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة نحصائيًا بين الدرجة الكلية للتكيل المدرسي وبين نوع التنقالت المدرسية،        ال
عدم وجود عالقة ارتباطية بين نوعي التنقالت المدرساااية ومساااتوأ التحصااايل الدراساااي، وجود عالقة ارتباطية موجبة   

 الكلية للتكيل المدرسي.ودالة نحصائيًا بين مستوأ التحصيل الدراسي والدرجة 
بتعزيز المسااااتوأ المرتفع الذل ظهر عليه الطلبة المتنقلون في التكيل المدرسااااي، و لك من  انويوصااااي الباحث

 خالل تقديم البرامج التربوية واورشادية حول سبل تعزيز التكيل المدرسي لدأ الطلبة.
 حصيل الدارسي.: التنقالت الطالبية، التكيل المدرسي، التالكلمات المفتاحية
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School Mobility and its Relationship with School Adjustment and Academic 
Achievement Among Students in Public School in Sultanate of Oman 

 
Ali Mohammed Murad Albalushi        

Amman Arab Uinversity 
 Dr. IyadJreas Shawareb 

Amman Arab Uinversity 
 
Abstract 

The current study aimed at investigate school mobility and its relationship with school 
adjustment and academic achievement among students in public schools in the Sultanate of 
Oman. The researcher used the descriptive analytical approach. The study population 
consisted of obligatorily and voluntarily mobile students totaling (862) males and females in 
tenth, eleventh and twelfth grades in the academic year 2018/2019 attending public schools 
in North Batinah governorate of the Sultanate. The study sample consisted of (236) male 
and female students who were chosen randomly. 

The researcher developed a scale to measure school adjustment, the validity and 
reliability of which was assured. After collecting data, it was analyzed using means, standard 
deviations, frequencies, percentages, Point-Biserial correlation coefficient and Spearman 
correlation coefficient. 

The results showed that percentage of the voluntary mobility is greater than the 
obligatory mobility. The level of school adjustment among mobile students was high and 
there were noticeable statistical differences in favor of the female students’ school 
adjustment. There was also a statistical correlation between school adjustment and type of 
student mobility. However, no significant relationship was noticed between type of student 
mobility and academic achievement. There is also a statistical correlation between academic 
achievement and school adjustment. However, there were no significant differences found 
in regard to students’ grade level. 

 The researcher recommended enhancing school adjustment among mobile 
students by providing educational and model programmes on ways to strengthen school 
adjustment among students. 
Key Words: Student Mobility, School Adjustment, Academic Achievement 
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 المقدمة: 
تعد العملية التربوية على اعتبارها تهد  نلى تكامل شااااااا،صاااااااية الفرد وتزويده بالمعار  والعلوم والمهارات                
والقيم واالتجاهات الحجر األساااد في التنمية االقتصااادية واالجتماعية في جميع البلدان، ويعد نظام التعليم وسااياسااته في  

 (. 2017كل بلد ترجمة ألهدا  وطموحات مجتمعه )الحريرل، 
مان ركيزة أسااااساااية في تنلااادة األجيال، ويظهر اهتمام السااالطنة جليا من خالل  وتلاااكل المدارد في سااالطنة ُع

الدور المناث على وزارة التربية والتعليم التي تعد مسااااؤولة عن وضااااع ال،طط و تطوير المناهج وبناا المدارد والعمل 
 تربية والتعليم.على تطويرها بما يواكب المستجدات المتالحقة في مجال ال

وال زال النظام التعليمي في السااالطنة يمر بمراحل تطورية، فقد كان نوع التعليم الساااائد في السااالطنة هو التعليم  
باساااااتبداله تدريجيًا  1999ة98( عامًا دراسااااايًا، نال أن وزارة التربية والتعليم بدأت منذ العام الدراساااااي 12العام ومدته )

( أعوام دراسااااية، ثم ينتقل الطلبة الناجحون في نهايته نلى 10لتعليم األساااااسااااي، الذل مدته ) بنوع آخر من التعليم وهو ا
 مرحلة تسمى ما بعد األساسي، والتي تغطي عامين دراسيين.
الحلقة األولى من الصاال األول حتى الرابع، والثانية  :هما ،وتنقساام ساانوات التعليم األساااسااي العلاار نلى حلقتين

من الصاااال ال،امس وحتى العاشاااار، والتعليم ما بعد األساااااسااااي مدته ساااانتان من التعليم المدرسااااي يعقب مرحلة التعليم   
هم األساسي، ويهد  نلى االستمرار في تنمية المهارات األساسية ومهارات العمل والت،طيط المهني لدأ الطلبة بما يهيد        

ليكونوا أعضااااااا فاعلين في المجتمع، قادرين على االساااااتفادة من فرص التعليم والتدريب والعمل بعد التعليم المدرساااااي  
 (.2018)بوابة سلطنة عمان التعليمية، 

ومع هذا االهتمام البالغ من قبل الدول والمؤسااااسااااات بالعملية التعلمية التعليمية نال أنه يوجد العديد من الظواهر  
والتي تحتاج نلى الوقو  عندها ودراساااتها كظاهرة التنقالت الطالبية بين المدراد التي تعد واساااعة االنتلاااار،  ة،المؤثر
تؤثر على مظاهر التكيل لدل الطلبة من خالل االصااطدام بواقع جديد في بيدات جديدة مع أقران جدد ومعلمون جدد وقد 

 (.Rumberger, 2003وطرائق تدريس م،تلفة لم يعتادوا عليها )

والمراد بالتنقالت المدرسااااية تلك الظاهرة المتمثلة في تغيير الطلبة لمدارسااااهم أثناا فترة دراسااااتهم منذ دخولهم  
المدرساااة وحتى ت،رجهم من الصااال الثاني علااار، والعائدة نلى أساااباب نير الترقيات االعتيادية والترفيعات اآللية من     

و من المرحلة المتوسااااااطة نلى المرحلة الثانوية، والتي يمكن أن تحدث هذه المرحلة االبتدائية نلى المرحلة المتوسااااااطة أ
 (. Thomas B. Fordham Institute, 2012التنقالت عند بداية العام الدراسي أو في أثنائه )

وتلاااير الدراساااات نلى أن اآلثار والعواقب السااالبية من التنقالت المدرساااية الطالبية ليس مقتصااارًا على الطالب  
بل وحتى السااااياسااااات   ،حسااااب بل يتعدأ  لك نلى المدارد والمعلمين واوداريين والطلبة اآلخرين والمجتمعاتنفسااااه ف

 (.Thomas B. Fordham Institute, 2012التربوية العامة )

وعلى الرنم من التأثيرات السااااااالبية المحتملة لتلك التنقالت، نال أن هناك اعترافات متنامية بأنه قد يكون من                 
توفير فرص للطالب الذين ُيبدون هم وعائالتهم عدم رضااااااى عن المدرسااااااة لمغادرتها نلى مدارد تتناسااااااب مع  المفيد 

 (.Torre & Gwynne, 2009رنباتهم بلكل أفضل )

وقد تؤثر التنقالت المدرسااااية على عملية التكيل المدرسااااي الذل يعد أحد جوانب التكيل العام، والذل هو نتاج  
(، وقد اهتم علم النفس بدراساااااااتها الرتباطها       2013التربوية والحياة المدرساااااااية )ال،فا ،        تفاعل الطالب مع المواقل    

هما للداللة مارتباطًا مباشرًا بسلوك اونسان، ويسعى لتحقيقه المؤسسات التربوية على اختال  مستوياتها، ويعدمؤشرًا               
 (.2014على الصحة النفسية )الزويرل، 

هو "مدأ قدرة الطالب على تحقيق الحد المقبول من التأقلم النفساااااااي           فالتكيل المدرساااااااي من حيث التعريل     
 ( 874، ص2013واالجتماعي واألكاديمي" )القصاص والجميعة، 

( "أنه  لك المساااااااتوأ من الكفااة في العالقات االجتماعية التي تكون داخل 164، ص2014وعرفه ساااااااراية )
 اآلخرين ليوافق بين نفسه وبين العالم المحيط به".  المدرسة والتي تمكنه من بناا ونقامة عالقات جيدة مع

ويقابله في االتجاه المعاكس ظاهرة اضطراب التكيل المدرسي، والتي هي اضطراب انفعالي قد يعانيه الطالب      
(  وقد أولى التربويون والمدرسون 2001بسبب التوتر المصاحب لعدم التكيل مع الحياة المدرسية )حسب اهلل واللامي، 

باحثون اهتمامًا متزايدًا بدراسااتها وعالقتها المباشاارة بنتائج الطلبة األكاديمية واالجتماعية والنفسااية، باعتبارها ملااكلة وال
تربوية هامة. وقد حاولت كثير من البحوث الوقو  على العوامل المؤدية نلى حدوث حاالت عدم التكيل لدأ الطلبة في               

سية الم،تلفة من خالل ال  بحث في العوامل الل،صية واألسرية والبيدية ومدأ عالقتها بالتكيل المدرسي،        المراحل الدرا
 (.2013ولذلك أدرك كل من التربويين والنفسيين أهمية التكيل المدرسي )القصاص والجميعة، 

وال ريب بأن مدأ تكيل الطالب في المدرسااااااة له أثر واضااااااح على تحصاااااايله الدراسااااااي الذل هو كذلك من    
التي شاااااااغلت الباحثين منذ زمن بعيد؛ لكونها ظاهرة معقدة، تتداخل فيها مجموعة م،تلفة من                    الموضاااااااوعات المهمة   
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يصعب في كثير من األحيان الفصل بينها، أو تحديد أشدها تأثيًرا،      ؛ ن المتغيرات العقلية ونير العقلية، تتفاعل فيما بينها 
 (. 2010أو نسبة كل عامل من هذه المتغيرات )أحمد، 

، الدراسااااي من حيث المفهوم هو "ما يحصااااله المتعلم من علوم م،تلفة من خالل دراسااااته واطالعهفالتحصاااايل 
يظهر أثر هذا التحصاااايل في النلاااااطات التي يقوم بها المتعلم أو في االختبارات المدرسااااية وتقديرات المعلمين" )أحمد   ف

 (.13، ص.2010
من االهتمام والعناية بالكلاااال عن العوامل المؤثرة على وينبغي على القائمين على العملية التعليمية بذل المزيد 

التكيل المدرسااااي والتحصاااايل الدراسااااي )من ضاااامنها ظاهرة التنقالت المدرسااااية( والسااااعي نلى دمج الطلبة في بيدتهم   
 المدرساااية، فذلك يعد من أهم األمور التي تسااااعدهم على نيجاد الحلول المناسااابة لكثير من الملاااكالت الطالبية المساااببة   

 لسوا الم،رجات التعليمية في المدراد.
ركزت هذه الدراسة على التنقالت المدرسية وعالقتها بالتكيل المدرسي والتحصيل الدراسي لدأ الطلبة، وقد       و

أثبتت العديد من الدراسااااات األجنبية التأثيرات الم،تلفة للتنقالت المدرسااااية على الطلبة في مناحي كثيرة، وسااااتكون هذه 
ـاااـاااـااا التي تناولت موضوع التنقالت المدرسية وعالقتها    ينلدراسات المتفردة عربيًا ـاااـاااـااا حسب علم الباحث  الدراسة من ا

في الموضااااوع  انن معظم الدراسااااات التي وقل عليها الباحثنبالتكيل المدرسااااي والتحصاااايل الدراسااااي لدأ الطلبة، ن   
 المذكور هي دراسات أجنبية.

 مشكلة الدراسة: 
عر  نلى التنقالت المدرسية وعالقتها بالتكيل المدرسي والتحصيل الدراسي لدأ الطلبة       هدفت هذه الدراسة الت 

 في المدارد الحكومية في سلطنة عمان.
 

 :أسئلة الدراسة 

 حاولت هذه الدراسة اوجابة عن التساؤالت التالية: 

 ما نوع التنقالت المدرسية السائد لدأ الطلبة في المدارد الحكومية في سلطنة عمان؟  .1
 ما مستوأ التكيل المدرسي لدأ الطلبة المتنقلين في المدارد الحكومية في سلطنة عمان؟ .2
هل ي،تلل مستوأ التكيل المدرسي لدأ الطلبة المتنقلين في المدارد الحكومية في سلطنة عمان تبعًا للجنس  .3

 والصل؟

هل توجد عالقة ارتباطية  ات داللة نحصائية بين التنقالت المدرسية والتكيل المدرسي والتحصيل الدراسي لدأ  .4
 الطلبة في المدارد الحكومية في سلطنة عمان؟

 أهمية الدراسة:
 تتمثل أهمية الدراسة في:

 األهمية النظرية:
ناولتها، حيث تناولت موضوعًا هامًا في الحياة المدرسية تكتسب هذه الدراسة أهميتها من أهمية المتغيرات التي ت

ـااااـااااـاااا وهو التنقالت المدرسية وعالقتها بالتكيل المدرسي  ينللطالب لم تتناوله الدراسات العربية ـااااـااااـاااا حسب علم الباحث
ومهتمين في والتحصيل الدراسي، ن  وفرت الدراسة أطرًا نظرية يمكن االستفادة منها في دراسات الحقة من قبل باحثين      

 الميدان التربول.
 األهمية العملية:

تناولت هذه الدراسااااة ظاهرة التنقالت المدرسااااية لدأ الطلبة وما لها من عالقة بتكيفهم المدرسااااي وتحصاااايلهم    
الدراسي، مما سيمكن المسؤولين وأصحاب القرار في العملية التربوية من مديريات وندارات تربوية وخبراا وملرفين         

رساااين وأخصاااائيين اجتماعيين ونفسااايين وأولياا األمور من االساااتفادة من نتائج هذه الدراساااة وتوصاااياتها،  تربويين ومد
 قامت هذه الدراسة بتوفير أداة تتمتع ب،صائ  سيكومترية مناسبة تمكن الباحثين من االستفادة منها.و

 التعريفات اإلجرائية:
 اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتية:

الظاهرة المتمثلة في تغيير الطلبة لمدارساااااهم أثناا فترة دراساااااتهم والعائدة نلى أساااااباب نير  هيالتنقالت المدرسؤؤؤؤؤية: و
الترقيات اآللية االعتيادية بين المراحل التعليمية، التي يمكن أن تحدث هذه التنقالت قبل بداية العام الدراسااي أو في أثنائه 

(Thomas B. Fordham Institute, 2012.) 

وتعر  التنقالت المدرسااااااية نجرائيا أنها تغيير الطلبة لمدارسااااااهم واالنتقال نلى مدراد أخرأ ألسااااااباب تعود نلى نير  
ما نجباريًا و               يادية بين المراحل التعليمية، ن عات االعت ما الترفي ياريًا     ن هي التي تحدث لظرو    فالتنقالت اإلجبارية     اخت
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فهي التي تحدث بمحض اختيار ورنبة الطالب  وأما التنقالت االختيارية ته.خارجة عن رنبة واختيار الطالب أو أسااااااار
أو أسرته في االنتقال نلى مدرسة أخرأ ألسباب نيجابية عادة، ونالبًا ما تتم قبل بداية العام الدراسي ويكون م،ططُا لها       

 في كثير من األحيان.
الطالب على تحقيق الحد المقبول من التأقلم النفساااااي يعر  مفهوم التكيل المدرساااااي أنه مدأ قدرة التكيف المدرسؤؤؤؤؤي: 

 (.2013واألكاديمي واالجتماعي )القصاص والجميعة، 
ويعر  نجرائيًا في هذه الدراساااة بالدرجة الكلية التي سااايحصااال عليها المساااتجيب نتيجة اساااتجاباته على فقرات 

 مقياد التكيل المدرسي الذل تم تطويره ألنراض هذه الدراسة.
هو ما يحققه الطلبة من درجات في المواد والموضاااااوعات الدراساااااية، وما يحصااااالون عليه من  الدراسؤؤؤؤؤي: التحصؤؤؤؤؤيل 

 (.2010االختبارات)المللي، 
 ويعر  نجرائيا معدل درجات الطالب النهائية في جميع المواد الدراسية آلخر سنة دراسية.

 :محددات الدراسة وحدودها
 دات التالية:اقتصرت هذه الدراسة على الحدود و المحد

 حدود بلرية: اقتصرت هذه الدراسة على طلبة الصل العاشر والحادل علر والثاني علر.
 .2019ة2018حدود زمانية: تم تطبيق الدراسة على العينة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 عمان.حدود مكانية: تم تطبيق هذه الدراسة في محافظة شمال الباطنة في سلطنة 
ويتحدد تعميم نتائج هذه الدراسااااة بأداة الدراسااااة التي تم نعدادها، وهي مقياد التكيل المدرسااااي، ومدأ تحقق   
دالالت الصاادق والثبات لها، ومدأ تمثيل العينة لمجتمع الدراسااة، ومدأ صاادق اسااتجابة أفراد عينة الدراسااة، ومنهجية    

 البحث المست،دمة.
 والدراسات السابقةاإلطار النظري 

 (School Mobilityالتنقالت المدرسية )

هنالك العديد من األبحاث والدراساااااااات األجنبية تناولت موضاااااااوع التنقالت المدرساااااااية من الناحية التربوية                    
 والتعليمية، وعدم اتفاق هذه البحوث والدراسات فيما بينها على تحديد تعريل دقيق لها يعقد تصور مفهوم هذا المصطلح،

( بتعريل مصطلح التنقالت المدرسية    Thomas B. Fordham Institute, 2012وقد قام معهد توماد بي فوردهام )

على أنها الظاهرة المتمثلة في تغيير الطلبة لمدارسااااااهم أثناا فترة دراسااااااتهم منذ دخولهم المدرسااااااة وحتى ت،رجهم من   
يادية والترفيعات اآللية بين المراحل التعليمية. وبنحو هذا الصااال الثاني علااار، والعائدة نلى أساااباب نير الترقيات االعت 

 Thompson & Meyers(، وطومساااون ومايرز وأوشااايما )Rumberger, 2003التعريل عرفه كل من رمبرجر )
& Oshima, 2011( وسباركس ،)Sparks, 2016.) 

المدرساااية بصاااورة أوساااع ( التنقالت Beatty, 2010دراساااة بيتي )، نحو وفي المقابل تناولت دراساااات أخرأ

انتقال الطلبة من مثل لتلااامل باوضاااافة نلى ما  كر ساااابقا الترفيعات اآللية حساااب المتطلبات الهيكلية للنظام المدرساااي،   
المرحلة االبتدائية نلى المرحلة اوعدادية. وعادًة ما تكون هذه التنقالت الهيكلية أقل تأثيرًا؛ ألن جميع الطالب في الصل  

 . (Gray, 2016)ا يتنقلون مًع

التنقالت المدرسااية بتغيير الطلبة لمدارسااهم واالنتقال نلى مدراد أخرأ ألسااباب تعود نلى نير   انويحدد الباحث
 الترفيعات االعتيادية بين المراحل التعليمية.

 أسباب التنقالت المدرسية
 (:Beatty, 2010) يغير الطلبة مدارسهم ألسباب عديدة يمكن تل،يصها فيما يلي

حصول رب األسرة    ، مثل: تغيير محل اوقامة )المسكن( المستلزم لتغيير المدرسة، وقد يحدث ألسباب نيجابية         •
فقدان الوظيفة، أو االضطرابات  ، نحو: على وظيفة أفضل، أو انتقال األسرة نلى مسكن جديد، أو ألسباب سلبية       

 الطالق أو وفاة أحد الوالدين ونيره.، نحو: األسرية 
رنبة أولياا أمور الطلبة في تغيير المدرسااااة سااااعيًا منهم ولحاقهم بمدارد  ات جودة تعليمية أفضاااال، أو تكون   •

أكثر مالئمة لحالة أبنائهم ال،اصة، وقد يسعى ولي األمر لتغيير المدرسة بسبب حدوث ملكالت للطالب أكاديمية 
 أو تربوية نير مقبولة في المدرسة كالتنمر مثاًل.

 السلوكية الطالبية التي تستدعي من ندارة المدرسة ات،ا  عقوبة النقل التأديبي نلى مدرسة أخرأ.الملكالت  •
 النزوح والهجرة الجماعية الناجمة عن تردل األوضاع األمنية أو تردل ال،دمات الحيوية. •

 أنواع التنقالت المدرسية
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تنقالت اختياااريااة وتنقالت  همااا: ،ُتصااااااانل التنقالت الماادرسااااااايااة تبعااًا ألسااااااابااابهااا نلى قسااااااامين رئيساااااااين     
وكالهما قد يكون مرتبطًا بالطالب وأساااارته أو بالمدرسااااة، والجدول ، (Gray, 2016);(Rumberger, 2015)نجبارية

 :(Rumberger, 2015( يوضح أمثلة على  لك )1)
 (: أنواع التنقالت المدرسية1الجدول )

 المدرسة الطالب أو األسرة 

 ألحسنتغيير المسكن  • اختيارل
 االلتحاق نلى مدرسة أفضل •
 االنتقاالت الوظيفية االختيارية •
 رنبة الطالب الذاتية •

تلاااااااجيع المدرساااااااة على االنتقال طواعية نلى مدارد بديلة أكثر        •
 مالئمة. )في بعض الدول(

 النزوح والهجرة لتردل األوضاع • نجبارل
 االنتقاالت الوظيفية اوجبارية •
 التلتت األسرل •

 سبب السلوكيات الطالبية.النقل التأديبي ب •
 استكمال طاقة المدرسة االستيعابية. •
 استحداث مدارد جديدة يستلزم نقل طلبة نليها من مدارد أخرأ.  •

وهناك ُبعد ثالث يمكن نضاااافته نلى ما سااابق وهو ما ن ا كانت عملية التنقل تتم قبل بدا العام الدراساااي أو خالل  
يارية يتم الت،طيط لها في كثير من األحيان، فإنها تحدث في الغالب قبل بدا العام العام الدراساااااي، وبما أن التنقالت االخت

الدراسي مما يقلل اآلثار السلبية على الطالب، ب،ال  التنقالت التي تحدث خالل العام الدراسي فإنها نالبًا تكون نجبارية    
 .(Rumberger, 2015ونير م،طط لها، وتكون آثارها السلبية على الطالب أكثر حدة )

يار الطالب أو أسااااااارته.              فالتنقالت اإلجبارية     وأما التنقالت   هي التي تحدث لظرو  خارجة عن رنبة واخت
فهي التي تحدث بمحض اختيار ورنبة الطالب أو أسااااارته في االنتقال نلى مدرساااااة أخرأ ألساااااباب نيجابية    االختيارية

 عادة، ونالبًا ما تتم قبل بداية العام الدراسي ويكون م،ططا لها.
 آثار التنقالت المدرسية

ة، ومع معلمين جدد، عندما ينتقل الطالب نلى مدرسة أخرأ فإن  لك يتطلب منه التكيل مع هذه المدرسة الجديد  
ومجموعة أقران جديدة، ومناخ مدرسااي م،تلل عما اعتاد عليه الطالب، مما يسااتدعي الوقو  بجانبه ومساااندته ودعمه   
لت،طي هذه المرحلة، لضمان تفادل اآلثار السلبية الم،تلفة المترتبة على  لك، وللحصول على االستقرار في أسرع وقت 

 على أحسن المستويات. وأن يتمكن من مواصلة الدراسة 
وقد أشارت عدة دراسات نلى العديد من اآلثار السلبية الحاصلة من جراا التنقالت المدرسية على الطلبة بلكل          
عام منها: ان،فاض التحصيل الدراسي، وارتفاع احتمال التسرب من المدرسة، وكثرة الغياب، والرسوب، وان،فاض قيم        

جة نلى التعليم العالجي، باوضاااافة نلى الصاااعوبات االجتماعية والنفساااية التي تواجهه  المواطنة لدأ الطالب، وزيادة الحا
 .(Eddy, 2011);(Reynolds, Chen & Herbers, 2009)في هذه المرحلة 

كما أن الطلبة المتنقلين أكثر عرضااة من الطلبة المسااتقّرين في المدارد الضااطراب العالقات بين األقران التي  
العالقات بين األقران فحساااب، بل يتبع  لك قلة الملااااركة في النلااااطات االجتماعية في المدرساااة   ال تؤدل نلى ضاااعل 

. وال ساااايما عند فدة المراهقين، مما يؤدأ نلى ضااااعل في تحصاااايلهم   (Swanson & Schneider, 1999والمجتمع )

نن نسااابة الرضاااا و. (Gasper, DeLuca & Estacion, 2011الدراساااي وطموحاتهم التعليمية والتزاماتهم الدراساااية )

 Reynoldsواالرتياح للمدرسااة أقل عند الطلبة المتنقلين مقارنة بالطلبة المسااتقّرين، وال ساايما في المدارد الحضاارية ) 
et al., 2009.) 

ستمرارية الطالب في           سببًا في عدم ا سلبي للتنقالت المدرسية على الطلبة المتنقلين كونها  ويرجع سبب التأثير ال
محيطه التعليمي الذل اعتاد عليه، مما يساااااتدعي تغيرًا في البيدة التعليمية والمدرساااااية ونضاااااعا  العالقات االجتماعية،  
وان،فاض مساااااااتويات التكيل المدرساااااااي لدأ الطلبة في المدارد المنقول نليها، باوضاااااااافة نلى تغير طرائق التدريس  

 . (Rumberger,2003الطلبة )باختال  المعلمين، كل  لك يمكن أن يؤثر سلبًا على 

وأشااارت بعض الدراسااات نلى أن نالبية الطلبة المتنقلين هم من  ول الدخل المحدود، ومن األساار  ات المعيل   
 ,Schachterالواحد، ومن األقليات العرقية في المجتمع، ولديهم لغات منزلية ت،تلل عن اللغة الساااااااائدة في المجتمع )         

2004.) 

الت على الطلبة المتنقلين فحسااب، بل تتعداهم نلى الفصااول الدراسااية والمدارد التي يجب وال تقتصاار آثار التنق
أن تتعامل مع أولدك الطلبة المتنقلين، ويمكن أن يؤثر  لك أيضاااااًاا بلااااااكل ساااااالبي على الطلبة نير المتنقلين، ففي نحدأ 

تؤثر على عملية التعليم في الصااافو  الدراساااات وصااال العاملون بالمدرساااة اآلثار العامة للتنقالت بأنها عامل فوضاااى  
الدراساااااااية، ومعنويات المعلمين، واألعباا اودارية، وكلها يمكن أن تؤثر على تعلم وننجاز جميع الطلبة في المدرساااااااة، 

توصااااااالت دراساااااااات أخرأ نلى أن وتيرة التعليم كانت أبطأا في المدارد  ات المعدالت العالية في التنقالت الطالبية،         و
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لتكاليل اودارية وتأثيرات أخرأ أضافها العاملون في المدرسة مثل التأثيرات المالية الناتجة عن فلل الطلبة نضافة نلى ا
 .(Rumberger,2003المتنقلين في تحويل الكتب المدرسية، والتأثير العام على المناخ المدرسي )

لمدرساااية على التحصااايل الدراساااي، فعلى وفي المقابل أظهرت أبحاثًا أخرأ آثارًا محايدة بل ونيجابية للتنقالت ا
نلى أن التنقالت المدرسااية بين الصاال  (Swanson & Schneider, 1999ساابيل المثال توصاال سااوانسااون وشاانايدر ) 

 الثامن والعاشر كان لها تأثيرًا نيجابيًا على اونجاز الدراسي في السنتين األخيرتين من المرحلة الثانوية.
تفساااااايٍر لهذا التباين في تأثيرات التنقالت المدرسااااااية، و لك من خالل التفريق بين وحاول بعض الباحثين نيجاد 

لة                  مدأ واآلثار طوي حدة والتنقالت بين المناطق واألقاليم، والتفريق بين اآلثار قصااااااايرة ال التنقالت داخل المنطقة الوا
ت هي تأثيرات ساااااالبية ولكنها مقتصاااااارة على  المدأ، فوجدوا بعد تحليل جميع أنواع التنقالت مًعا أن التأثير العام للتنقال

نتائج قصااااااايرة المدأ، ووجدوا أن التنقل نلى مقاطعة أخرأ في نفس المنطقة كان له تأثير نيجابي على المدأ الطويل                   
وتأثير محايد على المدأ القصااااير، في حين أن التنقالت بين المناطق كانت لها آثار ساااالبية على المدأ القصااااير، وآثار   

 .(Rose, 2016) لى المدأ الطويلمحايدة ع

ولتفادل اآلثار السااااااالبية المترتبة على التنقالت الطالبية أو التقليل منها على الطالب المتنقل يأتي دور ولي أمر             
الطالب و لك من خالل الزيارة األولى للمدرساااااااة الجديدة، فهي مهمة للغاية؛ ألنها تعطي الفرصاااااااة له وللطالب لمعرفة 

نخطار المدرسااااة قبل الزيارة بحيث يمكن للموظفين المعنين ت،صااااي  وقت مناسااااب للزيارة؛ هذه المدرسااااة، ويفضاااال 
الزيارة سااااو  تمنح الطالب الفرصااااة في مقابلة المعلمين وأخذ نظرة عامة عن التالميذ والفصااااول الدراسااااية والمرافق  

ه من التحقق ما ن ا كانت البيدة المدرسااااية، وسااااتمنح ولي األمر الفرصااااة لرؤية المدرسااااة خالل يوم دراسااااي يتمكن في    
المدرسااية آمنة على الطالب، وااللتقاا بالمعلمين والتعر  عليهم، والتأكد من سااعادة الطلبة في المدرسااة، واالطالع على 
ملاااريع الطلبة المدرسااية ونبداعاتهم العلمية، ومعرفة أهدا  المدرسااة وما الذل تحاول المدرسااة تحقيقه للطلبة، وكيل     

ياجات جميع الطلبة، وما الذل يجعلها م،تلفة عن المدارد األخرأ، وما هي سااااياسااااة الواجبات المنزلية لديهم، تلبي احت
وما المدة التي يتوقع أن يقضااااااايها الطالب في الواجبات المنزلية كل ليلة، وما هي األدوار المطلوبة من الوالدين، وكيفية 

كالت المدرسية التي قد يتعرض لها الطالب، وطرق االتصال مع ولي   التعاون بين المدرسة وولي األمر في معالجة المل  
األمر، واالطالع على االجرااات التاااأديبياااة، ومعرفاااة التوقيااات اليومي، وأنواع الوجباااات المقااادماااة للطلباااة في فترة   

كن من بتزويد المدرسااااااة أكبر قدر مماالسااااااتراحة، ومدأ مناساااااابة وسااااااائل النقل، ومن المهم جدا أن يقوم ولي األمر   
 Ministry ofالمعلومات عن الطالب، كي تتفهم المدرسة االحتياجات الفردية للطالب والعمل على توفيرها ومراعاتها ) 

Defense, n.d.) 

نضااافة نلى أهمية جلود ولي األمر مع ولده ومناقلااته عن موضااوع التنقل واالسااتماع نليه لمعرفة ما لو كانت   
أنه يقوم بتلااااااجيع وجديدة، وتدوينها وتزويد المدرسااااااة لألخذ بها بعين االعتبار، لديه بعض الم،او  تجاه المدرسااااااة ال

الطالب على بقائه متصال مع أصدقائه في المدرسة السابقة، وال يقطع التواصل معهم كزيارتهم في العطلة نن أمكن  لك،  
 والتواصل معهم عبر وسائل االتصال الم،تلفة. 

 التكيف المدرسي:
همة من ركائز التربية وأساااااد مهم من األسااااس التي تقوم عليها، فاونسااااان يسااااعى جاهدا  م يعد التكيل ركيزة

للتكيل مع الحياة حين يواجه ما فيها من مؤثرات طبيعية وفيزيائية وكيميائية وجوية وننساااااااانية واقتصاااااااادية ومؤثرات               
 ظروفها.أخرأ اجتماعية ونير اجتماعية، يحاول أن يتكيل معها وفق متطلباتها وشروطها و

 مفهوم التكيف المدرسي
ال ننى عنه في العملية التعليمية، والذل هو نتاج تفاعل الفرد مع المواقل  اأصبح مفهوم التكيل المدرسي جزا  

سها المدرسة اليوم تحديات عديدة أفرزتها متغيرات           التربوية في الحياة المدرسية، وتواجه المؤسسات التربوية وعلى رأ
ع التغير، وفي الحقيقة فإن دور المدرسااة ووظيفتها في التغيير السااليم ليس هو في حد  اته ما يقصااد متعددة في عالم سااري

به التغيير الحاصل في المناهج وأساليب التعلم ومؤهالت الهيدات اودارية والتدريسية فيها والمبنى المدرسي الجديد بقدر     
تماعية السااليمة، ومدأ التغيير الذل تنجح في تحقيقه في ساالوك ما يكون العمل على نكساااب العادات والقيم الفكرية واالج

األفراد ومعلوماتهم الثقافية واالجتماعية والعلمية واألخالقية بما يساااااااااعدهم على التكيل الصاااااااحيح وتفاعلهم معه بل                  
 (.2013ويساعدهم على التقدم والرقي بين المجتمعات )ال،فا ، 
( Arkoff,1968تنوعت عبارات الباحثين في  لك، فعرفه أركو  ) وأما من حيث تعريل التكيل المدرسي فقد

 ( أنه قدرة الطالب على تكوين عالقات ُمْرضمية مع مدرسيه ورفاق صفه.341، ص2013الملار نليه في ال،فا  )
( أنه تالؤم الطالب مع ما تتطلبه المؤساااساااة التربوية من اساااتعداد لتقبل 1998وعرفه بن دانية واللااايس حسااان )

 جاهات والقيم والمعار  التي تعمل على تطويرها لدأ الطلبة.االت
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( أنه "محاولة الطالب التفاعل والتواصااااااال داخل نرفة الدراساااااااة مع جميع            342، ص2013وعرفه ال،فا  )  
جوانب العملية التعليمية بم،تلل جوانبها من مدرساااااااين، وجماعة أقران، ومناهج دراساااااااية، وندارة مدرساااااااية، ونظام               

رها، بحيث يسااااااهم  لك في مواجهة متطلبات البيدة الدراساااااية، وبالتالي رضاااااا الطالب عن هذه الجوانب   امتحانات وني
 وقناعته بها". 

التكيل المدرساااااااي بأنه عملية االنساااااااجام والتواؤم التي يحققها الطالب من خالل التفاعل مع              انويعر  الباحث  
 واجتماعيًا ودراسيًا. متغيرات البيدة المدرسية والتي ينتج عنها التأقلم نفسيًا

هناك العديد من العوامل التي تساااااهم في تحقيق التكيل المدرسااااي، فمنها ما يعود نلى الطالب نفسااااه، ومنها ما   
 يتعلق بزمالئه وأقرانه، ومنها ما هو مرتبط بالعاملين في المدرسة.

والسن، ومستوأ التعليم، الطالب: تعد قدرات الطالب وصفاته الل،صية ال،اصة، كالحالة الصحية، والجنس،  .1
والسمات المزاجية، والعادات الل،صية، ومستوأ طموحه، وعوامل التنلدة االجتماعية وال،برات التي يمر بها 
من خالل انتمائه نلى جماعات متعددة، عوامل تهد  نلى نيجاد التوافق بين حاجاته الل،صية ومطالب المجتمع، 

 (.1996األفراد ويرضى عنه اآلخرون )الصالح، ونلى نيجاد نوع من السلوك يحقق رنبات 
 ويمكن تل،ي  العوامل األساسية في نحداث التكيل لدأ الطالب باآلتي:

 أن يعر  الطالب نفسه. •
 أن يعر  حدود نمكاناته التي يتمكن من خاللها أن يلبع حاجاته. •
 أن يدرك قدراته واستعداداته ومهاراته. •
 الالزمة وشباع حاجاته األساسية واالجتماعية والنفسية.أن تتوفر فيه المهارات  •
 أن يتقبل  اته بكل واقعية بحيث يكون متواضعًا ومسالمًا يتجنب الصراعات. •
الزمالا أو جماعة األقران: يلير علم النفس االجتماعي نلى عدد من العوامل والمؤثرات التي تكمن وراا  .2

 سة وتساعد في تفسير سلوك أفراد هذه الجماعة، ومن هذه العوامل:الجماعات الصغيرة كجماعة الرفاق في المدر

 األهدا  والمهمات الملتركة والرنبة في ننجازها. •
 الحاجة نلى االنتماا واللعور بالهوية. •
 التلابه في العادات والتقاليد والقيم واالتجاهات. •
 القرب المكاني والتفاعل االجتماعي في نطار هموم ملتركة.  •
تعد العالقة في المدرسة بين الطلبة والعاملين في المدرسة وال سيما المعلمين من الركائز الهامة للتكيل المدرسة:   .3

هذه العالقة دورًا رئيسًا في حل  وتؤدلالمدرسي ومن خالل هذه العالقة تنجح أو تفلل العملية التعليمية، 
الثانوية ـــ بحكم سنهم ـــ يمرون بكثير من  الملكالت التعليمية والنفسية واالجتماعية،  لك أن طلبة المرحلة

الملكالت الناتجة عن خصائ  المرحلة التي يمرون بها، فضاًل عّما تضعه الدراسة نفسها من ضغوث على 
 (.2013الطلبة وما تمارسه األسرة من ضغوث بلأن توقعاتها منه )ال،فا ، 

 التحصيل الدراسي
حياة الطالب وأساااارته، فهو يقيس كم المفاهيم العلمية لدأ التالميذ، يعد التحصاااايل الدراسااااي  ا أهمية كبيرة في 

وهو من أهم المؤشرات التي تعتمد عليها النظم التربوية لقياد كمية التعلم، ومن ثام فهو مؤشر على مدأ تحقق األهدا    
الذل يحرزه الطالب في التعليمية والتربوية، ويساات،دم مفهوم التحصاايل الدراسااي لإلشااارة نلى درجة أو مسااتوأ النجاح    

مجال دراسااااته؛ فهو يمثل اكتساااااب المعار  والمهارات والقدرة على اساااات،دامها في مواقل حالية أو مسااااتقبلية )عالم، 
2013.) 

( التحصاااايل الدراسااااي أنه مقدار االكتساااااب الذل يحصاااال عليه المتعلم من معلومات أو    2000ويعر  عالم )
 ات االختبار والتي تحدد مستوأ نجاحه في مادة دراسية أو مجال تعلمي محدد.معار  أو مهارات ُمعبَّرًا عنها بدرج
 ( أنه "الوسيلة التي نصل بها نلى دالالت رقمية عن مدأ تحقُّق األهدا ".2001وعرَّفه قطامي وقطامي )

 ( أنه: "ما يكتساااابه الطالب من معار  ومهارات وقيم بعد مروره54، ص2004وعرَّفه اللااااعيلي والبلوشااااي )
 بال،مبرات والمواقل التعليمية لموضوع معين"

( أن مفهوم التحصاايل الدراسااي يتضاامن عدد من الدالالت التربوية والنفسااية التي     Glenn,2012ويرأ جلين )

 توضح معنى التحصيل الدراسي بأنه:

 معيار أساسي للحكم على قدرات الطلبة وامكاناتهم الدراسية في منهاج دراسي محدد. -

 ديد مستوأ المعززات والمزايا واألدوار االجتماعية التي يستحقها.هم لتحممؤشر  -
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 مصدر رئيس للتغذية الراجعة حول مدأ تحقيق األهدا  التعليمية. -

 يحدد مقدار المساعدة األكاديمية التي يحتاجها الطلبة للتغلب على معوقات تحصيلهم. -
 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي
الطبيعة المعقدة حيث يتأثر بعدد كبير ومتلااااعب من العوامل التي يمكن أن تؤثر يتصاااال التحصاااايل الدراسااااي ب

 عليه سلبًا أو نيجابًا منها:
الذكاا والقدرة على التذكر واالنتباه، ، مثل أواًل: العوامل الذاتية: من حيث سااامات الطلبة اللااا،صاااية وقدارتهم   

 عيتهم ومهاراتهم الدراسية، وأهدافهم.وأساليب تعلمهم وتفكيرهم وصحتهم الجسمية والنفسية، وداف
ثانيًا: العوامل المرتبطة بالمدرساااااة: وتتمثل بمكونات النظام التعليمي والعالقة بينها من حيث المناخ المدرساااااي  

 وأساليب أدارته، وأدوات الغرفة الصفية، والمعلمين، والمنهاج، وفاعلية السياسات والقرارات التربوية.
العوامل المرتبطة بالبيدة األسااارية واالجتماعية: من حيث الظرو  المناسااابة للدراساااة، والعالقات اآلمنة،  ثالثًا: 

 ومقدار الدعم االجتماعي والنفسي والمادل، باوضافة نلى أنماث التنلدة االجتماعية.
ير في اتجاهات الطلبة نحو     مجموعة الرفاق تحديدًا دورًا كبيرًا بالتأث         ؤدلرابعًا: العوامل المرتبطة باألقران: ت     

 ,Farooqالدراساااااااة، ودعم قدراتهم المعرفية، ومسااااااااعدتهم في ننجاز الواجبات والتغلب على معوقات التحصااااااايل.              
Chaudhry, Shafiq & Berhanu, 2011)) 

لبة نن العالقة بين التنقالت المدرسااية والتكيل المدرسااي والتحصاايل الدراسااي عالقة جدُّ وثيقة،  لك أّن حياة الط
داخل المدرسااة حافلة بال،برات التي تؤثر نيجابًا أو ساالبًا على تكيفهم وتحصاايلهم الدراسااي، وواقع الحال أن انتقال الطلبة 
بين المدراد تواجههم بعناصاار جديدة لم يعتادوا عليها في المدراد السااابقة وربما يتطلب هذا تعدياًل في أساااليب التكيل 

تكيل جديدة، وتوفير جوٍّ جديٍد من العالقات الجديدة بين الطالب ونيره من األفراد، وهنا التي يحملها، أو تكوين أساااليب 
 نلير نلى العالقة بينه وبين زمالئه من جهة وبينه وبين معلميه من جهة ثانية، وكذلك عالقته مع اودارة من جهة ثالثة.
وقد ظل االهتمام لفترات طويلة يرتكز على دراسة التحصيل الدراسي وكأنه يرتبط فقط بالجانب العقلي للطلبة،     
ولكن الدراسااات الحديثة أشااارت نلى أهمية الجوانب النفسااية في التحصاايل، ومن هذه الجوانب مدأ تكيل الطالب ضاامن 

اسااايًا يمتازون من حيث مساااتوأ نحسااااساااهم باألمن النفساااي  المدرساااة، وقد أثبتت هذه الدراساااات أن الطلبة المتفوقين در
يمتازون بالثقة بالنفس والتكيل االجتماعي السااول مع اآلخرين، في حين أظهرت نتائج بعض الدراسااات  وواالجتماعي، 

أن المت،لفين دراساايًا يعانون بعض الملااكالت النفسااية كنق  في التكيل االجتماعي وشااعور بالحرمان ونحساااد عميق  
 (.2011م الثقة بالنفس وعدم اللعور باألمن )الكبيسي وأمين، بعد

 الدراسات السابقة ذات الصلة
 أوال: الدراسات التي تتناول التنقالت المدرسية:

من الدراساااااااات    امن العثور على عنوان في الدراساااااااات العربية يوافق هذا المتغير، فأورد       انلم يتمكن الباحث  
ات التي تناولت الطلبة المستجدين والطلبة الالجدين باعتبار أنهم تنقلوا من مدارسهم التي العربية ما به صلة بها، كالدراس

 ومن تلك الدراسات ما يلي:، كانوا فيها قبل اللجوا
( دراساااة بعنوان اآلثار النفساااية للطالب الساااوريين الالجدين اعتمادًا 2016أجرأ أبو الغنم وال،دام والنعيمات )

المدارد األردنية، هدفت للتعر  نلى اآلثار النفساااية للطالب الالجدين الساااوريين في محافظة على بعض المتغيرات في 
مأدبا في األردن حساااااااب بعض المتغيرات ومدأ االختالفات في اآلثار النفساااااااية على هؤالا الطالب حساااااااب )الجنس    

( من طلبة 262نة الدراسة من )است،دمت الدراسة المنهج الوصفي، وتألفت عيووالصل ومدة اللجوا ووجود الوالدين(. 
الالجدين الساااوريين، الذين تم اختيارهم في بطريقة علاااوائية مجتمع الدراساااة، وتم تطوير أداة الدراساااة لقياد التأثيرات 
النفساااية من قبل الباحث ألنراض هذه الدراساااة، وأشاااارت نتائج الدراساااة نلى وجود مساااتوأ معتدل من اآلثار النفساااية    

أوضااحت أنه ال توجد فروق  ات داللة نحصااائية في مسااتوأ اآلثار النفسااية    والالجدين السااوريين،  المترتبة على طالب
على هؤالا الطالب فيما يتعلق بالوئام االجتماعي، واألمن النفسي حسب جنسهم، ووجود فروق  ات داللة نحصائية من       

لنتائج أنه ال توجد فروق  ات داللة نحصاااائية حيث )األمن النفساااي( اعتمادًا على المرحلة الم،تلفة للدراساااة، وأظهرت ا 
في مستويات الوئام االجتماعي، واألمن النفسي، وكل ما يتعلق بالتأثيرات النفسية على طالب الالجدين السوريين اعتماًدا  

 على المتغيرات الم،تلفة لمدة اللجوا، ووجود الوالدين.
كتداب لدأ الطلبة المسااااااتجدين بقساااااامي التربية ( دراسااااااة بعنوان معدالت اال2007أجرأ المحرزل وزايد )و

( مرتين BDI( لالكتداب )Beckاوسالمية والتربية الرياضية بكلية التربية بجامعة السلطان قابود، وقد تم تطبيق قائمة )   

( طالبًا وطالبة في الساانة األولى بقساامي التربية  108ونهايته( على عينة مؤلفة من ) 2004ة2003)بداية فصاال خريل 
اوسالمية والتربية الرياضية، وأشارت النتائج نلى معاناة الطلبة من درجة خفيفة من االكتداب، ووجود فروق  ات داللة     
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نحصااائية بين طلبة ت،صاا  التربية الرياضااية وأقرانهم طلبة ت،صاا  التربية اوسااالمية في معدالت االكتداب في كال   
وجود فروق دالة نحصاااائيا في مساااتوأ االكتداب تعزأ للجنساااين في   التطبيقين ولصاااالح طلبة التربية الرياضاااية، وعدم

 الت،صصين وبين كال التطبيقين.
 Gruman, Harachi, Abbott, Catalano, andوقااام جرومااان وهااارتلاااااااي وآباات وكاااتاااالنو وفليمنغ ) 

Fleming 2008  كة في المدارد االبتدائية، ( بدراسة عنوانها التأثيرات الطولية للتنقالت الطالبية من ثالثة أبعاد للملار

( طالبة، وباسااااااات،دام      532( طالبًا، و)  471(، بواقع )1003طبقت الدراساااااااة في الواليات المتحدة على طلبة عددهم )        
اسااتبيانات لقياد كل من الملاااركة الصاافية، والموقل اويجابي تجاه المدرسااة، ودعم المعلم، وقبول األقران، والساالوك     

جل، وأشارت نتائج الدراسة نلى أن التنقالت المدرسية خالل مرحلة الدارسة االبتدائية تتنبأ      نير االجتماعي، وسلوك ال، 
بتدني الملاااااركة الصاااافية والتحصاااايل الدراسااااي، وعدم وجود أثر للتنقالت المدرسااااية على تغيير االتجاه اويجابي نحو   

 أظهرت الدراسااةولصاافية خالفا للمتوقع، المدرسااة، وعدم وجود تأثير كبير لضااغوطات الحياة األساارية على الملاااركة ا 
وجود عالقة ارتباطية نيجابية بين عدد التنقالت المدرساااية وان،فاض الدخل ومع التصااانيل األعلى للسااالوك نير    أيضاااا

االجتماعي، ووجود عالقة ارتباطية نيجابية بين التنقالت المدرساااااية واألحداث المساااااببة لضاااااغوطات الحياة خالل فترة   
د عالقة ارتباطية بين نجمالي التنقالت المدرسية وكل من التحصيل الدراسي والملاركة الصفية ب،ال         الدراسة، ووجو 

الموقل اويجابي مع المدرساااة، لم يكن دعم المعلم مرتبطا بلاااكل كبير مع التحصااايل الدراساااي، وهناك عالقة ارتباطية   
 عالية بين قبول األقران والملاركة الصفية. 

نلى بيان ملااااااكالت الطلبة الجدد   ملااااااكالت الطلبة الجدد، هدفت فيه دراسااااااة بعنوان   (2012وأجرأ حليمة )
( طالبًا وطالبة، اختيروا بطريقة علااوائية، ولتحقيق 120بجامعة وهران السااانيا في الجزائر، وطبقت على عينة قدرها )

ستبانة ونجراا المقابالت، وخلصت النتائج نلى وجود مل          ست،دام ا سة تم ا سية واجتماعية وأخرأ  أهدا  الدرا كالت درا
اقتصاااادية لدأ عينة الدراساااة، وجود فروق بين الذكور واوناث في الملاااكالت ولصاااالح اوناث، وعدم وجود فرق بين   

 ملكالت الطلبة الجدد تعزأ نلى الت،ص .
( دراسة بعنوان التنقالت المدرسية Herbers, Reynolds & Chen 2013وأجرأ هيربرز ورينولدز وتلن )

من مدارد شااايكانو العامة، قام  طالب( 1410ونتائجها التنموية في مرحلة البلوغ المبكرة، تكونت عينة الدراساااة من )
الباحثون بتتبع بياناتهم من خالل دراساااات طولية تناولت اآلثار المساااتقبلية للتنقالت المدرساااة، والختبار اآلثار التراكمية 

ارات منفصاالة ونما ج انحدارات خطية، وتوصاالت نتائج الدراسااة نلى أن الطلبة  للتنقالت المدرسااية تم تطبيق نما ج انحد
سة الثانوية في وقتها المحدد، وقد     سة هم أقل احتمااًل ونهاا الدرا الذين انتقلوا بين العديد من المدارد خالل مراحل الدرا

بأعراض االكتداب والتعرض لالعتقال أنهم كانوا أكثر عرضااة لإلصااابة وحققوا مسااتويات من،فضااة في المكانة المهنية، 
في مرحلة البلوغ، ونن أكثر تلك التنقالت المتعددة تأثيرًا على الطالب هي التي تحدث من الصااااااال الرابع نلى الصااااااال 

 الثامن.
 ثانيا: الدراسات التي تتناول التكيف المدرسي:

 Farmer, Mathew, Thompson, Bryan and Chiأجرأ فارمير وماثو وتمبوسااااان وبراين وشااااايلين ) 
Leun, 2006  دراسااااااة بعنوان التكيل المدرسااااااي والنجاح األكاديمي عند طلبة من أصاااااال أفريقي في مدارد جنوب )

تناولت الدراساااااة العالقة بين درجات نهاية العام وال،صاااااائ  األكاديمية والسااااالوكية واالجتماعية، اسااااات،دم    وأمريكا، 
( طالبًا وطالبة من طالب الصااال الساااابع  392المقابلة، وتكونت عينة الدراساااة من )الباحثون لجمع المعلومات أسااالوب 

والثامن من مدرساااااااتين في ريل جنوب أمريكا، وأظهرت النتائج وجود فروق بين الجنساااااااين في امتالك ال،صاااااااائ   
وكية واالجتماعية مع اويجابية للتكيل المدرسي لصالح اوناث، ووجود عالقة ارتباطية بين الصعوبات األكاديمية والسل      

 الدرجة النهائية الدنيا.
( دارسااااة بعنوان العوامل المؤثرة على التكيل المدرسااااي للطلبة العاديين 2013أجرأ القصاااااص والجميعة )و

والطالب  ول الصااااعوبات التعليمية وعالقتهما بمتغيرل العمر والمسااااتوأ الدراسااااي، ولتحقيق أهدا  هذه الدراسااااة تم  
ست،دام قائمة الت  سة من ) 18-11كيل المدرسي للفدات العمرية من ) ا ( طالبًا في مدينة الدمام، 117(.وتكونت عينة الدرا

أظهرت وتم اختيارهم بالطريقة القصاادية، وتوصاالت النتائج نلى عدم وجود فروق دالة نحصااائيًا تبعًا لمتغير نوع التعليم، 
وعدادية من جهة، ومتوساااط تقديرات المرحلة الثانوية وجود فروق  ات داللة نحصاااائية بين متوساااط تقديرات المرحلة ا

 من جهة ثانية، ولصالح تقديرات المرحلة اوعدادية. 
دراسة ميدانية   الثقة بالنفس وعالقتها بالتكيل المدرسي والدافعية لإلنجاز، ( بدراسة بعنوان  2014قام سراية ) و

( طالبًا وطالبة، تم اختيارهم بالطريقة العلوائية من  854)على عينة من طلبة الصل الثالث الثانول، وتكونت العينة من  
وقد توصاااالت ثانويات مدينة ورقلة الجزائرية، وتم تطبيق المقاييس ال،اصااااة بالدراسااااة بعد التحقق من صاااادقها وثباتها، 

بين الثقة بالنفس  وجود عالقة ارتباطية دالة نحصااااائياالنتائج نلى أن مسااااتوأ الثقة بالنفس لدأ أفراد العينة جاا مرتفعًا، 
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والتكيل المدرسااي والدافعية لإلنجاز، ووجود فروق دالة نحصااائيا بين الذكور واوناث في الثقة بالنفس لصااالح الذكور،   
 ووجود فروق دالة نحصائيًا في الثقة بالنفس تعزأ للت،ص  العلمي واألدبي ولصالح الت،ص  العلمي.

ة بعنوان التمايز العقلي وعالقته بالصااحة النفسااية والتكيل  ( دراساا2014وأجرأ ال،يكاني وساالومي وحميدل )
( طالبة في المرحلة الرابعة في كلية التربية       24الدراساااااااي لدأ طالبات التربية الرياضاااااااية، وتكون مجتمع البحث من )         

في ( طالبة منهن بطريقة علاااااااوائية واعتمد الباحثون على المنهج الوصااااااا 20الرياضاااااااية في جامعة بابل، وتم اختيار )   
بأسااااليب المساااح والعالقات االرتباطية لتتالام مع تحقيق األهدا  الم،طط لها في البحث، واختار الباحثون عدة مقاييس  
لتحقيق أهدا  بحثهم تمثلت باختبار )التمايز العقلي( ومقياسااااي )الصااااحة النفسااااية( و)التكيل الدراسااااي(، وكانت أبرز     

توأ الوسااط في التمايز العقلي، وبدرجات عالية في كل من الصااحة النفسااية  النتائج أن طالبات المرحلة الرابعة حققن مساا
والتكيل الدراسااااي، فضااااال عن وجود عالقة ارتباطية بين الصااااحة النفسااااية وكل من التمايز العقلي والتكيل الدراسااااي   

 لديهن.
الساانة الثانية ثانول ( دراسااة بعنوان الكفااة الذاتية وعالقتها بالتكيل المدرسااي لدأ تالميذ 2017وأجرت دبي )

( طالبًا وطالبة، في بلدية المساااايلة بالجزائر، تم اساااات،دام المنهج الوصاااافي االرتباطي،   93وقد شااااملت عينة الدراسااااة ) 
وتمثلت أدوات الدراسااااااة في مقياد الكفااة الذاتية ومقياد التكيل المدرسااااااي، وتمت المعالجة اوحصااااااائية باساااااات،دام 

ج الدراساااة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصاااائيًا بين الكفااة الذاتية والتكيل األسااااليب المناسااابة، أسااافرت نتائ
النفسي لدأ الطلبة، ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة احصائيًا بين الكفااة الذاتية والتكيل االجتماعـاااااـاااااي لدأ الطلبة، 

الطلبة، وتوجد فروق  ات داللة نحصااااائية بين  ووجود فروق  ات داللة نحصااااائية بين الجنسااااين في الكفااة الذاتية لدأ 
 الجنسين في التكيل المدرسي لدأ الطلبة ولصالح اوناث. 

( دراساااااااة بعنوان التكيل األكاديمي وعالقته بالدافعية لإلنجاز لدأ طالبات المرحلة               2017وأجرت العمرل )
لثانوية بمدينة الرياض في المملكة العربية         الثانوية بمدينة الرياض، وتكون مجتمع الدراساااااااة من كل طالبات المرحلة ا             

( طالبة، واساات،دمت الباحثة المنهج الوصاافي التحليلي كمنهج للدراسااة،    317السااعودية، واشااتملت عينة الدراسااة على )  
واسااااتعانت بمقياد التكيل األكاديمي، ومقياد دافعية اونجاز أدوات للدراسااااة، واساااات،دمت التكرار والنسااااب المدوية،   

ات الحسابية، ومعامل ارتباث بيرسون، ومعامل ثبات )ألفا كرونباخ(، وتحليل التباين األحادل، واختبار شيفيه، والمتوسط
ساليب نحصائية، وقد توصلت الباحثة للعديد من النتائج أهمها: نن مستوأ التكيل األكاديمي ومستوأ دافعية اونجاز           كأ

قة ارتباطيه نيجابية  ات داللة نحصااااااائية بين مسااااااتوأ التكيل  لعينة الدراسااااااة كان مرتفعًا، وتوصاااااالت نلى وجود عال 
 األكاديمي ودافعية اونجاز لعينة الدراسة.

( بدراسااة عنوانها التكيل المدرسااي والدافعية والتحصاايل Lakhani & Chandel 2017قام الخاني وشااانديل )

سي لدأ الطلبة. تم اختيار عينة علوائية مكونة من )    ( من اوناث من طلبة المرحة الثانوية 60و) ( من الذكور،60الدرا
ستبانة التكيل المدرسي، واختبار دافعية اونجاز، ولتحليل         شتملت األدوات على اختبارات التحصيل العام، وا في الهند، ا

ي ومعامل االرتباث. وتوصاالت الدراسااة نلى تفوق الطلبة الذين لديهم مسااتوأ عال   (T-Test)البيانات تم اساات،دام اختبار 

من اونجاز األكاديمي في األنلااااطة الصاااافية، وعدم وجود عالقة ارتباطية دالة نحصااااائيا بين اونجاز الصاااافي ودافعية    
اونجاز، وال توجد عالقة ارتباطية دالة نحصااااااااائيًا بين التكيل االجتماعي والتكيل العاطفي، وعدم وجود فروق دالة                 

ة كالعلوم االجتماعية واللغة اونجليزية والعلوم، وال يوجد للجنس أثر في نحصائيًا بين الذكور واوناث في المواد الدراسي   
 تحديد اونجاز األكاديمي.

 ثالثا: الدراسات التي تتناول التحصيل الدراسي:
( بدارسااة بعنوان عالقة التحصاايل الدراسااي بدافعية التعلم لدأ المراهق المتمدرد، دراسااة  2013وقامت حدة )
( من 46( طالبًا وطالبة، بواقع )124بلغت عينة الدراسة ) والرابعة متوسط بوالية البويرة بالجزائز،  ميدانية لطلبة السنة  

( من الذكور، وتم اختيارهم بالطريقة العلاااااااوائية، وتم تطوير مقياد دافعية التعلم، ولتحليل البيانات تم                 60اوناث و) 
ت الدارسة نلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين دافعية  ، وتوصل  (T-Test)اختبار  است،دام معامل االرتباث بيرسون و   

التعلم والتحصاايل الدراسااي، وعدم وجود فروق في مسااتوأ دافعية التعلم بين الذكور واوناث، ووجود فروق بين الذكور 
 واوناث في مستوأ التحصيل الدراسي ولصالح اوناث.

راسااااي لدأ طلبة الثانوية العامة )التوجهي( من ( دراسااااة بعنوان معوقات التحصاااايل الد2015أجرأ الربابعة )
وجهة نظر الطلبة الناجحين ونير الناجحين وأولياا أمورهم، وتم تطوير مقياد للمعوقات المرتبطة بالتحصيل الدراسي، 

سة من )  ( من أولياا األمور في محافظة أربد، 511( طالبًا وطالبة، و)511( ملاركًا، بواقع ) 1022وتكونت عينة الدرا
وأظهرت النتائج وجود مساااتوأ متوساااط من المعوقات المرتبطة بالتحصااايل الدراساااي لدأ الطلبة الناجحين مقارنة بغير 
الناجحين والذين أظهروا مساااتوأ مرتفعًا من المعوقات، وعدم وجود فروق  ات داللة نحصاااائية في مساااتوأ المعوقات   

اللة نحصاااااائية في مجالي المعوقات الذاتية والتعليمية ككل تعزأ لمتغيرات الجنس ومكان الساااااكن، ووجود فروق  ات د
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أظهرت النتائج عدم وجود فروق  ات داللة نحصاااائية  وتعزأ لمتغير فرع الدراساااة ولصاااالح طلبة اودارة المعلوماتية،   
على مقياد معوقات التحصاااايل األكاديمي ككل وعلى أل من مجاالته تعزأ لمتغيرات الدارسااااة فيما ي،  الطلبة نير  

ناجحين. ووجود مسااتوأ متوسااط في معوقات التحصاايل األكاديمي لدأ أولياا أمور الطلبة الناجحين، ومسااتوأ مرتفع   ال
 لدأ أولياا أمور الطلبة نير الناجحين.

( دراساااة بعنوان التكيل العاطفي واالجتماعي Sekar & Lawrence 2016وأجرأ أرول ساااكار ولورنس ) 

قته بالتحصاااايل الدراسااااي، تم نجراا التقساااايم على أساااااد الجنس ومناطق الطلبة،  والتربول في المدرسااااة الثانوية وعال
( من طلبة المدارد الثانوية من علااااااار مدارد في مقاطعة ثانجافور تاميل نادو في الهند، وتم               350وتألفت العينة من )   

كانت األسااااليب اوحصاااائية اختيارهم بالطريقة العلاااوائية الطبقية، وتم اسااات،دام مقياد التكيل والتحصااايل الدراساااي، و
المساااااات،دمة هي معامل ارتباث بيرسااااااون، وأظهرت النتائج أن هناك عالقة ارتباطية  ات داللة نحصااااااائية بين التكيل  

 العاطفي واالجتماعي والدراسي لطالب المدارد الثانوية مع التحصيل الدراسي.
 التعليق على الدراسات السابقة:

هي:  ،قام بتقسيمها وترتيبها حسب متغيرات الدراسة     ينالسابقة أن الباحث  يالحظ من خالل استعراض الدراسات  
دراسات عدة،   انالتنقالت المدرسية والتكيل المدرسي والتحصيل الدراسي، فمن حيث التنقالت المدرسية عرض الباحث       

المدارد األردنية، وأخرأ منها ما تناولت اآلثار النفساااية للطالب الساااوريين الالجدين اعتمادًا على بعض المتغيرات في 
ملاااااكالت الطلبة الجدد، تناولت معدالت االكتداب لدأ الطلبة المساااااتجدين بجامعة السااااالطان قابود، ودراساااااة تناولت   

 ودراسة تناولت آثار التنقالت الطالبية.
فيها دراسااات عدة أيضااا، منها ما تناولت العوامل المؤثرة على   ينأما من حيث التكيل المدرسااي عرض الباحث

التكيل المدرساااااي، وأخرأ تناولت الثقة بالنفس وعالقتها بالتكيل المدرساااااي، ودراساااااة تناولت الكفااة الذاتية وعالقتها 
عالقة بين التكيل بالتكيل المدرسااااي، ودراسااااة تناولت التكيل األكاديمي وعالقته بالدافعية لإلنجاز، ودراسااااة تناولت ال  

 المدرسي والنجاح األكاديمي، ودراسة تناولت العالقة بين التكيل المدرسي والدافعية والتحصيل الدراسي.
دراسات عدة منها ما تناولت عالقة التحصيل الدراسي بدافعية      انأما من حيث التحصيل الدراسي عرض الباحث  

لدراساااااااي لدأ            يل ا ثانوية العامة، ومنها ما تناولت                التعلم، وأخرأ تناولت معوقات التحصااااااا بة ال التكيل العاطفي  طل
 واالجتماعي والتربول في المدرسة الثانوية وعالقته بالتحصيل الدراسي.

ومن المالحظ من خالل اساااتعراض الدراساااات المتعلقة بالتنقالت المدرساااية اتفاقها فيما بينها من حيث التركيز   
طلبة ومعدالت تلك الملاااااكالت مثل الدراساااااة التي أجراها أبو الغنم وآخرون على اآلثار والملاااااكالت التي تؤثر على ال

 (.2012(، ودراسة حليمة )2007(، ودراسة المحرزل وزايد )2016)
اختلفت الدراسااااااات التي تناولت موضااااااوع التكيل المدرسااااااي من حيث ارتباطها بمتغيرات م،تلفة، فمنها ما و

( Sekar & Lawrence 2016الدراسااي كدراسااة أرول سااكار ولورنس )تناولت التكيل المدرسااي وعالقته بالتحصاايل 

(، ومنها ما درسااات عالقته بالثقة بالنفس والدافعية لإلنجاز Lakhani & Chandel 2017ودراساااة الخاني وشاااانديل ) 

 ,.Farmer & et alن )يدراسااااااة فارمير وآخرنحو (، ومنها عالقته بالنجاح األكاديمي 2014دراسااااااة سااااااراية )مثل 
2006 .) 

دراساااااااة ، مثل  اختلفت تلك الدراساااااااات من حيث جنس العينة التطبيقية، فمنها ما طبقت على فدة اوناث فقط             و
لذكور فقط كدارساااااااة القصااااااااص والجميعة     (، ومنها على فدة ا  2017( ودراساااااااة العمرل )2013ال،يكاني وآخرون ) 

 (، وشملت بقية الدراسات الجنسين )الذكور واوناث( بالتطبيق. 2013)
جامعات            بة ال قه على طل ما تم تطبي ها  يد ) كل من  دراسااااااااة نحو ومن مة ) 2007المحرزل وزا ( 2012( وحلي

 (، وبقية الدراسات تم تطبيقها على طلبة المدراد.2014ن )يوال،يكاني وآخر
دراسااة مثل ن بعض الدراسااات أشااارت نلى وجود مسااتويات معتدلة لآلثار النفسااية على الطلبة عينة الدراسااة أو

يد              2016ون )ريأبو الغنم وآخ داب كدراسااااااااة المحرزل وزا فة من االكت ما أشااااااااارت نلى وجود درجات خفي ها  (، ومن
(، ومنها ما توصلت  2014دراسة سراية )   نحو(، ومنها ما توصلت نلى ارتفاع مستوأ الثقة بالنفس لدأ الطلبة   2007)

(، ومنها ما 2014ن )يدراساااة ال،يكاني وآخرمثل  نلى حصاااول عينة الدراساااة على درجات عالية في التكيل الدراساااي 
 (.2017دراسة العمرل )نحو أشارت نلى حصول الطلبة على درجة مرتفعة في التكيل األكاديمي 

الدراساااات في نثراا اوطار النظرل للدراساااة الحالية، وفي بناا أداة   من اطالعه على تلك  انوقد اساااتفاد الباحث 
 الدراسة، وفي مناقلة نتائج الدراسة.

ـاااـاااـاااـااا أنها من الدراسات المتفردة عربية ومحلية في    ينوتتميز الدراسة الحالية بكونها ـاااـاااـاااـااا حسب علم الباحث  
لمتغيرات التي تناولتها وتم تطبيقها على فدة الطلبة موضااوع التنقالت المدرسااية، و لك لعدم وجود دراسااة ملااابهة لها با  
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المتنقلين مدرسااايًا، وبناا على ما سااابق ُيتوقع أن تقدم هذه الدراساااة معلومات وبيانات من خالل اوطار النظرل والنتائج   
 .التي توصلت نليه يستفيد منها الباحث

 منهج الدراسة:
طي في الدراساااة الحالية، ن  أنه أنساااب المناهج التي يمكن أن المنهج الوصااافي التحليلي االرتبا اناسااات،دم الباحث

تحقق اوجابة عن أساااادلة الدراسااااة التي تهد  نلى معرفة التنقالت المدرسااااية وعالقتها بالتكيل المدرسااااي والتحصاااايل    
 الدراسي.

 مجتمع الدراسة:
المنتظمين  2019ة2018لدراساااي تألل مجتمع الدراساااة من جميع الطلبة المتنقلين نجباريًا واختياريًا في العام ا

في المدارد الحكومية بمحافظة شمال الباطنة في سلطنة عمان، من الصل العاشر والحادل علر والثاني علر، والبالغ    
بة، منهم )       862عددهم )  بًا وطال بًا، و)   573( طال بة، وتم حصااااااار هذه األعداد من خالل الرجوع نلى        289( طال ( طال

هو موضااح في ووحصااائية التابعة للمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة شاامال الباطنة، السااجالت الرساامية والقوائم ا
 ( التالي:2الجدول )

 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقًا لمتغيري الصف والجنس2الجدول )
 المجموع إناث ذكور الصف

 515 163 352 العاشر

 182 64 118 الحادل علر

 165 62 103 الثاني علر

 862 289 573 المجموع

 عينة الدراسة:
( طالبًا وطالبة من الطلبة المتنقلين نجباريًا واختياريًا خالل العام الدراساااااااي              236تكونت عينة الدراساااااااة من )    

المنتظمين في المدارد الحكومية بمحافظة شاامال الباطنة في ساالطنة عمان، من الصاال العاشاار والحادل  2019ة2018
( من مجتمع الدراسااة، وتم اختيار العينة بالطريقة العلااوائية البساايطة،  %27والثاني علاار، وهم يلااكلون تقريبًا )علاار 

 ( التالي أفراد عينة الدارسة موزعين حسب الجنس والصل.3ويبين الجدول )
 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيري الصف والجنس3الجدول )

 المجموع الثاني عشر الحادي عشر العاشر الجنس

 102 26 41 35  كر

 134 18 41 75 أنثى

 236 44 82 110 المجموع

 
 أدوات الدراسة:

 أوال: التنقالت المدرسية:
تم وضاااااع اساااااتمارة معلومات يجيب عنها الطالب متضااااامنة بيانات أولية ويحدد فيها نوع التنقالت المدرساااااية   

 )نجبارل ـــ اختيارل(.
 لتكيف المدرسي:امقياس ثانيا: 

بتطوير مقياد التكيل المدرسي بالرجوع نلى األدب النظرل والدراسات السابقة  ات الصلة، منها       انقام الباحث
من خالل  انتمكن الباحثو(، 2013ودراسة اللمرل )    (2014( ودراسة الرشيدل )   2013دراسة القصاص والجميعة )   

ناسااااب مع أهدا  الدراسااااة الحالية االطالع على الدراسااااات السااااابقة الذكر من جمع عبارات المقياد وصاااايانتها بما يت
هي: التكيل  ،( فقرة، موزعة على ثالثة أبعاد   57ومجتمعها وبيدتها، وُأعد المقياد بصاااااااورته األولية الذل تكون من )         

 النفسي، والتكيل االجتماعي، والتكيل الدراسي.
 صدق مقياس التكيف المدرسي:

 م است،راج مؤشرات الصدق اآلتية:للتحقق من صدق مقياد التكيل المدرسي في هذه الدراسة ت

للتحقق من صدق المحتوأ لمقياد التكيل المدرسي تم عرضه بصورته األولية على لجنة من صدق المحتوى:  .1
المحكمين من أعضاا الهيدة التدريسية  ول االختصاص وال،برة في العلوم التربوية والنفسية في الجامعات 

، وتم الطلب نليهم نبداا الرأل حول يوضح  لك (1الملحق )و( محكمين 10األردنية والعمانية، والبالغ عددهم )
مالئمة أداة الدراسة من حيث مدأ سالمة الصيانة اللغوية، ومدأ وضوحها من حيث المعنى، ومدأ انتماا 
ليها الفقرة للبعد الذل أدرجت فيه، وأية مالحظات يرونها مناسبة، وتم األخذ بالمالحظات والتعديالت التي اتفق ع
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وكانت أبرز التعديالت التي أشار المحكمون نليها هي حذ  بعض الفقرات، ( أو أكثر من المحكمين.80%)
 :يوضح  لك( 4الجدول )ووتعديل الصيانة اللغوية لفقرات أخرأ، 

 ( الفقرات المعدلة من مقياس التكيف المدرسي4الجدول )
 الفقرة بعد التعديل الفقرة قبل التعديل رقم الفقرة

 تعتمد دراستي على المزاج أشعر أن الدراسة والتحضير مسألة تعتمد على المزاج والصدفة. 2

 أشعر بالمعاناة وحساسي بأن أحدا ال يفهمني أشعر بالضيق والمعاناة وحساسي بأن أحدا ال يفهمني 5

11 
أشعر بأن ضغط الوالدين علي من أجل تحقيق درجات عالية يجعلني 

 متوترا.
بالتوتر من ضغط والدل علي في تحقيق أشعر 

 درجات عالية.

 أتجاهل األخطاا البسيطة التي تظهر من الزمالا أثناا تفاعلي معهم 27
أتجاهل األخطاا البسيطة التي تظهر من 

 الزمالا

 تتحيز اودارة المدرسية لبعض الطلبة. تتعامل اودارة المدرسية بتحيز لبعض الطالب. 37

39 
ما تقدمه المدرسة من وسائل وأدوات تساعدني على فهم أعتقد أن 

 أفضل للمواد الدراسية.
تقدم المدرسة وسائل وأدوات تساعدني في فهم 

 دروسي

 أقوم بالت،طيط الجيد ليومي الدراسي. أقوم بالت،طيط الجيد ليومي الدراسي بحيث يسهل  لك علي تعلمي. 40
 أنتبه لعرض المعلم للمادة الدراسية تباهأتابع عرض المعلم للمادة الدراسية بان 46

 أحدد أهدافي الدراسية بصورة واضحة لدل أهدا  دراسية واضحة 55

 لدل رنبة في النجاح بتفوق. لدل رنبة كبيرة في التفوق والنجاح بمعدل عال. 57

تم حساب  بصورته النهائيةوبعد أن تم األخذ بمالحظات المحكمين على المقياد ووضعه مؤشرات صدق البناء:  .2
( طالبًا 30مؤشرات صدق البناا لمقياد التكيل المدرسي من خالل التطبيق على عينة استطالعية مكونة من )

وطالبة من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها، وتم نعادة التطبيق على نفس العينة بعد فاصل زمني مدته أسبوعان 
( 5والجدول ) قرات مع أبعادها ومع الدرجة الكلية،من التطبيق األول ثم حساب معامل االرتباث بيرسون للف

 التالي يوضح  لك:
(: قيم معامالت ارتباط كل فقرة من فقرات مقياس التكيف المدرسي بالُبعد الذي تنتمي إليه، وقيم معامالت ارتباط 5جدول )

 الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس بعد حذف الفقرات غير الدالة إحصائيًا والدالة سلبًا

رقم 
 الفقرة

 معامل االرتباط
 مع البعد

معامل االرتباط 
 مع المقياس

 رقم الفقرة
معامل االرتباط مع 

 البعد
معامل االرتباط مع 

 المقياس

1 **.642 **.619 22 **.762 **.673 

2 *.445 *.445 23 **.702 **.633 

3 **.628 **.690 24 **.592 **.540 

4 **.656 **.567 25 **.602 **.616 

5 **.637 **.577 26 **.697 **.654 

6 *.456 *.376 27 **.562 **.506 

7 **.775 **.795 28 **.548 **.495 

8 **.649 **.678 29 **.619 **.631 

9 **.639 **.645 30 **.665 **.490 

10 *.358 *.401 31 **.615 *.421 

11 **.542 *.371 32 **.751 **.592 

12 **.617 **.513 33 **.552 **.525 

13 **.539 **.501 34 **.836 **.692 

14 **.482 **.500 35 *.446 *.406 

15 **.732 **.664 36 **.678 **.539 

16 **.601 **.535 37 **.469 *.390 

17 **.684 **.616 38 **.547 **.624 

18 *.418 *.411 39 **.499 **.485 

19 **.780 **.677 40 **.550 **.526 

20 *.421 *.364 41 **.662 **.775 

21 **.505 **.477    
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 0.05* عالقة ارتباطية دالة عند مستوأ             0.01** عالقة ارتباطية دالة عند مستوأ 
السااااااابقة ( أن قيم معامالت ارتباث الفقرات مع البعد الذل تنتمي نليه بعد حذ  الفقرات 5يتضااااااح من الجدول )

و  3640.تراوحاات قيم معااامالت االرتباااث بين الفقرات والمقياااد ككاال مااا بين )و(، 8360.و  3580.تراوحاات بين )

 ( مع اوشارة نلى أن جميع معامالت االرتباث كانت  ات درجات مقبولة ودالة نحصائيا.7950.

 ثبات مقياس التكيف المدرسي:
( من خالل Test-Retestاسااااااات،دام طريقة االختبار ونعادة االختبار )        للتحقق من صاااااااادق ثبات المقياد تم    

( طالبًا وطالبة من مجتمع الدراساااااة، وخارج عينتها، ثم نعادة التطبيق على  30التطبيق على عينة اساااااتطالعية قوامها ) 
رار( للمقياد ككل نفس العينة بعد فاصل زمني مدته أسبوعان من التطبيق األول، وتم حساب قيم معامالت )ثبات االستق     

تم حساااااب قيم معامالت االتساااااق وولألبعاد باساااات،دام معامل ارتباث بيرسااااون ويجاد العالقة االرتباطية بين التطبيقين، 
 :التالي (6هي معروضة في الجدول )زالداخلي باست،دام معادلة )كرونباخ ألفا(، 

ونباخ ألفا، ومعامل ارتباط بيرسن لثبات أبعاد مقياس التكيف (: قيم معامالت االتساق الداخلي باستخدام طريقتي كر6الجدول )
 المدرسي، والمقياس ككل

 ثبات اإلعادة )ارتباط بيرسن( معامل الثبات "كرونباخ ألفا" الُبعد

 0.919 0.818 التكيل النفسي

 0.934 0.720 التكيل االجتماعي

 0.917 0.826 التكيل الدراسي

 0.916 0.904 المقياد ككل

و  0.720( أن قيم معامالت االتسااااااااق الداخلي )كرونباخ ألفا( لألبعاد تراوحت بين )        6يتضاااااااح من الجدول )  

(. في حين تراوحت قيم معامالت )الثبات( باسااااااات،دام معامل    0.904(، وبلغت قيمة كرونباخ ألفا للمقياد ككل )      0.826

وبلغت قيمة )الثبات( للمقياد ككل بطريقة نعادة ( 0.934و 0.917ارتباث بيرساان ألبعاد مقياد التكيل المدرسااي بين ) 

 وجميعها قيم مرتفعة دالة علأثبات المقياد وقابليته للتطبيق في الدراسة الحالية.  (0.916االختبار)

 أداة الدراسة بصورتها النهائية: 
، موزعة على ثالثة لكيوضح    (2الملحق )و( فقرة، 41بناًا على ما سبق تكّون المقياد بصورته النهاية من )  
 أبعاد، وفيما يلي توضيح لكل ُبعد والفقرات التي اشتمل عليها:

ُبعد التكيل النفسي، الذل يسهم في الكلل عن الحالة النفسية االنفعالية والمزاجية للطالب، ومدأ شعوره بالقلق،  .1
( نلى الفقرة 1رة رقم )( فقرة، من الفق15(، ويلتمل على )2013ومدأ رضاه عن  اته )القصاص والجميعة، 

 (.15رقم )
ُبعد التكيل االجتماعي، الذل يقيس مدأ قدرة الطالب على تحقيق عالقات اجتماعية بنااة مع زمالئه ومدرسيه  .2

واتجاهاته نحوهم، ويعكس مدأ الثقة واالحترام المتبادل بينه وبين المدرسين والزمالا وكيفية التعامل معهم، 
( فقرة، 13(، ويلتمل على )2013األنلطة االجتماعية في المدرسة )القصاص والجميعة، ومدأ الملاركة في 
 (.28( نلى الفقرة رقم )16من الفقرة رقم )

ُبعد التكيل الدراسي، الذل يكلل عن مدأ التفاعل الصفي للطالب وانتباهه وتركيزه، وقدرته على أخذ  .3
حساسه بالرنبة واالستمتاع في دراسته )القصاص المالحظات، واتباعه لمهارات دراسية فاعلة، ومدأ ن

 (.41( نلى الفقرة رقم )29( فقرة، من الفقرة رقم )13( ، ويلتمل على )2013والجميعة، 
يًا،           نوتتدرج اوجابات ع     ُتعطى درجة واحدة على اوجابة أبدًا،        فكل فقرة من فقرات المقياد تدرجًا خماسااااااا

( درجات على  5( درجات على اوجابة نالبًا، و)      4ات على اوجابة أحيانا، و)     ( درج 3ودرجتان على اوجابة نادرًا، و)     
اوجابة دائمًا، هذا في حالة الفقرات اويجابية، أما في حالة الفقرات السااااااالبية فيتم عكس الدرجات بحيث ُتعطى درجة                        

( درجات على اوجابة    4يانًا، و)  ( درجات على اوجابة أح    3واحدة على اوجابة دائمًا، ودرجتان على اوجابة نالبًا، و)            
، 6، 5، 4، 3، 2، 1: )التي تحمل األرقام ( درجات على اوجابة أبدًا، والفقرات السااالبية في هذا المقياد هي5نادرًا، و)

 (، وما عداها فهي فقرات نيجابية.33، 28، 27، 26 ،15، 13، 12، 11 ،10 ،9، 8، 7
 

 تصحيح مقياس التكيف المدرسي:
للحكم على تقديرات المفحوصااااين على مقياد التكيل المدرسااااي تم اساااات،دام التدرج ال،ماسااااي وهي: )دائمًا،    

( في 1، 2، 3، 4، 5وتم تصااااااحيح المقياد من خالل نعطاا التدرج السااااااابق األرقام ) ،أبدًا(ونادرًا، وأحيانًا، ونالبًا، و
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، وللحكم على مساااتوأ التكيل المدرساااي تم اسااات،دام المعيار   حالة الفقرات اويجابية، وتعكس في حالة الفقرات السااالبية
 اوحصائي ضمن المعادلة اآلتية:

طول الفدة = 
الحد األعلى−الحد األدنى (للتدرج)

عدد الفدات المفترضة
    =

1−5

3
      =

4

3
     =1.33 

 اآلتي:على النحو ستكون المستويات ثالثة 
 ( بمستوأ من،فض.2.33-1متوسطها الحسابي بين )، وبذلك تكون الفقرات التي تتراوح 2.33=1+1.33

 ( بمستوأ متوسط.3.67-2.34، وبذلك تكون الفقرات التي تتراوح متوسطها الحسابي بين )3.67=2.34+1.33
 ( بمستوأ مرتفع.5-3.68، وبذلك تكون الفقرات التي تتراوح متوسطها الحسابي بين )5=3.68+1.33

 متغيرات الدراسة:
 ة ولها نوعان: نجبارل واختيارل.التنقالت المدرسي

 من،فض( ومتوسط، ومستويات: )مرتفع،  ةالتكيل المدرسي وله ثالث
مسااتويات حسااب تصاانيل وزارة التربية والتعليم في ساالطنة عمان، وهي: )أ، ب، ج، د،  ةالتحصاايل الدراسااي وله خمساا

 التالي يوضح  لك: (7)ه(، والجدول 
 ( مستويات التحصيل الدراسي حسب تصنيف وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان7الجدول )

 المستوى الدرجة الرمز

 ممتاز 100-90 أ

 جيد جدا 89-80 ب

 جيد 79-65 ج

 مقبول 64-50 د

 يحتاج نلى مساعدة 49-0 ه

 نناث(والجنس وله فدتان: ) كور، 
 الثاني علر(والحادل علر، ومستويات: )العاشر،  ةالصل وله ثالث

 نتائج الدراسة
 أوال: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول:

 الطلبة في المدارد الحكومية في سلطنة عمان؟: ما نوع التنقالت المدرسية السائد لدأ السؤال األول
التكرارات والنساااب المدوية الساااتجابات جميع أفراد العينة، والجدول  انلإلجابة عن هذا الساااؤال اسااات،دم الباحث

 ( يوضح  لك:8)
 
 
 

 ( التكرارات والنسب المئوية الستجابات أفراد العينة على نوع التنقالت8الجدول )
 النسبة المئوية التكرارات الصف نوع التنقالت

 نجبارل

 %23.7 56 العاشر

 %11.4 27 الحادل علر

 %10.2 24 الثاني علر

 %45.3 107 المجموع

 اختيارل

 %22.9 54 العاشر

 %23.3 55 الحادل علر

 %8.5 20 الثاني علر

 %54.7 129 المجموع

( أن نسااااابة التنقالت االختيارية أكبر من نسااااابة التنقالت اوجبارية، ن  بلغ مجموع عدد  8يتضاااااح من الجدول )
بة )        129الطلبة المتنتقلين اختياريًا من أفراد العينة )       بًا وطالبة، وبنسااااااا (، بينما بلغ عدد الطلبة المتنقلين     %54.7( طال

 (. %45.3( طالبًا وطالبة، وبنسبة )107نجباريًا )
 ثانيا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:

 ما مستوأ التكيل المدرسي لدأ الطلبة المتنقلين في المدارد الحكومية في سلطنة عمان؟ السؤال الثاني:
المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات الطلبة أفراد   انلإلجابة عن هذا السااؤال اساات،رج الباحث 

 ( يوضح  لك:9التكيل المدرسي وعلى المقياد ككل، والجدول ) العينة على كل ُبعد من أبعاد مقياد
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التكيف  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات الطلبة أفراد العينة على كل ُبعد من أبعاد مقياس(: 9الجدول )
 المدرسي وعلى المقياس ككل

 المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الُبعد الرقم الرتبة

 مرتفع 0.588 3.826 التكيل النفسي 1 3

 مرتفع 0.461 4.080 التكيل االجتماعي 2 2

 مرتفع 0.502 4.303 التكيل الدراسي 3 1

 مرتفع 0.404 4.057 الدرجة الكلية للتكيل المدرسي

( أن مستوأ الدرجة الكلية للتكيل المدرسي لدأ الطلبة المتنقلين أفراد العينة كان مرتفعًا، 9يتضح من الجدول )
يوضااح أن المتوسااطات الحسااابية لألبعاد قد تراوحت و(، 0.404(، وانحرا  معيارل )4.057و لك بمتوسااط حسااابي )

 (، وأنها جميعًا بمستوأ مرتفع.4.303 - 3.826ما بين )
 ًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالثثالث

هل ي،تلل مسااتوأ التكيل المدرسااي لدأ الطلبة المتنقلين في المدارد الحكومية في ساالطنة عمان تبعًا  السؤؤؤال الثالث: 
 للجنس والصل؟

بة في المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطل انلإلجابة عن هذا السااااؤال اساااات،رج الباحث
 ( يوضح  لك:10مقياد التكيل المدرسي لدأ أفراد الدراسة وفق متغيرل الجنس والصل، والجدول )

 
على مقياس التكيف المدرسي وفق  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات الطلبة أفراد العينة(: 10الجدول )

 متغيري الجنس والصف

 الصف

 المجموع أنثى ذكر

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.452 4.062 0.479 4.176 0.408 3.818 العاشر

 0.373 4.067 0.325 4.188 0.383 3.947 الحادل علر

 0.328 4.026 0.253 4.220 0.310 3.892 الثاني علر

 0.404 4.057 0.377 4.185 0.376 3.889 المجموع

( أن هناااك اختالفااات ظاااهريااة بين متوساااااااطااات تقااديرات الطلبااة على مقياااد التكيل   10يتبين من الجاادول )
 Way 2المدرسااااي، وللتعر  نلى داللة هذه االختالفات بين المتوسااااطات الحسااااابية تم حساااااب تحليل التباين الثنائي )    

ANOVA ،)( يوضح  لك:11والجدول ) 
( نتائج تحليل التباين الثنائي للفروق بين المتوسطات الحسابية على مقياس التكيف المدرسي وفق متغيري الجنس 11الجدول )

 والصف
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.000 31.648 4.537 1 4.537 الجنس

 0.485 0.727 0.104 2 0.208 الصل

 0.623 0.474 0.068 2 0.136 الصل× الجنس 

 - - 0.143 229 32.829 ال،طأ

    235 3911.6 المجموع

( في الدرجة 0.000( أن نتائج التحليل أظهرت فروقًا  ات داللة نحصائية عند مستوأ )11يتضح من الجدول )
المدرسي تعزأ لمتغير الجنس، في حين لم تظهر فروق  ات داللة نحصائية تعزأ لمتغير الصل، الكلية لمقياد التكيل 

 وتعزأ للتفاعل بين متغيرل الجنس والصل.
( وهو 0.376( بانحرا  معيارل )3.889( أن متوسااااط درجات الذكور )10وقد اتضااااح من بيانات الجدول )
(؛ ولمعرفة ما ن ا كان هذا الفارق  و داللة 0.377ا  معيارل )( بانحر4.185أدنى من متوسااط درجات اوناث البالغ )

 ( التالي يوضح  لك:12لعينتين مستقلتين، والجدول ) T-Testباست،دام  اننحصائية أم ال، قام الباحث
قياس لعينتين مستقلتين لمعرفة طبيعة الفروق بين تقديرات أفراد عينة الدراسة على م T-Test(: نتائج اختبار 12الجدول )

 التكيف المدرسي وفقًا لمتغير الجنس
 الداللة اإلحصائية درجة الحرية Tقيمة  

 0.000 234 5.985- مقياد التكيل المدرسي
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(، وهذا يدل على وجود فروق 0.000(، بمساااتوأ داللة )5.985-بلغت ) T( أن قيمة 13يتضاااح من الجدول )

 ات داللة نحصائية في الدرجة الكلية لمقياد التكيل المدرسي تعزأ لمتغير الجنس، وقد تبين من المتوسطات الحسابية      
 (.10في الجدول ) ويظهر  لكأنها لصالح اوناث 

 
 

 ل الرابعرابعًا: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤا
هل توجد عالقة ارتباطية  ات داللة نحصاااائية بين التنقالت المدرساااية والتكيل المدرساااي والتحصااايل    السؤؤؤؤال الرابع: 

 الدراسي لدأ الطلبة المتنقلين في المدارد الحكومية في سلطنة عمان؟
أوال بحساب معامل االرتباث بوينت بايسيريـاااااااال ويجاد العالقة االرتباطية  انلإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث
( ومتوسااااط درجات الطلبة على مقياد التكيل المدرسااااي،  1، االختيارية=0بين نوعي التنقالت المدرسااااية )االجبارية=

 ( التالي:13و لك ما يوضحه جدول )
لعالقة بين نوعي التنقالت المدرسية )إجباري ــــ اختياري( ومتوسط (: قيم معامل ارتباط بوينت بايسيريـال إليجاد ا13جدول )

 درجات الطلبة على مقياس التكيف المدرسي

وبين الدرجة الكلية للتكيل المدرساااي( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة نحصاااائيًا بين 13يتضاااح من الجدول )
، وهذا يعني أنه كلما كانت التنقالت (0.021)( عند مسااااتوأ داللة 0.150التنقالت المدرسااااية، ن  بلغ معامل االرتباث )

 اختيارية زادت درجة التكيل المدرسي.
وعلى مستوأ ُبعد التكيل النفسي يتضح ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة نحصائيًا بين ُبعد التكيل النفسي         

. وهذا يعني أنه كلما كانت التنقالت (0.015)( عند مسااااتوأ داللة 0.158المدرسااااية ن  بلغ معامل االرتباث ) والتنقالت
 اختيارية زادت درجة التكيل النفسي.

وعلى مساااااااتوأ ُبعد التكيل االجتماعي وُبعد التكيل الدراساااااااي يتضاااااااحعدم وجود عالقة ارتباطية  ات داللة         
( وهو نير دال نحصائيًا، أنه 0.075ي والتنقالت المدرسية، فقد بلغ معامل االرتباث )نحصائية بين ُبعد التكيل االجتماع

( 0.098ال توجد عالقة ارتباطية دالة نحصااائيًا بين ُبعد التكيل الدراسااي والتنقالت المدرسااية، فقد بلغ معامل االرتباث ) 
 وهو نير دال نحصائيًا. 

ويجاد العالقة االرتباطية بين نوعي التنقالت المدرساااااااية         بحسااااااااب معامل االرتباث سااااااابيرمان       انقام الباحث   و
 ( يوضح  لك:14ومستوأ التحصيل الدراسي لدأ الطلبة أفراد العينة، والجدول )

(: قيم معامل ارتباط سبيرمان إليجاد العالقة االرتباطية بين نوعي التنقالت المدرسية ومستوى التحصيل الدراسي 14جدول )
 عينةلدى الطلبة أفراد ال

 الداللة اإلحصائية التنقالت المدرسية المتغيرات

 0.845 0.013- مستوأ التحصيل الدراسي

ارتباطية بين نوعي التنقالت المدرسية ومستوأ التحصيل الدراسي      ( عدم وجود عالقة 14يتضح من الجدول ) 
 ( وهو نير دال نحصائيًا.-0.013ن  بلغ معامل االرتباث )لدأ الطلبة أفراد العينة، 

أيضاااااًا بحسااااااب معامل االرتباث سااااابيرمان ويجاد العالقة االرتباطية بين مساااااتويات التحصااااايل   انوقام الباحث
 ( يوضح  لك:15لدأ الطلبة أفراد العينة، والجدول )الدراسي والتكيل المدرسي 

(: قيم معامل ارتباط سبيرمان إليجاد العالقة االرتباطية بين مستويات التحصيل الدراسي ومستوى التكيف 15الجدول )
 المدرسي لدى الطلبة أفراد العينة

 الداللة اإلحصائية مستوى التحصيل الدراسي المتغيرات

أبعاد التكيل 
 يالمدرس

 0.033 0.139* التكيل النفسي

 0.059 0.123 التكيل االجتماعي

 0.001 0.224** التكيل الدراسي

 0.002 0.204** الدرجة الكلية للتكيل المدرسي

 مقياس التكيف المدرسي

 التنقالت اإلجبارية
 متوسط الحسابي لإلجباري

 التنقالت االختيارية
قيمة معامل  متوسط الحسابي لالختياري

 االرتباط
الداللة 

المتوسط  اإلحصائية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

أبعاد 
التكيل 
 المدرسي

 0.015 0.158* 0.536 3.910 0.632 3.724 التكيل النفسي

 0.252 0.075 0.455 4.110 0.467 4.041 التكيل االجتماعي

 0.133 0.098 0.526 4.347 0.696 4.248 التكيل الدراسي

 0.021 0.150* 0.388 4.112 0.413 3.991 الدرجة الكلية للتكيل المدرسي
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( وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة نحصائيًا بين مستوأ التحصيل الدراسي والدرجة       15يتضح من الجدول ) 
، وهذا يعني أنه كلما ارتفع     (0.002)( عند مساااااااتوأ داللة    0.204الكلية للتكيل المدرساااااااي ن  بلغ معامل االرتباث )       

 ديهم.مستوأ التحصيل الدراسي لدأ الطلبة زاد مستوأ التكيل المدرسي ل
وعلى مسااتوأ ُبعد التكيل النفسااي يتضااح وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة نحصااائيًا بين مسااتوأ التحصاايل    

، وهذا يعني أنه كلما ارتفع (0.033)( عند مسااتوأ داللة 0.139الدراساايوُبعد التكيل النفسااي، ن  بلغ معامل االرتباث ) 
 ل النفسي لديهم.مستوأ التحصيل الدراسي لدأ الطلبة زاد مستوأ التكي

وعلى مستوأ ُبعد التكيل الدراسي يتضح ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة نحصائيًا بين مستوأ التحصيل         
، وهذا يعني أنه كلما ارتفع (0.001)( عند مستوأ داللة  0.224الدراسيوُبعد التكيل الدراسي، ن  بلغ معامل االرتباث )   

 د مستوأ التكيل الدراسي لديهم.مستوأ التحصيل الدراسي لدأ الطلبة زا
وعلى مسااتوأ ُبعد التكيل االجتماعي يتضااح عدم وجود عالقة ارتباطية دالة نحصااائيًا بين مسااتوأ التحصاايل     

 ( وهو نير دال نحصائيًا.0.123الدراسيوُبعد التكيل االجتماعي، ن  بلغ معامل االرتباث )
 مناقشة النتائج والتوصيات

 النتائج المتعلقة بالسؤال األول:أواًل: مناقشة 
 ما نوع التنقالت المدرسية السائد لدأ الطلبة في المدارد الحكومية في سلطنة عمان؟

بعد مراجعة األدبيات الساااااااابقة المتعلقة بالتنقالت المدرساااااااية تم تحديد نوعين للتنقالت هي: التنقالت اوجبارية 
 والتنقالت االختيارية.
 ي التي تحدث لظرو  خارجة عن رنبة واختيار الطالب أو أسرته.التنقالت اوجبارية: ه

التنقالت االختيارية: هي التي تحدث بمحض اختيار ورنبة الطالب أو أساااارته في االنتقال نلى مدرسااااة أخرأ ألسااااباب   
 نيجابية في العادة، ونالبًا ما تتم قبل بداية العام الدراسي ويكون م،ططًا لها.

( طالبا وطالبة، 129ة أن مجموع عدد الطلبة المتنتقلين اختياريًا من أفراد العينة بلغ )ويتضااح من نتائج الدراساا 
(، وهذا يعني أن %45.3( طالبًا وطالبة، وبنساااااابة )107(، بينما بلغ عدد الطلبة المتنقلين نجباريًا )%54.7وبنساااااابة )

 نسبة التنقالت االختيارية أكبر من نسبة التنقالت اوجبارية. 
( في دراسااااته من أن التنقالت االختيارية كانت أكثر انتلااااارًا  Dalton, 2015ه النتيجة مع ما  كره )وتتفق هذ

 من بين أنواع التنقالت المدرسية.
ويمكن عزو كثرة التنقالت االختيارية لدأ الطلبة نلى عدة أسااااااباب منها: كثرة التحركات السااااااكانية االختيارية  

النتقال نلى مساااكن أو حي أفضااال أو بسااابب انتقال األسااارة الناتج عن ترقية وظيفية ا نحوالناتجة عن تغيير مكان اوقامة 
أنه يمكن نرجاع التنقالت االختيارية نلى رنبة الطالب الذاتية أو رنبة األساارة في االنتقال وتسااتلزم تغيير مكان اوقامة، 

طلبة، أو الرنبة في الت،ل  من ملااكالت نلى مدرسااة تتمتع بساامعة جيدة من حيث كفااة المعلمين وحساان تعاملها مع ال 
 كان تعرض لها الطالب في مدرسته السابقة.

الرنم من أن نسااااابة التنقالت االختيارية ألفراد العينة كانت هي األعلى، نال أن التنقالت اوجبارية ألفراد على و
يم في ساااالطنة عمان لمدارد (، ويمكن عزو  لك نلى اسااااتحداث وزارة التربية والتعل%45.3العينة شااااكلت ما نساااابته )

جديدة يسااااااتلزم نقل طلبة نليها من مدارد أخرأ مما يجبرهم على االنتقال نليها، باوضااااااافة نلى التوجه الجديد للوزارة  
وهو اوحالل التدريجي لطلبة الصل العاشر ليكونوا ضمن مدارد الصفو  الحادل علر والثاني علر، بعد أن كانوا           

 (. 10ـــــ  5ة )ضمن مدارد الحلقة الثاني
 ثانيًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:

 ما مستوأ التكيل المدرسي لدأ الطلبة المتنقلين في المدارد الحكومية في سلطنة عمان؟
أظهرت نتائج الدراسة أن الدرجة الكلية لمستوأ التكيل المدرسي لدأ الطلبة المتنقلين أفراد العينة كان مرتفعًا، 

(. وأن المتوسااطات الحسااابية لألبعاد قد تراوحت ما  0.404(، وانحرا  معيارل )4.057بمتوسااط حسااابي بلغ ) و لك 
(، وأنها جميعًا جاات بمسااااتوأ مرتفع. وأّن ترتيب أبعاد التكّيل المدرسااااي عند الطلبة المتنقلين 4.303 - 3.826بين )

 أفراد العينة هو )من األعلى نلى األدنى( كالتالي:

 (.0.502( وانحرا  معيارل )4.303الدراسي: بمتوسط حسابي )التكيل  .1
 (.0.461( وانحرا  معيارل )4.080التكيل االجتماعي: بمتوسط حسابي ) .2
 (.0.588( وانحرا  معيارل )3.826التكيل النفسي: بمتوسط حسابي ) .3

أفراد العينة على درجة ( التي توصاااالت نلى حصااااول 2014مع دراسااااة ال،يكاني وآخرون )وتتفق هذه النتيجة 
نن مستوأ التكيل األكاديمي لعينة الدراسة   ( التي توصلت نلى  2017مع دراسة العمرل ) عالية في التكيل المدرسي، و 

 جاا مرتفعًا.
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( التي توصلت نلى وجود ملكالت دراسية واجتماعية لدأ عينة     2012وت،تلل هذه النتيجة مع دراسة حليمة ) 
 الدراسة.

حصااول الطلبة أفراد العينة على مسااتوأ مرتفع في التكيل المدرسااي نلى اهتمام وزارة التربية   انويعزو الباحث
( ونعداد اوداريين والملاااااارفين 12 – 10والتعليم في ساااااالطنة عمان بتوفير التجهيزات الالزمة بمدارد الصاااااافو  ) 
يمكنهم من توفير بيدة مدرسية تساعد الطلبة والمعلمين واألخصائيين االجتماعيين على مستوأ عاٍل مهنيًا وأكاديميًا، مما   

أن المرحلة العمرية لدأ عينة الدراساااة وهم طالب الصااافو  العاشااار والحادل علااار والثاني  وعلى التكيل المدرساااي، 
 علر لديهم من مستويات التفكير والنضج ما يساعدهم على سرعة التكيل في البيدة التعليمية الجديدة.

 المتعلقة بالسؤال الثالث:ثالثًا: مناقشة النتائج 
هل ي،تلل مسااتوأ التكيل المدرسااي لدأ الطلبة المتنقلين في المدارد الحكومية في ساالطنة عمان تبعًا للجنس   

 والصل؟
( بين متوساااطات درجات عينة البحث على 0.05أظهرت نتائج الدراساااة أن هناك فروقًا  ات داللة نحصاااائية ) 

ير الجنس ولصاااالح عينة اوناث، وهذا يعني أن اوناث أكثر تكيفًا مدرسااايًا من  مقياد التكيل المدرساااي ككل تعزأ لمتغ
 الطلبة الذكور. 

( التي توصااااااالت نلى فروق  ات داللة نحصاااااااائية في التكيل      2011وتتفق هذه النتيجة مع دراساااااااة مؤمني )   
سة دبي )      صالح اوناث، وتتفق مع درا لتي توصلت نلى وجود  ( ا2017االجتماعي المدرسي تعزل نلى جنس الطالب ول

فروق  ات داللة نحصائية بين متوسطات درجات عينة البحث على مقياد التكيل المدرسي لصالح اوناث، ومع دراسة       
التي توصاااااالت نلى وجود فروق بين الجنسااااااين في امتالك ال،صااااااائ  (Farmer & et al., 2006ن )يفارمير وآخر

 اويجابية للتكيل المدرسي ولصالح اوناث.
عدم وجود فروق  ات داللة   التي توصااااااالت نلى  ( 2016أبو الغنم وآخرون )وت،تلل هذه النتيجة مع دراساااااااة   

 نحصائية في مستوأ اآلثار النفسية فيما يتعلق بالوئام االجتماعي واألمن النفسي حسب الجنس.
قيق التكيل المدرسي ويمكن تفسير تفوق اوناث على الذكور في التكيل المدرسي بأن الجنس يلعب دورًا في تح

لدأ الطلبة، فاوناث بطبيعتهن ياحرصاااااانا على التكيل مع المواقل الجديدة أكثر من الذكور، وهن أكثر التزامًا بالقوانين 
الطاقم اودارل، عكس الذكور الذين هم أقل التزامًا وال ساااااايما في  مالطلبة أ مواللوائح المدرسااااااية سااااااواا مع المعلمين أ

ا تتميز به من متغيرات تظهر تأثيراتها عند الذكور بلاااااااكل أكبر، باوضاااااااافة نلى أن الذكور أكثر             مرحلة المراهقة وم   
نضااافة نلى ، من الطلبة الذكور باهتمامات أخرأ اينلااغل كثير ن انلااغااًل في ممارسااة األعمال الحياتية نير المدرسااية،   

ة األقران، وربما مزاولة بعض المهن، ب،ال  االهتمامات الدراساااية كاألنلاااطة الرياضاااية وملااااهدة المباريات وجماع    
سة والمدرسة مما يجعلها تحب مدرستها أكثر وتتفاعل مع البيدة المدرسية           األنثى فإن معظم اهتمامتها ينصب على الدرا

 وأنلطتها بلكل أنلط وتتعّلق بها وتتفرغ لها أكثر من الذكور.
زأ لمتغير الصل، وت،تلل هذه النتيجة مع ما توصلت لم تظهر النتائج أن هناك فروق  ات داللة نحصائية تعو

( نلى وجود فروق  ات داللة نحصااائية في الدرجة الكلية للتكيل االجتماعي المدرسااي تعزأ 2011نليه دراسااة مومني )
 نلى الصل الدراسي.
ا وهي صفو   هذه النتيجة نلى تقارب أعمار الطلبة في الصفو  التي قام بتطبيق الدراسة عليه   انويعزو الباحث

 ( سنة، فهم يمتلكون خصائ  نفسية متقاربة. 18ـــــ  16العاشر الحادل علر والثاني علر، ن  تتراوح أعمارهم من )
 رابعًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

اسااي هل توجد عالقة ارتباطية  ات داللة نحصااائية بين التنقالت المدرسااية والتكيل المدرسااي والتحصاايل الدر  
 لدأ الطلبة المتنقلين في المدارد الحكومية في سلطنة عمان؟

وبين نوع الدرجة الكلية للتكيل المدرساااااااي     أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة نحصاااااااائيًا بين           
نقالت ، وهذا يعني أنه كلما كانت الت(0.05)( عند مسااااااتوأ داللة 0.150التنقالت المدرسااااااية، ن  بلغ معامل االرتباث )

اختيارية زادت الدرجة الكلية التكيل المدرساااي، ووجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة نحصاااائيًا بين ُبعد التكيل النفساااي  
. وهذا يعني أنه كلما كانت التنقالت (0.05)( عند مسااااااتوأ داللة 0.158والتنقالت المدرسااااااية ن  بلغ معامل االرتباث )

 النفسي.اختيارية زادت درجة التكيل 
ويمكن تفساااير العالقة الطردية بين التنقالت المدرساااة ودرجة التكيل المدرساااي ككل وُبعد التكيل النفساااي لدأ 
الطلبة المتنقلين اختياريًا نلى أن التنقالت االختيارية نالبا ما يكون م،ططًا لها من قمبل الطالب ومن أسااااااارته، فيكون                      

 التغيرات المرافقة للتنقل نلى المدرسة الجديدة، ب،ال  الطلبة المتنقلين نجباريًا.الطالب متهيدًا نفسيًا ومستعدًا لمواجهة 
أظهرت النتائج نلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين ُبعد التكيل االجتماعي والتنقالت المدرسية، فقد بلغ معامل  و
صاااااااائيًا بين ُبعد التكيل الدراساااااااي  أنه ال توجد عالقة ارتباطية دالة نحو( وهو نير دال نحصاااااااائيًا، 0.075االرتباث )
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( وهو نير دال نحصااائيًا، وهذا يعني أن نوع التنقالت المدرسااية  0.098والتنقالت المدرسااية، فقد بلغ معامل االرتباث )
 )نجبارل ـــ اختيارل( ال عالقة له بمستوأ تكيل الطلبة اجتماعيًا ودراسيًا. 

نوع التنقالت المدرسية نلى التنلدة االجتماعية التي ينلأ عليها      عدم ارتباث التكيل االجتماعي ب انويعزو الباحث
الطلبة في المجتمع العماني في ظل التمساااك بالعادات والقيم واألعرا  والموروثات اللاااعبية التي ُتحتِّم عليهم الملااااركة 

 في النلاطات المجتمعية الم،تلفة.
قالت المدرساااية ومساااتوأ التحصااايل الدراساااي لدأ    عدم وجود عالقة ارتباطية بين نوعي التنأظهرت النتائج و

وتعد هذه النتيجة منطقية؛ ن  أن الطالب  ( وهو نير دال نحصاااااائيًا،-0.013الطلبة أفراد العينة، ن  بلغ معامل االرتباث )
 ياْعرمض له التنقل من المدرسة سواا نجباريًا أو اختياريًا بغض النظر عن مستواه التحصيلي.

والدرجة وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة نحصاااائيًا بين مساااتوأ التحصااايل الدراساااي لك وأظهرت النتائج كذ
، وهذا يعني أنه كلما ارتفع مستوأ  (0.01)( عند مستوأ داللة  0.204ن  بلغ معامل االرتباث ) الكلية للتكيل المدرسي 

ارتباطية موجبة ودالة نحصااائيًا بين ووجود عالقة  التحصاايل الدراسااي لدأ الطلبة زاد مسااتوأ التكيل المدرسااي لديهم.  
، وهذا يعني (0.05)( عند مستوأ داللة  0.139مستوأ التحصيل الدراسيوُبعد التكيل النفسي، ن  بلغ معامل االرتباث )     

سي لديهم، و          سي لدأ الطلبة زاد مستوأ التكيل النف وجود عالقة ارتباطية موجبة أنه كلما ارتفع مستوأ التحصيل الدرا
( عند مستوأ داللة  0.224ئيًا بين مستوأ التحصيل الدراسيوُبعد التكيل الدراسي، ن  بلغ معامل االرتباث )     ودالة نحصا 

 ، وهذا يعني أنه كلما ارتفع مستوأ التحصيل الدراسي لدأ الطلبة زاد مستوأ التكيل الدراسي لديهم. (0.01)
( التي توصاالت نلى وجود Sekar & Lawrence 2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسااة أرول سااكار ولورنس ) 

 عالقة  ات داللة نحصائية بين التكيل العاطفي والدراسي لدأ طالب المدارد الثانوية مع التحصيل الدراسي.
( التي توصااالت نلى عدم وجود عالقة ارتباطية دالة 2004وت،تلل هذه النتيجة مع دراساااة الرفوع والقرارعة )

 ية والتحصيل الدراسي. نحصائيًا بين التكيل للحياة الجامع
سي المرتفع لدأ الطلبة مؤشر على امتالكهم من القدرات           سير هذه النتيجة أن مستوأ التحصيل الدرا ويمكن تف

 العقلية العليا ما يجعلهم يستفيدون منها في مواجهة التغيرات في البيدة المدرسية الجديدة وتكيفهم فيها نفسيًا ودراسيًا.
د عالقة ارتباطية دالة نحصاااائيًا بين التكيل االجتماعي والتحصااايل الدراساااي، وهذه   أظهرت النتائج عدم وجوو

من وجود عالقة  (Sekar & Lawrence 2016)أرول ساااااكار ولورنس النتيجة ت،تلل مع ما توصااااالت نليه دراساااااة  

اساااااااي. ويعزو ارتباطية  ات داللة نحصاااااااائية بين التكيل االجتماعي لدأ طالب المدارد الثانوية مع التحصااااااايل الدر
 هذه النتيجة نلى التنلدة االجتماعية في المجتمع العماني التي ينلأ عليها الطلبة في سلطنة عمان كما تقدم. انالباحث

 
 

 التوصيات
 هي: ،، تم است،الص العديد من التوصياتانفي ضوا النتائج التي توصل نليها الباحث

المتنقلون في التكيل المدرسي، و لك من خالل تقديم البرامج تعزيز المستوأ المرتفع الذل ظهر عليه الطلبة  .1
التربوية واورشادية حول سبل تعزيز التكيل المدرسي لدأ الطلبة على سبيل العموم والطلبة المتنقلين على سبيل 

 ال،صوص.
رأ أكثر جودة العمل على تحسين الجودة التعليمية في المدارد التي يكثر انتقال الطلبة منها طلبًا لمدراد أخ  .2

 وأحسن تعليمًا. 
تواصل ندارات المدارد مع أولياا أمور الطلبة المتنقلين لمناقلة االحتياجات ال،اصة ألبنائهم بما يسهم في  .3

 تعزيز مستوأ التكيل المدرسي والتحصيل الدراسي لديهم.
ش،صية وأكاديمية  تصميم ندارات المدراد الستمارات خاصة بالطلبة المتنقلين متضمنة معلومات وبيانات .4

 وصحية ونيضاحًا ألسباب التنقالت. 
نجراا المزيد من الدراسات المعمقة حول موضوع التنقالت المدرسية وآثارها وتتناول متغيرات جديدة لها عالقة  .5

 مباشرة بها.
 نجراا دراسة مماثلة للدراسة الحالية وتطبيقها على مراحل عمرية ودراسية م،تلفة.  .6

 قائمة المراجع: 
 المراجع العربية:
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مستوى النضج الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان وعالقته 
 بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر معلميهم

 
 غادة يوسف أبو ناصيف

 جامعة عمان العربية
 22/7/2019: تاريخ االستالم

 عالء أحمد حراحشةد. 
 جامعة عمان العربية

 30/8/2019: تاريخ القبول
 

 الملخص
هدفت الدراسااااااة للتعر  نلى مسااااااتوأ النضااااااج الوظيفي لدأ مديرل المدارد الثانوية ال،اصااااااة في محافظة  
العاصمة عمان وعالقته بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر معلميهم، واست،دم الباحثان المنهج الوصفي االرتباطي، وقاما      

وثباتهما، األداة األولى لقياد مسااااااتوأ النضااااااج الوظيفي لدأ مديرل  بتطوير أداتين للدراسااااااة، والتحقق من صاااااادقهما
( فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي: )االهتمام بالفرد ودعمه العاطفي، والثقافة وال،برة               40المدارد وتضااااااامنت )   

ثالثة مجاالت،    ( فقرة موزعة على 31والمهارة، وتحقيق الهد (، واألداة الثانية لقياد العدالة التنظيمية وتكونت من )            
( معلًما ومعلمة تم   135هي:)العدالة التوزيعية، والعدالة اوجرائية، والعدالة التفاعلية(، وتكونت عينة الدراسااااااااة من )                  

اختيارهم بالطريقة العلااااوائية البساااايطة من المدارد الثانوية التابعة لألمانة العامة للمؤسااااسااااات التربوية المساااايحية في  
 األردن.

لدراسااااااة أن مسااااااتوأ النضااااااج الوظيفي لدأ مديرل المدارد الثانوية ال،اصااااااة في محافظة   وأظهرت نتائج ا
العاصااامة عمان جاا بدرجة مرتفعة، وأظهرت النتائج أن درجة العدالة التنظيمية كانت بدرجة مرتفعة، وأظهرت النتائج 

نظيمية لدأ مديرل المدارد الثانوية وجود عالقة ارتباطية نيجابية  ات داللة نحصاااائية بين النضاااج الوظيفي والعدالة الت
ال،اصاااااة في محافظة العاصااااامة عمان من وجهة نظر معلميهم، وأوصااااات الدراساااااة بضااااارورة التعاون بين المدارد    

 الحكومية وال،اصة لالستفادة من تجربتها في مجالي النضج الوظيفي والعدالة التنظيمية. 
 .ميةالنضج الوظيفي، العدالة التنظيالكلمات المفتاحية: 
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Level of Occupational Maturity and Its Relation to the Organizational Justice 
among the Secondary Private Schools’ Principals in Amman as Perceived by 

Their Teachers 
 

Ghada Yousef Mansour Abou Nassief  
Amman Arab Uinversity 

 Dr. Alaa Ahmad Harahsheh 
Amman Arab Uinversity 

   
 

Abstract 
The study aimed to recognize the level of occupational maturity and its relation to 

the organizational justice among the secondary private schools’ principal in Amman as 
perceived by their teachers. The correlational descriptive survey was used, and two tools 
were developed, and their validity and stability were verified. The first one was a 
questionnaire to measure the level of occupational maturity that consisted of (40) items 
divided into three aspects, the emotional support and care for the individual, culture, 
experience and skill, achieving the goal. The second tool was a questionnaire that measured 
the organizational justice among the principals, it consisted of (31) items divided into three 
aspects, the distributive justice, the procedural justice, and the interactional justice. Using 
the simple random sample, (135) teachers were chosen from the secondary schools of the 
General Secretariat for the Christian Educational Foundation in Amman. 

The findings of the study showed that the level of occupational maturity among the 
principals and the degree of organizational justice were high, and that there is a significant 
statistical correlation between them among the secondary private schools’ principal in 
Amman.  

The study recommended the cooperation between public and private schools to 
benefit from their experience in the fields of occupational maturity and organizational 
justice. 
Key words: Occupational Maturity, Organizational Justice. 
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 المقدمة
ناميكية تتصااااااال بالتغير والتطور الذل ينتج عنه تطور في المجتمع أيضااااااااا،              نن عمل ية دي ية التربية هي عمل

قدرة ال    ّماينعكس على  مدارد التي                   فردم لك ال كذ ثة،  حدي به والتطورات التكنولوجية ال طة  بالتكيل مع الظرو  المحي
ال،ارجية، فالمدارد المعاصاارة عرفت تطورًا كبيرًا نتيجة ظهور  متواجه الكثير من التحديات سااواا في البيدة الداخلية أ

 التكنولوجيا المتجددة، بدرجة أصبح من الصعب متابعة هذه التغيرات بعيدًا عن ندارة واعية ومتطورة في أداا عملها. 
ؤول عن تساايير فالمدير هو المساا ،اودارة المدرسااية الركيزة األساااسااية لتحقيق األهدا  التربوية والتعليمية  دتع

األمور، وتفويض بعضها، وات،ا  القرارات المناسبة، وهو المثل األعلى والقدوة لمعلمي المدرسة، وعليه أن يتمتع بكافة    
ورفع الرضا الوظيفي، وااللتزام   ،ا على ت،فيل ضغط العمل الصفات االخالقية ومن أهمها العدالة التنظيمية ليكون قادرً 

 لدأ المعلمين. 
هًما في تحقيق الرؤية العامة لفلساافة التربية والتعليم ورسااالتها، و لك من خالل  مدارة المدرسااية دوًرا تحتل اوو

تنسااايق، وتوجيه( تتفاعل بإيجابية ضااامن مناخ مناساااب داخل المدرساااة وخارجها،    ومجموعة عمليات وظيفية )ت،طيط، 
م فنّية، وكالهما ي،دمان ما يحقق أهدا  المدرسة،  ومن هنا على اودارة المدرسية مسؤوليات جّمة سواا أكانت ندارية أ     

سيير شؤون المدرسةعلى حسب قواعد العمل، وتدريب العاملين بلكل مستمر              منها: تنظيم العمل وتسهيله وتطويره، وت
لتطوير األداا بفاعلية، ووضااع اونسااان المناسااب في المكان المناسااب وتمكينه لالضااطالع بدوره، وال ننسااى أن الرسااالة 

 (.2014 لكبرأ هي توجيه الطالب وخدمته)عابدين،ا
من قائد يسااااهم في تحقيق أهدا  المدرساااة ورساااالتها من خالل   ولمواجهة مثل هذه التطورات والتغيرات ال بّد

النضج الوظيفي الذل يتمتع به والنمط القيادل الذأ يمارسه، وبالصفات القيادية الناجحة التي تتمثل في ش،صيته وقدرته      
وظيل نمكانياته نحو العمل البناا من أجل بناا عالقات ننسانية نيجابية بين المرؤوسين، وتحسين أداا العمل لديهم     على ت

وحفزهم على العطاا المساااتمر.فمدير المدرساااة، كملااار  تربول مقيم، وقائد عمليات العمل في مؤساااساااته التي يرعاها  
ن خال  حول دوره الرئيس، في كل ما يتعلق بلاااؤون العمل بعناصااارها البلااارية من: معلمين، وطلبة، وعاملين، فما م 

 (.2001 في المدرسة )عطول،
لقد أكدت الكثير من الدراسااات الميدانية التربوية والمدرسااية على أهمية دور مدير المدرسااة في نجاح مدرسااته    

عالقات اونسااانية، والتحفيز ووعيه بحاجاتها وأهدافها، وكذلك توفير الظرو  المالئمة للعمل، وتحقيق جو مناسااب من ال
المناسب للمعلمين، ودفعهم نحو العمل الجماعي باست،دام التكنولوجيا لتعزيز أدائهم، ولكي تحقق المدرسة أهدافها يسعى      

 (.2000المدير كذلك نلى تطبيق األفكار والمبادئ اودارية الحديثة، وتطبيق مفهوم المدرسة العصرية )أحمد، 
ويرّوج  ،نجاز والتنمية الذاتيةنلى مدير قادر على أن يرفع من مستوأ المرؤوسين في او  من هنا جاات الحاجة 

في الوقت نفساااااه لعملية تنمية وتطوير المجموعات ليواكب كل ما هو جديد، يوّجه ويساااااتثمر جميع قدرات التابعين نحو  
 (.2009 ين األفراد )كنعان،تحقيق األهدا  من خالل تفعيل انتماا التابعين لمؤسساتهم، وبناا االلتزام ب

وتقع على مدير المدرسااااااة واجبات عّدة، فعليه المهمة اوشاااااارافية، فيحساااااّان كفايات المعلمين، وتنميتهم مهنيًا،  
ونيجاد نظام لتقويم أدائهم، ومهمات ندارة شااؤون الطلبة والتلااكيالت المدرسااية، وقبول الطلبة الجدد وتسااجيلهم، وتنظيم    

المدرسااي، واألنلااطة المنهجية والالمنهجية، وبرامج اوعالم، واللااؤون   نضااباثاية النظام واالسااجالتهم وملفاتهم، ورع
الصااااحية، واللااااؤون االجتماعية، واورشاااااد للطلبة، واالمتحانات ونتائجها، ونصاااادار المصاااادقات والوثائق المدرسااااية   

 (.2009ال،اصة بالطلبة )عايش، 
ساااية ل،روج النظم التعليمية من أزمتها الراهنة، فمن خاللها يتم النضاااج الوظيفي من االساااتراتيجيات الرئي دويع

فكار المعلمين ومعتقداتهم بلاااااااأن عملهم وممارسااااااااتهم ورفع مساااااااتوأ معرفتهم وقدراتهم وكفاااتهم في كل من أتعديل 
المهنية النواحي األكاديمية والمهنية والتكنولوجية بصاااورة مساااتمرة، والوصاااول نلى معلم متميز على مساااتوأ عال من    

 (.2009وال،برة )ضحاول، حسين، 
ظهر مفهوم العدالة التنظيمية في القرن العلرين، ويقوم على فرضية تلير نلى أن األفراد العاملين في قطاع ما    
يهتمون بقياد مساااااااتوأ العدالة التنظيمية التي تمارد عليهم باالعتماد على طبيعة المهام المطلوبة منهم، والطرق التي             

ا لتحقيقها، وكيفية تقدير اودارة للمجهودات التي يبذلونها مقارنة بزمالئهم في القسااااام  اته، أو في األقساااااام  يسااااات،دمونه
األخرأ من العمل، وهي ُمحصاااملة االتفاق بين الجهود المبذولة والعوائد المتحققة منها، بلاااكٍل ُيساااهمم في تحقيق األهدا   

 (.Byars & Rue, 1993) المطلوبة للُمؤساساة

وينظر للعدالة التنظيمية على أنها التقييم الل،صي للفرد لطبيعة الممارسات األخالقية المستمرة من قبل اودارة      
وُتعد العدالة التنظيمية، قيمة ُمهممة، وندراك         ،معاً  فرادفي المنظمة والتي تنعكس بالفائدة والمصااااااالحة على المنظمة واأل       

ؤسااااسااااة، في نطار التقييمات المتولدة نفسااايًا ونداريًا، من خالل نجراا ننسااااني، ونحسااااد بلااارل، يلاااعر به أعضااااا المُ 
المقارنات بين القيم التبادلية الُمتاحصاااْل عليها من قبل األعضااااا وندارة الُمؤسااااسااااة، وبما أن المدرساااة هي منظمة كباقي   
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ذل يقدمه المعلم، فتكون النتائج     المؤساااااااسااااااااات، فإن العدالة التنظيمية التي يطبقها المدير تنعكس على نوعية اونتاج ال             
ا، ويلااااعر المعلم بالرضااااا الوظيفي والطمأنينة عند شااااعوره بأن   ة بقدر ما يكون رضااااا المعلم مرتفًعنيجابيوالم،رجات 

 .(Sudin, 2011)مديره عاداًل مع جميع الموظفين

لألداا المتميز للمؤساااساااات، وم اونساااانية واالجتماعية أهمية مبادئ العدالة وقيمها كأسااااد للقد أدرك علماا الع
سانية  اورضا   ألفراد العاملين فيها. ونظًرا لهذه األهمية المتزايدة؛ كانت هناك محاوالت جادة لتطبيق نظريات العدالة اون

واالجتماعية لفهم سااالوك األفراد داخل المنظمات واسااات،دامها أسااااساااًا لتفساااير كثير من صاااور السااالوك التنظيمي، وهذا  
لى ظهور مفهوم العدالة التنظيمية كأحد مفاهيم السلوك التنظيمي الحديث، الذل استقطب كثيًرا من الباحثين   التطبيق أّدأ ن

 (.1998في مجال اودارة لدراسته، والتعر  نلى أبعاده ومضامينه )العجمي، 
في المنظمة نن شعور الفرد بالعدالة التنظيمية يتم من خالل ندراكه لنزاهة وموضوعية اوجرااات والم،رجات   

للعدالة التنظيمية ينتج عنه  ممارساااة القائدالتي يعمل فيها مماا ينتج عنه شاااعور الفرد بالرضاااا الوظيفي، في حين أن عدم  
ان،فاض   :مثل  ،لسااااااالوك مضااااااااد لتحقيق الهد  المطلوب منه    فرداللاااااااعور باوحباث والذل يؤدل بدوره نلى انتهاج ال  

 (.2000العمل، وعدم الوالا للمنظمة )العجمي والهويان وعواد وعادل، عدم وكثرة الغياب، واونتاجية، 
ن تحساين أداا العاملين عصب   نويبرز ارتباث العدالة التنظيمية بوصافها مكونًا تفسايريًا، مع األداا الوظيفي، ن    

ات في سااااااالوك األفراد يّتم من خاللها متابعة أداا الموظل، وتحساااااااين قدراته الوظيفّية، ولها تأثير           فالتطوير اودارل، 
وجماعات العمل؛ لتكون نتائج األداا متماشاااااااية مع أهدا  المنّظمة، وتعطي العامل القدرة على ننجاز المهام والواجبات            
الموكولة نليه، وتحمل مسااااؤوليات نضااااافية تحّقق له درجة عالية من الرضااااى الوظيفّي، وتعطيه القدرة على التكّيل مع  

ستكلا  العناصر المتّرتبة على األداا البلرل من حيث الكفااة اونتاجية، األمر الذل ينعكس       بيدة العمل، وبذلك يمكن ا
 ( .2006أثره في الفعالّية الكّلية للمنّظمة )زايد، 

وتعد العدالة التنظيمية ظاهرة تنظيمية ومفهومًا نسااابيًا، و لك ألهمية األثر الذل يمكن أن يحدثه شاااعور العاملين 
اع نحسااااساااهم بالعدالة يؤدل نلى زيادة ثقتهم في ندارة المؤساااساااة، وزيادة قناعتهم بإمكانية الحصاااول على  بالعدالة، فارتف

 حقوقهم، وما يعنيه  لك من ارتقاا سااااالوكيات األفراد بعد االطمدنان نلى سااااايادة العدالة، ومن ثم الوثوق في المؤساااااساااااة 
 (.2011)عباد، 

 مشكلة الدراسة: 
مستوأ النضج الوظيفي لدأ مديرل المدارد الثانوية ال،اصة في نلى   تعّرال نن الغرض من هذه الدراسة هو

 محافظة عمان وعالقته بدرجة ممارسة العدالة التنظيمية من وجهة نظر معلميهم .
 عناصر مشكلة الدراسة

 تية: أجابت الدراسة عن األسدلة اآل
نوية ال،اصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة    ما مستوأ النضج الوظيفي لدأ مديرل المدارد الثا    السؤال األول: 
 نظر معلميهم ؟ 
ما درجة ممارساااة العدالة التنظيمية لدأ مديرل المدارد الثانوية ال،اصاااة في محافظة العاصااامة عمان  السؤؤؤؤال الثاني:

 من وجهة نظر معلميهم ؟
( بين مساااتوأ النضاااج الوظيفي α≤0.05: هل هناك عالقة ارتباطية  ات داللة نحصاااائية عند مساااتوأ )السؤؤؤؤال الثالث

ودرجة مماارساااااة العدالة التنظيمية لدأ مديرل المدارد الثانوية ال،اصاااااة في محافظة العاصااااامة عمان من وجهة نظر 
 معلميهم ؟

 أهمية الدراسة
 اآلتي :على النحو لهذه الدراسة أهمية نظرية وعملية 

 األهمية العلمية:
 الوظيفي لمديرل المدارد وات،ا  اوجرااات المناسبة.نلقاا الضوا على مستوأ النضج  •
مماا  ؛همية النظرية لهذه الدراسااااااة من خالل ما سااااااتقدمه من أطر نظرية تضااااااا  نلى المكتبات العربية  تنبع األ •

 سيساهم في نفادة 
 ين حول متغيرات الدراسة وهي النضج الوظيفي، والعدالة التنظيمية.سراالباحثين والد •
 سة الضوا على درجة ممارسة العدالة التنظيمية من قبل مديرل المدارد.الدرا ألقت هذه •
 ُيؤمل أن تفيد هذه الدراسة العاملين في وزارة التربية والتعليم. •

 األهمية العملية: 
 وتتمثل األهمية العملية لهذه الدراسة فيما يلي:
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اصااة تجاه معلميهم، وحثهم على األخذ المدارد ال، وتعر  درجة ممارسااة العدالة التنظيمية التي يمارسااها مدير •
 بالجوانب 

 والقضاا على الجوانب السلبية التي تعرقل سير العمل. ،التي تحقق نتائج نيجابية للعمل •
 األردنية الهاشمية. ُيؤمل أن تفيد هذه الدراسة وزارة التربية ومديرياتها العامة في المملكة •

المدارد  يرلمن خالل ممارسة مد  والمعلمات في المدارد الثانوية ال،اصة ُيؤمل أن تفيد هذه الدراسة المعلمين   •
 للعدالة التنظيمية بناًا على نضجهم الوظيفي.

 هذه الدراسة مقاييس  ات خصائ  سيكومترية مقبولة يمكن للباحثين االستفادة منها.من المؤمل أن توفر  •
لقرار تجاه تحسااااين العمل المدرسااااي، من خالل  يجاد قاعدة مرجعية لكافة المسااااؤولين وأصااااحاب ا نالعمل على  •

يمتلكون مهارات ومعرفة وافية تتميز بالنضاااااااج الوظيفي       يرينممارساااااااة العدالة التنظيمية للعاملين من قبل مد         
 بالعمل. 

 التعريفات اإلجرائية واالصطالحية: 
الذل يساااااتند نلى معرفة المرؤود، وقدرته، ومهارته فيما يتصااااال بإتمام مهمة وعي واودراك : "هو الالنضؤؤؤؤؤج الوظيفي

 .(Hersey & Blanchard, 1993:189)العمل" 

أنه مجموعة ال،برات والمعار  والمهارات والقدرات والوعي التي يملكها         في هذه الدراسااااااااة   ُيعر  نجرائيًا  
 األداة المعدة لذلك.  وسيقاد من خالل ،التي تمكنه من ات،ا  القرارات المهنية المناسبة، المدير

: "هي درجة تحقيق المساااااواة والنزاهة في الحقوق والواجبات التي تعبر عن عالقة الفرد بالمؤسااااسااااة، العدالة التنظيمية
وتجسااااد فكرة العدالة مبدأ تحقيق االلتزامات من قبل الموظفين تجاه المؤسااااسااااة التي يعملون فيها، وتأكيد الثقة التنظيمية  

 (.2003:149المطلوبة بين الطرفين" )العطول، 
وتعر  العدالة التنظيمية نجرائيًا أنها ندراك معلمي المدارد الثانوية ال،اصااة لإلنصااا  والمساااواة في معاملة   

 وستقاد من خالل األداة المعدة لذلك. ،المديرين لهم مقارنة مع نظرائهم من المعلمين
 حدود الدراسة ومحدداتها:

اقتصرت هذه الدراسة على مدارد األمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية في محافظة العاصمة           :ةمكانيال ودالحد
 عمان. 

 .(2019ة2018: طبقت هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي )ةالزماني ودالحد
صة التابعة لألمانة العامة للمؤسسات التربوية     : اقتصرت هذه الدراسة على معلمي المدارد الثانوية ال،ا   ةالبشري ودالحد

 المسيحية في عمان. 
 محددات الدراسة:

 تتحدد نتائج هذه الدراسة بمدأ صدق واستجابة أفراد عينة الدراسة على أدواتها. .1

 لمجتمع الدراسة هذا. تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوا ال،صائ  السيكومترية )الصدق والثبات( .2
 نتائج هذه الدراسة على المجتمعات الملابهة لمجتمع الدراسة هذا.يمكن تعميم  .3

 األدب النظري والدراسات السابقة
ن بعض المصاااااطلحات ساااااتتكرر في هذه الدراساااااة بقوالب لفظية متعددة لتؤدل نفس   أالتنويه نلى  انود الباحثي

، أو النمو المهني (Career Maturity)، أو النضااااج المهني (Occupational Maturity)المعنى: النضااااج الوظيفي 

(Vocational Maturity) ،رتقاا المهني ُيعد مفهوم "النضااااج الوظيفي" مفهوًما حديًثا نساااابًيا ومسااااتمًدا من نظرية اال ف

وهو ال يزال مفهوًما نامضااًاا، ألساااباب منها عدم االهتمام بربط نتائج هذا المفهوم بمجال علم  (Super, 1955)لساااوبر 

 .(Savickas, Briddick, Walkins & Edward, 2002) النفس اورتقائي

: جاا في المعجم الوساايط ناضاامجا، ناضاااجًا، وناضاْاجًا )بضاام النون وفتحها(، ونمضااااجًا: أادرك وطاب،     لغةالُنضؤؤج 
 .ويقال: ناضمجا اللحُم، وناضمجاتم الفاكهُة، وناضمجا الطعام، ويقال : ناضمج الرَّْأُل، وناضمج األامُر: ُأْحكمم

العمل، والمهنة هي العمل يحتاج نلى خبرة ومهارة وحنق بممارساااااااته، ويقال: ما مهنتك ههنا؟:                  الِمْهَنة لغة:  
 عملك.

عمل مدفوع األجر بصاافة منتظمة، ويقال: يؤدل وظيفته على أحساان وجه: واجبه، عمله )المعجم   الوظيفة لغة:
 الوسيط( 

، وهذه  بطريقة مناسااااااابة     للبيدة في علم النفس، هو القدرة على االساااااااتجابة      (Maturity)ة باونجليزي  الُنضاااااااج 

، ويلااامل النضاااج أيضاااا أن يكون الفرد على وعي بالوقت والمكان المناسااابين نريزيةاالساااتجابة عموما متعلمة وليسااات 
 للسلوك، وكذلك معرفة متى يتصر  الفرد، وفقا لظرو  وثقافة المجتمع الذل يعيش فيه. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%B2%D8%A9
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نانم العمل ما بين               لة من التوافق المحكم ُتلاااااااير نلى ت ية،    الُنضاااااااج الوظيفي بوجه عام هو حا الوظائل العقل
وتمّكن المرا من فهم الحياة بتناقضاااااااااتها الم،تلفة والمعقدة،         ،والجساااااااادية، والفسااااااايولوجية، والروحية، واالجتماعية        

الرنم من على واالسااااتقاللية في التحكم في شااااؤونه وات،ا  القرارات المنطقية بمعزل عن ساااايطرة اآلخرين وتأثيرهم، و
النضج رنم وجود محور ملترك لتعريفه، نال أنهم أجمعوا على أن النضج ال يلترث      عدم اتفاق العلماا حول المقصود ب 

بل يظهر  لك من خالل أنماطه الساالوكية التي يقوم بها، فالنضااج الوظيفي يعني مسااتوأ الرنبة   ،قيام الفرد بنلاااث معين
في نمط تفويضاااااااي، تتدنى فيه درجات       والقدرة أو المهارة في العمل، والذل يكون فيه المدير قادرًا، ورانبًا، وواثقًا،             

 (.2003 االهتمام بالعالقات والعمل )السبيل،
ن النضج الوظيفي هو رصيد الفرد من السلوكيات التي تمكنه من استكلا  أهدا          أ( 1995وتؤكد المطارنة )

لقدرة على احترام فعّر  النضج الوظيفي أنه ا (Donaton, 2018)، أما دوناتان هاوتحقيق هاوت،طيط هتمعينة واختيار

ال،لفيات الثقافية المتنوعة لألش،اص اآلخرين ومجموعة فريدة من التجارب في مكان العمل. ويجب أن يستند الحكم نلى   
ًفا في مكان العمل،           أأكد  ونجماع متبادل يدعم الحقائق بداًل من العواطل والغرائز،         نه عندما ُتتحذ خطوات أكثر احترا

 وظيفي.سيجد المزيد من الرضا ال
( أن النضااج الوظيفي أصاابح مطلًبا أساااسااًيا لعدة أسااباب، منها: متابعة اولمام بالمعرفة في    2012و كر عامر )

مجال الت،صاا ، وتحسااين المعرفة بمجاالت التعليم، وتحسااين االتجاهات والمهارات في العمل، ونتقان مهارة اساات،دام   
  التربوية، ألن التعليم يتعرض نلى تطورات سااااريعة ومتقدمة المصااااادر العلمية، والعمل على تطوير وتحسااااين األهدا 

 والضرورة ملحة لمواكبة هذه التطورات والحفاظ على مكانة التعليم المهنية في المجتمع المعاصر.
النضج الوظيفي من أساسيات تحسين التعليم وتجويده، و لك لما له من أهمية بالغة في تطوير أداا المعلم،       عّدوُي
ذل يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على تعّلمم الُمتعّلمم للمعار  والمهارات الالزمة له، ويزيد من قدرة المؤسسة     األمر ال

سااااااااساااااااي وكسااااااااب المهارات المهنية     التعليمية على تحقيق األهدا  التربوية المرنوبة؛ فالنمو المهني يعد المفهوم األ      
مسااااتوأ ( 1986، فيما عّرفه جروان )(2010، يجيدة )اللااااتيح واألكاديمية للمعلم حتى يتمكن من أداا عمله بصااااورة

التوجه نحو االختيار المهني لدأ الفرد للتعامل مع المهمات المهنية النمائية المناسااااااابة لمرحلته العمرية وقدرته لمعرفة                    
 . اته، مع الوعي بالذات والمهن وبمتطلبات ات،ا  القرار المهني المالئم

 
 (Maturation Theory)نظرية الُنضج 

هي من أبرز نظريات تطور   (Argyris)ن نظرية الُنضاااااااج التي وضاااااااعها أرجيرد     أ (1997 كر الطويل ) 

اللاا،صااية التي لها أهميتها في فهم الساالوك المنظمي للفرد، وأن هذه النظرية تفترض أن جميع األفراد األسااوياا يبحثون 
والفرص للتعامل مع المواقل المعقدة بحسااااااب قدراتهم، وقد عن مواقل توفر لهم االسااااااتقاللية، والمعاملة المتساااااااوية،  

على  (Argyris,1957)أوضااح كذلك كيفية تقدم األفراد من مسااتوأ عدم النضااج نلى مسااتوأ النضااج بحسااب أرجيرد   

 : النحو اآلتي

 من كونهم سلبيين نلى زيادة انهماكهم في النلاطات. •

 االستقاللية.من االعتمادية على اآلخرين نلى  •

 من محدودية سبل تصرفهم نلى امتالكهم لوفرة من البدائل. •

 من ضحالة اهتمامهم وميولهم نلى تطوير اهتمامات وميول جادة وعميقة. •

 من محدودية نظرتهم نلى شمولية هذه النظرة وامتداد رؤيتهم. •

 من كونهم في مواقل تبعية نلى رؤية مناظرة أو متفوقة لذواتهم. •

 ي الذاتي نلى وعي تام نسبًيا بذواتهم.من نق  الوع •
ن النضااااج الوظيفي يلااااير نلى أ (Holland, 1992)( يرأ هوالند 2008:73وبحسااااب أبو أسااااعد والهوارل )

"مدأ قدرة الفرد على معرفة  اته، وتوفر المعلومات الصحيحة عن عالم المهن وسوق العمل، وانه امتداد ش،صية الفرد 
اللاااا،صااااي  تجاهنظرية هوالند من النظريات التي انتهجت اال دالحق مع أنماث مهنية"، وُتع نلى عالم العمل يتبعه تطابق
( أن هذا االتجاه يركز على الساامات اللاا،صااية وأثرها في عملية ات،ا    1993أشااار لطفي )ففي نظريات النمو المهني، 

وراثي مع العوامل الثقافية واللااااااا،صاااااااية       القرار المهني، حيث تعتبر عملية ات،ا  القرار المهني نتاج لتفاعل العامل ال          
 وخبرات الطفولة المبكرة. 
 هي: ،( نلى العديد من العوامل التي تؤثر على النضج الوظيفي2005ويلير الحوارنة )

 اتبين أن الفرد األكثر  كاا أقدر على الت،طيط المهني، وأن هناك ارتباط      ن الذكاا والعمر،   نحو : العوامل البيواجتماعية   
 بين النضج الوظيفي والذكاا. اوثيق
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بين هذه العوامل  امفهوم الذات ووضااوح الهوية النفسااية ومسااتوأ الطموح، وأن هناك ارتباط   مثل : العوامل الشؤؤخصؤؤية  
 والنضج الوظيفي.

 : هناك ارتباث وثيق بين النضج الوظيفي والتحصيل سواا أكان هذا التحصيل مدرسيًا أو نير  لك.التحصيل
منها توجيهات الوالدين أو نمط تربيتهما ألبنائهما، وأن المسااتوأ التعليمي للوالدين ومقدار دخلهما من  :العوامل األسؤؤرية

 العوامل التي لها دور في تلكيل النضج الوظيفي.
 Career)ُينظر نلى النضاااااااج الوظيفي كمفهوم يمكن تطويره لدأ األفراد من خالل ما ُيعر  بالتربية المهنية       

Education Programs)   ،وبرامج اورشااااد والتوجيه المهني، ويتكون النضاااج الوظيفي من الوعي بأهمية الت،طيط ،

 .(Bruce,2001)ومصادر العمل، وأهمية المعلومات المهنية، ومهارات صنع القرار 

تعريفه، ن النضااج الوظيفي مفهوًما صااعب التحديد نظًرا لتعدد الجوانب في  أ( فقد اعتبرت 1997أما ترزولت )
وي،تلل باختال  ال،لفية النظرية لعلماا اورشاااد والتوجيه المهني، وأعطى أصااحاب االتجاه التطورل تصااوًرا للنضااج   

 الوظيفي بناا على تناولين :
 : الذل ينظر نلى النضج الوظيفي على أنه عملية تتطلب تطور في بعض االتجاهات.التناول الديناميكي

 د في دراسة النضج الوظيفي على مدأ اكتساب الفرد لبعض الكفااات.: الذل يعتمالتناول المعرفي
همة لبناا وتحقيق الملاريع المدرسية والمهنية مع العلم أنه ال يعني هذه   موالنضج الوظيفي خاصية سيكولوجية     

 وننما يدل على السيرورات المبنية لتحقيقها. ، الملاريع نفسها 
والوارد  (Ginzburg & Herma)برز من تحدث عن مراحل النضاااج الوظيفي، فنجد مثال جينزبرغ وهيرما و

ية النضاااااااج الوظيفي تمر بمراحل هي: مرحلة ال،يال، فمرحلة              (Bruce, 2001)في برود  قد أشااااااااارا نلى أن عمل

ية وتطوير                 ية المهن ية الترب يد على أهم تأك ية، مع ال ية        التجريب، ثم المرحلة الواقع مائ حل الن مهارات الفرد خالل المرا
 الم،تلفة له، بحيث تكون موازية لعملية النمو في الجوانب العقلية واالنفعالية والجسمية والمهارية.

 (Hersey and Blanchard)نظرية هيرسي وبالنشارد 
أربع فقد قسااااموا مراحل النضااااج الوظيفي نلى  (Hersey and Blanchard,1993)أما هيرسااااي وبالنلااااارد 

 مراحل: 
: تتعلق بالموظل الجديد في عمله، الذل ال يمتلك المعرفة الكافية باألهدا  التنظيمية مع محدودية مرحلة النضؤؤؤج األولى

 استعداده لتحمل المسؤولية.
الفرد لل،برة مع مرور الوقت وبالقدرة على القيام بعمله، وبأن لديه بعض           اكتسااااااااب: وتتميز ب مرحلة النضؤؤؤؤؤؤؤج الثانية    

 ستعداد لتحمل المسؤولية.اال
: وتتميز بقدر جيد من اكتسااااااااب الفرد لل،برة، والقدرة على القيام، وبالعمل واالساااااااتعداد لتحمل مرحلة النضؤؤؤؤؤؤؤج الثالثة

 المسؤولية.
: وتتميز بالقدرة العالية لدأ الفرد ألداا العمل، والثقة بالنفس وتحمل المسؤولية، والوالا التنظيمي  مرحلة النضج الرابعة 

 (.1994للمنظمة )درة والمدهون، 
في مقالته أن الفرد يصاال نلى النضااج الوظيفي من خالل ساات مراحل    (Wes Saade, 2004)  كرويس سااايد

طبيعية، وندراك القادة لهذه المراحل يساعد في تقييم األش،اص، تحديد المسؤوليات التي يجب تفويضها، وكيفية مساعدة       
 األفراد على النمو. 
هما: اللاااااا،صااااااية  ،على التحسااااااين المسااااااتمر في كل مرحلة، وال بّد من  كر أهمية أول معيارينيجب العمل 

والحرفية، وبالرنم من تقديم المراحل بلاااكل متسااالسااال، نال أن الكاتب وضاااع اللااا،صاااية أواًل ألن المساااتويات القياساااية  
مر أساسي، ويجب العمل على تحسينها     حترافية، وأن الل،صية القوية أ  للل،صية ضرورية للتقدم للمرحلة التالية من اال    

 :مثل ،طوال الحياة، وعدم القبول بـااااااا "جيدة بما فيه الكفاية"، ولحسن الحظ فقد ُنرست األخالقيات األساسية في األفراد      
سعي نلى تطوير الل،صية نلى أبعد من  لك مثل         سرقة منذ الطفولة، أما كبالغين، فيجب ال ن أعدم الكذب، أو الغش أو ال

لفرد أكثر حناًنا وصبًرا وتواضًعا، ثم تأتي ممارسة المهارات المهنية األساسية في الدرجة الثانية، فالل،  نير         يكون ا
الناضاااااج باعتدال في هذين المجالين هو في الحقيقة شااااا،  ال يمكن العمل معه، ألن عدم كفاية شااااا،  ما تؤثر على  

 الفريق بأكمله وتعيق النجاح. 
 الستة: مراحل النضج الوظيفي

  (Impeccable Character)المرحلة األولى: الشخصية التي ال تشوبها شائبة 
( سنوات، 5-4ُتصقل ش،صية الفرد منذ الطفولة، وتؤصل أحجار الزاوية للل،صية األخالقية الجيدة منذ عمر )

جب القيام بها، ولكن ويدرك الفرد أنها ليسااات مجرد األشاااياا الصاااحيحة التي ي  ، وتتقن هذه الصااافات في سااان المراهقة  
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 (Campbell, 2007)االلتزام بالصاافات اللاا،صااية األساااسااية تساااعد أيضااا على التقدم في الحياة، وقد وضااعت كامبل     

ساابعة صاافات للقادة الذين يتركون أعمق تأثير على اآلخرين وهي امتالكهم لمسااتويات عالية من ضاابط النفس، واالبتعاد  
قيقة، ويضاااااااعون اللاااااااجاعة فوق ال،و ، يعرفون  اتهم ويتعاطفون مع اآلخرين،       عن الدراما، والبحث الدائم عن الح     

 ويعملون على الحفاظ على سمعتهم المهنية وتغذيتها. 
 (Consummate Professional) المرحلة الثانية:البراعة )المهارة( المهنية

اللياقة المهنية في وقت مبكر من يجب تعلم المهارات المهنية في العلرينات والثالثينات من العمر، ويجب نتقان 
الحياة المهنية ن ا تطلع الفرد للتقدم، فالمحترفون يحترمون وقت اآلخرين، والمواعيد النهائية، وينهون ما بدأوا به، وقد                 

أن التكرار الطوعي أو اورادة الطيبااة تلعااب دوًرا محورياًاا في العماال ، فاااألخالق،  (Barham, 1998) كرت بااارهم 

الذاتية، والتطوير المسااتمر، وطرق تجنب تضااارب المصااالح، والكفااة تجعل اآلخرون يفكرون بالقائد كمحتر  والقيادة 
 بارع. 

 ((Mature Heart المرحلة الثالثة: القلب الناضج
أل القدرة على التحكم بالعواطل واألفكار، فالنضج العاطفي يضيل التضامن للقيادة والحياة المهنية، ويصعب       

أنه عندما  (Shaler,2014)ى العمل الجماعي السااااالس والقيادة المهنية بدون النضاااااج العاطفي، وبينت شاااااالر الحفاظ عل

بينما يتحملون مساااؤولية أدوارهم ومهامهم وتقدمهم، يساااتطيعون فهم   ،يتعلم الموظفون وينمون ويطبقون معلومات جديدة
 معنى المساالة. 

 ((Skilled Handsالمرحلة الرابعة: األيدي الماهرة 

ساااتمرار في دراساااة وممارساااة حرفة معينة، أو مهارة، أو سااامة، أو مجال خبرة يضااايل قيمة لمن يعمل   نن اال
 سنوات.  10معهم، وبديًهيا فإتقان مجال ما يستغرق 

المرحلة الخامسة: باحث مستمر 

من الحياة، ويسااقطون على ما يعرفونه نلى كثيرون من الناد يتعلمون بعض المهارات واألفكار في وقت مبكر 
نهاية حياتهم أو حياتهم المهنية، ومن الصااااااعب ندراك أهمية السااااااعي المسااااااتمر حتى ننتهاا التعليم المهني واوحساااااااد 

فتقار للاااايا ما، وللوصااااول نلى هذه المرحلة يجب التحلي بالتواضااااع، وال،برة، والوعي الداخلي، ويذكر نرينبرغ   باال
التي  (Self-Consistency Theory)وبحسااااااااب نظرية التناساااااااق الذاتي      (Greenberg &Baron, 1998)بارون و

أن األفراد يساااعون للحفاظ على االتسااااق في معتقداتهم الساااابقة وتأكيدها والحفاظ عليها  (Lecky, 1945)وضاااعها ليكي 

 عبر الوقت والمواقل.
 
 

 (PassionateFighter) المرحلة السادسة: مقاتل عاطفي
قليلون من يصااااااالون لهذه المرحلة التي تميزهم عن المهنية المألوفة، وهذا يعني نيجاد سااااااابب ليحرك الفرد في  

ويدفعه نلى مواجهة جميع عواصال الحياة، وهذا يتطلب نعطاا كل شايا لدأ الفرد لكل ما يقوم به، للوصاول     ،األعماق
شارت روبنز    نلى هذا المستوأ يجب العمل بطواعية وب  نلى أنه  (Robins, 2017)لغل وليس فقط للقيام بعمل جيد، وأ

يكون فعندما يكون الموظل شغوًفا بما يفعله، فهو يبحث باستمرار عن ُطرق أفضل لتحسين أنفسهم ودورهم في العمل،       
التعلم والتحساااااااين هناك تركيز أكبر على النمو والتطور، وهؤالا األفراد يمتلكون المرونة اللااااااا،صاااااااية والتوجه نحو      

 لمساعدة المؤسسة على التطور والتنمية لمواجهة التحديات واالضطرابات في العمل.
( نلى خصائ  النضج الوظيفي؛ ن  ننه مستمر مدأ الحياة، ويتم من خالله التفاعل بين  2010وأشارت طاهر ) 

لى أساااس المعرفة العلمية التي تهد  نلى المعلمين ونتاحة الفرصاااة لهم للملااااركة في ات،ا  القرار، نضاااافة نلى قيامه ع  
 تحسين مهارات المعلمين التدريسية، مع اعتماده على النقد والتقييم الذاتي للممارسات التعليمية . 

الموارد المتاحة، وتحمل  هي: القدرة على الت،طيط المهني باساات،دام ،وللنضااج الوظيفي أربعة مظاهر أساااسااية 
 Benshoff, Kroger & Scalia)قرار يتعلق بالمهنة    ات،ا  هن المفضااااااالة، وكفااة   مساااااااؤولية االختيار، والوعي بالم    

( أن النضج الوظيفي ال ينمو تلقائًيا نتيجة ال،برة أو المحاولة وال،طأ أو عن طريق  2007، ويوضح عبدالحميد ) (1990

صريح، ونن لكل فرد استعدادات التحصيل الدراسي في المدارد أو الجامعات، وننما هذا يحتاج نلى تدريب منظم وتعليم 
وتناساااااااب قدراته، ويتفق هذا مع ليفنساااااااون وأوهلر وكازويل        تتفق مع ميوله علمية وقدرات تمكنه من النجاح والتفوق، و    

في تعريفهم للنضااااج الوظيفي بأنه اسااااتعداد الفرد  (Levinson, Ohler, Caswell & Kiewra, 1998: 456)وكيورا 

 ره والتكيل مع مهام االرتقاا المهني المناسبة. الت،ا  قرار مهني مالئم لعم
 العدالة التنظيمية:
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: جاا في القامود المحيط : العادل ضاااااااد الجاْور، وما قام في النفود انه مساااااااتقيم، كالعدالة والُعدولة العدل لغة
للجمع. رجل عاْدٌل، وامرأة عاْدل وعاْدلة،        والماْعدملة. عادالا ياْعدمل، فهو عادٌل من ُعدول وعاْدٍل، بلفظ الواحد، وهذا اسااااااام              
 (1030:  1997وعّدل الُحكم تعديال: أقامه، وفالًنا: زّكاه، والميزان: ساّواه )قامود الفيروزآبادل، 

وجاا في المعجم الوساايط أن العدالة هي "نحدأ الفضااائل األربع التي ساالم بها الفالساافة من قديم، وهي الحكمة     
الة، والعدل هو اونصاااااا  أل نعطاا المرا ما له وأخذ ما عليه" )نبراهيم ومنتصااااار وآخرون، واللاااااجاعة والعفة والعد

1992  :588.) 
وأشاار قامود المورد نلى أن العاْدل )العدالة( هي االساتقامة. وعدل بمعنى أْنصاال، سااّوأ، ضابط، قّوم، وازن،      

 (753:  2006وعادال بينهما أل سّوأ بينهما )البعلبكي، 
( عام (Adamsالتي طورها آدامز   (Equity Theory)ل العدالة بلااااااكل كبير نلى نظرية العدالة تعود أصااااااو

خبرة، ومؤهالت( وم،رجاته   و(، التي ترأ أن الموظل ين،رث في تحقيق التوازن الداخلي بين مدخالته )جهد،     1965)
 العقاب، والم،صصات( مقارنة بمدخالت وم،رجات ش،  آخر. و)المكافآت، 

عدالة التنظيمية اهتماما كبيًرا في األدب اودارل منذ بداية التسعينات، و لك ألن العديد من أنماث السلوك   لقيت ال
التنظيمية المهمة يجب أن تكون مرتبطة مباشااارة بتصاااورات مسااات،دمي العدالة، ن  يعتقد الموظفون أن اسااات،دام العدالة   

 .(Demir, 2015)يا تجاه العمل التنظيمية معهم، ومعاملتهم بإنصا  يقدم موقًفا نيجاب
لقد تنوعت تعريفات العدالة التنظيمية، فمنهم من وجد أن العدالة التنظيمية هي ندراك عضو هيدة التدريس لحالة 
المساااااواة واونصااااا  التي يعامل بها من قبل رئيس العمل، و لك من خالل ما يقدمه من جهد في مجال عمله مع جهود  

 (.2009لتدريس )السعود وسلطان، نظرائه من أعضاا هيدة ا
( العدالة التنظيمية أنها "مفهوم نساااااابي يتحدد في ضااااااوا ما يدركه الموظل من نزاهة  2007وعرفت أبو ندا )

 وموضوعية المدخالت واوجرااات والم،رجات التي تقوم بها المنظمة." 
أنها القيمة التي  (Ross, Meyer, Chen & Keaton, 2009)وعّرفها كل من رود وماير وشااااااين وكيتون 

تنتج من خالل ندراك األفراد لإلنصااااااا  أو النزاهة في العوائد واوجرااات والتوضاااااايحات والمعاملة اونسااااااانية داخل 
 المنظمة التي يعملون بها.

نلى أن العدالة التنظيمية هي "القيمة المتحصاالة  (Saal & Moore, 1993 : 106)وأشااار كل من سااال ومور  

 الموظل لنزاهة اوجرااات، وموضوعية الم،رجات الحاصلة في المنظمة."  من جّراا ندراك
والعدالة التنظيمية هي "الصااااااافة التي تعكس الطريقة التي يحكم من خاللها الفرد على عدالة األسااااااالوب، الذل            

 (Castillo & Fernandez, 2017)يست،دمه المدير في التعامل معه على المستويين الوظيفي واونساني." 

وُعرِّفت العدالة التنظيمية أنها التقييم الل،صي للفرد لطبيعة الممارسات األخالقية المستمرة من قبل اودارة في       
 .(Sudin, 2011)التي تنعكس بالفائدة والمصلحة على المنظمة والموظفين مًعا  ،المنظمة

 :(Adams Equity Theory)نظرية آدامز للعدالة 

وكانت تن  على أن الفرد يكون مدفوًعا      (Adam’s Equity Theory,1965) نظرية العدالة    (Adams)قّدم  

يقوم الفرد بمقارنة نفسااه بالغير من خالل  ن للمحافظة على عالقة عادلة بالمقارنة باآلخرين وتجنب العالقة نير العادلة، 
فيما يحصاااااال عليه الفرد من ، وتتمثل النواتج (Inputs)والمدخالت  (Outcomes)متغيرين هما النواتج أو الم،رجات 

األجر، والمزايا اوضااافية، والمكانة، أما المدخالت فتتمثل فيما يعطيه الفرد للمنظمة مثل: وقت العمل، مقدار نحو: عمله 
ساااااااواا كان هذا     ؛الجهد المبذول، ومؤهالته، وخبراته، ونظرية العدالة تهتم بالمدخالت والم،رجات كما يدركها الفرد                 

نير وثيق، وفي حال شااااعر األفراد بالموقل نير العادل بينهم وبين نيرهم تتولد لديهم ملاااااعر ساااالبية  مأ اودراك وثيًقا
 .(2004، وبسيوني تدفعهم نلى أن يقللوا من مدخالتهم وأن يحاولوا زيادة نواتجهم )رفاعي

مقارنة نسااااب نتائجهم مع ( أن األفراد يتفاعلون مع توزيعات النتائج من خالل 1965أظهرت دراسااااات آدامز )
مدخالتهم مع مقارنات أخرأ  ات صاالة، فإ ا تطابقت هذه النسااب، شااعر الفرد بالمساااواة، نال أن العلماا اقترحوا نضااافة  

االنساااجام الجماعي أو الرفاهية اللااا،صاااية عندما تكون  ات صااالة، وبدمج هذه المعايير تم     :مثل ،معايير أخرأ للعدالة
 ة أنها درجة اعتماد المعيار المناسب التي ُتتبع في صنع القرار.تعريل العدالة التوزيعي

هي: قرار، نجراا، وتفاعل  ،بالجوانب الثالثة ألحداث القرار (Bies and Moag, 1986)وجاا بايس ومواج 

ص، اسااات،دموا مصاااطلح العدالة التفاعلية وظهار عدالة هذا التفاعل بين األشااا،ا وشااا،صاااي يتم خالل تنفيذ هذا القرار،  
سليمة، وتقدم تبريرات             سلطات الم،تصة بطريقة  وأضافوا أن العدالة التفاعلية تتعزز عندما تصل التفاصيل اوجرائية لل

بين قواعد االحترام واللياقة وقواعد  (Greenberg, 1993)باساات،دام معلومات صااادقة، من جهة أخرأ فّرق جرينبرغ 

 الة الل،صية، والمعايير األخيرة بالعدالة المعلوماتية. التبرير والصدق، ووصل المعايير السابقة بالعد
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اودراك، والتجانس،  وترأ النظريات الحديثة أن تطور العدالة التنظيمية تتلاااااااكل من ثالثة اتجاهات: التمايز،               
لفة، وخلق أثر التمايز على الطرق التي يتم بها وضع مفهوم العدالة وقياسها، وتقسيم أبعاد العدالة نلى مصادر وبؤر م،تف

اودراك موضاااوًعا عقالنًيا حساااابًيا لنظريات العدالة األكثر وضاااوًحا، أما التجانس فقد جعل من العدالة التنظيمية متغيًرا   
 مستقًلا في معظم الدراسات التجريبية. 

 العدالة التنظيمية في ثالثة مجاالت، هي: (Moorman & Niehoff,1993)صّنل كل من مورمان ونيهو  

 أل العوائد التي يحصل عليها الفرد مقابل قيامه بعمل داخل المنظمة. األول: العدالة التوزيعيةالمجال 
 وهي عدالة اوجرااات والطرق واألساليب والعمليات المست،دمة داخل المنظمة. المجال الثاني: العدالة اإلجرائية
 وهي مدأ شعور الفرد بعدالة المعاملة عند تطبيق بعض اوجرااات الرسمية. المجال الثالث: العدالة التفاعلية

 أواًل: العدالة التوزيعية:
تدل على نحسااااااااد    (Folger and Cropanzano, 1998)العدالة التوزيعية بحساااااااب فولجر وكروبانزانو       

بااأنهااا عاادالااة العوائااد التي  (Moorman, 1991)واتفق معهم مورمااان  العاااملين بعاادالااة توزيع الم،رجااات التنظيميااة،

أنها ندراك  (Cho & Kessler, 2008)يحصااااال عليها الفرد مقابل قيامه بعمله داخل المنظمة. وعّرفها تلاااااو وكيسااااالر 

األفراد لإلنصااا  في عملية توزيع م،رجات المنظمة )الرواتب، والمكافآت، وفرص الترقية، ونيرها(، واونصااا  في  
 مل بينهم. عملية توزيع الموارد وعبا الع

أن عدالة  (Giap, Hachermeier & Wagdarikar, 2005)ويضااااااايل جياب وهاشااااااارماير وواجداريكار 

 التوزيع تتضمن ما يلي: 
 وهو حجم ومضمون ما يحصل عليه العاملين من مكافآت.  جانب مادي:

 وهو كيفية تعامل مت،ذ القرار مع العاملين عند منحهم المكافآت.  جانب اجتماعي:
 ثالث قواعد لعدالة التوزيع في المنظمات:  (Organ, 1988)ورجان وحدد أ

 ؛تعني منح المكافآة وفًقا للجهد الذل يبذله الموظل، وتتمثل بمنح المكافآت على أسااااااااد المسااااااااهمة قاعدة المسؤؤؤؤؤؤؤاواة:
يعني  لك  فالعامل الذل يعمل بدوام كامل يساااااااتحق أكثر من العامل الذل يعمل بدوام جزئي، ون ا ما حصااااااال العكس ف                  

 تجاوًزا على قاعدة المساواة. 
: تعني تسااااول الموظفين بفرص الحصاااول على المكافآت بغض النظر عن خصاااائصاااهم الفردية، أل أنه  قاعدة النوعية

وليس للذين يعملون بجد فقط، ون ا حصاااال نير  لك  ،يجب أن يتساااااوأ جميع العاملين بفرص الحصااااول على المكافآت
 سيلعر العاملون بتجاوز عل قاعدة النوعية. 

تعني تقديم  ول الحاجات الملحة على اآلخرين وفق ظرو  موضاااااااوعية واضاااااااحة، فمثاًل ن ا زادت          قاعدة الحاجة:      
اض تساااول األشااياا، فإن المرأة المنظمة األجور وهناك ساايدة متزوجة ولديها أطفال، وأخرأ نير متزوجة، وعلى افتر

 المتزوجة تقّدم على الثانية، ون ا حصل العكس فهناك تجاوز على قاعدة الحاجة.
 ثانًيا: العدالة اإلجرائية 

أن مفهوم العدالة اوجرائية مصدره علم القانون،   (Greenberg & Baron, 1998) أوضح جرينبرغ وبارون 

أ عدالة العمليات التي يتم من خاللها ات،ا  القرارات التنظيمية، فكلما كان الفرد             ويتعلق هذا المفهوم بإدراك الفرد لمد    
م،تلل القرارات التنظيمية قول لديه دافع االلتزام بها وتنفيذها، وقد  ات،ا أكثر نحسااااااسااااًاا بعدالة اوجرااات المتبعة في  

 كلل علماا السلوك عن وجهين للعدالة:
 رائية الجانب الهيكلي في العدالة اإلج

 ويتعلق بالكيفية التي يتم من خاللها صنع القرارات، ولتبقى هذه الكيفية عادلة يجب مراعاة ما يلي:
 أن يكون لألفراد رأل في صنع القرارات المؤثرة عليهم. .1
نعطاا الفرصة لتصحيح األخطاا، أل يجب أن يكون للقرارات التنظيمية نفس فرصة مراجعة األحكام القضائية  .2

 اكم أعلى درجة لتصحيحها. من قبل مح
 تطبيق قواعد وسياسات ثابتة. .3

 عدم التحيز عند ات،ا  القرارات. .4
 الجانب االجتماعي في العدالة اإلجرائية 

،ذل                     ها الموظل من مت قا لة التي يتل عام ناا صااااااانع القرارات، أل بنوعية الم لة األفراد أث عام ية م ويتعلق بكيف
 هذا الجانب بناحيتين: القرارات، ويتأثر اوحساد بالعدالة في 

 مدأ صحة وكفاية المعلومات التي يتلقاها ب،صوص تنفيذ القرارات. .1
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الحساسية االجتماعية: أل مدأ االهتمام الذل يلقاه الفرد عند حدوث نتائج نير مرضية في تنفيذ القرارات،   .2
 وطريقة تقييم هذه النتائج ومراعاة ملاعر األفراد وتقديم معلومات كاملة لهم عنها.

اودارية داخل المنظمة،  ُتعد العدالة اوجرائية من المصاااااادر المهمة جًدا للتبادل االجتماعي في كل المساااااتويات
نمو ًجا ُيعتبر األسااااد للكثير من الدراساااات التي تناولت العدالة اوجرائية، ويقوم  (Leventhal, 1980)وقدم ليفنساااال 

 هذا النمو ج على ست قواعد يتم من خاللها الحكم على أل عملية توزيعية بأنها عادلة، وهذه القواعد هي: 
 وتعني تطبيق القرارات على الجميع دون استثناا. قاعدة االستقامة )الثبات(:

تساااتوجب وجود قواعد وتعليمات تمنع األهواا اللااا،صاااية لمت،ذ القرار من التأثير على قراراته في  قاعدة عدم التمييز:
 كل مراحلها. 
القرار من قبل ش،   تتضمن قاعدة الدقة صنع القرار وات،ا ه بناًا على معلومات كافية ودقيقة، وأن ُيت،ذ    قاعدة الدقة:

 مؤهل الت،ا ه وله صالحية ات،ا ه. 
أل أن اللاا،  المتأثر بالقرار يجب أن يحظى بفرصااة تعديله وتغييره نن كان نير راٍض عنه  قاعدة قابلية التصؤؤحيح:

 وفي مرحلة من مراحل هذا القرار.
رارات التي ينجم عنها توزيع الم،رجات وتعني منح العاملين في المنظمة الفرصة للملاركة في صنع الق    قاعدة التمثيل:

 على هؤالا العاملين، بحيث تعكس تلك الملاركة اهتمامات وم،او  العاملين المتأثرين بالقرار. 
لك القرارات وقيمهم           قاعدة األخالق:    تأثرين بت عاملين الم تعكس ضااااااارورة تطابق القرارات في المنظمة مع أعرا  ال

ية لألفراد في المنظمة.                         لك القرارات القيم والمبادئ األخالق لة يحدث عندما ت،الل ت عدا عدم ال فاللاااااااعور ب ية،  األخالق
(Folger & Cropanzano, 1998) 

 ثالًثا: العدالة التفاعلية
حول طبيعة المعاملة الل،صية التي    (Bies and Moag, 1986)لعدالة التفاعلية حسب بايس ومواج  تتمحور ا

يدركها العاملون عند تطبيق القرارات عليهم في المنظمة، وتعكس رأل العامل متلقي القرار عن المعاملة الل،صية التي   
 & Rego)قرارات عليه، ويصاااااافها ريجو وكونها يلااااااعر بها عندما يقوم المدير أو مت،ذ القرار بتطبيق اوجرااات وال

Cunha, 2006)    معهم  ينريبأنها طريقة تصاار  اودارة تجاه العاملين والتي ترتبط بلااكل أساااسااي بطريقة تعامل المد

 وفًقا للمصداقية واالحترام. 
ية وكذلك معرفة ُتعّر  العدالة التفاعلية بمدأ شاااعور الفرد بعدالة المعاملة عند تطبيق بعض اوجرااات الرسااام

 (. 2009هذا الفرد باألسباب التي أدت نلى تطبيق تلك اوجرااات )السعود وسلطان، 
أن العدالة التفاعلية تعكس مدأ نحساد   (Niehoff & Moorman, 2000: 576)وأوضح نيهو  ومورمان  

ت الرسمية، أو معرفته بأسباب   العاملين بعدالة المعامالت التي يحصل عليها المرؤود عندما تطبق عليه بعض اوجرااا 
فإن الطريقة أو األسااااااالوب الذل يعامل به الفرد أثناا تنفيذ بعض             ؛تطبيق تلك اوجرااات، وننه في العديد من الحاالت      

( أن عدالة التفاعالت 2007وقد وضاااح العطول )، اوجرااات الرسااامية يمكن أن تؤثر على نحسااااد هذا الفرد بالعدالة 
 هما: ،الةتتضمن نوعين من العد

 حترام والتقدير الذل يتعامل به المدير مع المرؤوسين.: وتلير نلى مدأ االعدالة العالقات الشخصية
تركز على التوضاااايحات المقدمة للموظفين من خالل توصاااايل المعلومات الضاااارورية حول أسااااباب   عدالة المعلومات: 

 موثوق وأكيد. است،دام نجرااات معينة أو طريقة ت،صي  م،رجات معينة وبأسلوب 
تعيش العااديااد من الماادارد حااالااة من التحااديااات الناااتجااة عن المطااالااب بتحقيق عاادالااة التوزيع واوجرااات       
والتعامالت، وال شااااك أن القيادات واودارات المدرسااااية تؤدل دوًرا مهًما في تعميق ملاااااعلر العدالة التنظيمية، وجعلها 

ضية بين جميع المعلمين ونشباع حاجاتهم وتحقيق أهدا  المدرسة، مما مترس،ة لدأ المعلمين من خالل نيجاد صيغة ُمر
سهم في مناخ يسوده التعاون والمبادرة والثقة، ودعم اآلخرين ، وتعميق المسؤولية المهنية، والمساالة الذاتية، واحترام         ُي

سلوك ال        ساعد على فهم ال لريعات، لذلك فإن النضج الوظيفي لمديرل المدارد ي وظيفي، وتقييم مستوأ التقدم  النظم والت
 الوظيفي للفرد، ونعداد الفرد الت،ا  القرارات المهنية المناسبة والواقعية والمتناسقة مع مرور الوقت.

وبناًا على ما تقّدم فإن مدير المدرساااااة الناجح الناضاااااج وظيفًيا هو القادر على نشاااااعار المعلمين بنزاهة التقييم   
علم الوظيفي والطمأنينة نزاا ترقيته وننصاااافه، وحصاااوله على حقوقه، وننه قادر على  اودارل الذل ينتج عنه رضاااا الم

 نشعار الموظل بالعدالة اونسانية واألخالقية المتفاعلة مع المناخات السائدة في المدرسة.
 السابقة المتعلقة بالنضج الوظيفيالدراسات 

لدأ مديرل المدارد الثانوية العامة في  لكلال عن النضاج الوظيفي  لدراساة هدفت  ( 2009ة )أجرت الصاراير 
ثالث اساااتبانات تم توزيعها على عينة علاااوائية من ت الباحثة صاااممفاألردن وعالقته بأدائهم اودارل وتمكين المعلمين، 
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مدرسااااة ثانوية عامة في عمان بواقع ثالثة معلمين أو ( 100ن )معلم ومعلمة ساااُاحمبوا علااااوائيًا م (300)المعلمين بلغت 

معلمات من كل مدرساااة، وأشاااارت نتائج الدراساااة نلى أن مساااتوأ النضاااج الوظيفي لدأ مديرل المدارد الثانوية ثالث 
 العامة في األردن مرتفع من وجهة نظر المعلمين.

مدأ فعالية برنامج توجيه جمعي مهني في تحسين مستوأ النضج     نلى( التعر  2011هدفت دراسة ال،واجة ) 
ُقسم الطلبة  و ،( طالًبا44المهني ومستوأ التوافق النفسي لدأ عينة قصدية من طلبة جامعة السلطان قابود بلغ عددها )      

وعة ،ضااااعت المجمف( طالًبا، 22تكونت كل مجموعة من ) ن علااااوائيا نلى مجموعتين متساااااويتين ضااااابطة وتجريبية   
أظهرت نتائج الدراسة وجود  ،التجريبية لبرنامج التوجيه الجمعي المهني ، فيما لم تتلق المجموعة الضابطة لهذا البرنامج

فروق  ات داللة نحصااائية بين متوسااطات المجموعتين على االختبار المجالي لمقياسااي النضااج المهني والتوافق النفسااي  
 لصالح المجموعة التجريبية.

( بدراسة هدفت نلى معرفة مهارات ات،ا  القرار المهني والكلل عن مستوأ النضج       2012دل )قامت الصاع 
، في المدينة المنورة   وطالبة في المرحلة الثانوية       ا( طالب  286وتكونت عينة البحث من )    ،المهني لدأ أفراد عينة البحث   

ساااااااتمارة البيانات األولية اي ومقياد القرار ومقياد مساااااااتوأ النضاااااااج المهن ات،ا واسااااااات،دمت الباحثة مقياد مهارة 
 القرار. ات،ا ة بين النضج المهني ونحصائية  ات داللة نيجابيية ارتباطوأظهرت النتائج أنه هناك عالقة  ،الل،صية

لكلل عن مفاهيم النضج المهني وات،ا  القرار، واالتجاه نحو التعليم المهني    ل( 2017وهدفت دراسة المجالي ) 
مهنية للمرحلة األسااااااساااااية العليا في األردن، ولغايات هذه الدراساااااة تم نعداد قائمة بالمفاهيم المقترحة  في كتب التربية ال

موزعة على ثالثة مجاالت هي: مجال النضاااااج المهني، ومجال ات،ا  القرار، ومجال االتجاه نحو التعليم المهني، وقد تم 
التاسع، وة من جميع كتب التربية المهنية للصفو : الثامن، تكون مجتمع الدراسو ،التحقق من صدق األداة وثبات التحليل

واساات،دمت الدراسااة المنهج الوصاافي   ،التي يتم تدريسااها حاليًا في مدارد وزارة التربية والتعليم في األردن، العاشاار و
 سلوب تحليل المحتوأ لكتب التربية المهنية الملمولة في الدراسة.أاست،دم فالتحليلي 

تقييم ومقارنة النضاااااج المهني للبالغين في بدراساااااة هدفت نلى  (Pooja & Abha, 2017)ها وقامت بوجا وأب

أجريت الدراساااااااة على عينة تكونت من  و ،في الهند  (Haldwani)المدارد ال،اصاااااااة والحكومية في مقاطعة هلدواني        

مدرساااة لقياد النضاااج  ممت أداة لدراساااة ال،صاااائ  الديمونرافية االجتماعية لعينة الطالب في كلصااُا، ( طالب200)
أشارت النتائج نلى وجود فروق واضحة في مكونات النضج الوظيفي بين المدارد ال،اصة والحكومية،       و ،الوظيفي لهم

الت،طيط وحل  واختيار الهد ،   والمعلومات الوظيفية،   والتصااااااار ، وكان الفرق واضاااااااحًا في مجاالت تقدير النفس،      ف
 الملكالت ولصالح طالب المدارد ال،اصة.

الكتلااا  العالقة بين مفهوم الذات والنضااج  هدفت ( دراسااة Zahra & Malik, 2018) وماليكأجرت زهرا و

وطالبة تم اختيارهم بالطريقة القصدية  ا( طالًب62تكونت العينة من )و ،لدأ طالب المدارد الثانوية في الباكستاني المهن
ة  ات داللة نحصائية نيجابيية ارتباطوأشارت النتائج نلى وجود عالقة  ،من عدة مدارد في مناطق م،تلفة من الباكستان

 بين متغيرل الدراسة، وحصلت الطالبات على معدالت أعلى من الطالب الذكور.
مساااااااتوأ الوعي المهني لدأ طلبة الفروع المهنية في       ( دراسااااااااة هدفت التعر  نلى   2018وأجرت العليان ) 

مدارد محافظة المفرق وعالقته بالنوع االجتماعي للطلبة ورنبتهم في الت،صااا  المهني ومساااتوأ الصااال الدراساااي   
ا وطالبة من المدارد المهنية في ( طالًب5ختارت ندارات المدارد عينة الدراسااااة المكونة من )، واومسااااتوأ تحصاااايلهم

( فقرة 31المنهج الوصااافي المساااحي للدراساااة وتوزيع مقياد الوعي المهني المكون من )  اسااات،دام تم  ،مفرقمحافظة ال
أظهرت ، وموزعة على ثالثة مجاالت هي المجال المعرفي، والمجال االنفعالي، والمجال المهارل، على أفراد الدراساااااة

ا مهارل عند أفراد الدراسااااااة ، في حين أظهرت النتائج وعًيوال ينفعالبدرجة مرتفعة على المجالين او امهنًي االنتائج وعًي
ة في مستويات الوعي المهني لدأ   نحصائي بدرجة متوسطة على المجال المعرفي للطلبة، وبينت النتائج وجود فروق دالة  

ات الوعي ًا في مسااااتوينحصااااائيي ولصااااالح الذكور، فيما لم ُتظهر النتائج وجود فروق دالة جتماععزأ للنوع االالطلبة ُت
 لمتغيرات الرنبة في الت،ص  ومستوأ الصل الدراسي ومستوأ التحصيل. أعزالمهني ُت
تحرل العدالة التنظيمية لدأ رؤساااا األقسااام األكاديمية في الجامعات  لدراسااة هدفت  (2006)أجرت ساالطان و

من الهيدات  ا( عضاااو450)األردنية الرسااامية من وجهة نظر أعضااااا الهيدات التدريساااية، وتكونت عينة الدراساااة من    
التدريساااااية األردنيين المتفرنين الذين هم على رأد عملهم، تم اختيارهم بطريقة طبقية علاااااوائية، واسااااات،دمت الباحثة 

هي: مقياد الرضاااا الوظيفي ومقياد العدالة التنظيمية الذل عدلته الباحثة  ،ثالث أدوات موجهة ألعضااااا هيدة التدريس
، ، ومقياد الوالا التنظيمي الذل أعده بورتر وزمالؤه(Niehoof & Morman, 1993)ومورمان عن تصميم نيهو   

 وأشارت نتائج الدراسة نلى أن مستوأ العدالة التنظيمية لدأ رؤساا األقسام كان مرتفعًا.
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( دراسااااااة تبحث في أثر العدالة التنظيمية من Fernandes & Awamleh, 2006أجرأ فرناندز وعواملة )و

عناصااااااار: العدالة التوزيعية، والعدالة اوجرائية والعدالة التفاعلية على األداا الذاتي والرضااااااااا الوظيفي                    ةثالث خالل 
واسااااااات،دم   ،مارات العربية المتحدة   ت الدراساااااااة على الموظفين في القطاع الحكومي في او   ي جر،وأللموظفين المغتربين

والعالقات االرتباطية لتحليل البيانات التي تم جمعها، وأظهرت النتائج أن  نحدارتحليل االوحصاا الوصفي ،   الباحثان او
 اأن للعدالة تأثير    ومارات العربية المتحدة،     العدالة التفاعلية والتوزيعية لها تأثير نيجابي على رضااااااااا وأداا مواطني او          

 على رضا المغتربين وليس على ندراكهم وتقديرهم لذاتهم. انيجابي
المدارد االبتدائية  يرلنظهار آراا مد نلى ( بدراسة هدفت,2008Aydin & Karamanرمان )قامت آيدن وكو

التفاعلي  واوجرائي، وفي تركيا حول العدالة التنظيمية الحالية والمعمول بها بين المعلمين من خالل األبعاد التوزيعي،            
نقرة حول العدالة التنظيمية المتبعة من خالل ( مدير مدرسااة ابتدائية حكومية في أ11تم اسااتطالع آراا )ف ،والتصااحيحي

 :مثل  ،يوزعون العدالة التنظيمية على أمور    يرينوقد أظهرت النتائج أن المد    ،التحاليل المفاهيمية ومجموعات نقاشاااااااية         
ظهرت بعض العوامل المؤثرة أو ،توزيع الطالب على الصاافو ، والبرامج الدراسااية وتقييم األداا، والمكافآت، والغياب،

قوانين وحجم المدرساااااااة، ووعزوها نلى تصاااااااورات المعلمين للعدالة،  يرونلى العدالة التنظيمية التي يمارساااااااها المد ع
يلجأون نلى االلتزام  يريننه عند وقوع أل خطأ في العدالة التنظيمية، فإن المدأبينت و ،وساااياساااات وزارة التعليم الوطني

 بالتعليمات والقوانين لحل الملكلة واالعتذار.
تحديد تصاااااااورات معلمي المدارد الثانوية الحكومية التركية حول         ل (Yilmaz, 2010)وهدفت دراساااااااة يلمز    

 ،ومعلمة في تركيا ا( معلًم322تكونت عينة الدراسة من )و ،العدالة التنظيمية، واست،دم الباحث المنهج الوصفي التحليلي
، نظيمية من وجهة نظر المعلمين والمعلمات كانت كبيرة   بينت نتائج الدراساااااااة أن درجة ممارساااااااة المديرين للعدالة الت      و
بينت وجود فروق  ات داللة نحصائية لمتغير الجنس لصالح الذكور، وسنوات ال،دمة لصالح الفدة  ات سنوات ال،دمة      و

 ، بينما ال توجد فروق دالة نحصائيًا في متغير المؤهل العلمي. راألكث
تحليل أثر نحساد العاملين بالعدالة التنظيمية ممثلة بأبعادها الثالثة:  نلى ( دراسة هدفت2012أجرأ أبو تايه )و

العدالة التوزيعية والعدالة اوجرائية والعدالة التعاملية على ساااالوك المواطنة التنظيمية في مراكز الوزارات الحكومية في 
( مسااتجيبًا في 326ي تم الحصااول عليها من )أظهرت النتائج التو ،سااتبانة لجمع بيانات الدراسااةتم اساات،دام االو ،األردن

ودراك الموظفين للعدالة التنظيمية على سااالوك المواطنة التنظيمية وعلى  انيجابي امراكز الوزارات األردنية أن هناك أثًر
 جميع أبعادها.

أداا  معرفة مساااااااتوأ العدالة التنظيمية وأثره على     نلى ( بدراساااااااة هدفت    2014قام عبابنة وهياجنة والواكد )      و
ساااااااتبانات على عينة     اقام الباحثون بتوزيع    ،العاملين في بنك تنمية المدن والقرأ األردني من وجهة نظر العاملين فيه         

وقد  ،( فرعًا11دارية في البنك بجميع فروعه والبالغ عددها )من م،تلل المستويات او  ا( فرًد170علوائية مكونة من ) 
ظيمية في البنك جاات بمساااتوأ قليل، ووجود تأثير دال نحصاااائيا للعدالة التنظيمية أظهرت نتائج الدراساااة أن العدالة التن

يًا تُ                    لة نحصااااااااائ عاملين، ووجود فروق دا ية( على أداا ال فاعل ية، والت عادها الثالثة )التوزيعية، واوجرائ عزأ لمتغير بأب
 )الُمسّمى الوظيفي(، ولصالح تقديرات العاملين  ول الُمسمى الوظيفي )موظل(.

لكلل عن درجة ممارسة العدالة التنظيمية السائدة في الجامعات    ل( بإجراا دراسة هدفت  2016قامت دراوشة ) 
( عضااوا من 378تكونت عينة الدراسااة من )و ،األردنية وعالقتها بالثقة التنظيمية من وجهة نظر أعضاااا هيدة التدريس

أظهرت النتائج أن مسااتوأ و ،( فقرة32الدراسااة على ) احتوت اسااتبانةو ،أعضاااا هيدة التدريس في الجامعات األردنية
 وأظهرت النتائج المتعلقة بالعدالة التنظيمية وجود ،العدالة التنظيمية كان متوسًطا بينما كان مستوأ الثقة التنظيمية مرتفع  

اديمية لصالح رتبة  عزأ لمتغير نوع الجامعة لصالح الجامعات الحكومية، ولمتغير الرتبة األك ُتفروق  ات دالة نحصائية  
كما كلفت النتائج المتعلقة بالثقة التنظيمية عن عدم وجود فروق  ات دالة نحصائية تعزأ لمتغير نوع الجامعة أو    ،ستا  أ

كلااافت الدراساااة عن وجود عالقة نيجابية  ات داللة نحصاااائية بين العدالة التنظيمية والثقة و ،الرتبة األكاديمية أو الجنس
 التنظيمية. 

العالقة بين العدالة التنظيمية والوالا التنظيمي لدأ       دراساااااااة هدفت للكلااااااال عن    ( 2016عبد الفتاح )  أ وأجر
سنة التحضيرية في جامعة تبوك      شتملت العينة على   ،أعضاا هيدة التدريس بال هم اختيارعضو هيدة تدريس تم   (686)ا

أبعاد العدالة التنظيمية، والثانية لقياد الوالا  اسااااات،دم الباحث أداتان للدراساااااة األولى لقياد  ،بطريقة علاااااوائية منظمة
جاات درجة تطبيق العدالة التنظيمية من قبل ندارة الساااانة التحضاااايرية متوسااااطة، وتقديرات أعضاااااا هيدة   و ،التنظيمي

العدالة وأظهرت النتائج وجود معامالت ارتباث نيجابية بين درجة ، التدريس عن الوالا التنظيمي كانت بدرجة متوسااااطة
 التنظيمية في السنة التحضيرية ودرجة الوالا التنظيمي لدأ أعضاا هيدة التدريس.

العالقات المتبادلة بين المعتقدات األساااسااية والتوقعات على قدرة المدير  (La Batt,2016)بحثت دراسااة البات 

تألل مجتمع الدراساااااااة من ثالثة     و ،على تهيدة الظرو  للعدالة والتميز التي تؤدل نلى زيادة تحصااااااايل جميع الطالب       
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ممن أثبتوا نجاحهم في زيادة تحصااااااايل طالب المدارد       في الواليات المتحدة األمريكية    مديرين في المدارد االبتدائية      
شاااااملت البيانات على المقابالت شااااابه المنظمة، وتدريج   (، و2016ة2015) الم،تارة خالل فصااااالي ال،ريل واللاااااتاا  

أظهرت النتائج تطور ش،صية و ،تم جمعها خالل فترة الدراسة باست،دام منهجية التصويرالملاركين، والمالحظات التي 
ساااؤال البحث وهو: كيل تؤثر المعتقدات اللااا،صاااية والهياكل التنظيمية وعمليات صااانع القرار  نالملااااركين لإلجابة ع

رسااات القيادة األخالقية الديمقراطية الثالثة أظهروا مما يرينوجدت الدراسااة أن هؤالا المد ،على ممارسااة المدير للعدالة
اختتمت الدراسااة ببناا أوجه اللاابه بين المعتقدات الرئيسااة والهياكل التنظيمية   و ،ن بتجاربهم اللاا،صااية والمهنية ومتأثر

 والعمليات التي تست،دم لدعم العدالة والتميز لجميع الطالب. 
ظيمية لدأ رؤساااااااا أقسااااااام التمريض في  ( دراسااااااة حول درجة ممارسااااااة العدالة التن 2017أجرأ النجار )و

ممرض  (401)است،دم المنهج الوصفي التحليلي على عينة الدراسة التي تكونت من     ف، في األردن المستلفيات ال،اصة    

وأظهرت نتائج الدراسااة أن الدرجة الكلية لممارسااة   ،وممرضااة، واساات،دم أداتين للدراسااة، تحقق من صاادقهما وثباتهما   
 كانت مرتفعة. العدالة التنظيمية 

من خالل اسااااتعراض الدراسااااات السااااابقة ُيالحظ أنها تباينت فيما بينها من حيث العينات التي اساااات،دمتها ومن  
حيث أدواتها وأهدافها وقد اسااتفادت الدراسااة الحالية من الدراسااات السااابقة في نعداد أداتي الدراسااة، وصاايانة ملااكلتها، 

 واوجرااات اوحصائية المست،دمة فيها.واالطالع على المفاهيم الواردة فيها، 
وما يميز الدراساااة الحالية عن الدراساااات الساااابقة تناولها للعالقة االرتباطية بين مساااتوأ النضاااج الوظيفي لدأ   
مديرل المدارد الثانوية ال،اصااة في محافظة العاصاامة عمان، وعالقته بالعدالة التنظيمية من وجهة نظر معلميهم، وهو 

 في حدود علم الباحثين(.)ل من الدراسات السابقة ما لم تبحثه أ
 المنهجية واإلجراءات

 منهجية الدراسة:
 اعتمدت الدراسة الحالية منهج البحث الوصفي االرتباطي، و لك لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها.

 مجتمع الدراسة:
مؤساااااساااااات التربوية المسااااايحية في تكون مجتمع الدراساااااة من جميع معلمي ومعلمات مدارد األمانة العامة لل

( معلما ومعلمة حسااب نحصااائيات وزارة 720( والبالغ عددهم )2019ة2018محافظة العاصاامة عمان للعام الدراسااي )
 التربية والتعليم ومكتب األمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية.

 عينة الدراسة:
( تقريبا من مجتمع الدراسااااة، وقد بلغت %19)تم اختيار عينة الدراسااااة بالطريقة العلااااوائية البساااايطة بنساااابة  

 ( معلًما ومعلمة.135)
 أداتا الدراسة:

قام الباحثان بتطوير أداتي الدراساااااة من خالل الرجوع نلى بعض الدراساااااات الساااااابقة  ات الصااااالة بمتغيرات   
 الدراسة، وتكونت من:

 استبانة النضج الوظيفي(:)ة األولى أداة الدراس .3
تم تطويرها بالرجوع نلى األدب النظرل المتعلق بالنضااااج الوظيفي، والدراسااااات السااااابقة  ات الصاااالة، مثل:    

( فقرة موزعة على ثالث 62(، فتكونت بصاااورتها األولية من )2016(، ودراساااة قلاااوع ) 2009دراساااة الصااارايرة ) 
 تحقيق الهد . –الثقافة وال،برة والمهارة  –العاطفي مجاالت، هي: االهتمام بالفرد ودعمه 

 أداة الدراسة الثانية )استبانة العدالة التنظيمية(: .4
تم تطويرها بالرجوع نلى االدب النظرل المتعلق بالعدالة التنظيمية، والدراساااااات الساااااابقة  ات الصااااالة، مثل:   

(، وتكونت بصااورتها 2014وهياجنة والواكد ) (، ودراسااة عبابنة2012(، ودراسااة أبو تايه )2017دراسااة اللاامرل ) 
 االعدالة التفاعلية. –العدالة اوجرائية  –( فقرة موزعة على ثالث مجاالت، هي: العدالة التوزيعية 44األولية من )

 صدق أداة الدراسة األولى )استبانة النضج الوظيفي(:
األولية على محكمين من  ول ال،برة واالختصاص تم التحقق من صدق )استبانة النضج الوظيفي( في صورتها 

من أعضاا هيدة التدريس في عدد من الجامعات األردنية ، و لك بهد  الوقو  على دالالت الصدق الظاهرل لها، وتم    
التحكيم وفًقا لمدأ مالامة الفقرات للمقياد وساااااالمة صااااايانتها، ومدأ وضاااااوح المعنى من الناحية اللغوية، وتم األخذ  

( فأكثر من آراا المحكمين، فتم %80ظات المحكمين، مع اوبقاا على الفقرات التي حصااااالت على موافقة بنسااااابة)بمالح
 ( فقرة.40( فقرة من أداة الدراسة بصورتها األولية لتصبح األداة بصورتها النهائية مكونة من )22حذ  )

 صدق أداة الدراسة الثانية )استبانة العدالة التنظيمية(:
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اساااتبانة العدالة التنظيمية( بعرضاااها في صاااورتها األولية على محكمين من  ول ال،برة  (من صااادق  تم التحقق

واالختصااااااص من أعضااااااا هيدة التدريس في عدد من الجامعات األردنية ، و لك بهد  الوقو  على دالالت الصااااادق 
ومدأ وضاااااوح المعنى من الناحية  الظاهرل لها، وتم التحكيم وفًقا لمدأ مالامة الفقرات للمقياد وساااااالمة صااااايانتها،

( فأكثر من %80اللغوية، وتم األخذ بمالحظات المحكمين، مع اوبقاا على الفقرات التي حصااااالت على موافقة بنسااااابة )
( 31( فقرة من أداة الدراسة بصورتها األولية لتصبح األداة بصورتها النهائية مكونة من )13آراا المحكمين، فتم حذ  )

 فقرة.
 استبانة النضج الوظيفي(:)اة األولى للدراسة ثبات األد

، من (test – retest)تم التأكد من ثبات اساااااتبانة النضاااااج الوظيفي باسااااات،دام طريقة االختبار ونعادة االختبار 

( معلمة من خارج عينة الدراساااة، وبعد مرور أسااابوعين  25خالل تطبيق االساااتبانة على عينة اساااتطالعية تكونت من ) 
لى أفراد العينة أنفساااهم، واسااات،دام معامل ارتباث بيرساااون لحسااااب معامل الثبات، وتم اسااات،دام معادلة     أعيد تطبيقها ع

 ( يبين قيم معامالت الثبات.1كرونباخ ألفا ويجاد معامل االتساق الداخلي، والجدول )
 واالتساق الداخلي( قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة األولى بطريقتي إعادة االختبار 1الجدول )

(، وتراوحت  0.85معامالت االرتباث بيرساااااااون للدرجة الكلية قد بلغت )        ( أن قيم 1يالحظ من نتائج الجدول )  
هذه القيم  تعد  و( 0.86( و )0.83، أما قيم االتساااااااااق الداخلي فقد تراوحت ما بين )       (0.83( و )0.79األبعاد ما بين)   

 .مناسبة ألنراض هذه الّدراسة
 التنظيمية(:استبانة العدالة )ثبات األداة الثانية للدراسة 
 )استبانة العدالة التنظيمية( من خالل:الّدراسة الجزا الثاني من أداة تّم الّتأّكد من ثبات 

( معلمة 25: و لك من خالل الّتطبيق على عّينة استطالعّية مكّونة من )(test-retest)طريقة االختبار وإعادة االختبار 

رادها وبعد مرور أسااااااابوعين جرأ نعادة التطبيق على أفراد العّينة     من خارج عّينة الّدراساااااااة، ن  طبّق المقياد على أف    
(، 0.85أنفسهم، وتّم حساب معامل االرتباث بين الّتطبيقين األّول والّثاني باست،دام معامل ارتباث بيرسون، فبلغت قيمته )

 ( يبين  لك.2والجدول )
 
 
 

 الثانية بطريقتي إعادة االختبار واالتساق الداخلي( قيم معامالت الثبات ألداة الدراسة 2الجدول )

(، وتراوحت  0.84( أن قيم معامالت االرتباث بيرساااااااون للدرجة الكلية قد بلغت )        2الجدول ) يالحظ من نتائج  
هذه القيم  تعد  و(، 0.81( و)0.86، أما قيم االتسااااااااق الداخلي فقد تراوحت ما بين )      (0.82( و)0.77المجاالت ما بين )  

 .مناسبة ألنراض هذه الّدراسة
 الدراسة:تطبيق إجراءات 

 :تيةات اآلجراااتباع اوقام الباحثان ب لتحقيق أهدا  الدراسة

 تحديد مجتمع الدراسة واختيار العينة المناسبة.  -

 تطوير أداتي الدراسة ونيجاد الصدق والثبات لألداتين. -

 معامل االّتساق الداخلّي معامل ارتباط بيرسون المجــــــــــال الّتسلسل

 0.83 0.79 االهتمام بالفرد ودعمه العاطفي 1

 0.85 0.80 الثقافة وال،برة والمهارة 2

 0.86 0.83 تحقيق الهد  3

  0.85 الّدرجة الكلّية

 معامل االّتساق الداخلّي معامل ارتباط بيرسون المجــــــــــال الّتسلسل

 0.81 0.80 العدالة التوزيعية 1

 0.86 0.82 العدالة اوجرائية  2

 0.82 0.77 العدالة التفاعلية 3

  0.84 الّدرجة الكلّية
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عمان العربية موجه نلى األمانة العامة للمؤسسات التربوية المسيحية  الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة -
 في األردن.

ى نحصائية بأعداد معلمي ومعلمات المدارد الثانوية ال،اصة الملمولة بالدراسة من مكتب األمانة الحصول عل -
 العامة للمؤسسات التربوية المسيحية ومن الموقع االلكتروني لوزارة التربية والتعليم.

وحصائية للعلوم توزيع أداة الدراسة على أفراد العينة، ثم استرجاعها وندخالها نلى الحاسوب باعتماد الرزم ا -
( استبانة، فبلغت نسبة االسترجاع 135( استبانة واسترجاع )150االجتماعية، لمعالجتها نحصائيًا، فتم توزيع )

(90% .) 

ويعر  بمقياد (، 1932)عام  (Likert) ليكرت للمقياد الذل وضعه العالما تبًع أداةالدراسةممت ُص -

عطي خمس نجابات لكل فقرة من عتماد المقياد ال،ماسي الذل ُيا،وفي هذه الدراسة تم  (Likert Scale)ليكرت

عرض فقرات االستبانة م ن  تة الفقر نرقمية تمثل درجة اوجابة ع اوُتعطى فيه اوجابات أوزاًن ،ستبانةفقرات اال
 .موافقتهم عليها درجةد يتحدأفراد العينة،لعلى 

 :وقد است،دمت المعادلة التالية
1−5

3
     =

4

3
    =1.33 

 1.33طول الفدة= 
 وقد تم است،دام ثالثة معايير للحكم على الفقرات:

 (.2.33-1درجة من،فضة من )
 (.3.67-2.34)درجة متوسطة من 
 (.5.00 3.68-درجة مرتفعة من )

 
 اإلحصائية: اتالمعالج

 .والرتب ات المعياريةنحرافاالالمتوسطات الحسابية واست،دام لإلجابة عن السؤالين األول والثاني تم  -

، واست،دام معادلة كرونباخ ألفا واختبار نعادة بيرسون ارتباثمعامل است،دام لإلجابة عن السؤال الثالث تم و -
 ( ويجاد معامل االتساق الداخلي لألداة.test-retestاالختبار)

 نتائج الدراسة
 نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة األول: 

لإلجابة عن هذا السااااؤال تم اساااات،راج المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارساااة  
 ( يبين  لك.3) مديرل المدارد الثانوية ال،اصة لإلدارة بالتجوال من وجهة نظر المعلمين، والجدول

لنضج الوظيفي لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في ل نحرافات المعيارية والرتبالمتوسطات الحسابية واال( 3الجدول )
 محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر معلميهممرتبة تنازليًا

 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال التسلسل

 مرتفع 1 0.65 4.28 تحقيق الهد  3

 مرتفع 2 0.65 4.26 والمهارةالثقافة وال،برة  2

 مرتفع 3 0.64 4.22 االهتمام بالفرد ودعمه العاطفي 1

 مرتفعة 0.60 4.25 الدرجة الكلية

( أّن مسااااتوأ النضااااج الوظيفي لدأ مديرل المدارد الثانويةال،اصااااة في محافظة  3ُيالحظ من نتائج الجدول )
(،  0.60( بانحرا  معيارّل )4.25العاصااامة عمان من وجهة نظر معلميهم كانت مرتفعة، ن  بلغ المتوسااّاط الحساااابّي )  

(، 4.28متوّسط حسابّي )   " تحقيق الهد " ب مجالوجاات األبعاد جميعها في المستوأ المرتفع، وجاا في الّرتبة األولى  
( 4.22"االهتمام بالفرد ودعمه العاطفي" بمتوساّاط حسااابّي ) مجال(، وفي الرتبة األخيرة جاا 0.65وانحرا  معيارّل )
 (.0.64وانحرا  معيارّل )

 فكانت الّنتائج على الّنحو اآلتي: مجالأّما بالّنسبة لفقرات كّل 

 "االهتمام بالفرد ودعمه العاطفي": مجال .1
"االهتمام بالفرد ودعمه  مجالنيجاد المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والمستوأ لفقرات       تّم

 ( ُيبّين  لك. 4والجدول ) ،العاطفي" لدأ مديرل المدارد الثانوية ال،اصة في العاصمة عمان
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"االهتمام بالفرد ودعمه العاطفي"  مجاللفقرات  توىلمسالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب وا( 4الجدول )
 في العاصمة عمان مرّتبة تنازليًّا. لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة

 الفقـــــــــــــــرات  الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المستوى الرتبة 

 مرتفع 1 0.76 4.50 يعامل المعلمين باحترام. -10

 مرتفع 2 0.80 4.40 يمتلك المدير القدرة على تحمل المسؤولية. -13

 مرتفع 3 0.72 4.37 يمتلك الطالقة اللفظية.  -2

 مرتفع 4 0.83 4.32 يعمل على خلق جو من العالقات اونسانية في بيدة العمل.  -1
 مرتفع 5 0.77 4.30 يقدر التعاون لدأ معلميه. -11

 مرتفع 6 0.85 4.29 المعلمين.يقيم عالقات طيبة مع  -7

 مرتفع 7 0.89 4.23 يمتلك القدرة على اوصغاا للعاملين بالمدرسة بلكل جيد. -4
 مرتفع 8 0.84 4.20 يتفهم ملكالت المعلمين في المدرسة. -3

 مرتفع 9 0.87 4.18 يمتلك مقومات ضبط النفس. -14

 مرتفع 10 0.89 4.16 يلجع عالقات المعلمين بزمالئهم. -9

 مرتفع 11 0.92 4.13 يؤكد على الحرية الفكرية للمعلمين. -5

 مرتفع 12 0.89 4.10 يست،دم التعزيز اويجابي. -6

 مرتفع 13 0.98 3.95 يقدم الحوافز المعنوية للمعلمين بما يتالام مع جهدهم المبذول. -8
 مرتفع 14 1.09 3.91 يتعامل مع جميع المعلمين على نحو متساٍو. -12

 ةمرتفع  0.64 4.22 الكلية الدرجة 

"االهتمام بالفرد ودعمه العاطفي "لدأ مديرل  مجال( أّن المتوسااط الحسااابي لفقرات  4يتبّين من نتائج الجدول )
(،  0.64( بانحرا  معيارّل )4.22المدارد الثانوية ال،اصااااااة في العاصاااااامة عمان، جاا بالمسااااااتوأ المرتفع ن  بلغ ) 

(، وجاات 3.91-4.50في الدرجات المرتفعة، فقد تراوحت المتوسااّاطات الحساااابّية ما بين )  المجالوجاات فقرات هذا 
( وانحرا  معيارل 4.50( التي نصت على " ُيعامل المعلمين باحترام"، بمتوّسط حسابّي )    10األولى الفقرة )في الّرتبة 

" .( التي نصااااااات على " يتعامل مع جميع المعلمين على نحو متسااااااااوٍ    12(، وفي الّرتبة األخيرة جاات الفقرة )  0.76)
ن السااابب نلى ندراك مديرل المدارد للدور الهام . ويعزو الباحثا(1.09( وانحرا  معيارل )3.91بمتوسااّاط حساااابّي ) 

للمعلمين في العملية التعليمية التعلمية، وأن احترام المعلم يؤثر على اسااتعداده في النجاح واتقان عمله ومواجهة التحديات 
 التي تقابله.

 "الثقافة والخبرة والمهارة ": مجال .2
"الثقافة وال،برة    مجال ّية والّرتب والمساااااااتوأ لفقرات   تّم نيجاد المتوسااااااّاطات الحساااااااابّية واالنحرافات المعيار      

 ( ُيبّين  لك.5والجدول ) ،العاصمة عمانمحافظة والمهارة " لدأ مديرل المدارد الثانوية ال،اصة في 
"الثقافة والخبرة والمهارة" لدى  مجاللفقرات  مستوىالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب وال( 5الجدول )

 العاصمة عمان مرّتبة تنازليًّا.محافظة مديري المدارس الثانوية الخاصة في 

 الحسابّي المتوّسط الفقرة الّتسلسل
 االنحراف
 المعياري

 المستوى الّرتبة

 مرتفع 1 0.71 4.49 يتقيد بالقوانين الصادرة من الوزارة. -23

 مرتفع 2 0.85 4.41 العمل.يتحمل ضغط  -21

 مرتفع 3 0.67 4.39 يلجع العمل ضمن الفريق. -15

 مرتفع 4 0.85 4.35 يقدم المصلحة العامة على ال،اصة. -20

 مرتفع 5 0.85 4.32 يمتلك الرنبة في النمو المهني لتطوير  اته. -22

 مرتفع 6 0.86 4.31 يتبنى رؤية تربوية واضحة. -18

 مرتفع 7 0.78 4.29 آلية العمل لمعلميه.يوضح  -24

 مرتفع 8 0.83 4.22 قناع لمعلميه.لديه مهارة او -17

25- 
يساهم مع المعلم في توظيل األنلطة المدرسية 

 ل،دمة المادة التعليمية.
 مرتفع 8 0.85 4.22

 مرتفع 10 0.81 4.21 يساعد في حل ملكالت معلميه. -19

 مرتفع 11 0.90 4.12 العمليات اودارية.يست،دم الحاسوب في  -16
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 مرتفع 12 1.03 3.81 يقوم بالزيارات اوشرافية للمعلمين. -26

 مرتفعة 0.65 4.26 الدرجة الكلية

( أّن المتوساااااااط الحساااااااابي لفقرات المجال "الثقافة وال،برة والمهارة" لدأ مديرل          5يتبّين من نتائج الجدول )  
( 4.26العاصااااامة عمان، جاا بالمساااااتوأ المرتفع ن  بلغ المتوسااااّاط الحساااااابّي )محافظة المدارد الثانوية ال،اصاااااة في 

وّسطات الحسابّية ما بين    (، وجاات فقرات هذا المجال في المستوأ المرتفع، فقد تراوحت المت 0.65بانحرا  معيارّل )
( التي نصاااااااات على " يتقيد بالقوانين الصااااااااادرة من الوزارة."    23(، وجاات في الّرتبة األولى الفقرة )   4.49-3.81)

( التي نصااات على "يقوم 26(، وفي الّرتبة األخيرة جاات الفقرة )0.71( وانحرا  معيارل )4.49بمتوسااّاط حساااابّي ) 
ويعزو الباحثان السبب نلى وعي   (.1.03( وانحرا  معيارل )3.81بمتوّسط حسابّي )   بالزيارات اوشرافية للمعلمين." 

 مديرل المدارد ألهمية الت،طيط، ومصادر العمل، وأهمية المعلومات المهنية، ومهارات صنع القرار.
 "تحقيق الهدف ": مجال .3

"تحقيق الهد " لدأ  مجاللفقرات  تّم نيجاد المتوساااّاطات الحسااااابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والمسااااتوأ
 ( ُيبّين  لك.6والجدول ) ،مديرل المدارد الثانوية ال،اصة في العاصمة عمان

"تحقيق الهدف" لدى مديري  مجاللفقرات  مستوىالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب وال( 6الجدول )
 العاصمة عمان مرّتبة تنازليًّا.محافظة المدارس الثانوية الخاصة في 

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 المستوى الّرتبة المعياري االنحراف

 مرتفع 1 0.66 4.50 يتابع دوام المعلمين. -36
 مرتفع 2 0.80 4.47 يبدأ دوامه بتفقد الطابور الصباحي. -35
 مرتفع 3 0.75 4.38 يحث المعلمين على تحسين أدائهم الصفي. -34
 مرتفع 4 0.87 4.36 يتابع )نتائج وتوصيات( االجتماعات المدرسية. -32
 مرتفع 5 0.79 4.33 يعقد االجتماعات المدرسية بلكل دورل. -37
يعمل المدير على تحسين ظرو  العمل داخل  -27

 المدرسة.
 مرتفع 5 0.82 4.33

 مرتفع 7 0.81 4.31 يلر  على وضع الجدول المدرسي. -38
 مرتفع 8 0.91 4.30 يتابع سير االختبارات المدرسية بكافة أشكالها. -31
 مرتفع 9 0.87 4.29 ينجز األعمال المدرسية حسب األولويات. -33
 مرتفع 10 0.82 4.28 يطبق األساليب العلمية الحديثة في عمله. -28
 مرتفع 11 0.89 4.22 يفوض بعض المهام للمعلمين في المدرسة. -29
 مرتفع 12 0.98 4.16 يتابع )التقارير والسجالت ال،اصة( بالمعلمين. -30
 مرتفع 13 0.96 4.06 يتأكد من جودة األجهزة والوسائل التعليمية. -40
 مرتفع 14 1.04 3.96 يقوم بالزيارات الصفية الهادفة. -39

 ةمرتفع 0.650 4.28 الّدرجةالكلّية

( أّن المتوسط الحسابي لفقرات المجال "تحقيق الهد " لدأ مديرل المدارد الثانوية   6الجدول )يتبّين من نتائج 
( بانحرا  معيارّل 4.28العاصااامة عمان، جاا بالمساااتوأ المتوساااط ن  بلغ المتوسااّاط الحساااابّي )   محافظة ال،اصاااة في 

(، 3.96-4.50ات الحسااابّية ما بين )(، وجاات فقرات هذا المجال في المسااتوأ المرتفع، فقد تراوحت المتوساّاط0.65)
( وانحرا  4.50( التي نصااااات على " يتابع دوام المعلمين." بمتوسااااّاط حساااااابّي )36وجاات في الّرتبة األولى الفقرة )

( التي نصاات على " يقوم بالزيارات الصاافية الهادفة." بمتوساّاط 39(، وفي الّرتبة األخيرة جاات الفقرة )0.66معيارل )
ويعزو الباحثان الساااااببإلى ندراك مديرل المدارد ألهمية توفير الدورات (.0.65وانحرا  معيارل ) (3.96حساااااابّي )

التدريبية للمعلمين، وتحديد مساااااااارات االتصاااااااال لنقل القرارات والتعليمات والمعلومات، وتوزيع األعمال والواجبات              
 وتحديد المسؤوليات،وتوفير مناخ عمل مالئم لهم.

ال الدراسة الثاني الذي نصه: ما درجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية نتائج اإلجابة عن سؤ
 الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر معلميهم؟

لإلجابة عن هذا السااااؤال تم اساااات،راج المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارساااة  
لة التنظيمية لدأ م         عدا مة عمان من وجهة نظر معلميهم ،                   ال عاصااااااا ثانوية ال،اصااااااااة في محافظة ال مدارد ال ديرل ال

 ( يبين  لك.7والجدول)
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس ( 7الجدول )
 لميهم مرتبة تنازليًاالثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر مع

 المجال التسلسل
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 درجةال الرتبة

 ةمرتفع 1 0.74 4.16 العدالة اوجرائية 3

 ةمرتفع 2 0.76 4.11 العدالة التفاعلية 1

 ةمرتفع 3 0.75 4.05 العدالة التوزيعية 2

 ةمرتفع 0.71 4.11 الدرجة الكلية 

( أّن درجة ممارسااااااة العدالة التنظيمية لدأ مديرل المدارد الثانوية ال،اصااااااة في  7نتائج الجدول )ُيالحظ من 
( بانحرا  معيارّل 4.11محافظة العاصااااامة عمان من وجهة نظر معلميهمكانت مرتفعة، ن  بلغ المتوسااااّاط الحساااااابّي )  

(، 4.05 -4.16ّسطات الحسابّية ما بين ) جميعها في المستوأ المرتفع، ن  تراوحت المتو  لمجاالت(، كما جاات ا0.71)
( ، وجاا في 0.74(، وانحرا  معيارّل )4.16"بمتوسااااّاط حساااااابّي )  العدالة اوجرائية"  مجالوجاا في الّرتبة األولى 

ويعزو الباحثان الساابب  (.0.75( وانحرا  معيارل )4.05" بمتوسااط حسااابي )العدالة التوزيعية " مجالالرتبة األخيرة 
باألمان الوظيفي وأن جميع المعلمين                  ية في تحقيق اللاااااااعور  لة التنظيم عدا ية دور ال مدارد ألهم مديرل ال نلى ندراك 
سااااواسااااية مما يؤثر نيجاًبا على ننجازهم ونن،راطهم في عملهم، وألنهم وصاااالوا درجة عالية من النضااااج الوظيفي الذل  

 يحقق العدالة التنظيمية. 
 فكانت الّنتائج على الّنحو اآلتي:مجال بالّنسبة لفقرات كّل  أّما

 ":العدالة التوزيعية" مجال .1
 ،العدالة التوزيعية"    تّم نيجاد المتوسااااااّاطات الحساااااااابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات بعد "              

 ( ُيبّين  لك.10والجدول )
 

 مرّتبة تنازليًّا. العدالة التوزيعية"" مجالت المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات المتوّسطات الحسابّية واالنحرافا( 8الجدول )

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة  1 0.82 4.34 يوزع )األدوات والمستلزمات التعليمية( بلكل عادل بين المعلمين. 4
 مرتفعة  2 0.90 4.29 االستفادة من نمكانات المدرسة بما يتناسب مع عملهم.ُيتيح للمعلمين فرصة  8
 مرتفعة  3 0.84 4.27 يتيح الفرصة للمعلمين لالستفادة من نمكانات المدرسة بما يناسب عملهم. 10
 مرتفعة  4 0.86 4.18 ُيكلل المعلمين بالمهام التي تتناسب مع قدراتهم الذاتية. 7
 مرتفعة  5 0.95 4.00 الجدول المدرسي على المعلمين بعدالة.يوزع نصاب  3
 مرتفعة  5 0.96 4.00 يحرص أن تكون االمتيازات التي يحصل عليها المعلمين مناسبة مع الجهد المبذول. 9
 مرتفعة  7 0.91 3.97 يوزع مدير المدرسة أعباا العمل على المعلمين بلكل مالئم. 1
 مرتفعة  7 1.06 3.97 م مع جهدهم المبذول.االمعنوية للمعلمين بما يتاليقدم الحوافز  5
 مرتفعة  9 1.07 3.85 يتبنى اللفافية في توزيع الحوافز والمكافآت على المعلمين. 6
 مرتفعة  10 1.08 3.70 ُيلرك المعلمين في الت،طيط للبرنامج المدرسي. 2

 مرتفعة 0.74 4.16 الكلّية الّدرجة

المدارد   ديرل" لدأ م  العدالة التوزيعية   " مجال ( أّن المتوساااااااط الحساااااااابي لفقرات  8يتبّين من نتائج الجدول )  
( بانحرا  معيارّل 4.16، جاا بدرجة مرتفعة ن  بلغ المتوساّاط الحسااابّي ) في محافظة العاصاامة عمان الثانوية ال،اصااة

(، 3.70-4.34تراوحت المتوسااّاطات الحساااابّية ما بين )  (، وجاات فقرات هذا المجال في الدرجة المرتفعة، فقد0.74)
( التي نصااااااات على " يوزع )األدوات والمساااااااتلزمات التعليمية( بلاااااااكل عادل بين  4وجاات في الّرتبة األولى الفقرة )
( 2( وبدرجة مرتفعة، وفي الّرتبة األخيرة جاات الفقرة )0.82( وانحرا  معيارل )4.34المعلمين." بمتوّسط حسابّي )

( وانحرا  معيارل 3.70التي نصااااات على " ُيلااااارك المعلمين في الت،طيط للبرنامج المدرساااااي" بمتوسااااّاط حساااااابّي )
ويعزو الباحثان السااااابب نلى أهمية نشاااااراك جميع المعلمين في ات،ا  القرار والحصاااااول على  ( وبدرجة مرتفعة.1.08)

 ى شعورهم باالنتماا للمؤسسة التعليمية.المزايا والفرص المتاحة من تدريب ودورات، مما يؤثر نيجاًبا عل

 :"العدالة اإلجرائية" مجال .2
 ،العدالة اوجرائية"   مجال " تّم نيجاد المتوسااااااّاطات الحساااااااابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات            

 ( ُيبّين  لك.9والجدول )



2021

 
 

319 

 مرّتبة تنازليًّا.اإلجرائية"العدالة " مجاللدرجة لفقرات المتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب وا( 9الجدول )

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 1 0.79 4.46 يلتزم بالمعايير األخالقية عند ات،ا  القرارات. -12
 مرتفعة 2 0.77 4.42 بالعمل.يحرص على حضور )االجتماعات واللقااات( المرتبطة  -21

 مرتفعة 3 0.96 4.29 يلرح القرارات للمعلمين ويزودهم بتفاصيل نضافية عند الحاجة. -11
 مرتفعة 4 0.95 4.21 يعّدل المدير القرارات التي يتبين خطؤها الحقًا. -14
 مرتفعة 4 1.02 4.21 يقيم أداا معلميه بطريقة عادلة. -13
 مرتفعة 6 0.79 4.16 القرارات ال،اصة بالعمل المبنية على أسباب منطقية.يت،ذ  -16
 مرتفعة 7 0.85 4.11 يأخذ بمطالب المعلمين وحاجاتهم الل،صية عند ات،ا  القرارات. -15
 مرتفعة 8 0.95 4.09 يعمل على تطبيق القرارات المت،ذة على جميع المعلمين. -17
 مرتفعة 9 0.90 4.04 االدارية المطبقة في المدرسة بالعدالة.تتسم اوجرااات  -18

 مرتفعة 10 0.97 4.01 يجمع المعلومات الدقيقة والكاملة قبل ات،ا  القرارات ال،اصة بالعمل. -20

 مرتفعة 11 1.06 3.74 يتيح المدير للعاملين امكانية االعتراض على القرارات التي ُيصدرها. -19

 مرتفعة 0.76 4.11 الكلّية الّدرجة

المدارد   ديرللدأ م  العدالة اوجرائية"  "  مجال ( أّن المتوساااااااط الحساااااااابي لفقرات  9يتبّين من نتائج الجدول )  
( بانحرا  معيارّل 4.11، جاا بدرجة مرتفعة ن  بلغ المتوساّاط الحسااابّي ) في محافظة العاصاامة عمان الثانوية ال،اصااة

(، 3.74-4.46المجال في الدرجة المرتفعة، فقد تراوحت المتوسااّاطات الحساااابّية ما بين ) (، وجاات فقرات هذا 0.76)
( التي نصااااااات على " يلتزم بالمعايير األخالقية عند ات،ا  القرارات." بمتوسااااااّاط        12وجاات في الّرتبة األولى الفقرة )  

( التي نصاات على 19جاات الفقرة )( وبدرجة مرتفعة، وفي الّرتبة األخيرة 0.79( وانحرا  معيارل )4.46حسااابّي )
معيارل  انحرا ( و3.74عتراض على القرارات التي ُيصااادرها." بمتوسااّاط حساااابّي ) مكانية اونتيح المدير للعاملين " ُي
ويعزو الباحثان السااااابب نلى تطبيق المدير لقواعد وساااااياساااااات ثابتة، وعدم التحيز عند ات،ا    ( وبدرجة مرتفعة.1.06)

 ممارسة اودارة المدرسية.  القرارات من خالل

 ":العدالة التفاعلية" مجال .3
 ،"العدالة التفاعلية     " مجال تّم نيجاد المتوسااااااّاطات الحساااااااابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات             

 ( ُيبّين  لك.10والجدول )
 مرّتبة تنازليًّا. العدالة التفاعلية"" مجالالمتوّسطات الحسابّية واالنحرافات المعيارّية والّرتب والدرجة لفقرات ( 10الجدول )

 الفقرة الّتسلسل
 المتوّسط
 الحسابّي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الّرتبة

 مرتفعة 1 0.81 4.34 يوضح معايير وقواعد العمل للجميع. -25

 مرتفعة 2 0.83 4.30 للكاول الطلبة وملاكلهم.يستمع  -28

 مرتفعة 3 0.84 4.24 يناقش مع المعلمين القرارات المتعلقة بعملهم . -27

 مرتفعة 4 0.89 4.22 يتعامل مع المعلمين وفق حقوقهم وواجباتهم. -26

31- 
بحقوقه عندما يت،ذ المدير قرارًا يتعلق بوظيفة المعلم فإنه يبدل اهتمامًا 

 كموظل.
 مرتفعة 5 0.83 4.17

 مرتفعة 6 1.00 4.15 يحسم النزاعات بين المعلمين بنزاهة وشفافية. -24

 مرتفعة 7 1.00 4.11 ي،بر معلميه بأل نلاطات قبل حدوثها. -23

 مرتفعة 8 0.96 3.89 يعطي للمعلمين حق االعتراض أو االستدنا  حول القرارات التي يت،ذها. -29

 مرتفعة 8 1.14 3.89 يطبق نجرااات )العقاب والثواب( على جميع معلميه بعدالة. -22

30- 
عندما يت،ذ المدير قرارًا يتعلق بوظيفة المعلم فإنه يأخذ في االعتبار مطالبه 

 الل،صية.
 مرتفعة 10 1.06 3.84

 مرتفعة 0.76 4.11 الكلّية الّدرجة

" العدالة التفاعلية " لدأ معلمي المدارد  مجال( أّن المتوسااااااط الحسااااااابي لفقرات 10يتبّين من نتائج الجدول )
( بانحرا  معيارّل 4.11، جاا بدرجة مرتفعة ن  بلغ المتوساّاط الحسااابّي ) في محافظة العاصاامة عمان الثانوية ال،اصااة

(، 3.84-4.34ابّية ما بين )(، وجاات فقرات هذا المجال في الدرجة المرتفعة، فقد تراوحت المتوسااّاطات الحسااا 0.76)
بمتوساااااّاط حسااااااابّي  ."( التي نصاااااات على "يوضااااااح معايير وقواعد العمل للجميع25وجاات في الّرتبة األولى الفقرة )
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( التي نصاااات على "عندما 30( وبدرجة مرتفعة، وفي الّرتبة األخيرة جاات الفقرة )0.81( وانحرا  معيارل )4.34)
( وانحرا  3.84ة المعلم فإنه يأخذ في االعتبار مطالبه اللااا،صاااية." بمتوسااّاط حساااابّي )يت،ذ المدير قرارًا يتعلق بوظيف

ويعزو الباحثان السبب نلى قدرة المدير على بناا عالقات ننسانية نيجابية مع المعلمين  ( وبدرجة مرتفعة.1.06معيارل )
 وتحسين ظرو  العمل. 

ل هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث الذي نصه: ه
(α≤0.05 بين مستوى النضج الوظيفي ودرجة مَمارسة العدالة التنظيمية لدى مديري المدارس الثانوية الخاصة في )

 محافظة العاصمة عمان من وجهة نظر معلميهم ؟
 مجاالتهالّدرجة الكّلية لمقياد النضاااج الوظيفي ولإلجابة عن هذا السااّاؤال تّم نيجاد معامل ارتباث بيرساااون بين  

 ( ُيبّين  لك:11، والجدول )مجاالتهوالّدرجة الكّلية لمقياد العدالة التنظيمية و
والّدرجة الكّلية لمقياس  مجاالتهقيم معامالت ارتباط )بيرسون( بين الّدرجة الكّلية لمقياس النضج الوظيفي و( 11الجدول )

 مجاالتهدى مديري المدارس الثانوية والعدالة التنظيمية ل

 التنظيمية مقياس العدالة
 لنضج الوظيفيا

العدالة 
 التوزيعية

العدالة 
 اإلجرائية

العدالة 
 التفاعلية

 الّدرجة الكّلية

 **0.803 **0.782 **0.781 **0.743 االهتمام بالفرد ودعمه العاطفي

 **0.783 **0.778 **0.751 **0.717 الثقافة وال،برة والمهارة

 **0.805 **0.766 **0.784 **0.762 تحقيق الهد 

 **0.857 **0.832 **0.830 **0.797 الدّرجة الكّلية 

 (α≥ 0.01دالة عند )** 

( بين α≥0.01( وجود عالقة ارتباطّية نيجابية  ات داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ ) 11يتبّين من نتائج الجدول )

ه والّدرجة الكّلية لمقياد العدالة التنظيمية للمعلمين ن  بلغت قيمة معامل مجاالتلمقياد النضااااااج الوظيفي والّدرجة الكّلية 
 مجاالت( بين α≥ 0.01وجدت عالقات ارتباطّية نيجابية  ات داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ ) و**(، 0.857االرتباث )

( 0.717، ن  تراوحت قيم معامالت االرتباث جميعها ما بين )التهاامجلعدالة التنظيمية ولالنضج الوظيفي والدرجة الكلية 
تزداد العدالة التنظيمية     نه بزيادة النضاااااااج الوظيفي لدأ مديرل المدارد الثانوية        أ(، األمر الذل ُيلاااااااير نلى  0.784و)

ل يزيد من قدرة ويعزو الباحثان السبب نلى أهمية النضج الوظيفي لمديرل المدارد في تطوير أداا المعلمين والذ   لديهم.
المؤساااااساااااة التعليمية على تحقيق األهدا  المرجوة، وبالتالي كلما زاد النضاااااج الوظيفي لمديرل المدارد زادت درجة   
تحقيق المسااااواة والنزاهة في الحقوق والواجبات التي ُتعّبر عن عالقة الفرد بالمؤساااساااة، وتجساااد مبدأ تحقيق االلتزامات 

 لتي يعملون فيها. من قبل المعلمين تجاه المؤسسة ا
 
 

 التوصيات
 :بما يلي انوصي الباحثيفي ضوا النتائج التي تم التوصل لها 

 مقارنة المدارد الحكومية بال،اصة.في مجتمعات م،تلفة ودراسة المزيد من الدراسات  نجراا •
 الهاشمية.تعزيز ممارسة العدالة التنظيمية لدأ مديرل المدارد في جميع أنحاا المملكة األردنية  •
لى األسااااااليب نللتعر  مت،صاااااصاااااة لتنمية مديرل المدارد مهنًيا؛ و تنظيم مؤتمرات علمية وورشاااااات تدريبية •

 .في مجال النضج الوظيفي والعدالة التنظيمية التي من مصلحتها تطوير المعلمين وتدريبهمالحديثة والفاعلة 
 قائمة المراجع

 المراجع العربية:
 القاهرة: جمهورية مصر العربية.  (، دار المعار ،1،2، الجزا )المعجم الوسيط(. 1992براهيم، أنيس ومنتصر، عبد الحليم وآخرون )ن

 األردن. ، دار اللروق للطباعة والنلر، عمان:التوجه التربول والمهني(. 2008أبو أسعد، أحمد والهوارل، لمياا )
)رسالة ماجستير(،     لعدالة التنظيمية على سلوك المواطنة التنظيمية في مراكزالوزاراتالحكومية في األردن  أثر ا(. 2012أبو تايه، بندر كريم )

 جامعة البلقاا التطبيقية: األردن. 
نية في األنماث القيادية الساااائدة وعالقتها بااللتزام التنظيمي واللاااعوربالعدالةالتنظيمية في الوزارات الفلساااطي (. 2007أبو ندا، ساااامية خميس )

 ، )رسالة ماجستير نير منلورة(، الجامعة اوسالمية، نزة، فلسطين.قطاع نزة
 (، مكتبة المعار  الحديثة، االسكندرية: جمهورية مصر العربية. 3ث (، نحو تطوير اودارة المدرسية(. 2000أحمد، نبراهيم حامد )

 ، بيروت: دار العلم للماليين.  قامود المورد(. 2006البعلبكي، منير والبعلبكي، روحي )
فاعلية برنامج توجيه جمعي مهني في تحسااين مسااتوأ النضااج المهني والتوافق النفسااي لدأ عينة  (. 2011ال،واجة، عبد الفتاح محمد سااعيد )
 مركزاورشاد الطالبي، جامعة السلطان قابود، سلطنة عمان.من طلبة جامعة السلطان قابود، 
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درجة العدالة التنظيمية لدأ رؤساااااا األقسااااام األكاديميةفيالجامعات األردنية وعالقتها بالوالا  (. 2009سااااوزان )السااااعود، راتب وساااالطان،  
 .231-191(، ص.ص 2+1) 25. مجلة جامعة دملق، التنظيمي ألعضاا هيدة التدريس فيه

تطبيقية على المديرية العامة   األجهزة األمنية، دراساااة عوامل اونتاجية وعالقتها بأنماث القيادة اودارية في(. 2003السااابيل، محمد بن محمد )
 ، )رسالة ماجستير نير منلورة(، جامعة نايل العربية للعلوم المدنية، الرياض.للجوازات

علومات  ولى في تطبيق تقنية الم. ملاركة مقدمة نلى الندوة األنترنتاوالتنمية المهنية لمعلمات رياض األطفال عبر (. 2010اللتيحى، ايناد )
 واالتصال في التعلم والتدريب، جامعة الملك سعود، السعودية.

. دراساااااة تنبؤية، لطالب وطالبات الثانول النضاااااج المهني وعالقته بمهارات ات،ا  القرار المهني(. 2012الصااااااعدل، اعتدال حمد راشاااااد ) 
 )رسالة ماجستير نير منلورة(، جامعة طيبة، المملكة العربية السعودية .
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 عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن. )اطروحة دكتوراة نير منلورة(، جامعة ، المعلمين

 (، عمان: دار وائل للنلر.2، )ث والسلوك المنظمي. سلوك األفراد والجماعات فيالنظماودارة التربوية (. 1997الطويل، هاني عبدالرحمن )
( ،  72) 1، مجلة اودارل، مساااقط  تحليل العالقة بين الوالا التنظيمي واحسااااد العاملين بالعدالة التنظيمية (. 1998العجمي، راشاااد شااابيب )  

 (98 –71ص.ص)
(،  3(، العدد )9، مجلة القادسااية للعلوم اودارية واالقتصااادية، مجلد ) نظيمية في األداا السااياقيأثر ندراك العدالة الت(. 2003العطول، عامر )

 (170-146ص.ص )
، )رسااااااالة  مسااااااتوأ الوعي المهني لطلبة الفروع المهنية في محافظة المفرق فيضااااااوا بعض المتغيرات (. 2018العليان، ايمان محمد علي )

 ألردن.ماجستير(، جامعة آل البيت، المفرق، ا
 (، بيروت: دار الجيل.4، مجلد ) القامود المحيط(. 1997الفيروز آبادل، محمد بن يعقوب )

المتضااااااامنة في كتب التربية المهنية  مفاهيم النضج المهني وات،ا  القرار، واالتجاه نحو التعليم المهني(. 2017المجالي، ايمان محمد )
 ألردنية،عمان، األردن.، الجامعة اللمرحلة األساسية العليا في األردن

درجة ممارسااة العدالة التنظيمية لدأ رؤساااا أقسااام التمريض في المسااتلاافيات ال،اصااة وعالقتها بالدافعية نحو   (. 2018النجار، أحمد خليل )
 ردن.)رسالة ماجستير نير منلورة(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األالعمل من وجهة نظر الممرضين في األردن، 

سيكولوجية وأهميتها في بناا وتحقيق        –ملاريع التكوين المهني المتبعة من طر  المتربصين    (. 1997ترزولت، حورية ) سة المؤشراتال درا
 ) رسالة ماجستير نير منلورة(، جامعة تبسة، الجزائر. هذه الملاريع،
)رسالة ماجستير نير منلورة(، الجامعة   المهني وفي ات،ا  القرار المهني،فاعلية برنامج الرشادل مهني في النضج (. 1986جروان، فتحي )

 األردنية، عمان، األردن.
،  العدالة التنظيمية السااااائدة في الجامعات األردنية وعالقتها بالثقة التنظيميةمن وجهة نظر أعضاااااا هيدة التدريس  (. 2016دراوشااااة، نجوأ ) 

 )رسالة ماجستير نير منلورة(، جامعة اليرموك، األردن.  
 ، الرياض: دار المريس للنلر.ندارة السلوك في المنظمات(. 2004رفاعي، رفاعي محمد و بسيوني، اسماعيل علي )

 للتنمية.، القاهرة: المنظمة العربية العدالة التنظيمية: المهمة القادمة ودارة الموارد البلرية(. 2006زايد، عادل )
(، القاهرة: دار  1. )ث التنمية المهنية للمعلمين مدخل جديد نحو نصااالح التعليم(. 2009ضااحاول، بيومي محمد وحسااين، سااالمه عبد العظيم )

 الفكر العربي.
 ، االسكندرية: دار الجامعة الجديدة.التنمية المهنية في ضوا االتجاهات العالمية(. 2010طاهر، رشيدة )
 ، رام اهلل: دار اللروق للنلر والتوزيع.  اودارة المدرسية الحديثة(. 2014عبدالقادر )عابدين، محمد 
 (، القاهرة: مؤسسة طيبة للنلر والتوزيع.1) ث النمو والتنمية المهنية للمعلم "التدريب أثناا ال،دمة"، (. 2012عامر، طارق )

 ، عمان: دار المسيرة للنلر والتوزيع والطباعة.التربوية ندارة المدرسة نظرياتها وتطبيقاتها(. 2009عايش، أحمد جميل )
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 الملخص
وعالقتها بالملاااااكالت لكلااااال عن المعتقدات الوالدية في التنلااااادة كما يدركها األبناا  لهدفت الدراساااااة الحالية 

( طالبًة 139( طالبًا، و)161( طالب وطالبة، منهم )300تكونت عينة الدراسة من )وس،نين.   منطقة االنفعالية لدأ طلبة

. ولتحقيق أهدا  الدراسااااة أعد (2019-2018)ساااا،نين للعام الدراسااااي  منطقة من طلبة المرحلةاوعدادية والثانوية في
تم اساات،دام الصاادق الظاهرل ومؤشاارات فمقياد المعتقدات الوالدية في التنلاادة، ومقياد الملااكالت االنفعالية؛  انالباحث

( للتحقق من ثبات المقياساااين، وقد test- retestونعادة تطبيق االختبار ) ،لفاأصااادق البناا، واسااات،دام معادلة كرونباخ 

 كانت مؤشرات الصدق والثبات مقبولة.
أن نمط المعتقدات الوالدية الساااااائدة كما يدركها الطلبة في منطقة سااااا،نين هو نمط  ذه الدراساااااةأظهرت نتائج ه
أن مستوأ الملكالت االنفعالية لدأ الطلبة في منطقة  أيضا أظهرت نتائج الدراسةومتوسطة، التقبل الوالدل بدرجة تقييم 
 س،نين جاا بدرجة متوسطة.

 ( بين المتوسطات الحسابية (α=0.05ت داللة نحصائية عند مستوأ وأشارت نتائج الدراسة نلى وجود فروق  ا
لتقديرات أفراد عينة الدراسااة عن أبعاد مقياد الملااكالت االنفعالية تبعًا لمتغير الجنس، ولصااالح اوناث، وعدم  

اسااة عن ( بين المتوسااطات الحسااابية لتقديرات أفراد عينة الدر α=0.05وجود فروق  ات داللة نحصااائية عند مسااتوأ ) 

وهناك عالقة عكسية  ات داللة نحصائية عند مستوأ       ،أبعاد مقياد الملكالت االنفعالية تبعًا لمتغير المستوأ الدراسي     
(α=0.05                      نت جميع قيم معامالت كا لدل، ف بل الوا ياد ككل ونمط التق ية والمق عال ياد الملاااااااكالت االنف عاد مق ( بين أب

على أن اتباع نمط التقبل الوالدل يقلل من الملااااكالت االنفعالية،وهناك عالقة  االرتباث سااااالبة ودالة نحصااااائيًا؛ مما يدل  
( بين أبعاد مقياد الملااكالت االنفعالية والمقياد ككل ونمط الرفض α=0.05طردية  ات داللة نحصااائية عند مسااتوأ )

اع نمط الرفض الوالدل تزيد من الوالدل، فكانت جميع قيم معامالت االرتباث موجبة ودالة نحصائيًا؛ مما يدل على أن اتب
 الملكالت االنفعالية.

 : المعتقدات الوالدية، الملكالت االنفعالية.الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed to reveal Parental Beliefs in socialization as Perceived by Children 
and Its Relation to Emotional Problems Among Sakhnin Students. The study sample 
consisted of (300) students, including (161) male students and (139) female students in the 
academic year 2017- 2018. To achieve the objective of the study, the researcher prepared 
Parental Beliefs in socialization scale and emotional problems scale. Whereas construct, and 
discriminative validity indicators were calculated for both scales while Cronbach alpha and 
test- retest reliability indicators were established. Both validity and reliability were at 
acceptable levels to achieve the objective of the study. 

The results of this study showed that the dominant parental beliefs pattern, as 
perceived by the students in the Sakhnin area, is the parental acceptance pattern with an 
average rating. The results of the study also showed that the level of emotional problems 
among students in the Sakhnin area came to an average. 

The results of the study indicated that there were statistically significant differences 
at the level (α = 0.05) between the dimensions of the emotional problems scale according 
to the sex variable and for the females, and the absence of significant differences at the level 
(α = 0.05) Between the arithmetic averages of the individuals of the study sample on the 
dimensions of the emotional problems scale according to the grade variable. There is a 
statistically significant relationship at the level (α = 0.05) between the dimensions of the 
emotional problems scale and the scale as a whole and the pattern of parental acceptance, 
where all values of correlation coefficients were negative and statistically significant; 
indicating that the adoption of the parental acceptance pattern minimizes emotional 
problems. There is a statistically significant relationship at the level (α = 0.05) Parental 
rejection, where all values of correlation coefficients were positive and statistically 
significant, indicating that parental rejection was associated with increased emotional 
problems. 
Keywords: Parental beliefs, Emotional problems. 
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 :المقدمة
 ا ما نتعد األساارة أكثر المؤسااسااات المسااؤولة عن تنلاادة الطفل أهمية، و لك ألن تأثير األساارة يكون أشااد عمقًا   

في عملية التنلاااادة   بدوٍر مهٍمالوالدان  فيضااااطلع المدرسااااة،  مثل تمت مقارنتها بتأثير المؤسااااسااااات االجتماعية األخرأ   
لمكمل لألخر في نعداد الطفل للحياة، ويقدمان له من خبراتهما           االجتماعية لألبناا، فلكل من األب وأالم دوره ال،اص وا     

يزودانه بالقيم والمعايير التي تساااعده على التأقلم مع البيدة ، وقتداا بها وساالوكهما النما ج الساالوكية التي يتوجب عليه اال
يلبي  ًانريزي طلبًااألسرةم في كونمها م التي يعيش بها، فاألسرة حجُر األساُد في تكوين المجتمعاتم ونلأتها، وتاكُمن أهميّاُة
 حاجة األفراد الفطرية ويكمل بلريتهم، فهي مكون األمن لتحقيق االستقرار النفسي.

من قبل المفكرين والباحثين  كبيٍر وتعد األسااااارة ال،لية االجتماعية التي يبنى عليها المجتمع، وقد حظيت باهتماٍم
التي يعتمد عليها المجتمع من أجل تنلااادة أفراد صاااالحين، فاساااتقامة األسااارة   البنية األسااااساااية فهيمن شاااتى المجاالت، 

هم العناصاااار تأثيرًا على األبناا في جميع المراحل العمرية أوالمجتمع ال يتم نال بعملية التنلاااادة االجتماعية التي تعد من 
 (.2015)الهلول، 
في مرحلة الطفولة، يتفاعل اآلباا مع أطفالهم        يؤثر اآلباا على أطفالهم خالل كل مرحلة من مراحل الحياة، و       و

، ويعلمونهم كيفية ندارة فيها هم، ويحددون مع من يتفاعل أطفالهم، واألنلااطة التي يلاااركوناوي،تارون مالبسااهم، ونذا
قال من مرحلة الطفولة نلى مرحلة المراهقة، وهذه التغييرات تحدث                   ، وعواطفهم يد من التغييرات في االنت عد تحدث ال

 .(Grundman, 2014) ًضا في العالقة التي تربط البالغين الناشدين بوالديهمأي

ال يهيمن اآلباا على شااااااا،صااااااايات    فوتتغير ديناميكية العالقة بين الوالدان والطفل خالل فترة البلوغ المبكرة،       
م كأقران، ولم يعد اآلباا بحاجة ويبدأ الكبار الناشااااااادون برؤية آبائهم كمرافقين، وبالمثل، يبدأ اآلباا برؤية أطفاله أبنائهم،

أنه خالل هذا   ونلى فرض قواعد المنزل، بل يمكنهم بداًل من  لك تطوير عالقة أكثر صاااااااداقة وأقل توجيهًا مع أطفالهم،           
 (Arnett,2004رؤيتهم كأفراد معقدين) في ونأالوقت يعتر  البالغون الناشدون بصفات آبائهم الجيدة والسيدة، ويبد

التنلااااادة االجتماعية عمليًة معقدة تبدأ منذ الوالدة، وتحتول على العديد من  (Baumrind, 1991)وتعد بامرند 

العناصاار التي تجتمع معًا وتؤثر بلااكل مباشاار على الفرد، وتؤمن معظم األساار بقدرتهم على مساااعدة أبنائهم على التأقلم 
ناا يعبرون عن ملااااااااا  عداد مع المجتمع الذل يعيلاااااااون فيه، ويطمحون بإ      عرهم وقدراتهم ويتحلون بالثقة والثبات،       أب

وتجنب الملكالت   ،ويتحملون مسؤولية أعمالهم، فالهد  األساسي لألسرة هو ننلاا أبناا يتميزون بصحة نفسية نيجابية         
 .(Finkenauer, Engels, Baumeister, 2005) االنفعالية قدر اومكان

ية    2005ويعر  )زهران،  عال بة                  ( الملاااااااكالت االنف ية نير مناسااااااا عال ها ردود الفعل االنف لة تكون في ها حا أن
( نلى أن التنلاادة (Arusubila, Subasree, 2016للمثيرات، نما بالزيادة أو النقصااان. ويلااير اروسااوبيال وسااوباساارل 

بناا عنصر  تعد الوحدة األساسية المسؤولة عن تنمية ش،صية الطفل بكل جوانبها، ن  نن نوعية العالقة بين الوالدين واأل       
وتحدد مدأ قدرتهم على ننلاااا عالقات اجتماعية، خاصااًة في مرحلة   ،أساااسااي يحدد قدرة األبناا على التوافق مع البيدة 

المراهقة حيث يواجه المراهقين تحديات عديدة من الممكن أن تؤثر على صاااااااحتهم النفساااااااية وتسااااااابب لهم العديد من                 
( نلى أن UNICEF, 2012أشااااارت منظمة اليونيسااااكو ) ف .ية، واالنتحاراالكتداب، والعصااااب، نحو: الملااااكالت االنفعالية

( من المراهقين يواجهون اضااطرابات انفعالية توثر على صااحتهم النفسااية، وأشااارت نلى أن الساابب الرئيس لهذه  20%)
ية تحد من م،اط                    دة االجتماعية اويجاب ناا، ن  نن أنماث التنلااااااا لدين واألب ر التعرض الملاااااااكالت هي العالقة بين الوا

 (.Mckinney and Renk, 2008الضطرابات انفعالية )
( من %32نلى أن الملاااكالت االنفعالية تعد ملاااكلة العصااار، ن  نن )  (Lungarini, 2015)وتلاااير لونجارين 

األطفال يعانون من الملااااااكالت االنفعالية بم،تلل أنواعها وأشااااااكالها، وتلااااااير نلى أهمية تجنب الملااااااكالت االنفعالية  
 جتها في مرحلة الطفولة يحد من ظهورها في سن المراهقة والرشد.ومعال

ومن هنا جاات هذه الدراساااة لتبحث في المعتقدات الوالدية في التنلااادةكما يدركها األبناا وعالقتها بالملاااكالت  
 االنفعالية لدأ الطلبة في منطقة س،نين.

د ساااالوك اونسااااان، وقد اهتم الباحثون في التنلاااادة  ُتعد المعتقدات الوالدية في التنلاااادة من أهم العوامل التي تحد
؛ وبكير، 2002)أبو ليلى، كل من الرنم من كثرة الدراساااااااات في التنلااااااادة منها دراساااااااة على االجتماعية وأنماطها، و

ما زال هناك حاجة للتعمق في الموضاااااوع ودراساااااة عالقته بمتغيرات تمس الطلبة بلاااااكل  و .(2008؛ البليهي، 2013
ميته الكبرأ في التأثير على األفراد والمجتمع وخاصااًة مع التقدم والتطور التكنولوجي الذل يؤثر بدوره مباشاار بساابب أه

على أنماث التنلاااادة ونظرة األبناا ومعتقداتهم حول طرق التنلاااادة االجتماعية، فمتطلبات العصاااار ت،تلل يومًا بعد يوم،  
وعدم تجاهلها ألهميتها على  ،بد من التطرق لها نا كان الومع ازدياد الملااااكالت االنفعالية التي تسااااتلاااارل في مجتمعات  

 تكيل الطلبة، وال يقل عند هذا الحد بل يمتد ليؤثر وبلكل مباشر على تعلمهم األكاديمي وتحصيلهم الدراسي.
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 التنشئة االجتماعية

ساااب القيم واألدوار االجتماعية المتوقعة من الفرد في بعض الباحثين أن التنلاادة االجتماعية هي عملية اكت يرأ
م،تلل المواقل االجتماعية، وهي تتحقق بدايًة من خالل التواصل بين الفرد واألسرة، وتؤثر المؤسسات التعليمية على        

 (2014، عملية التنلدة االجتماعية )فرحات
نلى تحويل الفرد من كائن بيولوجي  أنها عملية اجتماعية تسااااعى (Mohammadi, Firoozi, 2016)ويعرفها 

 نلى كائن اجتماعي.
نلى أنها عملية تطبيع اجتماعي تعكس عادات  (Cote, Bronstein, 2000) ويلاااير كل من كوتي وبرونساااتين

 وتقاليد المجتمع الذل يعيش فيه الل، .
 األبناا.في تنلدة  ان( أنها النمط التربول الذل يست،دمه الوالد2011وتعرفها أيضا ابريعم )

أنهااا المواقل والسااااااالوكيااات التي   (Bhavani & Amuthavally, 2016)بينمااا ترأ باااهااافاااني واموثفااالي   

 في تربية األبناا. الوالدانيست،دمها 
أن التنلاااادة االجتماعية عبارة عن أنماث تهد  نلى نقل العادات والتقاليد،  انيرأ الباحثواسااااتنادًا نلى ما ساااابق  

 ويست،دمها اآلباا من أجل أن يدركها ويتعلمها األبناا، وتتم من خالل التفاعل بين الفرد والمحيطين به.
ًضا ب    سهم في التأثير على التكيل األكاديمي، وارتبطت أنماث تربية األطفال أي سية  نن أنماث األبوة ت الرفاهية النف

( نلى أن الرفاااه ينب   (Hickman, Bartholomae, & McKenry, 2000والعاااطفيااة للطالب، وخل  الباااحثون   

مثل احترام األبناا بزيادة التكيل األكاديمي.  ،بالتكييل األكاديمي على ساابيل المثال، ترتبط المؤشاارات اويجابية للتنلاادة 
وأشااارت نلى أن ان،فاض المعدل في المدرسااة يرتبط مع نمط  ينظنالسااابق ينالباحث (Mounts, 2004)ودعمت مونتس 

على سااابيل المثال: نمط القساااوة والسااايطرة يرتبط مع مساااتويات مرتفعة من االكتداب    باا التنلااادة المسااات،دم من قبل اآل 
 & Silva, Dorso, Azhar)أشاااااااار كل من وواللاااااااعور بالوحدة، مما يؤثر على الطالب ويحد من قدرته على التعلم. 

Renk, 2007) أن النمط االساااااااتباادادل يرتبط مع زيااادة القلق، وتاادني في احترام الااذات بين الطلبااة في المرحلااة   نلى

 اوعدادية والثانوية.
( نلى أن األساارة تعد من أكثر المؤسااسااات المؤثرة في نمو اونسااان وتطوره   Berk, 2002وتلااير لورا بيرك )

ا ال توجد مؤسااااااسااااااة اجتماعية أخرأ توازيها من حيث قوة التأثير على الفرد، وتلااااااكل  من حيث قوتها وتأثيرها، وربم
سيما عندما نتحدث عن العالقة بين األبناا واآلباا       ،األسرة روابط اجتماعية قوية  سان، وال  ستمر طوال فترة حياة اون وت

 واألخوة.
ليها من حين آلخر باحثًا عن نفيعود  ،ومهما تطور اونساااااان وتقدم في العمر، فيبقى بحاجة ماساااااة نلى األسااااارة

 المساعدة أو النصح أو األمان.
ن األسااااااارة إتقوم األسااااااارة بوظائل كثيرة ت،تلل من ثقافة ألخرأ، وعلى الرنم من االختال  بين الثقافات فو

ز الوظائل تحقق هدفين أساااااساااايين: أحدهما نرائزل طبيعي، واألخر يتعلق بالناحية االجتماعية واألخالقية، وتتثمل أبر 
األسااااساااية لألسااارة في العمل على تأمين الحاجات األسااااساااية ألفرادها، نرد العادات والقيم اويجابية في نفس الطفل،     
وتوفير الحب والد ا، ومساااعدة الطفل على التأقلم مع البيدة والمؤسااسااات االجتماعية، تلااجيع الطفل على االسااتكلااا   

 والتطور.
 ةالمعتقدات الوالدية في التنشئ

تعكس معتقداتهم حول تربية األبناا مدأ كفااتهم الوالدية في ف ،للوالدين معتقدات خاصااااااة حول األمومة واألبوة
تاح                  ناا، نظرًا لالنف ية األب لدان مؤهاًل يجب أن يكون قادرًا على تغيير نمطه في ترب نائهم، ولكي يكون أحد الوا ية أب ترب

( Huisstede, 2013المفاهيم حول تربية األبناا. ويعر  هوستيدل )  تغيرت العديد من ن التكنولوجي وعصر السرعة   

 حول نمط التربية الذل يعتمداه في تربية األبناا. الوالدانالمعتقدات الوالدية أنها فكرة 
فإن األبوة واألمومة في مرحلة الطفولة يجب أن تبنى أساسا على    (Scott & Hill, 2001)ووفًقا لسكوت وهيل  

ن  نن األنماث  ؛مفهوم الحب وتوفير االحتياجات األساسية لألطفال. نضافة نلى أن أنماث التنلدة ت،تلل من جيل نلى أخر    
 ,Teti & Huang)هقة المتبعة في ننلااااااا األبناا في جيل الطفولة يجب أن ت،تلل عن األنماث المتبعة في مرحلة المرا

2004). 

ويأمل العديد من اآلباا واألمهات ويؤمنون بأنهم يساااااتطيعون أن يسااااااعدوا أطفالهم على أن يكبروا ليصااااابحوا   
أشاا،اصااًا سااويين يضاابطون ساالوكهم ويتحكمون في دوافعهم، ويعبرون عن انفعاالتهم بلااكل مناسااب، ويمكن االعتماد        

ولية، وباختصااااار يريد اآلباا أن يتمكن أبناؤهم من جديرون بالثقة، ويلتزمون بواجباتهم ويتحملون المسااااؤ ايكونولعليهم 
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تثبيط الاادوافع المعاااديااة للمجتمع والماادمرة والتكيل مع األعرا  االجتماااعيااة ليعيلاااااااوا حياااة ساااااااعياادة وصاااااااحيااة         
(Finkenauer, Engles & Baumeister, 2005). 

يمكن تحااديااد ، ولم،تلفااةويمكن أن تتااأثر معتقاادات الوالاادان وتتحاادد من خالل مجموعااة متنوعااة من العواماال ا 
 (Scott & Hill 2001) .وعرقهمعتقدات الوالدان بحسب بيدة الفرد، وعمره، 

وقد يغير بعض اآلباا معتقداتهم ال،اصااااااااة من خالل نصااااااايحة من أقاربهم مثل األسااااااارة الممتدة والمتمثلة                
ين خاصاااااااة اآلباا الذين ال يملكون خبرة يمكن لآلباا اآلخرين تحديد معتقداتهم وفقا لما يرونه لدأ اآلباا اآلخر    دوباألجدا

في تربية األبناا، ومن الواضااااح أيضاااًاا أنه يمكن تحديد معتقدات الوالدان بحسااااب عمرهم ن  نن هناك عددًا من األمهات  
دراساااااااة مقارنة بين  (Teti & Huang, 2004)كل من تيتي وهانج  أاللواتي ينجبن أطفاًلا في سااااااان مبكرة، وقد أجر

سنًا            األمهات األصغر   سنًا مقارنة مع األمهات األكبر  سة أن األمهات المراهقات األصغر  سنًاووجدت الدرا سنًا واألكبر 
 أظهرت معرفة اقل في كل ما ي،  تنلدة األبناا.

نضاااافة نلى الثقافة في تحديد المعتقدات الوالدية واألنماث المتبعة في تربية األبناا، فعلى سااابيل المثال، يعتقد أن   
ن  نن الوالدان من الثقافة الالتينية يعتقدون أن العالقات  ؛لالتينية تعطي قيمة أعلى للتفاعل االجتماعي والعالقاتالثقافات ا

 ,Cote & Bronstein)االجتماعية أهم ما يجب نكسابه للطفل مقارنًة بالثقافات اآلسيوية التي تقدر االستقالل والفردية      
2000). 

 :المشكالت االنفعالية
المتوساااطة والثانوية بتغييرات كبيرة في المجاالت العاطفية والسااالوكية للطلبة، وتلاااير منظمة   تانحلتتسااام المر
الطلبة مع التمساااااك بالمعايير االجتماعية. وقد  اتتطوير شااااا،صاااااي هاتين المرحلتين حاسااااامتين فيالصاااااحة العالمية أن 

غييرات على مسااتوأ األساار وأنماث التنلاادة  مما أدأ نلى ت ؛عّرضااهم التحضاار والتحديث السااريع للتغيرات في المجتمع 
في حياة الطلبة  هاتان المرحلتان المهمتان، وتعتمد الطلبة نلى نرباك المراهقين وأثر بلاااكل كبير على تكيلواالجتماعية 
للصراعات األسرية، وكثيرًا ما يطور البعض ملكالت انفعالية تؤثر على حياتهم في جميع المجاالت،       حلولعلى نيجاد 

 ,Pathak)ذا ينذر بمسااتقبل الفرد مما يؤدل أحيانًا نلى االكتداب واالنحرا  واالنتحار، عدا عن الملااكالت األخرأ  وه
Sharma, Parvan, Gupta, Ojha & Goel, 2011). 

( نلى أن اختال  اآلراا في تعريل الملاااااااكالت االنفعالية وصاااااااعوبة     Kauffman, 2011يلاااااااير كاوفمان )  

ن سلوكًا ما يعّد  إومثال على  لك ف ،بسبب تدخل الثقافة والمجتمع كمعيار للحكم على السلوك   الوصول نلى تعريل موحد 
سااااااويًا في مجتمع ما، ونير سااااااول في مجتمع أخر، فتحديد الملااااااكالت االنفعالية يتعلق بالمجتمع والثقافة وبالتالي من  

 .الباحثونالصعب نيجاد تعريل واحد يتفق عليه 
( أن Root, Rubin, 2010) في تنمية الطفل، وتبين من خالل الدراسااااااتبدور مركزل العواطل  وتضاااااطلع

التعبير عن العواطل والمناااخ العاااطفي في األسااااااارة يرتبط باالقاادرة على تنظيم العاااطفااة لادأ األطفااال وفهم العواطل   
جاه عواطل أطفالهم تعلم األطفال التع         ووالعالقات بين األقران،   عال اآلباا ت ناسااااااااب عن العواطل   أن ردود أف بير الم

 واستراتيجيات التكيل الناجحة.
نن تحديد العوامل المرتبطة بزيادة الملكالت االنفعالية لدأ الطلبة أمر ضرورل لمساعدتنا على التنبؤ الدقيق     و

يتعرض  بمثل هذه الملاااكل والوقاية منها، وهنالك عدة مصااادر للملاااكل االنفعالية أهمها: أوال الضااغوطات اليومية التي 
لها الطلبة في المدرسة، وثانيًا الضغوطات التي يتعرض لها الطلبة في المنزل وكل ما يتعلق بالتنلدة االجتماعية وأنماث     

وأشاااارت بعضاااها نلى أن   ،المعاملة، وقد تطرقت بعض الدراساااات نلى تأثير العوامل األسااارية على الملااااكل االنفعالية  
 . Rivzi& Najam, 2015)) كل االنفعاليةالعوامل األسرية الضانطة تسبب الملا

وتترتب على الملاكل االنفعالية عواقب سلبية خطيرة على التحصيل الدراسي للطلبة وعلى تكيفهم االجتماعي،      
تعاطي الم،درات، والسااااالوك االنتحارل، واالكتداب  :ويمكن أن تصااااااحب هذه الملااااااكل عوامل صاااااحية مزمنة، مثل  

عرو  أن العااديااد من العواماال االجتماااعيااة، والااديمونرافيااة، والحااالااة االجتماااعيااة     ونيرهااا من الملااااااااااكاال، ومن الم
واالقتصادية، والعوامل الل،صية والضغوث األسرية تزيد من خطر الملاكل االنفعالية والسلوكية لدأ الطلبة خاصًة في         

 ,Mowafy, Ahmed, Halawa)نعطاا اهتمام خاص للطلبة الذين يعانون من ملاااكل انفعالية مرحلة المراهقة ويجب
Emad el Din, 2015) 

 الدراسات العربية:
( دراساااااااة في نيران هدفت نلى الكلااااااال عن أنماث المعاملة الوالدية كما تدركها             2014أجرأ دوام وحورية ) 

قياد األمهات وعالقتها باألمن النفساااي لألبناا. ولتحقيق أهدا  الدراساااة تم اسااات،دام مقياد أنماث المعاملة الوالدية، وم  
أظهرت نتائج و( أم عاملة ونير عاملة من مسااااتويات تعليمية م،تلفة. 200تكونت عينة الدراسااااة من )واألمن النفسااااي. 
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الدراساااااااة عدم وجود عالقة بين عدد األبناا وأنماث المعاملة الوالدية كما تدركها األمهات، وعدم وجود عالقة ارتباطية                     
ن النفسي لألبناا، وعدم وجود فروق دالة نحصائيا بين المستوأ التعليمي لالم      بين المستوأ التعليمي لالم واللعور باألم  

أشاااااارت نتائج الدراساااااة نلى عدم وجود عالقة ارتباطية بين مكان اوقامة لألمهات )قرية،  وواللاااااعور باألمن النفساااااي، 
 مدينة( واللعور باألمن النفسي لدأ األبناا.و

نلى دراساااااااة العالقة بين المعتقدات الوالدية كما يدركها األبناا             ( دراساااااااة هدفت   2002بينما أجرت أبو ليلة )  
وعالقتها باضااطراب المساالك لدأ طلبة المرحلة اوعدادية بمدارد محافظة نزة. ولتحقيق أهدا  الدراسااة تم اساات،دام    

سة من  ومقياد المعتقدات الوالدية كما يدركها األبناا، ومقياد اضطرابات المسلك. ت    ( طالبًا من 337)كونت عينة الدرا
أظهرت نتائج الدراساااااااة أن أكثر أنماث المعاملة الوالدية شااااااايوعًا هو نمط االعتدال              وطلبة المرحلة اوعدادية الذكور.       

أشاااارت  ووالتسااالط، وأظهرت نتائج الدراساااة أن أكثر عوامل اضاااطرابات المسااالك شااايوعًا هو عامل العدوان التفاعلي، 
ة نحصااااائيًا بين أنماث المعاملة الوالدية وعامل الساااالوك العدواني، وتوجد عالقة دالة نتائج الدراسااااة نلى وجود عالقة دال

 نحصائيًا بين أنماث المعاملة الوالدية وعامل التسيب الُ،لقي. 
( بدراساااااااة هدفت نلى الكلااااااال عن أنماث المعاملة الوالدية كما يدركها األبناا وعالقتها                  2008قام البليهي ) و

الطلبة المرحلة الثانوية في مدينة بريدة. ولتحقيق أهدا  الدراساااااة تم اسااااات،دام مقياد المعتقدات  بالتوافق النفساااااي لدأ 
( طالبًا من طلبة المرحلة الثانوية 363الوالدية كما يدركها األبناا، ومقياد التوافق النفسااااي. تكونت عينة الدراسااااة من ) 

ا يدركها الطلبة هو نمط التعاطل الوالدل ثم التسااااااامح، الذكور. أظهرت نتائج الدراسااااااة أن أفضاااااال األنماث الوالدية كم
وجود عالقة داله نحصااااائيا بين أنماث المعاملة الوالدية وجميع محاور التوافق النفسااااي،  أيضااااا وأظهرت نتائج الدراسااااة

سة وجود عالقة دالة نحصائيًا بين أنماث المعاملة الوالدية وبعض المتغيرات الديمونرافي    وبينت ة مثل الفروق نتائج الدرا
 في الفدات العمرية والفروق في مستويات الدخل لألسر والت،ص .

( فقد قام بدراساااة في ساااوريا هدفت نلى الكلااال عن االضاااطرابات السااالوكية واالنفعالية لدأ    2011أما بالن )
،دام              لدراسااااااااة تم اسااااااات هدا  ا تام من وجهة نظر الملااااااارفين عليهم. لتحقيق أ ياد   األطفال المقيمين في دور األي مق

( طفاًل وطفلة. أظهرت 270تكونت عينة الدراسة من )واالضطرابات السلوكية واالنفعالية وتم تعبدته من قبل الملرفين. 
نتائج الدراسة وجود فروق دالة نحصائيا في مستوأ االضطرابات السلوكية االنفعالية بين األطفال تعزأ لمتغير الجنس،      

أ االضطرابات السلوكية االنفعالية جاا بمستوأ مرتفع لدأ األطفال المقيمين في    أن مستو  أيضا  وأظهرت نتائج الدراسة 
 دور األيتام، وتوجد عالقة دالة نحصائيا بين االضطرابات السلوكية االنفعالية ومتغير العمر.

 مشكلة الدراسة

الوالدية في التنلدة كما يدركها األبناا  ن ملكلة الدراسة تتحدد في الكلل عن العالقة بين المعتقدات    إومن هنا ف
 س،نين.  منطقة والملكالت االنفعالية لدأ طلبة المرحلة الثانوية في

 أسئلة الدراسة:
 تحاول الدراسة اوجابة عن األسدلة التالية:

 ما نمط المعتقدات الوالدية السائدة كما يدركها الطلبة في منطقة س،نين؟
 لدأ الطلبة في منطقة س،نين؟ ما مستوأ الملكالت االنفعالية

هل ي،تلل مستوأ الملكالت االنفعالية والمعتقدات الوالدية في التنلدة كما يدركها األبناا لدأ الطلبة في منطقة س،نين       
 ؟ المستوأ الدراسيباختال  متغير الجنس 

ملاااااااكالت االنفعالية لدأ الطلبة في هل توجد عالقة ارتباطية بين المعتقدات الوالدية في التنلااااااادة كما يدركها األبناا وال
 منطقة س،نين؟
 أهمية الدراسة 

 تتمثل أهمية الدراسة من خالل جانبين، وهما:
 األهمية النظرية:

مفاهيم أسااااااساااااية  ات عالقة بالحياة العامة للطلبة،  تناولتنها نتكمن أهمية الدراساااااة النظرية في متغيراتها، ن  
سااايساااتفيد منها فُأطر نظرية تتعلق بالتنلااادة االجتماعية والملاااكالت االنفعالية،  ووفرت وبالعملية التعليمية لهم، وتكيفهم،

سهم   دون، والمرش ون، والمعلميون، والتربوونوالباحث ونالمهتم سهم  و . ، فضاًل عن أولياا الطلبة، والطلبة أنف يؤمل أن ت
التي تناولت هذه  -في حدود علم الباحث-هذه الدراسااااااة في فتح المجال للمزيد من الدراسااااااات، لقلة الدراسااااااات العربية  

 .المتغيرات معًا في ضوا اختال  مجتمع الدراسة، والنتائج التي ستتوصل نليها الدراسة
 األهمية التطبيقية:

أدوات قياد لمتغيرين مهمين، المعتقدات الوالدية كما يدركها األبناا،  توفرتتجه األهمية العملية للدراسااة بأنها 
فر فيهما خصاااائ  سااايكومترية من صااادق وثبات،   اوأداة لقياد الملاااكالت االنفعالية لدأ شاااريحة مهمة من الطلبة تتو 
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معلمين، والم،تصااااين أن نتائج الدراسااااة التي تم التوصاااال نليها سااااتفيد ال ويمكن االسااااتفادة منها من قبل باحثين آخرين، 
والمرشاادين لتطبيق هذه المقاييس في دراسااات ملااابهة للدراسااة الحالية، وللاارائح أخرأ لوضااع برامج نرشااادية وقائية    

 تساعد في وضع االستراتيجيات التعزيزية للحد قدر اومكان من الملكالت االنفعالية.
 وحدودها محددات الدراسة

 تتحدد نتائج الدراسة بما يلي:

 .2019-2018حدود زمانية: طبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول من العام  -

 حدود مكانية: طبقت هذه الدراسة في المدارد الحكومية التابعة لمنطقة س،نين. -

 حدود بلرية: طبقت هذه الدراسة على طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية. -

 عتقدات الوالدية ومقياد الملكالت االنفعالية.في مقياد الم متماثالتاألدوات: فتم تطوير أداتين  -

 نمكانية التعميم. -
 .الدراسة ألغراض لمناسبته التحليلي الوصفي المنهج اتباع مت: المنهجية محددات

 التعريفات المفاهيمية واإلجرائية 
 اشتملت الدراسة على المصطلحات اآلتية:

المعتقدات الوالدية أنها طريقة التربية التي يسااااااات،دمها ( 2002المعتقدات الوالدية في التنلااااااادة: ترأ أبو ليله )
اآلباا مع األبناا، ومعتقدات األبناا عن األنماث المتبعة من قبل اآلباا في التربية. ويعر  نجرائيا في هذه الدراسااااااااة                   

 لهذه الدراسة.فقرات مقياد المعتقدات الوالدية الذل المعد  عنبالدرجة التي يحصل عليها المفحوص من خالل استجابته 
من  ( الملاااااكالت االنفعالية أنها حالة(Gilliom & Shaw, 2004وشااااااو ،عرفا جيليومالملاااااكالت االنفعالية: 

والرفاهية  ،والتحصاااااايل الدراسااااااي ،واألصاااااادقاا ،ان،فاض مسااااااتويات األداا لدأ الفرد في جميع المجاالت )األساااااارة
بالدرجة التي يحصااال عليها المفحوص من خالل اساااتجابته على مقياد  . ويعّر  نجرائيًا في هذه الدراساااة اللااا،صاااية( 

 الملكالت االنفعالية المعد لهذه الدراسة.
 الطريقة واإلجراءات

يتناول هذا الفصااااال المنهج المسااااات،دم في الدراساااااة الحالية، ومجتمع الدراساااااة، وطريقة اختيار عينته، وأداتا    
هما، ومتغيرات الدراساااااة، ونجراااتها، واألسااااااليب اوحصاااااائية الدراساااااة، وطرق اسااااات،الص دالالت صااااادقهما وثبات

 المست،دمة في التوصل نلى النتائج.
 منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي االرتباطي، الذل يصل الواقع ويعّبر عنه تعبيرًا كميًا من خالل است،دام     
بين الدرجات  (SPSS)جية الرزم اوحصاااائية للعلوم االجتماعية باسااات،دام برمأداة الدراساااة لجمع البيانات وتحليلها كميًا 

بغية تحقيق أهدا  على متغيرات الدراسة، وتنظيم هذه البيانات وتبويبها، ووصل النتائج وتفسيرها في عبارات واضحة 
 الدراسة، واوجابة عن أسدلتها.

 :مجتمع الدراسة
( طالبًا وطالبًة، وتم 2048سااا،نين، والبالغ عددهم ) نطقةم تكون مجتمع الدراساااة من طلبة المرحلة الثانوية في

حصاااار هذه األعداد من خالل الرجوع نلى السااااجالت الرساااامية والقوائم اوحصااااائية التابعة لمديرية التربية والتعليم في  
أ المستو ( توزيع مجتمع الدراسة حسب متغيرل الجنس   1. ويبين جدول )(2018-2019)منطقة س،نين للعام الدراسي   

 .الدراسي
 :عينة الدراسة

( تقريبًا من مجتمع الدراساااااة، تم اختيارهم %15( طالبًا وطالبًة، بما نسااااابته )300تكونت عينة الدراساااااة من )
 والمستوأ الدراسي   مع األخذ بالحسبان تمثيل هذه العينة لمتغيرات الدراسة من حيث الجنس،    الطبقية العلوائية بالطريقة 
 . المستوأ الدراسي( توزيع عينة الدراسة حسب متغيرل الجنس و2علر(. ويبين الجدول )حادل وعاشر، و)تاسع، 

 المستوى الدراسيتوزيع مجتمع الدراسة حسب متغيري الجنس : (1جدول )
 الجنس

 المستوى الدراسي
 المجموع إناث ذكور

 546 286 260 تاسع

 683 373 310 عاشر

 819 417 402 حادل علر

 2048 1076 972 المجموع
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 :أداتاالدراسة

لتحقيق أهدا  الدراساااااااة وجمع البيانات تم تطوير أداتين األولى للكلااااااال عن المعتقدات الوالدية كما يدركها              
 س،نين، وفيما يلي وصل لهاتين األداتين. منطقة األبناا، واألداة الثانية للكلل عن الملكالت االنفعالية لدأ الطلبة في 

 بناءأواًل: مقياس المعتقدات الوالدية كما يدركها األ
باحث      ناول                      انقام ال لذل ت نادًا نلى األدب النظرل ا ناا اسااااااات يدركها األب لدية كما  قدات الوا ياد المعت بتطوير مق

(، للكلااااال عن المعتقدات الوالدية لدأ 2015؛ بكير، 2015مثل )زبيدة،  المقاييسالموضاااااوع، والرجوع نلى عدد من 
 (.1( فقرة. ملحق )30لية من )طلبة المرحلة الثانوية، وتكون المقياد في صورته األو

 صدق مقياس المعتقدات الوالدية في الدراسة الحالية
 للتحقق من صدق مقياد المعتقدات الوالدية في هذه الدراسة تم است،راج مؤشرات الصدق اآلتية:

 صدق المحتوى )الصدق الظاهري(:
األولية على لجنة من المحّكمين من للتحقق من الصدق الظاهرل لمقياد المعتقدات الوالدية تم عرضه بصورته 

ُطلب نليهم ف(؛ 2أعضاااا الهيدة التدريسااية  ول االختصاااص في العلوم التربوية والنفسااية في الجامعات األردنية، ملحق )
مة أداة الدراسااة من حيث مدأ سااالمة الصاايانة اللغوية، ومدأ وضااوحها من حيث المعنى، وأية   انبداا الرأل حول مال
الت يرونها مناسااااااابة، وتم األخذ بمالحظات وتعديالت لجنة المحّكمين بما يساااااااهم في تحقيق أهدا                مالحظات وتعدي  

، 18، 17، 13، 9، 5، 13، 8، 7، 1الدراسة؛ فتم تعديل الصيانة اللغوية لبعض فقرات المقياد، وهذه الفقرات هي: )  
ت الوالدية موزعه على بعدين ، البعد األول      ( فقرة تقيس المعتقدا 30(، وبهذا تكون المقياد بصاااااااورته النهائية من )      22

 ( فقرة.30-17( فقرة، والبعد الثاني الرفض الوالدل )1-16التقبل الوالدل )
 مؤشرات صدق البناء:

( طالبًا وطالبًة من خارج 60للتحقق من مؤشااارات صااادق البناا ألداة الدراساااة، تم تطبيقها على عينة اساااتطالعية مكونة من ) 
 .(3مبين في الجدول )الالفقرات، والمقياد ككل،  استجاباتهم على م است،راج قيم معامالت ارتباث بيرسون بينعينة الدراسة، وت

 (60معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات أبعاد الدراسة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه )ن=: (3جدول )
 الرفض الوالدي التقبل الوالدي 

1 0.58* 0.84** 

2 0.61** 0.79** 

3 0.70** 0.76** 

4 0.76** 0.79** 

5 0.73** 0.72** 

6 0.61** 0.73** 

7 0.71** 0.67** 

8 0.71** 0.59* 

9 0.62** 0.79** 

10 0.54** 0.75** 

11 0.73** 0.77** 

12 0.68** 0.73** 

13 0.71** 0.69** 

14 0.72** 0.44* 

15 0.79**  

16 0.79**  

 (.α=0.01**دالة نحصائيًا عند مستوأ الداللة )

 (.α=0.05*دالة نحصائيًا عند مستوأ الداللة )

( أن جميع معامالت االرتباث بين درجة العبارة والدرجة الكلية للُبعد الذل تنتمي نليه 3يتضااح من الجدول رقم )
لمكونة لمقياد المعتقدات الوالدية في التنلااادة كما يدركها دالة نحصاااائيا، مما يلاااير نلى االتسااااق الداخلي بين العبارات ا 

 األبناا وتعد صادقة بنائيًا، وتعد مناسبة للتطبيق على أفراد الدراسة.
 ثبات مقياس المعتقدات الوالدية كما يدركها األبناء 

للتحقق من ثبات مقياد المعتقدات الوالدية كما يدركها األبناا تم اسااااااات،دام طريقة االختبار ونعادة االختبار                      
(test- retest)( طالبًا وطالبًة من خارج عينة الدراساااة، وُأعيد 60من خالل تطبيقه على عينة اساااتطالعية مكونة من )
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ول، وتم حساااااب قيم معامالت ارتباث بيرسااااون )ثبات اوعادة( تطبيقه بعد فاصاااال زمني مدته ُأساااابوعان من التطبيق األ
الثبات من خالل حساب معامل كرونباخ ألفا، تم است،راج و. وهو معامل ارتباث مناسب في الدراسات التربوية(، 0.82)

أشااارت وهي قيمة كبيرة ومقبولة ألنراض التطبيق؛ ن   (4هو موضااح في جدول )و للتأكد من االتساااق الداخلي للمقياد
 .(2007( )اللريفين والكيالني، 0.60معظم الدراسات نلى أنَّ نسبة قبول معامل الثبات )

لفا( ومعامالت ارتباط بيرسون ألبعاد مقياس المعتقدات الوالدية في التنشئة كما يدركها أمعامالت الثبات )كرونباخ : (4جدول )
 األبناء

 التطبيقمعامل االرتباط بين  معامل )كرونباخ ألفا( 
 0.82 0.80 التقبل الوالدل
 0.81 0.79 الرفض الوالدل

 مقياس المعتقدات الوالدية كما يدركها األبناءتصحيح 
فقرات   عن( فقرة، ولإلجابة   30بصاااااااورته النهائية من )     المعتقدات الوالدية كما يدركها األبناا       تكون مقياد  

بمضااامون هذه الفقرة، ومدأ انطباقها عليه،وفقًا  ته ( أمام كل فقرة، حساااب قناع✓المقياد يضاااع المساااتجيب نشاااارة )
نائي:أوافق    ة. وتتراوح الدرجة على كل فقرة من      ( درج 0، وتعطى )وال أوافق، ة( درج 1، وتعطى )لسااااااالم تقدير ث
(تمثل   0؛ ن  )درجة ( 60 -0) وبالتاليفإنالدرجةالكليةعلأالمقياساااااااتتراوحبين          ( درجات،  1 -0فقرات المقياد ما بين )  

.  عليهاالمساااااتجيب يحصااااال أن يمكن درجة أعلى( 60)عليهاالمساااااتجيب،ول يحصااااا أن يمكنفي المقياد  أدنأدرجة
،  حدد الباحثان ثالثة مستويات )من،فض، ومتوسط، ومرتفع(    لدأ أفراد عينة الدراسة  نمطالمعتقدات الوالديةولتحديد 

 است،دام المعادلة اآلتية: تم
 330.=   0 =     0-1  = الحد األدنى )للتدرج(   –الحد األعلى   طول الفدة  =   

  3         3عدد المستويات المفترضة                                     
 :تم توزيع المتوسطات الحسابية على النحو اآلتيو

 .(0.33 -0تراوح متوسطه الحسابي )من،فض: ي -

 .(0.66 -0.34) بين تراوح متوسطه الحسابي: يمتوسط -

 (.1.00 – 0.67) بين تراوح متوسطه الحسابي: يمرتفع -
 
 
 انيًا: مقياس المشكالت االنفعاليةث

(، 2009بتطوير مقياد الملكالت االنفعالية المعد من قبل )أبو جامود،   انولتحقيق أهدا  الدراسة قام الباحث 
القلق وفقرة(،  15ال،و  )وفقرة(،  15( فقرة، موزعة على أربعة أبعاد، هي: االكتداب )     60حيث يتكون المقياد من )  

 ( المقياد بصورته األولية.4يوضح ملحق )وفقرة(،  15ال،جل )وفقرة(،  15)
 دالالت صدق وثبات المقياد في الدراسة الحالية

 تم است،راج مؤشرات الصدق اآلتية:اختبار الملكالت االنفعالية للتحقق من صدق 
 صدق المحتوى )الصدق الظاهري(:

للتحقق من الصااااادق الظاهرل لمقياد الملاااااكالت االنفعالية تم عرضاااااه بصاااااورته األولية على لجنة من المحّكمين من   
ُطلب نليهم نبداا الرأل ف(؛ 2أعضاا الهيدة التدريسية  ول االختصاص في العلوم التربوية والنفسية في الجامعات األردنية، ملحق )

مة الصااايانة اللغوية، ومدأ وضاااوحها من حيث المعنى، وأية مالحظات وتعديالت حول مالئمة أداة الدراساااة من حيث مدأ ساااال
يرونها مناساابة، وتم األخذ بمالحظات وتعديالت لجنة المحّكمين بما يسااهم في تحقيق أهدا  الدراسااة؛ فتم تعديل الصاايانة اللغوية    

(، وبهذا تكون المقياد بصاااااااورته النهائية       23، 19، 17، 10، 9، 5، 13، 4، 9، 5لبعض فقرات المقياد، وهذه الفقرات هي: )  

 ( فقرة تقيس الملكالت االنفعالية.60من )

 مؤشرات صدق البناء:
ُطبِّق على عينة  ن ؛ ُحسااابت معامالت بين الفقرة والمجال الذل تنتمي اليه،  للتحقق من مؤشاااارات صاااادق البناا ألداة الدراسااااة

عينة الدراسااة، بهد  تطبيق مقياد الملااكالت االنفعالية في صااورته األولية    ( طالبًا وطالبًة من خارج60مكونة من )اسااتطالعية 
( فقرة لحساااب معامالت االرتباث. وبعد تطبيق المقياد على العينة االسااتطالعية، واساات،راج معامالت االرتباث، 60المكّونة من )
( معااامالت االرتباااث بين الفقرة 5ن الجاادول )( أو أقاال. ويبي0.20أنااه ال يوجااد هناااك فقرات  ات معاااماال تمييز ) انوجااد الباااحثاا

 والمجال الذل تنتمي اليه.
معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات أبعاد مقياس المشكالت االنفعالية مع الدرجة الكلية للُبعد الذي تنتمي : (5جدول رقم )

 (60إليه والدرجة الكلية للمقياس ككل )ن=
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رقم 
 الفقرة

 ُبعد الخجل ُبعد الخوف ُبعد القلق االكتئابُبعد 
معامل االرتباط 
مع الُبعد الذي 

 تنتمي له

معامل االرتباط 
مع المقياس 

 ككل

معامل االرتباط 
مع الُبعد الذي 

 تنتمي له

معامل االرتباط 
مع المقياس 

 ككل

معامل االرتباط 
مع الُبعد الذي 

 تنتمي له

معامل االرتباط 
مع المقياس 

 ككل

معامل االرتباط 
مع الُبعد الذي 

 تنتمي له

معامل االرتباط 
مع المقياس 

 ككل

1 0.88** 0.92** 0.61** 0.62** 0.75** 0.63** 0.56* 0.71** 

2 0.63** 0.56* 0.70** 0.66** 0.77** 0.73** 0.74** 0.72** 

3 0.73** 0.74** 0.72** 0.74** 0.68** 0.54* 0.50* 0.79** 

4 0.61** 0.54* 0.58* 0.53* 0.73** 0.61** 0.62** 0.79** 

5 0.72** 0.65** 0.84** 0.84** 0.71** 0.70** 0.66** 0.44* 

6 0.71** 0.63** 0.79** 0.73** 0.72** 0.72** 0.74** 0.79** 

7 0.67** 0.71** 0.61** 0.60** 0.79** 0.58* 0.53* 0.59* 

8 0.73** 0.75** 0.76** 0.73** 0.79** 0.84** 0.84** 0.49* 

9 0.62** 0.54* 0.70** 0.66** 0.44* 0.79** 0.73** 0.71** 

10 0.71** 0.66** 0.79** 0.73** 0.69** 0.61** 0.60** 0.73** 

11 0.79** 0.71** 0.76** 0.68** 0.66** 0.76** 0.73** 0.71** 

12 0.59* 0.54* 0.84** 0.83** 0.53* 0.70** 0.66** 0.72** 

13 0.49* 0.53* 0.80** 0.77** 0.75** 0.79** 0.80** 0.79** 

14 0.71** 0.75** 0.71** 0.56* 0.74** 0.76** 0.77** 0.79** 

15 0.54* 0.50* 0.54** 0.73** 0.88** 0.84** 0.71** 0.71** 

 (.α=0.01دالة نحصائيًا عند مستوأ الداللة ) **

 (.α=0.05نحصائيًا عند مستوأ الداللة )دالة  *

( أن جميع معامالت االرتباث بين درجة العبارة والدرجة الكلية للُبعد الذل تنتمي            5يتضاااااااح من الجدول رقم )  
نليه، والمقياد ككل دالة نحصاااائيا، مما يلاااير نلى االتسااااق الداخلي بين العبارات المكونة لمقياد الملاااكالت االنفعالية    

 بنائيًا، وتعد صالحة للتطبيق على أفراد الدراسة.  وأنها صادقة
 مقياس المشكالت االنفعاليةثبات 

من (test- retest)للتحقق من ثبات مقياد الملااااكالت االنفعالية تم اساااات،دام طريقة االختبار ونعادة االختبار  

الدراسااااة، وُأعيد تطبيقه بعد فاصاااال  ( طالبًا وطالبًة من خارج عينة 60خالل تطبيقه على عينة اسااااتطالعية مكونة من )
زمني مدته ُأسااااابوعان من التطبيق األول، وتم حسااااااب قيم معامالت ارتباث بيرساااااون )ثبات اوعادة( للمقياد ككل فبلغ 

الثبات من خالل حساب معامل كرونباخ ألفا،  تم است،راج  و. وهو معامل ارتباث مناسب في الدراسات التربوية  (، 0.75)

وهي قيمة  (6هو موضااح في جدول )و(، 0.83) اق الداخلي للمقياد، وبلغ معامل الثبات الكلي للمقيادللتأكد من االتساا
( )اللاااااريفين 0.60كبيرة ومقبولة ألنراض التطبيق؛ ن  أشاااااارت معظم الدراساااااات نلى أنَّ نسااااابة قبول معامل الثبات )

 .(2007والكيالني، 
 ومعامالت ارتباث بيرسون.( الذل يوضح معامالت الثبات 6هو مبين في جدول )و

 لفا( ومعامالت ارتباط بيرسون ألبعاد مقياس المشكالت االنفعاليةأمعامالت الثبات )كرونباخ : (6جدول )
 معامل االرتباط بين التطبيق معامل )كرونباخ ألفا( المجال

 0.74 0.80 ُبعد االكتداب
 0.70 0.82 ُبعد القلق
 0.72 0.85 ُبعد ال،و 

 0.70 0.84 ال،جلُبعد 

 تصحيح مقياس المشكالت االنفعالية
( فقرة، ولإلجابة عن فقرات المقياد يضااااااع  60تكون مقياد الملاااااكالت االنفعالية بصاااااورته النهائية من )  

( أمام كل فقرة، حسااب قناعته بمضاامون هذه الفقرة، ومدأ انطباقها عليه، وفقًا لتدريج ليكرت   ✓المسااتجيب نشااارة ) 
(Likert ال،ما )  ( درجة،  1ساااااااي، ال تنطبق ابدًا، وتعطى )(  3( درجة، أحيانا، واعطي )    2تنطبق نادرًا، وتعطى ) و

( درجات. وتتراوح الدرجة على كل فقرة من فقرات المقياد       5دائمًا، وتعطى ) ل ( درجات  4غالبًا، وتعطي )  ل درجات 
ية على المقياد تتراوح بين             5 -1ما بين )  لدرجة الكل تالي فإن ا ( تمثل   60( درجة؛ ن  ) 300 -60) ( درجات، وبال

( أعلى درجة يمكن أن يحصاال عليها المسااتجيب.  300أدنى درجة في المقياد يمكن أن يحصاال عليها المسااتجيب، و)
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متوساااط،  وثالثة مساااتويات )من،فض،  انولتحديد مساااتوأ الملاااكالت االنفعالية لدأ أفراد عينة الدراساااة حدد الباحث 
 است،دام المعادلة اآلتية: مرتفع(، تمو

 1.33=    4  =    1-5 =   الحد األدنى )للتدرج(  –الحد األعلى   طول الفدة =   
  3          3     عدد المستويات المفترضة                                   

 :وتم توزيع المتوسطات الحسابية على النحو اآلتي

 (.2.33 -1)من،فض: يتراوح متوسطه الحسابي  -

 (.3.66 -2.34) يتراوح متوسطه الحسابي بينمتوسط:  -

 (.5.00 – 3.67) يتراوح متوسطه الحسابي بينمرتفع:  -
 نتائج الدراسة:

المعتقدات الوالدية السائدة كما يدركها الطلبة في منطقة  نمطأواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال األول الذي ينص على: "ما 
".سخنين؟

لإلجابة عن هذا الساااؤال تم اسااات،راج المتوساااطات الحساااابية واالنحرافات المعيارية ألنماث المعتقدات الوالدية   
 ( يوضح  لك.7لدأ طلبة منطقة س،نين، والجدول )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات عينة الدراسة عن المعتقدات الوالدية السائدة مرتبة تنازليًا : (7جدول )

 
 
 
 

السؤال المتعلقة ب النتائج : ثانيًا
 ؟".ما مستوى المشكالت االنفعالية لدى الطلبة في منطقة سخنينالثاني الذي ينص على: "

ولإلجابة عن هذا السؤال تم است،راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب وجابات أفراد عينة      
 ( يوضح  لك.10الجدول )والدراسة عن أبعاد مقياد الملكالت االنفعالية والمقياد ككل، 

اسة عن أبعاد مقياس المشكالت االنفعالية المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدر: (10جدول )

 والمقياس ككل مرتبة تنازليًا 

 درجة التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الُبعد الرقم الرتبة

 متوسطة 1.15 3.47 ُبعد االكتداب 1 1

 متوسطة 1.16 3.47 ُبعد ال،جل 4 1

 متوسطة 1.23 3.34 ُبعد القلق 2 2

 متوسطة 1.28 3.30 ال،و ُبعد  3 3

 متوسطة 1.17 3.39 مقياد الملكالت االنفعالية ككل

( أن مستوأ الملكالت االنفعالية لدأ الطلبة في منطقة س،نين متوسط؛ ن  بلغ المتوسط        10يظهر من الجدول )

( أن 10ويظهر من الجدول )( بدرجة تقييم متوساااطة، 3.39الحساااابي لتقديرات أفراد عينة الدراساااة عن المقياد ككل ) 

( بدرجة تقييم 3.47-3.30المتوسااااااطات الحسااااااابية لتقديرات أفراد عينة الدراسااااااة عن أبعاد المقياد تراوحت ما بين )
(، وتليهما ُبعد القلق 3.47متوسااااااطة لجميع األبعاد، وجاا بالمرتبة األولى ُبعدل االكتداب وال،جل بمتوسااااااط حسااااااابي )

 (.3.30ل المرتبة األخيرة ُبعد ال،و  بمتوسط حسابي )(، واحت3.34بمتوسط حسابي )
ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على: "هل يختلف مستوى المشكالت االنفعالية والمعتقدات الوالدية 

 ؟". المستوى الدراسيفي التنشئة كما يدركها األبناء لدى الطلبة في منطقة سخنين باختالف متغير الجنس و
ولإلجابة عن هذا السااااااؤال تم اساااااات،راج المتوسااااااطات الحسااااااابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة 

(، وتم تطبيق والمسااتوأ الدراسااي الدراسااة عن أبعاد مقياد الملااكالت االنفعالية والمقياد ككل تبعًا لمتغيرل )الجنس،  
 (، وفيما يلي عرض النتائج:way ANOVA 2باين الثنائي )(، وتطبيق تحليل التway ANOVA 2تحليل التباين الثنائي )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عن أبعاد مقياس المشكالت االنفعالية : (15الجدول )

 والمقياس ككل تبعًا لمتغيري )الجنس، والمستوى الدراسي(

 المقياس ككل ُبعد الخجل ُبعد الخوف القلقُبعد  ُبعد االكتئاب المستوى المتغير

 درجة التقييم االنحراف المعياري المتوسط الحسابي النمط الرتبة

 متوسطة 0.27 0.66 التقبل الوالدل 1

 من،فضة 0.36 0.32 الرفض الوالدل 2
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 الجنس
 1.08 3.05 1.07 3.14 1.17 2.96 1.17 2.98 1.07 3.13  كر

 1.16 3.79 1.15 3.85 1.29 3.71 1.18 3.76 1.13 3.86 أنثى

المستوأ 
 الدراسي

 1.18 3.42 1.16 3.48 1.28 3.36 1.26 3.34 1.16 3.48 تاسع

 1.18 3.38 1.20 3.41 1.29 3.29 1.20 3.40 1.19 3.43 عاشر

 1.17 3.39 1.14 3.51 1.28 3.27 1.25 3.27 1.13 3.50 حادل علر

( أن هناك فروق ظاهرية المتوسااطات الحسااابية لتقديرات أفراد عينة الدراسااة عن أبعاد   15يظهر من الجدول )

مقياد الملكالت االنفعالية والمقياد ككل تبعًا لمتغيرل )الجنس، والمستوأ الدراسي(، ولمعرفة الداللة اوحصائية لهذه     
يل   عدد )     الفروق تم تطبيق تحل نائي المت باين الث عًا          way MANOVA 2الت ية تب عال ياد الملاااااااكالت االنف عاد مق ( على أب

 .لمتغيرل )الجنس، والمستوأ الدراسي(
عالقة ارتباطية بين المعتقدات الوالدية في التنشئة كما يدركها األبناء هل توجد رابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:

 االنفعالية لدى الطلبة في منطقة سخنين؟والمشكالت 
( بين أبعاد مقياد PearsonCorrelationلإلجابة عن هذا السااااؤال تم اساااات،راج معامالت االرتباث بطريقة ) 

الملكالت االنفعالية والمقياد ككل وبين المعتقدات الوالدية في التنلدة كما يدركها األبناا لدأ الطلبة في منطقة س،نين،     
 ( يوضح  لك.20الجدول )و

( بين أبعاد مقياس المشكالت االنفعالية والمقياس ككل Pearson Correlationمعامالت االرتباط بطريقة ): (21الجدول )

 وبين المعتقدات الوالدية

 الرفض الوالدي  التقبل الوالدي  مقياس المشكالت االنفعالية

 ُبعد االكتداب
  معامل االرتباث 

  الداللة اوحصائية 

ُبعد القلق
  معامل االرتباث 

 الداللة اوحصائية 

ُبعد ال،و 
  معامل االرتباث 

 الداللة اوحصائية 

ُبعد ال،جل
  معامل االرتباث 

 الداللة اوحصائية 

مقياد الملكالت االنفعالية ككل
  معامل االرتباث 

 الداللة اوحصائية 

 (.α=0.05**دالة نحصائيًا عند مستوأ )

 ( ما يلي:21يظهر من الجدول )

مقياد الملكالت االنفعالية والمقياد ككل ( بين أبعاد α=0.05هناك عالقة عكسية  ات داللة نحصائية عند مستوأ ) .1

ونمط التقبل الوالدل، فكانت جميع قيم معامالت االرتباث سالبة ودالة نحصائيًا؛ مما يدل على أن اتباع نمط التقبل الوالدل 
 تقلل من الملكالت االنفعالية.

لكالت االنفعالية والمقياد ككل ( بين أبعاد مقياد المα=0.05هناك عالقة طردية  ات داللة نحصائية عند مستوأ ) .2

ونمط الرفض الوالدل، فكانت جميع قيم معامالت االرتباث موجبة ودالة نحصائيًا؛ مما يدل على أن اتباع نمط الرفض 
 الوالدل تزيد من الملكالت االنفعالية.
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ة في التنشئة كما يدركها األبناء عالقة ارتباطية بين المعتقدات الوالديهل توجد رابعًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
 والمشكالت االنفعالية لدى الطلبة في منطقة سخنين؟

( بين أبعاد مقياد   PearsonCorrelationلإلجابة عن هذا الساااااااؤال تم اسااااااات،راج معامالت االرتباث بطريقة )         

بناا لدأ الطلبة في منطقة سااااا،نين،  الملاااااكالت االنفعالية والمقياد ككل وبين المعتقدات الوالدية في التنلااااادة كما يدركها األ
 ( يوضح  لك.20الجدول )و

( بين أبعاد مقياس المشكالت االنفعالية والمقياس ككل Pearson Correlationمعامالت االرتباط بطريقة ): (21الجدول )

 وبين المعتقدات الوالدية
 الرفض الوالدل  التقبل الوالدل  مقياد الملكالت االنفعالية

 ُبعد االكتداب
  معامل االرتباث 

  الداللة اوحصائية 

ُبعد القلق
  معامل االرتباث 

 الداللة اوحصائية 

ُبعد ال،و 
  معامل االرتباث 

 الداللة اوحصائية 

ُبعد ال،جل
  معامل االرتباث 

 الداللة اوحصائية 

مقياد الملكالت االنفعالية ككل
  معامل االرتباث 

 الداللة اوحصائية 

 (.α=0.05**دالة نحصائيًا عند مستوأ )
 ( ما يلي:21يظهر من الجدول )

( بين أبعاد مقياد الملكالت االنفعالية والمقياد α=0.05نحصائية عند مستوأ )هناك عالقة عكسية  ات داللة  .1

ككل ونمط التقبل الوالدل، فكانت جميع قيم معامالت االرتباث سالبة ودالة نحصائيًا؛ مما يدل على أن اتباع نمط 
 التقبل الوالدل تقلل من الملكالت االنفعالية.

( بين أبعاد مقياد الملكالت االنفعالية والمقياد α=0.05ند مستوأ )هناك عالقة طردية  ات داللة نحصائية ع .2

ككل ونمط الرفض الوالدل، فكانت جميع قيم معامالت االرتباث موجبة ودالة نحصائيًا؛ مما يدل على أن اتباع 
 نمط الرفض الوالدل تزيد من الملكالت االنفعالية.

 مناقشة النتائج 
لمعتقدات الوالدية في التنلااااادة كما يدركها األبناا وعالقتها بالملاااااكالت  هدفت الدراساااااة الحالية الكلااااال عن ا 

االنفعالية لدأ الطلبة في منطقة سااااا،نين. وفيما يلي مناقلاااااة النتائج التي تم التوصااااال نليها، ثم عرض التوصااااايات التي 
 انبثقت عنها. 

معتقدات الوالدية السائدة كما يدركها الطلبة ال نمط"ما  السؤال األول الذي ينص على:أواًل: مناقشة النتائج المتعلقة ب
".في منطقة سخنين؟

بة في منطقة سااااااا،نين هو نمط "التقبل                      ئدة كما يدركها الطل لدية السااااااااا قدات الوا تائجأن نمط المعت أظهرت الن
الوالدل"بدرجة تقييم متوسااااطة. ويمكن تفسااااير هذه النتيجة اسااااتنادًا نلى خصااااائ  المجتمع وخصااااائ  الطالب الذين    

الطلبة في هذه المرحلة بتقلب المزاج، واالندفاعية،  يتساااامفتميزون بها في هذه المرحلة الحساااااسااااة )مرحلة المراهقة(،  ي
س،نين   منطقة والصعوبة في ندراك وتفسير ما يدور من حولهم، وصعوبة نرضائهم. من جهة أخرأ يتميز المجتمع في      

، وت،تلل األسر عن بعضها البعض في الوعي بأهمية التقبل الوالدل بالتنوع الثقافي واختال  المستويات التعليمية لألهل
ثار نيجابية في صاااااقل شااااا،صاااااية األبناا، والبعض اآلخر يعي أهمية التقبل واحتواا أبنائهم في هذه المرحلة  آلما له من 
أخطائي" في  يلتفت والدال نلى محاساااني أكثر من( التي تن  على "2وهذا ما يفسااار أيضاااًا مجيا الفقرة )  ،الحسااااساااة 

 المرتبة األولى.
وهذا ما أكدته نظريات التنلدة االجتماعية التي أشارت نلى أن أنماث التنلدة االجتماعية اويجابية تنمي وتصقل      
شااا،صاااية الطالب، وااللتفات نلى محاسااان األبناا وعدم تساااليط كل الضاااوا على أخطائهم يعمل على تعزيز العالقة بين   

 (.2016واألبناا )نجاتي، الوالدان 
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، والصاااااااعوبات والضاااااااغوطات    والمتغيراتدور العديد من العوامل     هذه النتيجة نلى   انيمكن أن يعزو الباحث  و
أو يواجهها اآلباا والطلبة في هذه المرحلة العمرية،األمر الذل قديفساااااار المسااااااتوأ المتوسااااااط للتقبل  تعرضاااااالهایالتيقد

 الوالدل.
التي أشااااااارت نلى مسااااااتوأ مرتفع من التقبل  (2008مع نتيجة دراسااااااة الزيود )واختلفت نتيجة هذا السااااااؤال 

 .الوالدل
ثانيًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على: "ما مستوى المشكالت االنفعالية لدى الطلبة في منطقة 

 سخنين؟".
االنفعالية لدأ الطلبة في منطقة ساا،نين جاا بدرجة أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السااؤال أن مسااتوأ الملااكالت 

ويمكن تفسااير هذه النتيجة ، واحتل المرتبة األخيرة ُبعد ال،و . متوسااطة؛ وجاا بالمرتبة األولى ُبعدل االكتداب وال،جل
 ،بابيتميز ساااالوكهم بال،جل والميل نلى العزلة، وتعود لعدة أساااا، فاسااااتنادًا نلى خصااااائ  الطالب في مرحلة المراهقة 

، والتغييرات الجسااااامية فقد ينعزل المراهق من التجمعات منها: حسااااااساااااية المراهق لالنتقادات واآلراا من قبل اآلخرين
المراهق بنظرة اآلخرين اليه مما والمناساابات لتفادل االنتقادات، باوضااافة نلى صااورة الذات في هذه المرحلة حيث يهتم  

 يؤدل نلى العزلة وال،جل.
هذه النتيجة أيضاااًا نلى البيدة األسااارية ومساااؤوليتها في هذا الجانب، فاألسااارة لها دورًا أسااااسااايًا في يمكن عزو و

زيادة الوعي لدأ أبنائها الطلبة من خالل ما توفره من دعم وتفهم قد يساااااهم في الحد من الملاااااكالت االنفعالية، ونن قلة  
 ئهم، يزيد من الملكالت االنفعالية لدأ أبنائهم.وعي أولياا األمور ب،صائ  المرحلة العمرية واحتياجات أبنا

يمكن عزو هذه النتيجة أيضااااًا نلى ما أشااااار نليه أريكسااااون بأن هذه المرحلة العمرية تعد من أهم المراحل التي  
تلكل هوية الفرد؛ حيث تظهر فيها حاجة الفرد نلى تلكيل هويته ا  يسعى المراهق نلى تحديد معنى لوجوده وأهدافه في     

ن المراهق يعاني من اضاااااااطراب الهوية أو    نياة وخططه لتحقيق هذه األهدا  ون ا لم يتحقق  لك، فإنه يمكن القول          الح
 االكتداب وال،جل. ، نحو يتبنى هوية سلبية مما تسبب ملكالت انفعالية 

ن ، التي أشااااارت نلى أ(Mowafy, etl, 2015)ن يخرآاختلفت نتيجة هذا السااااؤال مع نتيجة دراسااااة موافي و 

 ,Sauerسااااااوور ولوريور مساااااتوأ الملاااااكالت االنفعالية جاا بدرجة مرتفعة. واتفقت نتيجة الدراساااااة مع دراساااااة    

Loureiro, 2015 .التي أشارت نلى وجود مستوأ متوسط من الملكالت االنفعالية 

االنفعالية والمعتقدات ثالثًا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث الذي ينص على: "هل يختلف مستوى المشكالت 
 ؟". المستوى الدراسيالوالدية في التنشئة كما يدركها األبناء لدى الطلبة في منطقة سخنين باختالف متغير الجنس و

أظهرت نتائج هذا السااؤال وجود فروق  ات داللة نحصااائية في مسااتوأ الملااكالت االنفعالية تعزأ ألثر متغير  
، وعدم وجود فروق  ات داللة نحصااائية في مسااتوأ الملااكالت االنفعالية تعزأ  الجنس، وجاات الفروق لصااالح اوناث

، وعدم وجود فروق دالة نحصائيًا بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة       المستوأ الدراسي   ألثر متغير 
 عن نمط التقبل الوالدل تبعًا لمتغيرل )الجنس، والمستوأ الدراسي(.

وجود فروق  ات داللة نحصااائية في مسااتوأ الملااكالت االنفعالية تعزأ  ة التي أشااارت نلى ويمكن عزو النتيج
صالح اوناث نلى طبيعة البيدة االجتماعية، والضوابط والقيم والمعايير االجتماعية التي     جااتألثر متغير الجنس، التي  ل

نضاااااااافة نلى طبيعة األنثى التي تتميز تحكم سااااااالوك الطالبات، والضاااااااغوطات االجتماعية التي يتعرضااااااان لها اوناث، 
 بالحساسية أكثر من الرجل.

 في اختال عدم وجود  التي أشااااارت نلى (2011ن )ياختلفت نتيجة هذا السااااؤال مع نتيجة دراسااااة باثاك وآخر
اتفقت نتيجة السااااؤال مع دراسااااة ساااااوور و تعزأ ألثر الجنس الدراسااااة نةیع أفراد لدأ الملااااكالت االنفعالية مسااااتوأ

في مساااتوأ الملاااكالت االنفعالية  التي أشاااارت نلى وجودفروقذاتداللةنحصاااائية (Sauer, Loureiro, 2015)ولوريور 

 اوناث. لصالح الجنس، تعزأ لمتغير
وفيما يتعلق بنتيجة السااااااؤال التي تن  على عدم وجود فروق  ات داللة نحصااااااائية في مسااااااتوأ الملااااااكالت 

فيمكن عزو هذه النتيجة نلى طبيعة البيدة المدرسية بم،تلل مقوماتها؛ ن    .المستوأ الدراسي   االنفعالية تعزأ ألثر متغير 
المساااااتوأ هتمام متسااااااٍو من حيث توفير حاجات الطلبة النفساااااية والتربوية بغض النظر عن نن الطلبة يحصااااالون على ا

 لدأ الطلبة.، نضافة نلى تقارب الجوانب االنفعالية الدراسي
( التي أشاااارت نلى عدم وجود اختال  في مساااتوأ 2011ن )ياتفقت نتيجة هذا الساااؤال مع دراساااة باثاك وآخر

 .المستوأ الدراسيالملكالت السلوكية واالنفعالية تعزأ نلى متغير 
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الت االنفعالية لدى الطلبة رابعًا: هل توجد عالقة ارتباطية بين المعتقدات الوالدية في التنشئة كما يدركها األبناء والمشك
 .؟"في منطقة سخنين

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا الساااؤال وجود عالقة عكساااية بين أبعاد مقياد الملاااكالت االنفعالية والمقياد ككل 
 ونمط التقبل الوالدل، وهناك عالقة طردية بين أبعاد مقياد الملكالت االنفعالية والمقياد ككل ونمط الرفض الوالدل.

كن عزو هذه النتيجة نلى تأثر سلوك األفراد ووضعهم االنفعالي والنفسي بالظرو  التي مرت عليهم وقدمت ويم
الصاااراع بين الوالدان، والطالق، وتبني أنماث تنلااادة اجتماعية سااالبية كلها    :مثل، لهم من خالل األسااارة، فعوامل معينة

 عالية كاالكتداب والقلق مثاًل.مجتمعة تؤثر على انفعاالت الفرد مما يسبب الملكالت االنف
تعد العالقة مؤشر على الصحة    ن نلب النظريات في علم النفس نلى أهمية العالقة بين الفرد ووالديه، أأشارت  و

 النفسية التي سيتمتع بها الفرد مستقباًل.
االنفعالية هو العالقة بين ( نلى أن الساابب الرئيس في الملااكالت 2000ن  أشااارت العديد من الدراسااات )خولة، 

 الوالدان واالبن، والبعض اآلخر يلير نلى أن الملكالت االنفعالية ترجع نلى تفاعل سلبي بين األم والطفل.
( بدور أنماث التنلدة االجتماعية وتأثيرها على التوافق النفسي للطالب،   2013وأشارت دراسة لبوز، وحجاج )  

التقبل الوالدل تسااااعد الطالب على التوافق مع البيدة التي يعيلاااون بها، ، نحو يجابية ن  نن أنماث التنلااادة االجتماعية او
وبالتالي واجهوا صااعوبات أكبر في التوافق مع البيدة  ،مقارنًة بالطلبة الذين ترعرعوا في اساار تتبنى أنماث تنلاادة ساالبية  

 المحيطة.
تي أشاااااارت نلى وجود عالقة ارتباطية بين ( ال2009دراساااااة نساااااماعيل )  نتيجة هذا الساااااؤال مع نتيجة اتفقت

 والسلوك السيا( ونياب الرعاية األسرية. ،والعصاب ،الملكالت االنفعالية )االكتداب
التقبل الوالدل تعمل على صااااقل شاااا،صااااية الفرد ، نحو أن أنماث التنلاااادة االجتماعية اويجابية  انويرأ الباحث

والتغلب على  ،حة النفسااية لألفراد وتساااعدهم على التعامل مع الصااعاب  على الصاا وتنمي ثقته بنفسااه، مما ينعكس نيجابًا
الملاااااااكالت اليومية نتيجة الثقة التي تم اكتساااااااابها من خالل الوالدان، حتى أن بعض نظريات العالج النفساااااااي كنظرية 

رد في جميع نيجابية على شاااا،صااااية الف  آثارروجرز التي اعتبرت التقبل حجر األساااااد في العالج النفسااااي، لما له من  
 الجوانب.
 التوصيات

 بما يلي:  انبناا على ما أسفرت عنه نتائج الدراسة الحالية يوصي الباحث

تفعيل دور المؤسسات األكاديمية العربية والجهات القائمة على العملية التربوية من خالل التعاون من أجل نقامة  .1
سيما وأن نتائج الدراسة كلفت عن  ال ،لدأ األسرة ةزيادة الوعي ألنماث التربية السليملالندوات وورشات العمل 

 مستوأ متوسط من التقبل الوالدل.
العمل على توفير البرامج األكاديمية اورشادية من قبل المؤسسات المجتمعية، والمؤسسات األكاديمية، التي من  .2

وأ متوسط من الملكالت ن نتائج الدراسة كلفت عن مستأسيما و، ال شأنها أن تحد من الملكالت االنفعالية 
 االنفعالية.

بالتدخل العالجي للطلبة الذين يعانون من ملكالت انفعالية، نضافة نلى دورات  ىالعمل على توفير برامج تعن .3
، ليها وحالة الطلبة للعالج المناسب نوكيفية التعر   ،وورشات للمعلمين لزيادة وعيهم بالملكالت االنفعالية

 كلفت نتائج الدراسة عن مستوأ متوسط من الملكالت االنفعالية وخاصًة االكتداب وال،جل.ف
نجراا دراسات ملابهة للدراسة الحالية على عينات أخرأ؛ من أجل تأكيد نتائجها في البيدة الفلسطينية بلكل  .4

 ها.أو دحض ،خاص والبيدة العربية بلكل عام
 المراجع

 المراجع العربية:
(. أسااااليب معاملة األب كما يدركها األبناا وعالقتها باللاااعور باألمن النفساااي لدأ عينة من طلبة المرحلة الثانوية في 2011ابريعم، ساااامية. )

 (.7) 25، مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اونسانية(مدينة تبسه. 
. رساااااالة ماجيساااااتير منلاااااورة، الجامعة   ملاااااكالت لدأ المراهقيناالضاااااطرابات االنفعالية ومهارات حل ال(. 2009أبو جامود، أساااااامة. )

 اوسالمية، نزة.
. رسااالة ماجيسااتير نير منلااورة، كلية   أساااليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناا وعالقتها باضااطراب المساالك  (. 2002أبو ليلة، بلاارأ. )

 التربية، الجامعة اوسالمية، نزة.
مجلة جامعة  ت السلوكية والوجدانية لدأ األطفال المقيمين في دور األيتام من وجهة نظر الملرفين عليهم.    (. االضطرابا 2011بالن، كمال. )

 (.1)27، دملق
. رسااالة ماجيسااتير نير منلااورة، كلية أساااليب المعاملة الوالدية كما يدركها األبناا وعالقتها بالتوافق النفسااي(. 2008البليهي، عبد الرحمن. )

 نايل العربية للعلوم األمنية، المملكة العربية السعودية.التربية، جامعة 
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 .Alex. J. Agric(. أساااااليب المعاملة الوالدية كما تدركها األمهات وعالقتها باألمن النفسااااي لألبناا.  2014دوام، أميرة، حورية، شااااريل. )
Res ،59( ،1 :)47-70. 

ة( في التنلااااااادة واألفكار الالعقالنية بفعالية الذات لدأ طلبة علم النفس وعلوم  عالقة االتجاهات الوالدية )المدرك(. 2015زبيدة، بيضاااااااون. )
 . رسالة ماجيستير منلورة. كلية العلوم اونسانية واالجتماعية جامعة قاصدل مرباح ورقلة.التربية

 (.2) 17، وم اونسانية واالجتماعيةمجلة العل(. التنلدة االجتماعية ودورها في تنمية مستوأ الطموح عند األنسان. 2014فرحات، احمد. )
. جامعة قاصدل مرباح ورقلة، كلية  عالقة أساليب التنلدة داخل األسرة بتوافق التلميذ داخل المدرسة    (. 2013لبوز، عبد اهلل.، حجاج، عمر. )
 العلوم اونسانية واالجتماعية.

(،  1)35ر األردنية من وجهة نظر الوالدين. دراسات العلوم التربوية،  (. أنماث التنلدة االجتماعية الممارسة لدأ األس    2008الزيود، صايل. ) 
182_141. 

 . الطبعة السادسة، عالم الكتب، القاهرة.علم نفس النمو(. 2005زهران، حامد عبد السالم. )
(،  1)35الوالدين. دراسات العلوم التربوية،  (. أنماث التنلدة االجتماعية الممارسة لدأ األسر األردنية من وجهة نظر     2008الزيود، صايل. ) 

182-141. 
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اإلستقواء اإللكتروني وعالقته بالمهارات اإلجتماعية لدى طلبة الجامعات الخاصة في محافظة 
 العاصمة عمان

 

 محمود المباشرميساء 
 جامعة عمان العربية

 11/6/2020تاريخ االستالم: 
 

 إياد الشوارب د.
 جامعة عمان العربية

 15/8/2020تاريخ القبول: 

 الملخص
لدأ طلبة الجامعات  اولكتروني وعالقته بالمهارات اوجتماعية هدفت هذه الدراسة نلى التعر  على اوستقواا   

تعزأ الى كل من  اوجتماعيةوالمهارات  اولكترونيواستقصاا الفروق في التنمر   ال،اصة في محافظة العاصمة عمان،   
سة         سي، والت،ص . وتكون مجتمع الدرا طالب وطالبات جامعة الزيتونة  منالمتغيرات التالية: الجنس، المستوأ الدرا

سي األول من العام الجامعي )       الملتحقين في الكليات العلمية وا سانية في محافظة العاصمة عمان للفصل الدرا -2019الن
 الذين تم اختيارهم بالطريقة العلوائية البسيطة.( طالبًا وطالبة 400)(، في حين تكونت عينة الدراسة من 2020

سين للكلل عن كل من         ساؤالتها، تم تطوير مقيا سة واالجابة عن ت اولكتروني  ستقواا اوولتحقيق أهدا  الدرا
،الذل يقوم على جمع البيانات ودراسااة الظاهرة،كما هي  تم اساات،دام المنهج الوصاافي االرتباطي  ف اوجتماعيةوالمهارات 

سة لمعرفة مدأ االرتباث بين هذه المتغيرات والتعبير عنها بصورة       في الواقع،والكلل عن العالقات بين متغيرات الدرا
 رقمية.

 :لدراسة مايليوقد أظهرت نتائج ا

 بدرجة من،فضة. محافظة عمان الجامعات ال،اصة فيلدأ طلبة اولكتروني  اوستقواامستوأ توافر  -

 بدرجة متوسطة. محافظة عمان الجامعات ال،اصة فيطلبة لدأ  اوجتماعيةمستوأ المهارات توافر   -

محافظة عمان باختال  الجنس،  يطلبة الجامعات ال،اصة فلدأ اولكتروني  اوستقوااوجود اختال  في مستوأ  -
، وباختال  الكلية وكان االختال  لصالح الكليات العلمية، وعدم وجود اختال  في وكان االختال  لصالح الذكور

 .باختال  المستوأ الدراسياولكتروني  اوستقواامستوأ 

الكلية محافظة عمان باختال   طلبة الجامعات ال،اصة فيلدأ  اوجتماعيةالمهارات وجود اختال  في مستوأ  -
لدأ طلبة  اوجتماعيةوعدم وجود اختال  في مستوأ المهارات ، وكان االختال  لصالح الكليات االنسانية 

 .الجامعات ال،اصة في محافظة عمان باختال  الجنس و المستوأ الدراسي

لدأ طلبة  اوجتماعيةوالمهارات ني اولكترو اوستقواا بين( α≤0.05وجود عالقة ارتباطية عند مستوأ الداللة ) -

 الجامعات ال،اصة في محافظة عمان.
وفي ضااااوا ما تم التوصاااال اليه، وما أساااافرت عنه هذه الدراسااااة من نتائج ،يوصااااي الباحثان باجراا مزيد من  

 .ضمن متغيرات وعينات جديدةاولكتروني  اوستقواا، واوجتماعيةالدراسات المستقبلية حول المهارات 
 طلبة المرحلة الجامعية، المهارات اوجتماعية، : اوستقواا اولكترونيالكلمات المفتاحية

  



2021

 
 

342 

Cyberbullying and its Relationship to Social Skills in Private University 
Students in Amman Governorate 

 
Maysa Mahmoud AlMubasher                 

Amman Arab Uinversity 
 

Dr. Iyad Shawareb 
Amman Arab Uinversity 

 
Abstract 

This study aimed to search the relationship between the cyberbullying and its 
relationship to social skills in private university students in Amman and its relation according 
to gender, academic year (first year, second year…) and the faculty. 

The study population consists of all students who attended the Science colleges and 
the Humanitarian colleges in Al-Zaytoonah University during the first semester (2019-2020) 
whereas the sample included (400) students, who were selected by a simple random 
sampling method.  

For achieving the study goals and answering its inquiries, they have developed two 
measures detecting cyberbullying and the social skills using the descriptive method that 
depend on collecting data information and study the phenomenon as it is reality and 
detecting the relation between the study variable to recognize the connection between 
these variable and expressing them numerally . 

The study result showed what follows: 

 Level of cyberbullying among Private University Students in Amman Governorate came 
low degree. 

 Level of social skills among Private University Students in Amman Governorate came at 
medium level. 

 The presence of difference in level of cyberbullying among Private University Students 
in Amman Governorate attributes to gender and in favor of the males. And attributes 
to the faculty and in favor of the scientific faculties. And the presence of no difference 
in level of cyberbullying among Private University Students in Amman Governorate 
attributes to academic year. 

 The presence of difference in level of social skills among Private University Students in 
Amman Governorate attributes to the faculty, and the difference was in favor of the 
humanitarian faculties. And the presence of no difference in level of social skills among 
Private University Students in Amman Governorate attributes to gender and academic 
year. 

 The presence of a correlation at significance level (α<0.05) between cyberbullying and 
social skills among Private University Students in Amman Governorate.   

And according to study results and what has been achieved the researchers 
recommend to conduct more studies about social skills and cyberbullying within new 
variable and sample. 
Key words: cyberbullying, social skills, undergraduate students 

  



2021

 
 

343 

 المقدمة: 
ُيعاد التطور التكنولوجي السااااريع والثورة الرقمية من أهم مظاهر التقدم الحضااااارل لما له من آثار نيجابية على  
المجتمع وعلى العالقات االجتماعية من حيث سااارعة االتصاااال والتواصااال ونزالة الحدود الجغرافية وساااهولة الوصاااول  

والمجتمعات العالمية، وبالرنم مما  كر من نيجابيات نال أن هنالك سلبيات كثيرة وواضحة مازالت متواجدة نلى لألسواق 
يومنا هذا، مثل ال،داع اولكتروني وانتهاك خصاااوصاااية األفراد وسااارية بياناتهم، وانتهاك حقوق الطبع والملكية الفكرية   

 (.2016)أفنان،  وما نلى  لك من اآلثار السلبية للتطور التكنولوجي
ورافق التطور التكنولوجي في اآلونة األخيرة بلااكل كبير انتلااار وسااائل التواصاال االجتماعي، وأصاابحت هي   
الوساايلة الوحيدة التي فرضاات ساايطرتها على المجتمعات، وأصاابح مساات،دموها يتجاوزون المليارات وأصاابحت وساايلة     

ير وخطير، و لك ألنها أصاابحت تساات،دم أساااليب جذب ال حصاار شااديدة التأثير في المجتمعات واألساار العربية بلااكل كب
لها، فهي تساااتهول متابعيها من جميع الفدات ومن جميع األعمال وهو ما يجعلها ساااالحًا  ا حدين، فهي من شاااأنها زيادة   
كل كبير في فرض الكثير من                   ها على النقيض ساااااااااهمت بلااااااا ية، ولكن جاب عديد من القيم اوي فة المرا وحثه على ال قا  ث
الساالوكيات الساايدة والتي أصاابحت المجتمعات وخاصااة المجتمعات العربية تعاني منها معاناة شااديدة، فقد ساااعدت على      
انتلااااار العنل والجريمة، وساااااهمت كثيرًا في تفكك العديد من األساااار العربية ونيرت فكر اللااااباب العربي )سااااامي،     

2000.) 
ة اولكترونية الحديثة والمتمثلة في األجهزة اللوحية        ومما ال شااااااااك فيه أن قضاااااااااا أوقات طويلة أمام األجهز       

والمحمولة أصبح من سمات هذا العصر، نير أن الكثيرين يقومون باست،دام تلك األجهزة بلكل متواصل حتى سيطرت         
ًا هذه األجهزة على مست،دميها وعلى عقولهم بل وعلى أوقاتهم ونلاطهم كذلك، هذه المواقع والتطبيقات التي تزدهر يوم   

أحدثت تغييرات كبيرة في مجتمعاتنا، قد ال تكون هذه التغييرات واضااحة أمام  -شاابكات التواصاال االجتماعي  –بعد يوم 
أعين نير المهتمين أو المت،صصين، قد يراها البعض مجرد أدوات للتواصل والحصول على األخبار ودورها بسيط في      

لعبه هذه اللاااااابكات كبير جدًا والتغييرات التي تحدثها في المجتمعات ال حياة الناد، لكن الحقيقة نير  لك، فالدور الذل ت
 (.2018يستهان به )مقراني، 

وتعد المهارات االجتماعية مهارات حياتية يحتاجها الناد كافة، وهي من المحددات الرئيساااااااية لنجاح الفرد أو                  
االساااتجابة المناسااابة لموقل ما وفي المقابل فإن   ها من أدااعفلاااله في المواقل المتنوعة، فهي التي تمكنه في حالة ارتفا

ضاااعفها يعد أكثر العوائق في سااابيل توافق الفرد مع اآلخرين، حيث نن القصاااور في المهارات االجتماعية يعني ارتكاب  
 (. 2012الحماقات السلوكية واالتصا  بالعدوانية للمتنمر )خوخ، 
راحلهم الدراسااية، ومنها المرحلة الجامعية، حتى يكونوا بذلك لذا ينبغي نكسااابها وتنميتها عند الطلبة في جميع م

أكثر تفاعاًل مع العالم المحيط بهم، ولكونها تلعب دورًا أساااااساااايًا وهامًا في انسااااجام الفرد وتوافقه مع المحيط الذل يعيش 
تعلم، فاونسااان اجتماعي فيه، ليصاابح اجتماعيًا، وكونها تلااكل هدفًا تربويًا يمثل جانبًا أساااساايًا من جوانب شاا،صااية الم     

بطبعه، ويحتاج نلى التعامل مع الجماعات الم،تلفة داخل المجتمع الواحد تعاماًل يعود عليه بالنفع وعلى المجموعة التي                
ينتمي نليها، فهو يحتاج منذ صاااااااغره نلى اكتساااااااااب خبرات اجتماعية تجعله يتكيل مع هذه الجماعة، ولعل أبرز تلك                 

 (.2011مع المجتمع )ادعيس والكساب،  ال،برات مهارات التعامل
وتقوم المؤسسات التعليمية بتعليم الطلبة المهارات وتوسيع قاعدة معلوماتهم ومعارفهم، وتجعلهم أكثر قدرة على    
مواجهة حل الملاااكالت التعليمية في الجانب الدراساااي وحياتهم المساااتقبلية، فهي تساااعى نلى النمو المتكامل في النواحي    

ساامية واالجتماعية نلى أقصااى حد لتمكنهم اوفادة من قدراتهم واسااتعداداتهم، وتعمل التربية نلى تزويد الطلبة  العقلية والج
بأفكار وأسااااليب عقلية جديدة تمكنهم من زيادة رنباتهم ودافعيتهم للتعلم، وتوفير الطرق واألسااااليب المبتكرة والمناسااابة   

األسااااااااليب التقليدية والتلقينية التي ال تفرز أجيااًل قادرًة على التصااااااادل       وعداد أجيال تتحلى بالعقل واوبداع وتبتعد عن   
لملكالتها المتوقعة، كما تعمل المؤسسات التربوية على الحد من الملكالت واالضطرابات السلوكية التي تواجه الطالب       

 .(2016والتي من بينها االستقواا بلكل عام واالستقواا اولكتروني بلكل خاص )العمار، 
وبانتلار وسائل االتصال الحديثة أخذ االستقواا أو التنمر شكاًل آخر وهو االستقواا أو التنمر اولكتروني، الذل       
ال ينتهي بانتهاا الدوام المدرسي أو الجامعي، بل يستمر المتنمر في مضايقة الضحية عن بعد وبلكل مستمر، حيث يعد          

ساالبية كبيرة، سااواا على مسااتوأ المتنمرين أنفسااهم، وعلى ضااحاياهم،  االسااتقواا اولكتروني ملااكلة عصاارية  ات آثار 
فالمتنمر والضاااااحية خالل االساااااتقواا اولكتروني يعيلاااااون فترات من االضاااااطراب االنفعالي أطول من أشاااااكال التنمر 
ية األخرأ، مما يجعل كل من المتنمر وضاااااحيته يعانيان تدنيًا في الصاااااحة النفساااااية، وتقدير الذات، وملاااااكالت سااااالوك  

سحبًا               سي العام، حيث يصبح ضحية التنمر مكتدبًا وملوشًا وقلقًا وعنيفًا ومن وانفعالية، وضغوطات مرتبطة بالتكيل النف
(. وأشاااااارت نتائج الدراساااااات كل من 2017ومنعزاًل وخجواًل، وقد تعمم ملااااااعر الضاااااحية على معظم أدائه )بوناب، 

( أن ساااالوك االسااااتقواا Schneider, O'Donnell, Stueve, Coulter, 2012شاااانايدر وأودونيل وسااااتيفي وكولتر )
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من  %75ممن يساااات،دمون اونترنت وما نساااابته  %93اولكتروني قد زادت نساااابته بين المراهقين، فقد بلغت مانساااابته 
المراهقين الذين يساااات،دمون الهواتل الذكية وتفلااااي االسااااتقواا اولكتروني بينهم بلااااكل سااااريع وكبير نتيجة المتالكهم  

ولوجيا اونترنت وأدواتها الم،تلفة مما زاد من اآلثار الساالبية لالسااتقواا اولكتروني كاويذاا واالنفعالية وزيادة نسااب   تكن
 االنتحار.

والدراسة الحالية تناولت موضوعًا ليس بالجديد في عالم التكنولوجيا، ن  أصبح محور اهتمام الكثير من الباحثين 
ى الساالوكيات النفسااية واالجتماعية واألساارية واالقتصااادية أال وهو موضااوع االسااتقواا   لما له من آثار كبيرة وخطرة عل

( bullying( حيث أن بدايات مفهوم االسااتقواا أو التنمر )cyberbullyingاولكتروني أو مايساامى بالتنمر اولكتروني )

ئمة والبيدة الغنية لظهور مثل تلك        كانت ومازالت ظاهرة لدأ طلبة المدارد، حيث تعتبر المدارد المكان األكثر مال                
لأه جديدة في عالم االتصال والتواصل التكنولوجي، وخصوصا عند زيادة                 سلوك تطور ون سلوكيات، ن  أصبح لهذا ال ال

 عدد وسائل التواصل االجتماعي وزيادة عدد مست،دمي تلك الوسائل حول العالم.
 مشكلة الدراسة:

االساااااااتقواا اولكتروني وعالقته بالمهارات االجتماعية لدأ طلبة           نن الهد  من هذه الدراسااااااااة التعر  على     
 الجامعات ال،اصة في محافظة عمان.

 أسئلة الدراسة: 
 حاولت الدراسة الحالية اوجابة على األسدلة التالية:

 ما مستوأ االستقواا اولكتروني لدأ طلبة الجامعات ال،اصة في محافظة عمان؟ .1

 ة لدأ طلبة الجامعات ال،اصة في محافظة عمان؟ما مستوأ المهارات االجتماعي .2

هل ي،تلل مستوأ االستقواا اولكتروني لدأ طلبة الجامعات ال،اصة في محافظة عمان باختال  متغير الجنس،  .3
 والمستوأ الدراسي، والت،ص ؟

الجنس، هل ي،تلل مستوأ المهارات االجتماعية لدأ طلبة الجامعات ال،اصة في محافظة عمان باختال  متغير  .4
 والمستوأ الدراسي، والت،ص ؟

ا اولكتروني والمهارات االجتماعية لدأ االستقوا بين( α≤0.05هل توجد عالقة ارتباطية عند مستوأ الداللة ) .5

 طلبة الجامعات ال،اصة في محافظة عمان؟
 أهمية الدراسة:

 أواًل: األهمية النظرية:

أهمية متغيراتها، ن  ننها تناولت متغيرين مهمين هما االساااااااتقواا         تكمن األهمية النظرية للدراساااااااة الحالية في        
اولكتروني والمهارات االجتماعية لدأ طلبة الجامعات ال،اصااااااااة في محافظة عمان، وساااااااتقدم أطرًا نظرية ت،                       

ة أنفسهم في  المتغيرين يمكن أن يستفيد منها الباحثون والتربويون في دراسات مستقبلية، فضاًل عن أولياا الطلبة، والطلب     
فهم االستقواا اولكتروني وارتباطه بالمهارات االجتماعية، كما يؤمل أن تسهم الدراسة الحالية في فتح المجال للمزيد من 
الدراسات التي تتناول هذين المجالين من جوانب متعددة، و لك لقلة الكتابة في مثل هذا الموضوع في الدراسات العربية      

التي تناولت هذين المتغيرين ونيجاد العالقة في ضااااوا اختال  مجتمع الدراسااااة، والنتائج التي  -في حدود علم الباحثة  -
 ستتوصل نليها الدراسة الحالية.

 ثانيًا: األهمية التطبيقية:
سًا لالستقواا اولكتروني يمكن توظيفه في قياد مستويات االستقواا اولكتروني لدأ           سة الحالية مقيا توفر الدرا

معات ال،اصااااااااة في محافظة عمان، وتبرز األهمية التطبيقية للدراسااااااااة الحالية في نمكانية توظيل النتائج                     طلبة الجا   
والمعلومات وتعميمها على باقي الجامعات ال،اصاااااة والحكومية في جميع محافظات المملكة األردنية الهاشااااامية. وكذلك 

امعات األردنية ال،اصاااااااة بضااااااارورة تبني البرامج  في تبصاااااااير المهتمين والمربين والقائمين على أمور الطلبة في الج   
اورشاااادية الوقائية واألسااااليب المالئمة التي تسااااعد في وضاااع االساااتراتيجيات التعزيزية التي تسااااعد على تهيدة المناخ  

على الجامعي المالئم للحد من االساااتقواا اولكتروني وانتلاااار آثاره السااالبية بين طلبة الجامعات، والبرامج التي تسااااعد   
تعزيز المهارات االجتماعية لدأ الطلبة وتثقيفهم وتدريبهم والتي تحول دون ممارسااااتهم أو وقوعهم ضااااحية لإلسااااتقواا   
اولكتروني، كما سااااتوفر أدوات قياد لمتغيرل الدراسااااة تتوفر فيهما خصااااائ  ساااايكومترية من صاااادق وثبات، يمكن   

 ت ملابهة للدراسة الحالية.االستفادة منها من قبل باحثين آخرين وتطبيقها في دراسا
 التعريفات اإلجرائية: 

( االستقواا اولكتروني بأنه "أل سلوك يتم Tokunaga, 2010, p.280: عر  توكوناجا )االستقواء اإللكتروني -

المتكرر عبر اونترنت أو وسائل اوعالم اولكترونية أو الرقمية، والذل يقوم به فرد أو جماعة من خالل االتصال 
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الذل يتضمن رسائل عدائية أو عدوانية، والتي تهد  الى نلحاق األ أ باآلخرين، وقد تكون هوية المتنمر مجهولة 
أو معروفة للضحية، كما قد يحدث االستقواا اولكتروني داخل الجامعة أو خارجها". ويعّر  نجرائيًا في الدراسة 

ب من خالل استجابته لفقرات مقياد االستقواا اولكتروني الذل تم الحالية بالدرجة الكلية التي حصل عليها الطال
 تطويره من قبل الباحثة في الدراسة الحالية.

( المهارات االجتماعية بأنها "مجموعة من السلوكيات التي 195، ص2012: عرفت خوخ )المهارات االجتماعية -

لتجنب االستجابات التي تؤدل نلى العقوبة أو  تعلمها الفرد من البيدة من أجل الحصول على التكيل في المجتمع
النبذ من قبل اآلخرين كما تدفعه نلى ندراك حاجات ورنبات وانطباعات اآلخرين بدقة". ويعر  نجرائياً في الدراسة 
 الحالية بالدرجة الكلية التي حصل عليها الطالب من خالل استجاباته لفقرات المقياد المست،دم في الدراسة الحالية.

: هم الطلبة المسجلون والمنتظمون في مقاعد الدراسة في جامعة الزيتونة األردنية للعام لبة المرحلة الجامعيةط -
 (.2020-2019الدراسي الجامعي )

 محددات الدراسة وحدودها: 
 حددت الدراسة الحالية بعدد من الحدود والتي تتمثل بما يأتي:

 البات الجامعات ال،اصة الملتحقين في الكليات العلمية واونسانية.: اقتصرت الدراسة على طالب وطالحدود البشرية -

 : اقتصرت الدراسة الحالية على طالب وطالبات جامعة الزيتونة في محافظة العاصمة عمان.الحدود المكانية -

أما (. 2020-2019: أجريت الدراسة الحالية في الفصل األول من العام الدراسي الجامعي )الحدود الزمانية -
 حددات الدراسة الحالية فتتمثل بما يأتي:م

صدق وثبات أدوات الدراسة التي است،دمت في جمع البيانات، وتعميم نتائج الدراسة الحالية بما توفره من دالالت  -
 والمتأتية من مقياد االستقواا اولكتروني ومقياد المهارات االجتماعية الذل قامت الباحثة بتطويره.

 المتمثلة بطلبة جامعة الزيتونة األردنية في محافظة العاصمة عمان.عينة الدراسة  -

وسيحدد من تعميم نتائج الدراسة الحالية مدأ تمثيل عينة الدراسة لمجتمعها، وسالمة نجرااات تطبيق أدوات  -
 الدراسة.
 اإلطار النظري

هارات االجتماعية والكلل عن  تم في هذا الجزا من الفصل تناول متغيرين هامين هما: التنمر اولكتروني والم 
 العالقة التي تجمع بين كل منهما.

ومما ال شك فيه أن موضوع التنمر اولكتروني يعد من الموضوعات الحديثة التي نالت اهتمامًا متزايدًا خاصة        
اضااااح وكبير بعد التطور العلمي والتكنولوجي، كما أن الباحثين اهتموا بموضااااوع المهارات االجتماعية لما لها من أثر و

 في التواصل مع اآلخرين.
ظهر موضاااوع التنمر كأحد الموضاااوعات الهامة في العديد من البلدان، و لك بعد زيادة السااالوكات السااالبية من  
قبل الطلبة وبلكل متعمد ومتكرر ضد عدد من الطلبة أو ضد طالب بعينه، ونني عن القول ما جلبته التكنولوجيا الحديثة 

سلبية تحدث خارج المدرسة، مما        من بعض التهديدات وا سلوكيات ال سلبيات ومن  لك التنمر اولكتروني، ن  أن نالب ال ل
يعني وجود امتداد للتنمر اولكتروني ساااواا داخل المدرساااة أو خارجها أو في البيت، ممتدًا نلى جميع مناحي الحياة، وقد 

 ,Schneiderالتنمر اولكتروني ومن  لك دراسة ) أشارت دراسات عدة نلى أن نسبة االنتحار بين الطلبة زادت بسبب       
O Donnell, Stueve, Coulter, 2012   كما تعد موضوعات المهارات االجتماعية من الموضوعات الهامة  لك أنها )

 (.2018تست،دم للتفاعل والتواصل مع اآلخرين ضمن قواعد وقوانين تحكم العالقة بين أفراد المجتمع )اليوسل، 
االجتماااعيااة من األمور التي يجااب االهتمااام بتنميتهااا والتاادريااب عليهااا )مثلهااا مثاال العااديااد من  وتعااد المهااارات

موضاااااااوعات علم النفس الحديث( لها ماٍض طويل من التفكير وتاريس قصاااااااير من التناول العلمي التجريبي وعبر هذا            
نتها هما التربية وعلم النفس، التاريس ساااااااهم مجاالن أساااااااساااااايان في بروز برامج تنمية المهارات االجتماعية وصاااااايا   

والمهارات االجتماعية هي األنماث الساالوكية التي يجب توافرها لدأ الفرد، ليسااتطيع التعامل من خالل الوسااائط اللفظية   
ونير اللفظيااة مع اآلخرين، وفقااًا لمعااايير المجتمع فتعود بااالفااائاادة عليااه، مثاال: التفاااعاال االجتماااعي اويجااابي أو القبول 

ي، وبالتالي فالمهارات االجتماعية مصااطلح  و مدلول واسااع يتضاامن العديد من االسااتجابات البساايطة والمعقدة   االجتماع
 (.2005)ال،طيب، الحديدل، 

 (:Bullying Concept) مفهوم التنمر

بدأ االهتمام بدراسااة ساالوك التنمر في الساابعينيات من القرن الماضااي، وقد تزايدت الدراسااات األجنبية حول هذا 
لموضاوع، وبعدها وضاعت البرامج الوقائية المتعددة للت،ل  من هذا السالوك في العديد من الدول فقد طرح في االتحاد    ا
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األوروبي الملروع التعاوني للت،ل  من التنمر، وفي اليابان وضع دليل خاص بإدارة األزمات يوزع على المؤسسات        
(، كما وأجريت دراساااااات قليلة Olweus,2017توعية ضاااااد التنمر )التربوية، بينما أطلقت في أميركا الحملة الوطنية لل

م صااااااادرت في مجالت أكاديمية، لكن لوحظ مزيد من االهتمام بين سااااااانتي 1999جدا حول موضاااااااوع التنمر قبل عام 
 (.Ireland & Power, 2017م بموضوع التنمر والسلوك العدواني لدأ الصغار والكبار )2003م و2000

سلوك المحبب، والبعض يضفي عليه طابعًا طريفًا       وفي كثير من األحيان يعتبر البعض أن االستقواا نوع من ال
خصوصًا عند الس،رية من اآلخرين، والواقع أن هذا السلوك هو خروج عن المألو ، وهو سلوك نير طبيعي وهو ضد 

 (.Salmon & Smith, 2017المجتمع )

يلااير نلى نيقاع نيذاا بدني، أو لفظي، أو نفسااي على طر  والتنمر أكثر من مجرد مضااايقة أو نزعاج، فالتنمر 
آخر. ويتضمن تهديدات باويذاا الجسدل، أو االبتزاز، أو م،الفة الحقوق، أو االعتداا والضرب. وبالنسبة للبنين تنتلر         

االسااتقواا عدم   في مرحلة المراهقة المضااايقات ثم اويذاا الجساادل، أما البنات فينتلاار بينهن النبذ االجتماعي. ويتضاامن  
 (2009 )عواد، توازن في القوة الجسدية أو النفسية، حيث يكون المتنمر في وضع أقوأ من الضحية

وي،تلل الباحثون في دراسااااة التنمر فيما بينهم من حيث نظرتهم نلى مفهوم التنمر، لذلك تعددت التعريفات لهذا 
ساالوك التنمر  Colorosoالتنمر. تعر  كولوروسااوالموضااوع، وهذا ما ساايبينه اسااتعراض بعض التعريفات لمصااطلح   

بأنه نلاااث نرادل واٍع ومتعمد يقصااد به اويذاا أو التساابب بال،و  والرعب من خالل التهديد باالعتداا. وترأ انه ال بد  
 من توافر أربعة عناصر في سلوك التنمر بغض النظر عن الجنس والعمر وهي:

 يكون أكبر أو أقوأ أو في وضع أفضل من وضع الضحية. عدم التوازن في القوة؛ فالمتنمر نما أن .1
 النية في اويذاا؛ فالمتنمر يعر  انه يتسبب باأللم النفسي أو الجسدل للضحية ويجد متعة في  لك. .2
 التهديد بعدواٍن تاٍل وأن العدوان الحالي ليس بالعدوان األخير. .3
 (.Smith,2004واالحتقار وليس الغضب )دوام الرعب؛ فسبب التنمر هو الغطرسة واالزدراا  .4

يامز ووولك )        & Horwood, Waylen, Herrick, Williamsوفي دراسااااااااة هوروود وايلن وهريك وول
Wolke,2005     عر  التنمر بأنه : سلوك يحدث عندما يتعرض طالب بلكل مكرر لسلوكيات أو أفعال سلبية من طلبة )

ن في القوة، وهو نما أن يكون جسديًا كالضرب أو لفظيًا كالتنابز باأللقاب   آخرين بقصد نيذائه، ويتضمن عادة عدم التواز  
 أو عاطفيًا كالنبذ االجتماعي أو قد يكون نسااًة في المعاملة.

( التنمر بأنه طريقة للساايطرة على اللاا،  اآلخر، وهو مضااايقة جساادية   Huebner,2002ويعر  هويبنير )

لقوة، يسات،دم فيها اللا،  األقوأ طرقًا جساديًة ونفساية وعاطفيًة ولفظيًة     أو لفظية مساتمرة بين شا،صاين م،تلفين في ا   
 و الل ش،  ما ونحراجه وقهره. ويتضمن التنمر ما يلي:

 ضربًا، أو دفعًا، أو أل شكل من أشكال االعتداا الجسدل. -

 عنفًا، أو دعوة ش،  باسم معين نير اسمه الحقيقي، أو النبذ المتعمد لل،  ما عن المجموعة. -

 نشاعات، أو أكا يب، أو نيقاع ش،  ما عمدًا في ملاكل. -

 سرقة األشياا من ش،  ما. -

 نجبار ش،ٍ  ما لعمل شيٍا ال يريد عمله. -

 المضايقة أو التحرش الجنسي. -
ن ًا يتضااح من التعاريل السااابقة أن االسااتقواا أو االسااتدساااد أو التنمر كلها كلمات تدور حول معنى واحد وهو:  

الفرد على آخر، بهد  ممارساااة السااالطة والسااايادة عليه، حيث يكون عند المعتدين الذين هم أقوأ من الضاااحية  سااايطرة 
المساااتضاااعفة وقد يتضااامن  لك نيذاًا مباشااارًا أو نير مباشااار والذل يتم دون مواجهة وجهًا لوجه كالتمييز العرقي بهد   

 (.2009 العزل عن المجتمع )عواد،
 أشكال التنمر:

 تنمر أشكااًل عديدًة منها:وقد يأخذ ال

 يطلقون على الطفل أسماا. -

 ي،تلقون القص  ويقاعه في الملاكل. -

 يطلبون من اآلخرين عدم مصادقته. -

 يضايقونه بتعليقات ساخرة من: لونه، شكله، وزنه، مالبسه، كالمه. -

 ال يلاركونه أنلطتهم. -
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 يطلقون عليه النكات. -

 فعونهيقومون بت،ويفه أو تهديده ويضربونه أو يد -

 ..(Wolke, Sarah, Stanford & Schulzs,2002)ينلرون حوله اوشاعات -
 الطريقة واإلجراءات

  منهج الدراسة:
تم اساااات،دام المنهج الوصاااافي االرتباطي، الذل يقوم على دراسااااة الظاهرة ومعرفة العالقة بينها وبين الظواهر  

 األخرأ.
 مجتمع الدراسة:

وطالبات جامعة الزيتونة الملتحقين في الكليات العلمية واونسااانية في محافظة تكون مجتمع الدراسااة من طالب 
م(، ومن كال الجنسين )الذكور واوناث(، بعدد  2019-2018العاصمة عمان للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي )    

القوائم اوحصااااائية التابعة ( طالبًا وطالبًة. وتم حصاااار هذه األعداد من خالل الرجوع نلى السااااجالت الرساااامية و8000)
 لدائرة اوحصاا ووزارة التربية والتعليم العالي األردنية.

في هذا الجزا وصاال لبيان توزيع أفراد مجتمع الدراسااة تبعًا لمتغيراتهم اللاا،صااية )الجنس، الكلية، المسااتوأ   
 الدراسي(، والجدول التالي يبين  لك.
  للمتغيرات الشخصية(. توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعًا1الجدول)

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 41.1 3300  كر

 58.9 4700 أنثى

 الكلية
 37.2 2980 دراسات ننسانية

 62.8 5020 دراسات علمية

المستوأ 
 الدراسي

 31.6 2528 سنة أولى

 26.8 2144 سنة ثانية

 24.2 1936 سنة ثالثة

 17.3 1040 سنة رابعة

Total 8000 100 

 عينة الدراسة:
( طالبًا وطالبة، مع األخذ بالحساابان تمثيل هذه 400تم اختيار عينة علااوائية بساايطة من جامعة الزيتونة بواقع )

( 392( اساااتبانة واساااترجع منها )400العينة لمتغيرات الدراساااة من حيث الجنس والمساااتوأ الدراساااي، وقد تم توزيع )
 (.%98صالحة للتحليل بنسبة )استبانة 

 (. توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا للمتغيرات الشخصية2الجدول)
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغير

 الجنس
 41.1 161  كر

 58.9 231 أنثى

 الكلية
 37.2 146 دراسات ننسانية

 62.8 246 دراسات علمية

المستوأ 
 الدراسي

 31.6 124 سنة أولى

 26.8 105 سنة ثانية

 24.2 95 سنة ثالثة

 17.3 68 سنة رابعة

Total 392 100 

 من خالل الجدول أعاله نالحظ أن توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيراتهم الل،صية كان كاآلتي:

 (.%58.9(، ونسبة اوناث )%41.1الجنس: بلغت نسبة الذكور ) -

 (.%62.8أفراد عينة الدراسة هم من الكليات العلمية بنسبة )الكلية: النسبة األكبر من  -

(، %26.8(، ومن السنة الثانية )%31.6المستوأ الدراسي: بلغت نسبة أفراد عينة الدراسة من طلبة السنة االولى ) -
 (.%17.3(، والرابعة )%24.2والثالثة )
 أدوات الدراسة:
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 ت،دام ما يلي:ألنراض تحقيق أهدا  الدراسة وجمع البيانات تم اس
 أواًل: مقياس االستقواء اإللكتروني:

قامت الباحثة بتطوير مقياد للكلل عن مستوأ االستقواا اولكتروني، و لك من خالل مراجعة األدب النظرل 
(، Buffy & Dianne, 2009( ودراسة بفي وديان )2018والدراسات  ات الصلة مثـااـاال دراسـااـااة )المكانين وآخرون،  

كتابة فقرات المقياد بصاااورته األولية ، ونعادة صااايانتها بما يتناساااب وأهدا  الدراساااة الحالية ومجتمعها  وتم اختيار و
 وبيدتها.

 صدق مقياس االستقواء اإللكتروني
 للتحقق من صدق مقياد االستقواا اولكتروني في الدراسة الحالية تم است،راج مؤشرات الصدق اآلتية:

 (:صدق المحتوى )الصدق الظاهري -أ
للتحقق من الصدق الظاهرل لمقياد االستقواا اولكتروني تم عرضه بصورته األولية على لجنة من المحّكمين      
من أعضاااا الهيدة التدريسااية  ول االختصاااص في العلوم التربوية والنفسااية في الجامعات األردنية، ونبداا الرأل حول    

ووضوحها من حيث المعنى، واالرتباث بين الفقرات للمجال الذل  مالئمة أداة الدراسة من حيث سالمة الصيانة اللغوية،    
(، بما يسااااهم وي،دم في %80ُأدرجت فيه، وتم األخذ بعين االعتبار بمالحظات وتعديالت لجنة المحّكمين بنساااابة اتفاق )

 .تحقيق أهدا  الدراسة، ليصبح المقياد بصورته النهائية 
 مؤشرات صدق البناء: -ب

( طالبًا 30للتحقق مـاااااااـااااااان مؤشرات صدق البناا ألداة الدراسة، تم تطبيقها على عينة استطالعية مكونة من )       
فقرات المقياد مع الدرجة الكلية وطالبًة من خارج عينة الدراسة، وتم أيضا است،راج قيم معامالت ارتباث بيرسون بين      

 للمقياد، والجدول اآلتي يبين  لك: 
 لمقياس االستقواء اإللكتروني ارتباط بيرسون ما بين الفقرات والدرجة الكلية (. معامالت3الجدول)

 معامل اإلرتباط الفقرة الرقم
 668.** تعرضت لنلر صورل ال،اصة بعد تلويهها عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

 713.** تعرضت للتهديد باويذاا البدني من خالل رسائل البريد اولكتروني. 

 734.** ((.SMSتعرضت للوشاية بي عند أصدقائي عبر )رسائل البريد اولكتروني أو الرسائل القصيرة ) 

 602.** تعرضت لنلر)نشاعات وأكا يب( عني عبر المواقع اولكترونية. 

 758.** تعرضت وطالق أسماا علايَّ نير الئقة عبر وسائل التواصل االجتماعي. 

 660.** فيديوهات خاصة بي عبر وسائل التواصل االجتماعي بعد نجراا تعديالت مسيدة فيها.تعرضت لنلر  

 664.** تعرضت النتحال ش،صيتي على مواقع التواصل االجتماعي ونظهارل بصورة سيدة. 

 774.** تعرضت للس،رية من مظهرل عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

 673.** اولكترونية. تعرضت لرفض ملاركتي في نر  الدردشة 

 753.** تعرضت وقصائي من األلعاب الجماعية عبر اونترنت عن عمد وحراجي. 

 674.** تعرضت لتجاهل تعليقاتي عبر مواقع التواصل االجتماعي عن عمد. 

 713.** تعرضت )للحجب أو اوقصاا( من برنامج المراسلة الفورية. 

 796.** اونترنت.تعرضت لنلر أسرارل الل،صية عبر  

 642.** تلقيت برامج عبر البريد اولكتروني هدفها الحصول على معلوماتي الل،صية. 

 709.** تعرضت لفرض )آراا أو معتقدات( علايَّ عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

 595.** االجتماعي.تعرضت لإلزعاج من مراسالت فورية من أفراد يفرضون أنفسهم علي عبر وسائل التواصل  

 779.** تم الدخول نلى حسابي الل،صي ونلر محادثاتي ال،اصة عبر مواقع التواصل االجتماعي. 

 783.** تم تهديدل عبر الهاتل ال،لول. 

 735.** تلقيت رسائل قصيرة بذيدة. 

 755.** تعرضت )للس،رية أو االستهزاا( عبر نر  الدردشة اولكترونية. 

 737.** (.SMSللس،رية عبر رسالة قصيرة )تعرضت  

 733.** تلقيت صورًا خادشة للحياا رنمًا عني. 

 660.** تلقيت دعاوأ للدخول في دردشة نير الئقة أخالقيًا. 

 (α≤0.01** دال عند مستوأ )

 احصائيًا.من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن معامالت ارتباث بيرسون كانت جميعها دالة 
 مقياس االستقواء اإللكتروني:ثبات 



2021

 
 

349 

( من test- Retestللتحقق من صااادق ثبات مقياد االساااتقواا اولكتروني تم اسااات،دام طريقة نعادة االختبار )  

( طالبًا وطالبًة من طلبة الجامعات ال،اصااااة 30خالل تطبيقها على عينة اسااااتطالعية من خارج عينة الدراسااااة قوامها ) 
 وتمحافظة عمان، وتم نعادة التطبيق على نفس العينة بعد فاصااااااال زمني مدته شاااااااهر من التطبيق األول، األردنية في م

 ، والجدول اآلتي يبين  لك: حساب معامل ارتباث بيرسون للتحقق من ثبات أداة الدراسة
 ى مقياس االستقواء اإللكتروني(. معامالت ارتباط بيرسون وكرونباخ ألفا ما بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي عل4الجدول)

 معامل كرونباخ ألفا معامل ارتباط بيرسون 

 0.89 **920. االستقواا اولكتروني

 (α≤0.01** دال عند مستوأ )

معامل    ةقيم من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن معامل ارتباث بيرساااااااون كان داالًّ احصاااااااائيًا، وأن           
 .كرونباخ ألفا في الجدول السابق صالحة لغايات الدراسة

 طريقة تصحيح المقياس:
لوكيات تم نعداد وتصااحيح مقياد االسااتقواا اولكتروني بحيث يتمكن المسااتجيب من تحديد ممارسااته لبعض ساا  

( المكون من خمس درجات مرتبة تنازليًا على Likertمقياد ليكرت ) وفقااالستقواا اولكتروني من وجهة نظره، و لك  

درجات(، و)أعارض = درجتان(،      3درجات(، و)محايد =      4درجات(، و)أوافق =   5النحو اآلتي: )أوافق بلااااااادة =  
 و)أعارض بلدة = درجة واحدة(.
لتوزيع المتوسطات  1.33=  3(ة1 – 5دة الرياضية المتمثلة بقسمة المدأ على المتوسط )   كما تم است،دام القاع 

 الحسابية، وقد جاا التدريج على النحو التالي:
 ( درجة من،فضة. 2.33 – 1.00أواًل: )
 ( درجة متوسطة.3.67 – 2.34ثانيًا: )
 ( درجة كبيرة.5.00 – 3.68ثالثًا: )

 اعيةثانيًا: مقياس المهارات االجتم
 بالرجوع الى دراسااااةمقياد المهارات االجتماعية  تطوير تم ،ألنراض تحقيق أهدا  الدراسااااة وجمع البيانات

موزعة على سااااااتة مقاييس فرعية لقياد المهارات االجتماعية من خالل حيث تكون من فقرات  ،(1991الساااااامادوني )
ساسيين وهما المستوأ االنفعالي واالجتماعي، حيث يقاد         ،من خاللهما مستوأ التعبير والحساسية والضبط        مستويين أ

  درجات على مقياد ليكرت ال،ماسي 5نلى  1حيث تتطلب اوجابة على المقياد من درجات تتراوح من 
 دالالت صدق المقياس في الدراسة الحالية

 الصدق اآلتية:للتحقق من صدق مقياد المهارات االجتماعية في الدراسة الحالية تم است،راج مؤشرات 
 صدق المحتوى )الصدق الظاهري(: -أ

سية           للتحقق من الصدق الظاهرل تم عرضه بصورته األولية على لجنة من المحّكمين من أعضاا الهيدة التدري
ونبداا الرأل حول مالئمة أداة الدراسااة من حيث  ، ول االختصاااص في العلوم التربوية والنفسااية في الجامعات األردنية

سالمة الصيانة اللغوية، ووضوحها من حيث المعنى، واالرتباث بين الفقرات للمجال الذل ُأدرجت فيه، وتم األخذ بعين      
، حيث  ( بما يسااهم وي،دم في تحقيق أهدا  الدراسااة %80االعتبار بمالحظات وتعديالت لجنة المحّكمين بنساابة اتفاق )

 تم حذ  بعض الفقرات ونضافة بعض الفقرات وتعديل بعض الفقرات واعادة صيانتها.
 مؤشرات صدق البناء: -ب

للتحقق من مؤشاااارات صاااادق البناا لمقياد المهارات االجتماعية، تم تطبيقه على عينة اسااااتطالعية مكونة من   
مع الدرجة  أبعاد المقياد رتباث بيرسااون بيناساات،راج قيم معامالت ا وتم( طالبًا وطالبًة من خارج عينة الدراسااة، 30)

 الكلية للمقياد.
 فقرات المهارات االجتماعية والبعد والدرجة الكليةمعامالت ارتباط بيرسون ما بين (. 5الجدول)

 الفقرة البعد
معامل االرتباط 

 (انفعالي )بعد
معامل االرتباط 

 (اجتماعي)بعد 

معامل االرتباط 
المهارات )

 (ماعيةتاالج

 البعد
 االنفعالي

 **550.   **587. يصعب على اآلخرين أن يعرفوا متى أشعر بالحزن أو الكآبة.

 **589.   **667. يقال عني بأن عينال معبرتان.

 **647.   **726. أشعر بالضيق عندما أجرح ملاعر اآلخرين.

 **592.   **680. أعبر عن نضبي.

 **508.   **575. اآلخرين بي.أكره أن أكون موضع اهتمام 
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 الفقرة البعد
معامل االرتباط 

 (انفعالي )بعد
معامل االرتباط 

 (اجتماعي)بعد 

معامل االرتباط 
المهارات )

 (ماعيةتاالج

 **567.   **629. لدل القدرة على تحفيز حفلة مملة.

 **646.   **714. أشعر بالسرور عند وجودل مع الناد.

 **480.   **501. ستماع لملكالت اآلخرين.في الحقيقة أتجنب اال

 **658.   **699. أبكي عندما أشاهد األفالم الحزينة.

 **713.   **764. الناد بأنني ش،  حساد ومتسامح.ي،برني 

 **746.   **817. .أساعد أصدقائي في الت،ل  من )نضبهم أو توترهم(

 **716.   **744. أجد صعوبة في التحكم بضبط انفعاالتي.

 **676.   **725. أتكيل بسهولة مع األفراد الذين التقيتهم بالصدفة.

 **644.   **692. أن ال أترك الناد يلعرون بعصبيتي. علىأكون حريصًا 

في حال عدم االستمتاع في مناسبة ما أقول لنفسي أنني 
 قضيت وقتًا جيدًا.

.588**   .528** 

يمكن للناد أن يعرفوا ملاعرل الحقيقية حتى لو أنني 
 حاولت نخفااها عنهم.

.657**   .659** 

 البعد
 االجتماعي

 **637. **519.   قصة فإنني أبدل اهتمامي لمعرفة الهد  منها.عندما تروأ لي 

 **378. **476.   أشعر أنني وحيد.

 **603. **630.   أستطيع التحدث مع مجموعة كبيرة من الناد.

 **673. **673.   يقترب الناد مني بين حين وآخر كي يتعرفوا علي جيدًا.

 **480. **599.   الغرباا حتى لو أنهم تحدثوا معي.أجد صعوبة في التحدث مع 

 **680. **725.   أنا حساد جدًا )للنقد ومالحظة( اآلخرين لي.

 **733. **748.   أتأثر بالحالة النفسية للمحيطين حولي.

 **660. **750.   أكون )عصبيًا ومتوتراً( ن ا وجدت ش،صًا ما يالحقني.

 **685. **751.   الناد الفهم لما أقوله. ياأنزعج عندما يس

 **562. **652.   يهمني جدًا حب الناد لي.

 **582. **656.   أكون ملغواًل فيما يفكر فيه اآلخرون نحول.

 **664. **694.   أستطيع أن أتوافق مع كل الفدات الم،تلفة من الناد.

عندما أتحدث أجد صعوبة في أن أنظر نلى أعين اآلخرين 
 عن موضوع ش،صي جدًا.

  .666** .600** 

 **552. **644.   أجد صعوبة في الحديث أمام مجموعة كبيرة من الناد.

 **555. **651.   أضع نفسي في مواقل اجتماعية حرجة.

 **923.   1 انفعالي بعد

 **917. 1   اجتماعي بعد

 1 **917. **923. المهارات االجتماعية

 (α≤0.01دال عند مستوأ )** 

 من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن معامالت ارتباث بيرسون كانت جميعها دالة احصائيًا.
 المهارات االجتماعية: مقياسثبات 

( من test- Retestللتحقق من صااااادق ثبات مقياد المهارات االجتماعية تم اسااااات،دام طريقة نعادة االختبار )

( طالبًا وطالبًة من طلبة الجامعات ال،اصااااة 30تطبيقها على عينة اسااااتطالعية من خارج عينة الدراسااااة قوامها ) خالل 
 وتمنعادة التطبيق على نفس العينة بعد فاصااااااال زمني مدته شاااااااهر من التطبيق األول،  وتم األردنية في محافظة عمان،

 والجدول اآلتي يبين  لك:، حساب معامل ارتباث بيرسون للتحقق من ثبات أداة الدراسة
(. معامالت ارتباط بيرسون ما بين التطبيق القبلي والتطبيق البعدي على مقياس المهارات االجتماعية ومعامالت 6الجدول)

 كرونباخ ألفا
 معامل كرونباخ ألفا معامل ارتباط بيرسون 

 .83 **892. نفعالياال البعد

 .85 **899. جتماعياال البعد

 .89 **91. الكليةالدرجة 
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 (α≤0.01** دال عند مستوأ )

من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن معامالت ارتباث بيرسااااااون ومعامالت كرونباخ ألفا كانت جميعها 
 دالة احصائيًا.

 طريقة تصحيح المقياس:
مع أنراض الدراسااة الحالية تم صاايانة فقرات االسااتبانة حسااب نمو ج ليكرت ال،ماسااي بحيث ي،تار   انسااجامًا

الطالب أو الطالبة نحدأ البدائل التالية: )أوافق بلااااااادة، أوافق، محايد، أعارض، أعارض بلااااااادة(، بحيث ي،تار الطالب 
لية على الترتيب: )خمس درجات، أربع   وعند تصاااااااحيح االساااااااتجابات تعطى الفقرات الدرجات التا     ،اوجابة المناسااااااابة  

 درجات، ثالث درجات، درجتين، درجة واحدة(.
( درجات عند 4( درجات عند االسااااتجابة بـااااااااااا )أوافق بلاااادة(، وتعطى ) 5بالنساااابة للعبارات الموجبة تعطى )

ابة بـ )أعارض(، ( عند االستج2ن )ا( درجات عند االستجابة بـ )محايد(، وتعطى درجت3االستجابة بـ )أوافق(، وتعطى )
كون درجاتها معاكسااة لتقدير توتعطى درجة واحدة عند االسااتجابة بـاااااااا )أعارض بلاادة(، أما بالنساابة للعبارات السااالبة ف 

 الدرجات الموجبة.
لتوزيع المتوسااطات  1.33=3(ة1–5كما تم اساات،دام القاعدة الرياضااية المتمثلة بقساامة المدأ على المتوسااط )   

 يج على النحو التالي:الحسابية، وقد جاا التدر
 ( درجة من،فضة. 2.33 – 1.00أواًل: )
 ( درجة متوسطة.3.67 – 2.34ثانيًا: )
 ( درجة كبيرة.5.00 – 3.68ثالثًا: )

 إجراءات الدراسة
 تنفيذ نجرااات وخطوات الدراسة وفقًا لما يلي: تم

 على األدب النظرل والدراسات السابقة المتعلقة باالستقواا اولكتروني والمهارات االجتماعية. االطالع .1
 الدراسة بصورتهما النهائية بعد التحقق من مؤشرات صدقهما وثباتهما. ينعداد أدات .2

 الحصول على الموافقات من الجهات المعنية من أجل تسهيل عملية جمع البيانات .3
 ات العالقة للحصول على السجالت الرسمية بعدد أفراد مجتمع الدراسة، وفي ضوا  زيارة الجهات الرسمية .4

 .البسيطة لك تم اختيار عينة ممثلة لمجتمع الدراسة بالطريقة العلوائية 
الدراسة على أفراد العينة، ونعالمهم بأن البيانات التي سيتم الحصول عليها ستعامل بسرية تامة ولن  اتيتوزيع أد .5

  ألنراض البحث العلمي.تست،دم نال
 والتأكد من صالحيتها ألنراض التحليل اوحصائي، جمع البيانات على أداتي الدراسة، والتأكد منها، وتدقيقها، .6

 ندخال البيانات في  اكرة الحاسوب، واست،دام المعالجات اوحصائية الالزمة بهد  نجابة أسدلة الدراسة. و
التوصل نليه من نتائج في ضوا أسدلة الدراسة وال،روج بالتوصيات  تماست،الص النتائج، ومن ثم مناقلة ما  .7

 المناسبة استنادًا نلى نتائج الدراسة.
 نتائج الدراسة

 تم في هذا الفصل تحليل نتائج الدراسة حسب األداة المعدة من قبل الباحثة وفقًا لتسلسل األسدلة وهي كما يلي:
 اإلجابة عن أسئلة الدراسة:

 اإلجابة عن سؤال الدراسة األول: ما مستوى االستقواء اإللكتروني لدى طلبة الجامعات الخاصة في محافظة عمان؟
لإلجابة عن ساااؤال الدراساااة األول تم ايجاد المتوساااطات الحساااابية واالنحرافات المعيارية، والجدول اآلتي يبين 

  لك:
 رية لفقرات مقياس االستقواء اإللكتروني مرتبة تنازليًا(. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا7الجدول )

 الرتبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

1 16 
تعرضت لإلزعاج من مراسالت فورية من أفراد يفرضون أنفسهم علي 

 عبر وسائل التواصل االجتماعي.
 متوسطة 1.375 2.47

 متوسطة 1.458 2.42 خادشة للحياا رنمًا عني.تلقيت صورًا  22 2

 متوسطة 1.43 2.35 تلقيت رسائل قصيرة بذيدة. 19 3

 متوسطة 1.426 2.35 تلقيت دعاوأ للدخول في دردشة نير الئقة أخالقيًا. 23 3

 من،فضة 1.424 2.32 تعرضت لتجاهل تعليقاتي عبر مواقع التواصل االجتماعي عن عمد. 11 4
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5 14 
تلقيت برامج عبر البريد اولكتروني هدفها الحصول على معلوماتي 

 الل،صية.
 من،فضة 1.367 2.30

6 15 
تعرضت لفرض )آراا أو معتقدات( علايَّ عبر مواقع التواصل 

 االجتماعي.
 من،فضة 1.264 2.21

7 3 
تعرضت للوشاية بي عند أصدقائي عبر )رسائل البريد اولكتروني أو 

 (.SMSة)الرسائل القصير
 من،فضة 1.208 2.18

 من،فضة 1.293 2.15 تعرضت )للحجب أو اوقصاا( من برنامج المراسلة الفورية. 12 8

8 7 
تعرضت النتحال ش،صيتي على مواقع التواصل االجتماعي ونظهارل 

 بصورة سيدة.
 من،فضة 1.333 2.15

 من،فضة 1.223 2.13 اولكترونية.تعرضت لنلر) نشاعات وأكا يب( عني عبر المواقع  4 9

 من،فضة 2.06 1.267 (.SMSتعرضت للس،رية عبر رسالة قصيرة ) 21 10

 من،فضة 1.205 2.03 تعرضت )للس،رية أو اوستهزاا( عبر نر  الدردشة اولكترونية. 20 11

 من،فضة 1.246 2.03 تم تهديدل عبر الهاتل ال،لول. 18 11

 من،فضة 1.181 2.03 أسماا علايَّ نير الئقة عبر وسائل التواصل االجتماعي.تعرضت وطالق  5 11

 من،فضة 1.136 1.98 تعرضت لرفض ملاركتي في نر  الدردشة اولكترونية. 9 12

 من،فضة 1.170 1.98 تعرضت لنلر أسرارل الل،صية عبر اونترنت. 13 12

13 17 
محادثاتي ال،اصة عبر مواقع تم الدخول نلى حسابي الل،صي ونلر 

 التواصل االجتماعي.
 من،فضة 1.148 1.95

 من،فضة 1.054 1.90 تعرضت لنلر صورل ال،اصة بعد تلويهها عبر وسائل التواصل االجتماعي. 1 14

 من،فضة 1.096 1.90 تعرضت وقصائي من األلعاب الجماعية عبر اونترنت عن عمد وحراجي. 10 14

 من،فضة 1.086 1.89 للس،رية من مظهرل عبر مواقع التواصل االجتماعي.تعرضت  8 15

 من،فضة 0.970 1.77 تعرضت للتهديد باويذاا البدني من خالل رسائل البريد اولكتروني. 2 16

16 6 
تعرضت لنلر فيديوهات خاصة بي عبر وسائل التواصل االجتماعي 

 بعد نجراا تعديالت مسيدة فيها.
 ،فضةمن 1.004 1.77

 من،فضة 0.873 2.10 الدرجة الكلية  

من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن مسااااااتوأ االسااااااتقواا اولكتروني لدأ   
(، 2.32-1.77طلبة الجامعات ال،اصاااة في محافظة عمان قد حصااالت على درجات موافقة من،فضاااة تراوحت ما بين )

" على أعلى الدرجات، والفقرتين تعرضت لتجاهل تعليقاتي عبر مواقع التواصل االجتماعي عن عمدوقد حصلت الفقرة "
تعرضت لنلر فيديوهات خاصة بي عبر وسائل التواصل االجتماعي بعد نجراا تعديالت مسيدة فيها، تعرضت للتهديد          "

الفقرات "تعرضت لإلزعاج من مراسالت فورية من    باويذاا البدني من خالل رسائل البريد اولكتروني" على أقلها، أما  
تلقيت رساااائل  لقيت صاااور خادشاااة للحياا رنمًا عني، أفراد يفرضاااون أنفساااهم علي عبر وساااائل التواصااال االجتماعي،

، 2.47تلقيت دعاول للدخول في دردشاااة نير الئقة أخالقيًا" فقد حصااالت على درجات متوساااطة بلغت )  قصااايرة بذيدة،
 ( على التوالي.2.35، 2.35، 2.42

(، وهو معدل يمثل درجة من،فضاااااااة، مما يدل على توافر مساااااااتوأ االساااااااتقواا  2.10وقد بلغ المعدل الكلي )
 اولكتروني لدأ طلبة الجامعات ال،اصة في محافظة عمان بدرجة من،فضة.

 في محافظة عمان؟اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني: ما مستوى المهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعات الخاصة 
لإلجابة عن سااؤال الدراسااة الثاني تم ايجاد المتوسااطات الحسااابية واالنحرافات المعيارية، والجداول اآلتية تبين   

  لك:
 (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لألبعاد المعبرة عن مستوى المهارات االجتماعية8الجدول )

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد
 متوسطة 1 0.928 3.17 البعد االنفعالي
 متوسطة 2 0.859 3.03 البعد االجتماعي

 متوسطة  0.838 3.10 المهارات ككل

-3.17من خالل الجدول أعاله نالحظ أن جميع أبعاد المهارات االجتماعية قد حصاالت على متوسااطات بلغت ) 
 "البعد االنفعالي" على الدرجة األعلى.(، حيث حصل بعد 3.03

 (. المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المعبرة عن مستوى المهارات االجتماعية مرتبة تنازليًا9الجدول )

 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.454 3.65 اآلخرين.أشعر بالضيق عندما أجرح ملاعر  26 1
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 الرتبة
 رقم

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 متوسطة 1.377 3.50 أنزعج عندما يسيا الناد الفهم لما أقوله. 48 2

 متوسطة 1.41 3.49 أساعد أصدقائي في الت،ل  من )نضبهم أو توترهم( 34 3

 متوسطة 1.381 3.43 ي،برني الناد بأنني ش،  حساد ومتسامح. 33 4

 متوسطة 1.283 3.40 كبيرة من الناد.أستطيع التحدث مع مجموعة  42 5

 متوسطة 1.408 3.32 يهمني جدًا حب الناد لي. 49 6

 متوسطة 1.359 3.30 عندما تروأ لي قصة فإنني أبدل اهتمامي لمعرفة الهد  منها. 40 7

 متوسطة 1.403 3.28 يقال عني بأن عينال معبرتان. 25 8

 متوسطة 1.423 3.27 أشعر بالحزن أو الكآبة.يصعب على اآلخرين أن يعرفوا متى  24 9

 متوسطة 1.287 3.27 يقترب الناد مني بين حين وآخر كي يتعرفوا علي جيدًا. 43 9

 متوسطة 1.338 3.25 أستطيع أن أتوافق مع كل الفدات الم،تلفة من الناد. 51 10

 متوسطة 1.423 3.23 أشعر بالسرور عند وجودل مع الناد. 30 11

 متوسطة 1.334 3.22 أجد صعوبة في التحكم بضبط انفعاالتي. 35 12

 متوسطة 01.32 3.20 أتكيل بسهولة مع األفراد الذين التقيتهم بالصدفة. 36 13

 متوسطة 1.455 3.17 أبكي عندما أشاهد األفالم الحزينة. 32 14

 متوسطة 1.371 3.14 لدل القدرة على تحفيز حفلة مملة. 29 15

 متوسطة 1.319 3.14 أكون حريصًا في أن ال أترك الناد يلعرون بعصبيتي. 37 15

 متوسطة 1.348 3.13 أكون )عصبيًا ومتوتراً( ن ا وجدت ش،صًا ما يالحقني. 47 16

 متوسطة 1.346 3.13 أعبر عن نضبي. 27 16

 متوسطة 1.410 3.07 عنهم.يمكن للناد أن يعرفوا ملاعرل الحقيقية حتى لو أنني حاولت نخفااها  39 17

 متوسطة 1.359 2.99 أتأثر بالحالة النفسية للمحيطين حولي. 46 18

 متوسطة 1.311 2.98 في حال عدم االستمتاع في مناسبة ما أقول لنفسي أنني قضيت وقتًا جيدًا. 38 19

 متوسطة 1.360 2.95 أكون ملغواًل فيما يفكر فيه اآلخرون نحول. 50 20

 متوسطة 1.411 2.93 أجد صعوبة في أن أنظر نلى أعين اآلخرين عندما أتحدث عن موضوع ش،صي جدًا. 52 21

 متوسطة 1.454 2.93 أنا حساد جدًا )للنقد ومالحظة( اآلخرين لي. 45 21

 متوسطة 1.568 02.9 أشعر أنني وحيد. 41 22

 متوسطة 1.289 2.72 أكره أن أكون موضع اهتمام اآلخرين بي. 28 23

 متوسطة 1.353 2.69 أجد صعوبة في التحدث مع الغرباا حتى لو أنهم تحدثوا معي. 44 24

 متوسطة 1.403 2.67 أجد صعوبة في الحديث أمام مجموعة كبيرة من الناد. 53 25

 متوسطة 1.349 2.60 في الحقيقة أتجنب االستماع لملكالت اآلخرين. 31 26

 متوسطة 1.341 2.48 مواقل اجتماعية حرجة.أضع نفسي في  54 27

 متوسطة 0.841 3.10 الدرجة الكلية  

من خالل النتائج في الجدول أعاله نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن مساااااااتوأ المهارات االجتماعية لدأ          
(، 3.65-2.48)طلبة الجامعات ال،اصاااة في محافظة عمان قد حصااالت على درجات موافقة متوساااطة تراوحت ما بين  

أضع نفسي في مواقل   " على أعلى الدرجات، والفقرة "أشعر بالضيق عندما أجرح ملاعر اآلخرين   وقد حصلت الفقرة " 
 اجتماعية حرجة" على أقلها.

(، وهو معدل يمثل درجة متوساااااااطة، مما يدل على توافر مساااااااتوأ المهارات             3.10وقد بلغ المعدل الكلي )   
 ال،اصة في محافظة عمان بدرجة متوسطة. االجتماعية لدأ طلبة الجامعات

اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث: هل يختلف مستوى االستقواء اإللكتروني لدى طلبة الجامعات الخاصة في محافظة 
 عمان الختالف المتغيرات الشخصية )الجنس، الكلية، التخصص(؟

فات المعيارية لمستوأ االستقواا اولكتروني لإلجابة عن هذا السؤال تم است،راج المتوسطات الحسابية واالنحرا
لدأ طلبة الجامعات ال،اصاااااااة في محافظة عمان باختال  المتغيرات اللااااااا،صاااااااية )الجنس، الكلية، الت،صااااااا (،                  

 ( يبين  لك.10والجدول)
 

لخاصة في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االستقواء اإللكتروني لدى طلبة الجامعات ا: (10الجدول)
 محافظة عمان الختالف المتغيرات الشخصية )الجنس، الكلية، التخصص(

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 

 87. 2.26 161  كر االستقواا االلكتروني
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 86. 1.99 231 أنثى

 87. 2.10 392 الدرجة الكلية

 االستقواا اولكتروني

 83. 1.91 146 دراسات ننسانية

 88. 2.21 246 دراسات علمية

 87. 2.10 392 الدرجة الكلية

 االستقواا االلكتروني

 94. 2.0519 124 سنة أولى

 81. 2.0171 105 سنة ثانية

 81. 2.1768 95 سنة ثالثة

 93. 2.2086 68 سنة رابعة

 87. 2.1000 392 الدرجة الكلية

المتوسطات الحسابية لمستوأ االستقواا اولكتروني لدأ طلبة ( وجود فروق ظاهرة بين 10يالحظ من الجدول)
الجامعات ال،اصة في محافظة عمان الختال  المتغيرات الل،صية )الجنس، الكلية، الت،ص (، ولمعرفة فيما ن  كانت  

 ( يبين  لك.11هذه الفروق  ات داللة احصائية تم است،راج تحليل التباين الثالثي والجدول)
نتائج تحليل التباين الثالثي لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى االستقواء اإللكتروني لدى : ( 11الجدول) 

 طلبة الجامعات الخاصة في محافظة عمان باختالف المتغيرات الشخصية )الجنس، الكلية، التخصص(
 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 042. 3.494 2.572 1 2.572 الجنس

 011. 6.483 4.772 1 4.772 الكلية

 380. 1.029 757. 3 2.272 المستوأ الدراسي

   736. 386 284.126 ال،طأ

    392 2026.408 الكلي

    391 297.656 الكلي المصحح

نحصااائية بين المتوسااطات الحسااابية لمسااتوأ االسااتقواا    ( وجود فروق  ات داللة 11يالحظ من نتائج الجدول)
لذكور، كما بينت         10زأ للجنس وبالعودة لجدول)   تع( α=0.05اولكتروني عند مساااااااتوأ )   ( فإن هذه الفروق تعزأ ل

( فإن هذه الفروق تعزأ 10النتائج وجود فروق  ات داللة احصااااااائية للكلية وبالعودة لجدول المتوسااااااطات الحسااااااابية ) 
 لعلمية، وبينت النتائج عدم وجود فروق  ات داللة احصائية تعزأ لمتغير المستوأ الدراسي.للكليات ا

اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع: هل يختلف مستوى المهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعات الخاصة في محافظة 
 عمان الختالف المتغيرات الشخصية )الجنس، الكلية، التخصص(؟

هذا السؤال تم است،راج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوأ المهارات االجتماعية لإلجابة عن 
لدأ طلبة الجامعات ال،اصاااااااة في محافظة عمان باختال  المتغيرات اللااااااا،صاااااااية )الجنس، الكلية، الت،صااااااا (،                  

 ( يبين  لك.12والجدول)
لمستوى المهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعات الخاصة في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : (12الجدول)

 محافظة عمان الختالف المتغيرات الشخصية )الجنس، الكلية، التخصص(
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد 

 المهارات االجتماعية

 88. 3.02 161  كر

 80. 3.17 231 أنثى

 84. 3.11 392 الدرجة الكلية

 المهارات االجتماعية

 75. 3.27 146 دراسات ننسانية

 88. 3.02 246 دراسات علمية

 84. 3.11 392 الدرجة الكلية

 المهارات االجتماعية

 90. 3.06 124 سنة أولى

 87. 3.04 105 سنة ثانية

 75. 3.21 95 سنة ثالثة

 81. 3.17 68 سنة رابعة

 84. 3.11 392 الدرجة الكلية

( وجود فروق ظاهرة بين المتوسااااطات الحسااااابية لمسااااتوأ المهارات االجتماعية لدأ    12) يالحظ من الجدول
طلبة الجامعات ال،اصة في محافظة عمان الختال  المتغيرات الل،صية )الجنس، الكلية، الت،ص (، ولمعرفة فيما ن ا 

 ( يبين  لك.13) ثالثي والجدولكانت هذه الفروق  ات داللة نحصائية تم است،راج تحليل التباين ال
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نتائج تحليل التباين الثالثي لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى المهارات االجتماعية لدى : (13الجدول)
 طلبة الجامعات الخاصة في محافظة عمان باختالف المتغيرات الشخصية )الجنس، الكلية، التخصص(

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية المربعاتمجموع  مصدر التباين
 353. 864. 601. 1 601. الجنس

 020. 5.492 3.816 1 3.816 الكلية

 404. 977. 679. 3 2.036 المستوأ الدراسي

   695. 386 268.213 ال،طأ

    392 4072.979 الكلي

    391 276.295 الكلي المصحح

( عدم وجود فروق  ات داللة احصااااااائية بين المتوسااااااطات الحسااااااابية لمسااااااتوأ  13الجدول)يالحظ من نتائج 
 لمتغير نحصاااااائية داللة  ات فروق وجود النتائج وبينت للجنس، تعزأ( α=0.05المهارات االجتماعية عند مساااااتوأ )

اونسااانية، وبينت النتائج عدم وجود ( فإن هذه الفروق تعزأ للكليات 12لكلية، وبالعودة لجدول المتوسااطات الحسااابية ) ا
 فروق  ات داللة نحصائية تعزأ لمتغير المستوأ الدراسي.

تقواء االس بين( α≤0.05اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس: هل توجد عالقة ارتباطية عند مستوى الداللة )
 اإللكتروني والمهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعات الخاصة في محافظة عمان؟

 يجاد العالقة االرتباطية بين االستقواا اولكتروني والمهارات االجتماعية تم ايجاد معامل ارتباث بيرسونال
 
 

 (. معامل ارتباط بيرسون للعالقة ما بين االستقواء اإللكتروني والمهارات االجتماعية14الجدول )
 االستقواء االلكتروني 

 -.275** البعد االنفعالي
 -.338** االجتماعيالبعد 

 -.328** الدرجة الكلية

 (0.01** دال عند )الفا=
( وهذه القيمة هي  ات داللة احصاااائية، مما يدل على وجود -0.328تم نيجاد معامل ارتباث بيرساااون وقد بلغ )
 طلبة لدأ االجتماعية والمهارات اولكتروني االساااااتقواا بين( α≤0.01عالقة ارتباطية عكساااااية عند مساااااتوأ الداللة ) 

 .عمان محافظة في ال،اصة الجامعات
 مناقشة النتائج والتوصيات

 تناول الباحث في هذا الفصل أهم النتائج التي تم التوصل نليها وعددًا من التوصيات في ضوا النتائج.
اإللكتروني لدى طلبة الجامعات اإلجابة عن سؤال الدراسة األول والذي ينص على: ما مستوى االستقواء مناقشة نتائج 

 الخاصة في محافظة عمان؟
( نالحظ أن جميع الفقرات المعبرة عن مستوأ االستقواا اولكتروني لدأ طلبة    7) من خالل النتائج في الجدول

(، وقد 2.32-1.77الجامعات ال،اصااااة في محافظة عمان قد حصاااالت على درجات موافقة من،فضااااة تراوحت ما بين )
" على أعلى الدرجات، والفقرتين تعرضاااات لتجاهل تعليقاتي عبر مواقع التواصاااال االجتماعي عن عمد" حصاااالت الفقرة

تعرضت لنلر فيديوهات خاصة بي عبر وسائل التواصل االجتماعي بعد نجراا تعديالت مسيدة فيها، تعرضت للتهديد          "
قرات "تعرضت لإلزعاج من مراسالت فورية من    باويذاا البدني من خالل رسائل البريد اولكتروني" على أقلها، أما الف 
تلقيت رساااائل  لقيت صاااور خادشاااة للحياا رنمًا عني، أفراد يفرضاااون أنفساااهم علي عبر وساااائل التواصااال االجتماعي،

، 2.47تلقيت دعاوأ للدخول في دردشاااة نير الئقة أخالقيًا" فقد حصااالت على درجات متوساااطة بلغت )  قصااايرة بذيدة،
 لى التوالي.( ع2.35، 2.35، 2.42

(، وهو معدل يمثل درجة من،فضاااااااة، مما يدل على توافر مساااااااتوأ االساااااااتقواا  2.10وقد بلغ المعدل الكلي )
 اولكتروني لدأ طلبة الجامعات ال،اصة في محافظة عمان بدرجة من،فضة.

عرضوا له  ويمكن تفسير  لك من خالل أن أفراد عينة الدراسة يعبرون عن مستوأ االستقواا اولكتروني الذل ت   
في الجامعات من خالل نلر صور خاصة لهم أو التعرض لتهديدهم باويذاا البدني عن طريق نرسال البريد اولكتروني      
أو عن طريق اوشاعات واألكا يب ولكن لم يكن  لك بمستوأ كبير بل بمستوأ من،فض مما يدل على أن هناك انضباث     

 لكتروني.من قبل طلبة الجامعات فيما يتعلق بالتنمر او
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وهذا يرجع نلى المرحلة العمرية التي يكون فيها الطالب وكونه وصااااال لمرحلة النضاااااج الفكرل، والعالقة بين  
الطلبة محكومة في حدود الزمالة، والت،صااصااات والواجبات المكثفة تجعل الطالب في ضااعط فاليفكر سااوأ في النجاح    

 رات والطرد وهذا مما يحد من وجود أية تجاوزات بين الطلبةوالت،رج، السيما وأن نظام الجامعة صعب من حيث اونذا
( والتي توصلت نلى مستوأ االستقواا اولكتروني Al-Zahrani, 2015وتتفق نتيجة الدراسة مع نتيجة دراسة )

( والتي Schneider, 2012لدأ طلبة التعليم العالي في السااااعودية كان بدرجة من،فضااااة، وت،تلل مع نتيجة دراسااااة )  

 ت نلى مستوأ االستقواا اولكتروني بين طلبة المدارد الثانوية كانت بدرجة مرتفعة.توصل
( والتي توصااالت الى أن مساااتوأ االساااتقواا  2018) كما وت،تلل مع نتيجة دراساااة المكانين ويونس والحيارل

 اولكتروني بين الطلبة المضطربين سلوكيا وانفعاليا في مدينة الزرقاا في األردن مرتفعة . 
( والتي توصلت الى أن مستوأ االستقواا االلكتروني      2014) كذلك اختلفت مع نتيجة دراسة الزبون والزنول 

 بين طلبة المرحلة األساسية كان متوسطا.
ويعود السااابب في اختال  النتائج الى اختال  عينة الدراساااة في الدراساااات الساااابقة، ا  يلعب التطور العمرل    

ية دورا في مسااااتوأ االسااااتقواا االلكتروني ا  كان مرتفعا لدأ الطلبة في مرحلة المراهقة  وعوامل أخرأ كالبيدة والترب
والمضطربين سلوكيا وانفعاليا في حين كان متوسطا لدأ الطلبة في المرحلة األساسية ومن،فضا لدأ الطلبة في المرحلة       

 الجامعية.
ما مستوى المهارات االجتماعية لدى طلبة الجامعات  مناقشة نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثاني والذي ينص على:

 الخاصة في محافظة عمان؟
-3.17( نالحظ أن جميع أبعاد المهارات االجتماعية قد حصاااالت على متوسااااطات بلغت )8) من خالل الجدول

 (، حيث حصل بعد "التعبير االنفعالي" على الدرجة األعلى.3.03
ن جميع الفقرات المعبرة عن مسااتوأ المهارات االجتماعية لدأ طلبة ( نالحظ أ9) من خالل النتائج في الجدول

(، وقد 3.65-2.48الجامعات ال،اصااااة في محافظة عمان قد حصاااالت على درجات موافقة متوسااااطة تراوحت ما بين ) 
أضاااع نفساااي في مواقل " على أعلى الدرجات، والفقرة "أشاااعر بالضااايق عندما أجرح ملااااعر اآلخرينحصااالت الفقرة "

 عية حرجة" على أقلها.اجتما
(، وهو معدل يمثل درجة متوساااااااطة، مما يدل على توافر مساااااااتوأ المهارات             3.10وقد بلغ المعدل الكلي )   

 االجتماعية لدأ طلبة الجامعات ال،اصة في محافظة عمان بدرجة متوسطة.
لمهارات ويمكن تفسااااااير  لك من خالل أن أفراد عينة الدراسااااااة يجدون أنهم يمتلكون مسااااااتوأ متوسااااااط من ا  

االجتماعية حيث أن الطلبة يتضاااايقون لجرح ملااااعر اآلخرين ويبتعدون عن الغضاااب ويحاولون حل ملااااكل االخرين    
ومسااااعدتهم على الت،ل  من التوتر ومسااااعدتهم على الت،ل  من الوحدة ومحاولة تحساااين الحالة النفساااية لهم، نال أن  

 فاعاًل بما يمكنهم من مواجهة االستقواا اولكتروني. هناك مجااًل أكبر ليكون مستوأ مهاراتهم االجتماعية
كما يمكن تفساااااير  لك من خالل أن المهارات االجتماعية ترتبط ارتباطًا كبير بموضاااااوع التنلااااادة االجتماعية، 
حيث يتم اكتساااب هذه المهارات من خالل األبوين أو من خالل المدرسااة أو من خالل المجتمع، وقد تكون هذه المهارات 

ابية أو ساالبية، مّما يدفع األفراد في المرحلة الجامعية الساات،دامها بلااكٍل نيجابي أو بلااكٍل ساالبي، لذلك فإن موضااوع    نيج
االسااتقواا اولكتروني يرتبط ارتباطًا ملحوظًا بموضااوع المهارات االجتماعية، حيث أنه كلما كانت المهارات االجتماعية 

روني قليلة أو منعدمة، ألن األفراد الذين لديهم تقديٌر عاٍل لذواتهم ولديهم               نيجابية كلما كانت درجة االساااااااتقواا اولكت          
مهارات اجتماعية نيجابية فإنهم يوظفونها بطريقة نيجابية في الجامعة بما ال ُيسااااااابب نيذاًا لآلخرين، أما ن ا اسااااااات،دمت 

محاولة بعض الطلبة نيذاا اآلخرين  بطريقة ساااالبية فإن  لك يؤدل نلى ازدياد الملااااكالت االجتماعية بين الطلبة؛ بساااابب 
 لنلر صور أو التعّرض للحياة ال،اصة لهؤالا الطلبة في الجامعة.

سة )أبو زيد،   ( والتي توصلت نلى وجود مستوأ متوسط من المهارات      2011وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة درا
ي توصلت نلى أن مدأ توافق المهارات  ( والت2009االجتماعية لدأ طلبة بورسعيد وت،تلل مع نتيجة دراسة )المزين،    

 االجتماعية لدأ طلبة كليتي اللريعة وأصول الدين في الجامعة اوسالمية في نزة كانت بدرجة مرتفعة.
( والتي توصالت الى أن مساتوأ المهارات االجتماعية لدأ    2017وت،تلل ايضاا مع نتيجة دراساة )أبو عا رة،   

 طلبة جامعة األزهر بغزة من،فضة .
مناقشة نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الثالث والذي ينص على: هل يختلف مستوى االستقواء اإللكتروني لدى طلبة 

 الجامعات الخاصة في محافظة عمان الختالف المتغيرات الشخصية )الجنس، الكلية، التخصص(؟
 أ( تبعًا لمتغير الجنس:
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الحظ أنها كانت  ات داللة نحصااائية عند مسااتوأ داللة ( ن11من خالل قيمة المتوسااطات الحسااابية في الجدول)
(α≤0.05)، محافظة في ال،اصاااة الجامعات طلبة لدأ اولكتروني االساااتقواا مساااتوأ في اختال  وجود على يدل مما 

 لح الذكور.لصا االختال  وكان الجنس، باختال  عمان
( حيث أظهرت نتائج الدراسااااة وجود 2018وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسااااة )المكانين ويونس والحيارل، 

( 2015فروق في مساااااتويات التنمر اولكتروني بين الطلبة وفقًا لمتغير الجنس كما وتتفق مع نتيجة دراساااااة )الزهراني، 
 والتي توصلت الى أن االستقواا االلكتروني ظاهرة خطيرة، تمارد من الذكور أكثر من االناث ، وتتفق 

( والتي توصاااالت نلى عدم وجود فروق دالة عند مسااااتوأ  2017رويش والليثي، وت،تلل مع نتيجة دراسااااة )د
 الداللة اوحصائية بين الذكور واوناث في استراتيجيات مواجهة التنمر اولكتروني.

ويمكن تفساااير  لك من خالل أن أفراد عينة الدراساااة ي،تلفون في وجهة نظرهم بالنسااابة لالساااتقواا اولكتروني  
ن النسااااااابااة هي أعلى في الجااامعااة وهااذا يعود نلى اختالطهم مع اآلخرين ونمكااانيااة التعّر  على   حيااث يجااد الااذكور أ

 الملكالت التي يواجهها الطلبة في الجامعة.
كما يمكن أن ُتفسااااااَّر هذه النتيجة كون الذكور لديهم حرية في الحركة، كما أنهم نالبًا ما يساااااات،دمون وسااااااائل   

ت بلكٍل سلبي، مما يؤدل نلى ازدياد عملية االستقواا اولكتروني بسبب تعّرضهم         التواصل االجتماعي أو شبكة اونترن   
لحياة اآلخرين خاصااة الطالبات في محاولة لتلااويه ساامعة بعض الطالبات بنلاار صااورها أو اوشاااعات أو األكا يب بما    

 يسبب اويذاا للطالبات في الجامعة.
 ب( تبعًا لمتغير الكلِّيَّة:
( نالحظ أنها كانت  ات داللة نحصائية عند مستوأ داللة    11) المتوسطات الحسابية في الجدول   من خالل قيمة 

(α≤0.05)، محافظة في ال،اصاااة الجامعات طلبة لدأ اولكتروني االساااتقواا مساااتوأ في اختال  وجود على يدل مما 
 تال  الكلية، وكان االختال  لصالح طلبة الكليات العلمية.باخ عمان

ر  لك من خالل أن هناك تباين في وجهات نظر أفراد عينة الدراساااة بالنسااابة لمساااتوأ االساااتقواا   ويمكن تفساااي
اولكتروني لدأ طلبة الجامعات باختال  الكلية حيث يجد طلبة الكليات العلمية أن مساااااتوأ االساااااتقواا اولكتروني كان  

يناات لهم أن هناااك مساااااااتوأ معين من التنّمر  مرتفعااًا أكثر وقااد ُيعزأ  لااك نلى أن هؤالا الطلبااة قااد مّروا بتجااارب ب  
 اولكتروني بالجامعة مقارنًة بطلبة الكليات اونسانية في الجامعة.

ويمكن تفسااير  لك أيضااًا من خالل أّن طبيعة الدراسااة في الكليات العلمية تتطلب مزيدًا من الجهد للدراسااة وقد    
اا اولكتروني للتنفيس عن أنفسااهم بساابب عبا الدراسااة مقارنًة يدفع  لك الطلبة في الكليات العلمية نلى ممارسااة االسااتقو

 بطلبة الكليات اونسانية الذين ُتعد موادهم أسهل بكثير بلكٍل عام.
كما ويمكن تفساااير  لك أن طالب الكليات العلمية أكثر دراية وعلما بأجهزة التواصااال الذكية وأجهزة الحاساااوب 

 وأكثر دراية بطرق اختراقها .
 متغير المستوى الدراسي:ج( تبعا ل

( نالحظ أنها نير دالة نحصااااااائيًا عند مسااااااتوأ داللة 11) من خالل قيمة المتوسااااااطات الحسااااااابية في الجدول
(α≤0.05)، ة الجامعات ال،اصااااااة في طلب لدأ اولكتروني االسااااااتقواا مسااااااتوأ في اختال  وجود عدم على يدل مما

 محافظة عمان باختال  المستوأ الدراسي.
ويمكن تفسير  لك من خالل أن الطلبة على اختال  مستوياتهم الدراسية ال يوجد بينهم أل اختال  في مستوأ       
االساااااااتقواا اولكتروني، وقد ُيعزأ  لك نلى أن هؤالا الطلبة يتعرفون على التجارب التي مّر بها زمالؤهم في الجامعة         

 عّلل عدم وجود اختالفات بينهم.فيما يتعلق بموضوع االستقواا اولكتروني األمر الذل ُي
ويمكن تفسااااير  لك أيضااااًا من خالل أن الطلبة من الذكور واوناث في المراحل الدراسااااية الم،تلفة يحدث بينهم  
تواصاال قد يساااهم في ازدياد نساابة االسااتقواا اولكتروني في محاولة منهم لتقليد بعضااهم البعض، أو في محاولة لالنتقام    

أو أكا يب طالت بعض أصاادقائهم أو صااديقاتهم في الجامعة، األمر الذل يؤدل نلى تفلاّاي هذه بساابب صااور أو نشاااعات 
 الظاهرة والتي تعود بنتائج سلبية على الطلبة.

مناقشة نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الرابع والذي ينص على: هل يختلف مستوى المهارات االجتماعية لدى طلبة 
 مان الختالف المتغيرات الشخصية )الجنس، الكلية، التخصص(؟الجامعات الخاصة في محافظة ع

 أ( تبعًا لمتغير الجنس:
( أنها لم تكن  ات داللة نحصااااائية عند مسااااتوأ داللة 13) يالحظ من نتائج المتوسااااطات الحسااااابية في الجدول

(α≤0.05)،  الجامعات ال،اصاااااااة في     دم وجود اختال  في مساااااااتوأ المهارات االجتماعية لدأ طلبة       ع  على يدل  مما
 محافظة عمان باختال  الجنس.
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ويمكن تفسير  لك من خالل أن مستوأ المهارات االجتماعية لدأ طلبة الجامعة كان في نفس المستوأ للذكور واوناث،     
 حيث أن هؤالا الطلبة يوظفون هذه المهارات أثناا التعامل مع بعضهم البعض بما يزيد من العالقة الجيدة بينهم.

مكن تفسير  لك أيضًا من خالل أن الطلبة من الذكور واوناث تعّرضوا لتنلدة اجتماعية متقاربة بحيث كانت      وي
مهاراتهم االجتماعية نلى حٍد ما متقاربة، األمر الذل جعل هؤالا الطلبة يظهرون بنفس المساااااااتوأ من المهارات التي                

ن الجو الدراسااااي في الجامعات واالختالث بين الجنسااااين يزيد تنعكس على تصااااّرفاتهم نيجابًا أو ساااالبًا في الجامعة كما أ
 الوعي ومهارات التواصل االجتماعي.

 ب( تبعًا لمتغير الكلية:
( أنها كانت  ات داللة نحصاااااائية عند مساااااتوأ داللة 13) يالحظ من نتائج المتوساااااطات الحساااااابية في الجدول

(α≤0.05)، محافظة في ال،اصاااااة الجامعات طلبة لدأ االجتماعية المهارات مساااااتوأ في اختال  وجود على يدل مما 
 .اونسانية الكليات طلبة لصالح االختال  وكان الكلية، باختال  عمان

ويمكن تفسير  لك من خالل أن أفراد العينة في الكليات اونسانية يأخذون العديد من المساقات التي ترتبط بالقيم     
 األمر الذل يجعلهم يدركون أهميتها في تعاملهم مع بعضهم البعض.واألخالق والمهارات االجتماعية، 

ويمكن تفسير  لك أيضًا من خالل أن اختال  الكلية كان له أثر واضح في مستوأ المهارات االجتماعية، حيث      
ساااالوكية أن الدراسااااات اونسااااانية ُتركز على الجانب المهارل االجتماعي لدأ الفرد، وهذا أيضااااًا ما تؤكده النظريات ال  

الم،تلفة التي ترفع من شاااااأن القيم واألخالق والمهارات كمحددات لسااااالوك األفراد، كما ويمكن تفساااااير  لك الى طبيعة   
الدراسااااااة في الكليات العلمية والتي تتطلب المزيد من الجهد والدراسااااااة مما يجعلهم منلااااااغلين أكثر من تكوين عالقات   

انية والتي تتطلب جهدا أقل وساعات دراسة أقل األمر الذل يسمح للطلبة     اجتماعية على عكس الدراسة في الكليات االنس  
 بتكوين عالقات وأنلطة اجتماعية ترفع مستوأ المهارات االجتماعية لديهم.

 ج( تبعًا لمتغير المستوى الدراسي:
مسااااااتوأ داللة ( نالحظ أنها نير دالة نحصااااااائيًا عند 13) من خالل قيمة المتوسااااااطات الحسااااااابية في الجدول

(α≤0.05)،  في ال،اصاااااااة   الجامعات   طلبة  لدأ  االجتماعية   المهارات  مساااااااتوأ في اختال  وجود عدم  على يدل  مما 
 .الدراسي المستوأ باختال  عمان محافظة

ويمكن تفساااير  لك من خالل أن أفراد العينة ومع ازدياد المساااتويات الدراساااية تنمو لديهم المهارات االجتماعية  
 م في التعامل مع اآلخرين بطريقة مناسبة وباللكل الذل ُيقلل من مستوأ االستقواا اولكتروني في الجامعة.التي تساعده

ويمكن تفسير  لك أيضًا من خالل أن الطلبة على اختال  المراحل والمستويات الدراسية يتواصلون مع بعضهم 
منها مع وجود بعض األمور السااالبية التي تؤدل في البعض ويحاولون أن يبنوا الصاااداقات فيما بينهم وخاصاااة اويجابية  

الغالب نلى حدوث االستقواا اولكتروني بحيث تظهر فدة من الطلبة والطالبات الذين يحاولون تلويه صورة اآلخرين في 
 محاولة نلحاق األ أ بهم.

ى عدم وجود فروق ( والتي توصاالت نل2015وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسااة )أبو عبطة والفايز والسااعود، 
دالة نحصاااائيًا في درجة المهارات االجتماعية بين الطالبات المسااات،دمات ونير المسااات،دمات وت،تلل مع نتيجة دراساااة 

( والتي توصالت نلى وجود فروق  ات داللة نحصاائية ُتعزأ لمتغير الجنس في مجال التعبير   2011)ادعيس والكسااب،  
 عن الملاعر.

سؤال الدراسة الخامس والذي ينص على: هل توجد عالقة ارتباطية عند مستوى الداللة  مناقشة نتائج اإلجابة عن
(α≤0.05 )عمان؟ محافظة في الخاصة الجامعات طلبة لدى االجتماعية والمهارات اإللكتروني االستقواء بين 

احصاااائية، مما يدل على وجود ( وهذه القيمة هي  ات داللة -0.328تم ايجاد معامل ارتباث بيرساااون وقد بلغ )
 طلبة لدأ االجتماعية والمهارات اولكتروني االساااااتقواا بين( α≤0.05عالقة ارتباطية عكساااااية عند مساااااتوأ الداللة ) 

 .عمان محافظة في ال،اصة الجامعات
 ويمكن تفساااااااير  لك أنه كلما زادت المهارات االجتماعية لدأ الطلبة كلما قلت نسااااااابة االساااااااتقواا اولكتروني          
والعكس صااااحيح حيث تساااااعد مهارات الطلبة بأن يتعاملوا مع بعضااااهم البعض بطريقة مناساااابة وبما يمكنهم من تالفي  
الملااكالت الجامعية وحل الملااكالت وتقليل الوحدة واونعزالية وتقليل مسااتوأ التوتر والمحافظة على ال،صااوصااية وما  

( والتي توصااااااالت نلى وجود عالقة ارتباطية 2011بو زيد، نلى  لك من أمور، وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراساااااااة )أ
( والتي 2012سااااااالبة دالة بين سااااااوا اساااااات،دام اونترنت والمهارات االجتماعية لدأ طلبة الجامعة، ودراسااااااة )خوخ، 

توصااااااالت الى وجود عالقة ارتباطية سااااااااالبة دالة بين التنمر المدرساااااااي والمهارات االجتماعية، ودراسااااااااة مادريد                   
( والتي توصلت الى أن هناك ارتباطا سلبيا بين شبكات التواصل والمهارات Madrid & Wiseman, 2003ووايزمان)

لت نلى وجود عالقة ايجابية بين المهارات االجتماعية             2009االجتماعية وت،تلل مع نتيجة )المزين،      ( والتي توصااااااا
 واالرتقاا بالمهارات.
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( والتي توصااااااالت الى وجود Park, Kee, Valenzuela, 2009وكذلك ت،تلل ونتيجة بارك وكي وفالنزيال )

 عالقة ارتباطية ايجابية بين تأثير الفيسبوك على االتجاهات والسلوكيات التي تؤثر بالعالقات االجتماعية.
 : التوصيات

ضرورة عمل مزيد من االنلطة في الجامعة بحيث تظهر الوجه اويجابي والوجه السلبي لوسائل التواصل  .1
 االجتماعي بحيث يمكن تالفي م،اطرها.

ضرورة نجراا مزيد من الدراسات للكلل عن أهمية است،دام وسائل التواصل االجتماعي في زيادة التحصيل  .2
 لدأ الطلبة في الجامعة.

ضرورة العمل على تنمية المهارات االجتماعية لدأ الطلبة بحيث يمكن توظيل هذه المهارات بما يعود على  .3
 بة بالفائدة وبما يمكن الطلبة من التواصل مع باقي أقرانهم في الجامعة بطريقة نيجابية وحضارية.هؤالا الطل

العمل على نجراا دراسات أخرأ في قطاعات أخرأ مثل المدارد، بحيث يمكن التعر  على أثر وسائل  .4
 التواصل االجتماعي على تنمية المهارات االجتماعية لدأ الطلبة.

 قائمة المراجع:
  المراجع باللغة العربية:أواًل

  10، مجلة دراسااات عربية في علم النفس(. سااوا اساات،دام اونترنت وعالقته بالضااعل والمهارات االجتماعية،   2011أبو زيد، أحمد محمد )
(1 :)155-213. 
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 فلسطين. –. رسالة ماجستير منلورة، كلية التربية، قسم علم النفس، جامعة األزهر، نزة األزهر

(. امتالك طالبات الجامعة مساات،دمات ونير مساات،دمات شاابكة   2015أبو عبطة، جوهرة، والفايز، منى قطيفان والسااعود، لبنى عبد الرحمن )
-417(:4) 21، مجلة المنارة للبحوث والدراساااااتي المهارات االجتماعية في ضااااوا بعض المتغيرات: دراسااااة مقارنة، التواصاااال االجتماع

446. 
مجلة (. درجة امتالك طلبة معلم صل في الجامعات األردنية للمهارات االجتماعية من وجهة نظرهم.  2011ادعيس، أحمد، والكساب، علي ) 
 .24-13، العدد: 11، نيةالزرقاا للبحوث والدراسات اونسا

، جامعة  مجلة مركز البحوث(. اساات،دام مواقع التواصاال الجتماعي )فيساابوك( وتأثيرها في العالقات االجتماعية، 2016أفنان، محمد شااعبان )
 .269-230(: 49) 1بغداد، 

نية والثالثة من مرحلة التعليم المتوسااط: دراسااة  التنمر المدرسااي وعالقته بالمهارات االجتماعية لدأ تالميذ الساانة الثا(. 2017بوناب، أسااماا )
سانية واالجتماعية، جامعة محمد         المسيلة  –ميدانية بمتوسطة والي بن صوشة بلدية أوالد ماضي         لورة، كلية العلوم اون ، رسالة ماجستير من

 بوضيا  المسيلة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية اللعبية.
 )الطبعة األولى( عمان، دار الفكر. استراتيجيات تعليم الطلبة  ول الحاجات ال،اصة(. 2005ال،طيب، جمال، الحديدل، منى. )

(. التنمر المدرسااااي وعالقته بالمهارات االجتماعية لدأ تالميذ المرحلة االبتدائية بمدينة جدة بالمملكة العربية السااااعودية.  2012خوخ، حنان )
 .218-187(: 4) 13، مجلة العلوم التربوية والنفسية
(. فاعلية بيدة تعلم معرفية سااااالوكي قائمة على لمفضاااااالت االجتماعية في تنمية اساااااتراتيجيات مواجهة   2017درويش، عمر والليثي، أحمد )

 .34-2(: 2)1، مجلة العلوم التربويةالتنمر اولكتروني لطالب المرحلة الثانوية، 
مجلة للحد من االساااااتقواا لدأ طلبة المرحلة األسااااااساااااية العليا في األردن،   (. برنامج تربول مقترح 2014الزبون، محمد والزنول، محمد )

 .24-1(: 8)25، دراسات وأبحاث
المجلة المصاااارية لبحوث الرأل  (. اونترنت في العالم العربي، دراسااااة ميدانية على عينة من اللااااباب العربي، 2000سااااامي، عبد الرؤو  )

 .55-33(: 4) 1، العام
 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية.مقياد المهارات االجتماعية. كراسة التعليمات(. 1991السمادوني، السيد ابراهيم )

(. التنمر اولكتروني وعالقته بإدمان اونترنت في ضاااااااوا بعض المتغيرات الديمغرافية لدأ طالب             2016العمار، أمل يوسااااااال عبد اهلل )     
 .250-223(: 17) 1، مجلة البحث العلمي في التربيةة الكويت، وطالبات التعليم التطبيقي بدول

(:  5)1، مجلة العلوم التربوية(. الغضب كحالة وسمة لدأ عينة من طلبة جامعة اليرموك وعالقة  لك ببعض المتغيرات، 2009عواد، محمد )
173-143. 

بة كليتي اللااريعة وأصااول الدين الجامعة اوسااالمية بغزة     مدأ توافر المهارات الجتماعية لدأ طل(. 2009المزين، سااليمان حسااين موسااى )   
 فلسطين. –. رسالة ماجستير منلورة، الجامعة اوسالمية، نزة وسبل االرتقاا بها
 التنمر اولكتروني وعالقته بالقلق االجتماعي دراسة ميدانية على تالميذ السنة الثانية ثانول مدمني مواقع التواصل    (. 2018مقراني، مباركة )

 ، رسالة ماجستير نير منلورة، جامعة قاصدل مرباح، ورقلة، الجزائر.االجتماعي ببعض ثانويات مدينة ورقلة
(. التنمر اولكتروني لدأ عينة من الطلبة المضطربين سلوكيًا  2018يونس، نجاتي أحمد والحيارل، نالب محمد )والمكانين، هلام عبد الفتاح 
 .197-179(: 1)12، لة الدراسات التربوية والنفسيةمجوانفعاليًا في مدينة الزرقاا، 

(. مسااااتوأ المهارات االجتماعية والحصاااايلة اللغوية لدأ أطفال الروضااااة في محافظة الزرقاا والعالقة االرتباطية    2018اليوساااال، رامي ) 
 .36-1(: 1)1، مجلة دراساتبينهما، 
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معيقات دمج ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر أولياء أمورهم
 

 هيا علي زكريا مستريحي
 جامعة عمان العربية

 3/2/2019تاريخ االستالم: 
 

 أ.د. فؤاد عيد الجوالده
 العربيةجامعة عمان 

 26/6/2019تاريخ القبول: 
 

 الملخص
هدفت هذه الدراساااة التعر  نلى معيقات دمج  ول اوعاقة السااامعية )الصااام، ضاااعا  السااامع( من وجهة نظر   
أولياا أمورهم، ولتحقيق أهدا  هذه الدراسة تم اعتماد المنهج الوصفي، كما تم تطوير مقياد لمعيقات دمج  ول اوعاقة 

( فقرة وقد تم التحقق من دالالت صااااادقه وثباته. وأختيرت عينة الدراساااااة بالطريقة القصااااادية  68من )السااااامعية مكون 
( فردًا من أولياا األمور. وأظهرت نتائج الدراساااة ما يلي: أّن المتوساااط الحساااابي لمعيقات دمج  ول 141وتكونت من )

)البعد البيدي(، وتاله )البعد النفسااااي(، وتاله )البعد ( وبتقدير مرتفع، وأّن أعلى األبعاد هو 4.04اوعاقة الساااامعية ككل )
التربول(، وأخيرًا البعد اوجتماعي وتقديره مرتفع وهو أدنى متوسااط حسااابي بين األبعاد. وأظهرت الدراسااة عدم وجود  

ق، شاادة فروقات لعناصاار المتغير معيقات دمج  ول اوعاقة الساامعية والتي تعزأ نلى الُمتغير الديمونرافي )جنس المعا 
ـة                      اوعاقة(، و ـ ـ ـ ـي ـ ـائ ـة نحصـ ـ ـ ـ ُتعزأ لمتغير )عمر المعاق، لمعيقات دمج  ول اوعاقة السمعية وجود فروق  ات دالل

لهرل لولي األمر(.  وأوصت بضرورة توعية أولياا األمور والمعلمين والتربويين     المؤهل العلمي لولي األمر، الدخل ال
 يقات دمج  ول اوعاقة السمعية في العملية التدريسية والتربوية.والقيادات التربوية بأهمية موضوع مع

 : معيقات، الدمج،  ول اوعاقة السمعية، أولياا األمور، األردن.الكلمات المفتاحية
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Obstacles to Integrating People with Hearing Disabilities from the 
Perspective of their Parents

 
Haya A. Mestarehi                         

Amman Arab Uinversity 
 

Prof. Fuad Eid Al-Jawaldeh 
Amman Arab Uinversity 

Abstract 
This study aimed to identify the obstacles of the integration of hearing impaired 

persons (deaf, hard of hearing) from the viewpoint of their parents, and to achieve the 
objectives of this study was adopted descriptive approach, has also developed a measure of 
obstacles to the integration of hearing disabilities consisting of (68) paragraph has been 
verified Implications of honesty and stability. The study sample was chosen intentionally and 
consisted of (141) parents. The results of the study showed that: The arithmetic mean of the 
integration of hearing impaired persons as a whole (4.04) with a high rating, and that the 
highest dimensions are (environmental dimension), followed by (psychological dimension), 
followed by (educational dimension), and finally the social dimension and its appreciation is 
the lowest average Arithmetic between dimensions. The study showed that there are no 
differences for the elements of the variable that include hearing impairments due to the 
demographic variable (sex of the disabled, severity of the disability), and there are 
statistically significant differences for the obstacles of the integration of the hearing 
impaired due to the variable (age of the disabled, the educational qualification of the 
guardian, the monthly income of the guardian). It recommended the need to raise 
awareness of parents, teachers, educators and educational leaders on the importance of the 
issue of obstacles to the integration of people with hearing disabilities in the teaching and 
educational process. 
Keywords: handicaps, inclusion, hearing impaired, parents, Jordan. 
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 المقدمة
العادية ُفرصا تعلم متساااااوية مع أقرانهم العاديين، حيث يوفر التحاق الطلبة  ول الحاجات ال،اصااااة بالمدرسااااة 

تساااااااعدهم على النمو االجتماعي واألكاديمي. فتعليم الطلبة  ول الحاجات ال،اصااااااة في المدارد العادية حق ضاااااامنته   
طوير التلريعات ال،اصة لذول االحتياجات ال،اصة محليًا وعالميًا. وبالمقابل ال تستطيع التلريعات والقوانين ضمان ت          

 أولياا األمور لتوجهات ووجهات نظر ايجابية نحو الدمج.
تّعد عملية التعر  على وجهات نظر أولياا األمور وتصاااااااوراتهم نحو الدمج وما يثير قلقهم حول تعليم الطلبة         

ـااـاااح ندماج  ول الحاجات ال،اصة في المدارد العادية أمرًا مهمـااـااـااـااـااـااًا، أّلن ألولياا األمور دورًا حاسمـااـااـااـااـااًا في نجـاا   
األطفال  ول الحاجات ال،اصاااااااة في الصااااااال العادل. وبالتالي فإن أولياا األمور يّعد المحفز األكثر تأثيرًا في التفاعل                

 (.2015االجتماعي واونجاز لدأ هؤالا الطلبة داخل نرفة الصل )أبو عمره، 
ألولى من الدمج نالبًا ما يمتلكون ( في هذا المجال نلى أن أولياا األمور في المراحل ا2014وأشاااااار )الزراع، 

وجهات نظر نير نيجابية نحو تدريس الطلبة  ول اوعاقة السمعية، حيث يتولد لديهم شعور بعدم التهيدة لتدريس أبنائهم، 
وقد يعبرون عن خوفهم من حاجة مثل هؤالا الطلبة لوقت وجهد أكبر مقارنة بأقرانهم العاديين، ونضااااااااافة قلق حول                  

ومساااااااؤولياتهم الجديدة كزيادة أوراق العمل واألعباا الموكلة لهم، وحدوث نزاعات مع معلمي التربية                 طبيعة دورهم  
 ال،اصة ومقدمي ال،دمات المساندة، وت،وفهم من عدم تحقيق توقعات أولياا أمور الطلبة. 

وأ نرفة   وتبرز أهمية تعّر  وجهات نظر أولياا األمور نحو دمج الطلبة  ول اوعاقة السااااااامعية على مسااااااات         
( أن 2015الصاال، وعلى مسااتوأ المدرسااة ككل. فعلى مسااتوأ نرفة الصاال أظهرت نتائج األبحاث كما أكد ساايفي )    

وجهات نظر أولياا األمور ونتجاهاتهم تؤثر في عملية تدريس أبنائهم من خالل تأثيرها على توقعاتهم من طلبتهم وردود           
هات النظر هذه والتوقعات والسااااالوكات تؤثر في األداا األكاديمي للطلبة أفعالهم نحو أداا هؤالا الطلبة. وبالتالي فإن وج

وفي وجهات نظرهم نحو  اتهم. فوجهات نظر أولياا األمور الساااالبية نحو الطلبة  ول الحاجات ال،اصااااة يمكن أن تؤثر 
كل، فإن تعّر  سااالبًا على عملية دمج الطلبة في نر  الصااال. أما فيما يتعلق بوجهات النظر على مساااتوأ المدرساااة ك 

 وجهات نظر أولياا األمور يساعد في الحكم على فعالية برنامج الدمج وعلى تحسين اوجرااات المتبعة في عملية الدمج. 
ويمكن أن يؤدل التحاق الطلبة  ول اوعاقة السااامعية في الصااال العادل نلى زيادة أعباا المعلم داخل الصااال.  

األمور ُيعد قضاااااااية هامة لتزويد المعلمين بالتدريب، وتقدير احتياجاتهم التدريبية،         وبالتالي فإن تقييم وجهات نظر أولياا    
وتوفير ال،دمات الداعمة لتطوير قدرتهم على مواجهة التحديات بنجاح. باوضااافة نلى نجراا تقييم مسااتمر لوجهات نظر  

أو فلاالهم في تزويد الطلبة بمحتوأ  أولياا األمور واتجاهاتهم نحو الدمج متضاامنة سااؤالهم عن آرائهم حول مدأ نجاحهم
منهاج مالئم، واساااااااهاماتهم في زيادة فرص التعلم المالئم للطلبة الذل تم دمجهم، وانضاااااااباث الطلبة، وجهود الفريق،              

(. لذا فإن الهد  من هذه الدراسااة هو معرفة معيقات دمج  ول اوعاقة الساامعية من  2016ونجرااات التقييم )الجوالده، 
 ياا أمورهم.وجهة نظر أول

 مشكلة الدراسة 
 .سعت هذه الدراسة نلى الكلل عن معيقات دمج  ول اوعاقة السمعية من وجهة نظر أولياا أمورهم

 ومن خالل اوجابة على أسدلة الدراسة يمكن تحقيق الغرض منها كما يلي: 
 ما درجة معيقات دمج  ول اوعاقة السمعية من وجهة نظر أولياا أمورهم؟ .1
( لمعيقات دمج  ول اوعاقة السمعية من وجهة α =0.05روق  ات داللة نحصائية عند مستوأ )هل يوجد ف .2

نظر أولياا أمورهم تعزأ للمتغيرات )جنس المعاق، عمر المعاق، شدة اوعاقة للمعاق، المؤهل العلمي لولي 
 األمر، الوضع اوقتصادل لولي األمر(؟

 أهمية الدراسة 
 قام الباحثان بتقسيم أهمية الدراسة نلى ما يلي: 

تظهر أهمية الدراساااة النظرية في دراساااتها الوصااافية لمعيقات دمج الطلبة الذل يتسااام بأهمية    األهمية النظرية: 
كبيرة في حياة أولياا األمور النفساااية واوجتماعية واألكاديمية، مما يسااااعد أدبها النظرل ونتائجها الوصااافية في تساااليط   
الضوا على فهم أشمل وأوسع لهذين المتغيرين والمفاهيم والنظريات المتعلقة بهما، ومن النقاث المهمة التي تظهر أهمية     

 الدراسة النظرية ما يأتي:
 .دمج  ول اوعاقة السمعيةتقدم هذه الدراسة نضافة نظرية نلى األدب التربول في موضوع  .1

معيقات دمج  ول اوعاقة وتثقيفهم حول  التربية ال،اصة في األردن مداردتقديم توعية عامة ألولياا األمور في  .2
 والتي قد تؤثر على ش،صياتهم.السمعية 
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باالعتماد على النتائج التي تم التوصل اليها نقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات ألولياا      األهمية التطبيقية:
لدور الرئيسااااي لمعيقات دمج  ول اوعاقة الساااامعية على  أمور الطلبة  ول اوعاقة الساااامعية المبحوثة. والتي توضااااح ا 

ياا لمعيقات دمج  ول اوعاقة                    بة  ول اوعاقة السااااااامعية، وتطوير فهم أول ياا أمور الطل لديمونرافية ألول المتغيرات ا
 السمعية وكيفية الحد منها ومن تطورها، باللكل الذل يحقق استمرارية تعليم األطفال و لك من خالل المقياد.

 لتعريفات النظرية واالجرائيةا
 ألنراض الدراسة فقد تم تبني التعريفات اوجرائية، وهي: 

يقصااد بها معتقدات أولياا األمور وأفكارهم تجاه تعليم الطلبة  ول معيقات الدمج من وجهة نظر أولياا األمور: 
 (.2015اوعاقة السمعية في المدارد العادية )سيفي، 

درجة التي حصااااااال عليها المساااااااتجيبين على مقياد معيقات الدمج الذل أعده الباحثان            وتعر  نجرائيًا بأنها ال    
 ألنراض الدراسة.

أحد فدات التربية ال،اصااة التي تحول دون أن يقوم الجهاز الساامعي عند الفرد بوظائفه،   وهياوعاقة الساامعية: 
 (.2012أو تقلل من قدرة الفرد على سماع األصوات الم،تلفة )الجوالده، 

الطلبة  ول األعمار الم،تلفة الذين يتصااافون بضاااعل السااامع الحاصااال عند  وهملطلبة  ول اوعاقة السااامعية: ا
 (:2015فترة معينة. وتقسم نلى فدتين )أبو عمره، 

الفرد األصاااّم كليًا: وهو الفرد الذل فقد قدرته التاّمة على السااامع في مراحل ُمبّكرة من عمره، مّما أّدأ نلى عدم 
تكّون أّل م،زون لغّول لديه، فأصبح نير قادٍر أيضًا على النطق، وهذه الحالة تدعى بالبكم، أو الل،  األبكم، ويطلق     

 عليهم مصطلح الصم والبكم. 
ئيًا )ضااعيل الساامع(: وهو اللاا،  الذل فقد جزاًا من قدرته الساامعّية، نتيجة وجود ساابب، أو الفرد األصاام جز

أكثر من األساااباب الصاااحّية، أو البيدية التي ُتؤّدل نلى وجود ضاااعل في التقاث الذبذبات الصاااوتّية، وبالتالي ضاااعل في   
 يعاني منها الطلبة.تكّون اللغة، وهذا يتفاوت من ش،  آلخر حسب درجة اوعاقة السمعّية التي 

: هو وضع الطفل المعاق مع الطفل العادل داخل نطار التعليم النظام العادل مع تزويده بال،دمات المناسبة الدمج
 (.2015التي يحتاجها في القسم )درديرل، 

 ويعر  نجرائيًا بأنه التكامل االجتماعي والدراساااااااي لألطفال  ول اوعاقة السااااااامعية واألطفال الطبيعيين في                
الصااااافو  الدراساااااّية العادّية، ولو لمدة زمنّية معّينة من اليوم الدراساااااي، مع ضااااارورة حصاااااولهم على خدمات التربية  

 ال،اّصة.
 حدود الدراسة 

  ول اوعاقة السمعية في نربد والكورة والسلط. مدارد : اقتصرت هذه الدراسة على الحدود المكانية -

 (. 2020-2019ل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي ): ُأجريت هذه الدراسة خالالحدود الزمانية -

في العام الدراسي أمور الطلبة  ول اوعاقة السمعية : اقتصرت هذه الدراسة على أولياا الحدود البشرية -
 (.2020ة2019)

الدراساااااة،   يتحدد تعميم هذه النتائج على مدأ تمثيل عينة الدراساااااة لمجتمعها ونجرااات تطبيق أداة: محددات الدراسؤؤؤؤؤة
ومدأ توافر معايير مقبولة من الصاادق والثبات لها، فضاااًل عن دقة نجابات أفراد عينة الدراسااة، وجديتهم في اوسااتجابة  

 على المقياد المست،دم في الدراسة.
 اإلطار النظري

 أواًل: اإلعاقة السمعية
بأنها مصاااااطلح عام يغطى مدأ واساااااع من درجات فقدان  Hearing Impairmentُتعر  اوعاقة السااااامعية 

، الذل يعوق عملية تعلم الكالم واللغة Profound Deafيتراوح بين الصاااام أو الفقدان العميق  Hearing Lossالساااامع 

 (.2012الذل ال يعوق است،دام األ ن في فهم الحديث وتعلم الكالم واللغة )الجوالده،  Mild Hearingوالفقدان ال،فيل 
وأن مصااطلح اوعاقة الساامعية مصااطلح يدل على اوعاقة الساامعية التي يتراوح مداها من فقدان ساامعي خفيل     
مرورًا بفقد السااامع المتوساااط وضاااعيل السااامع، واالختال  بينهما يكون في طبيعة اوعاقة ونوع ال،دمات التعليمية التي 

 (.2005يجب تقديمها )شقيرل، 
مييز بين فدتين رئيساااااايتين هما: الصاااااام وضااااااعا  الساااااامع كاآلتي )القريطي،   ويمكن في نطار هذا المفهوم الت

2011:) 

هو الل،  الذل يعاني من فقد سمعي ال يمكنه من الناحية الوظيفية من مباشرة الكالم وفهم اللغة المنطوقة،  األصم -
يث ال يستطيع اكتساب فيعجز عن التعامل بفعالية في المواقل االجتماعية حتى مع است،دام المعينات السمعية، ح
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المعلومات اللغوية أو تطوير المهارات ال،اصة بالكالم واللغة عن طريق حاسة السمع، الل،  الذل يعجز سمعه 
ديسيبل( عن فهم الكالم عن طريق األ ن وحدها، أل بدون است،دام معينات سمعية )عبد الرحمن،  70عند حد معين )

2008 .) 

صعوبات أو قصور في حاسة السمع ولكنه ال يعوق فعاليتها من الناحية الوظيفية  فهو الذل يعاني من ضعيل السمع -
في اكتساب المعلومات اللغوية سواا باست،دام المعينات السمعية أو بدونها، هو الل،  الذل يعجز سمعه بمقدار 

ضطره نلي است،دام ديسيبل( ، مما يصعب عليه فهم الكالم، ولكن ليس نلي الحد الذل ي 65 – 35فقد فى السمع )
 (.2008أداة سمعية، بمعني أنه مازال يستطيع فهم الكالم عن طريق األ ن ولكن بصعوبة )عبدالرحمن، 

وهنا يمكن القول من وجهة نظر الباحثان أن األطفال األساااااااوياا قد تحمل الكلمة لديهم أكثر من مدلول، لكن                  
فقط للااااا  واحد بما يؤدأ نلى عرقلة وصاااااعوبة نمو مهارات  الطفل األصااااام يدرك الكلمة بمدلول واحد أو رمزًا واحدا 

التواصااال لديه، فبدون شاااك أن حاساااة السااامع الحيوية لممارساااة ال،برات اليومية، والتكيل االجتماعي وأيضاااًا االنفعالي  
 للفرد.

 :classification of Hearing lossتصنيف اإلعاقة السمعية 
و لك الختال  التوجهات النظرية التي ينتمي نليها الباحثين سااواا  هناك العديد من التصاانيفات لإلعاقة الساامعية 

 كان التوجه طبي أو سيكولوجي أو تربول.
 أواًل: التصنيف حسب طبيعة وموقع اإلصابة:

يقوم هذا التصااانيل على تحديد الجزا المصااااب من الجهاز السااامعي المسااابب لإلعاقة السااامعية. وتقسااام اوعاقة 
 (:Loughrey et. al ،2018) السمعية وفًقا لذلك نلى

 الفقدان السمعي التوصيلي .1
يلير نلى اوعاقة السمعية الناتجة عن خلل في األ ن ال،ارجية أو األ ن الوسطى، على نحو يحول دون وصول     
الموجات الصااوتية بلااكل طبيعي نلى األ ن الداخلية. وعليه فإن المصاااب يجد صااعوبة في سااماع األصااوات المن،فضااة،  

 (.Prince, Wimo, Guerchet, Ali, Wu, & Prina ،2015جه صعوبة أقل في سماع األصوات المرتفعة )بينما يوا

 الفقدان السمعي الحسي العصبي .2
اوعاقة السااامعية الناتجة عن خلل في األ ن الداخلية أو العصاااب السااامعي، فعلى الرنم من أن موجات الصااوت  

شااااحنات كهربائية داخل القوقعة قد ال يتم على نحو مالئم، أو أن ال،لل يقع تصاااال نلى األ ن الداخلية نال أن تحويلها نلى 
في العصااب الساامعي فال يتم نقلها نلى الدماغ بلااكل تام. والفقدان الساامعي الحسااي العصاابي يؤثر على القدرة على سااماع 

 (.2012األصوات ويؤثر على فهمها أيًضا. )الجوالده، 
 الفقدان السمعي الم،تلط .3

لعوامل المسااببة للفقدان الساامعي التوصاايلي، والفقدان الساامعي الحسااي عصاابي. ويصااعب عالج هذا    يجمع بين ا
النوع نظًرا لتداخل أسااابابه وأعراضاااه، حيث أنه ن ا أمكن عالج ما يرجع منها نلى الصااامم التوصااايلي فقد يبقى الصااامم   

 (. 2016الحسي العصبي على ما هو عليه نظًرا لصعوبة عالج هذا النوع )النعيم، 
 الفقدان السمعي المركزل .4

تحدث هذه اوعاقة نتيجة ل،لل يحول دون تحويل الصاااوت من جذع الدماغ نلى القلااارة السااامعية الموجودة في   
 (. 2013الف  الصدني في الدماغ. و لك نتيجة تلل دماني أو أورام أو عوامل والدية أو مكتسبة )الروسان، 

 ه اإلعاقة السمعية:ثانًيا: التصنيف حسب العمر الذي حدثت في
 ,Taljaard, Olaithe, Brennan-Jonesتصاانل اوعاقة الساامعية وفق لهذا البعد نلى فدتين رئيساايتين هما )  

Eikelboom, & Bucks ،2016 :) 

 : يعنى فقدان السمع الذل يحدث قبل تعلم الكالم واللغة.Pretingual Deafnessصمم ما قبل تعلم اللغة  .5

: ويلير نلى فقدان السمع الذل يحدث بعد أن يكون الفرد قد تعلم Patingual Deafnessصمم بعد تعلم اللغة  .6

 اللغة.
 ثالًثا: التصنيف حسب شدة الفقدان السمعي: 

تصااانل اوعاقة السااامعية حساااب هذا البعد نلى خمس فدات بحساااب درجة ال،ساااارة السااامعية والتي تقاد بوحدة 
 (:2016وهي )المالح،  Decibelقياد الديسيبل 

 )ديسيبل( عادأ فال توجد صعوبة في الكالم ال،افض. db 26أقل من  .1

 )بسيط( فتوجد صعوبة في األصوات ال،افضة. db 40: 26أقل من  .2
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 )بسيط( فيمكنه فهم الكالم أو المحادثة على بعد قريب. db 55: 41أقل من  .3

 )متوسط( فتوجد صعوبة متكررة مع المحادثة العادية والكالم العادل. db 70: 56أقل من  .4

 )حاد( يفهم الكالم باألصوات المرتفعة. db 90: 71أقل من  .5

 )شديد( فتوجد صعوبة حتى في األصوات المرتفعة جدًا. db 90أقل من  .6
 ثانيًا: دمج الطلبة

قوق اونسان ضد التصنيل والعزل ألل فرد  يرتكز مفهوم الدمج على مفهوم اجتماعي أخالقي نابع من حركة ح
بسااااااابب نعاقته نلى جانب تزايد اوتجاهات المجتمعية نحو رفض الوصااااااامة االجتماعية لألشااااااا،اص  ول االحتياجات                 
ال،اصااااة، فسااااياسااااة الدمج هي التطبيق التربول للمبدأ العام الذل يوجه خدمات التربية وهو التطبيع نحو العادية في أقل  

 (.Bossaert, Colpin, Pijl, & Petry ،2011) البيدات قيودًا
سية تتمثل في أنها توفر بلكل تلقائي خبرات التفاعل بين  ول             سا سة الدمج تقوم على ثالثة افتراضات أ سيا نن 
االحتياجات ال،اصااة وأقرانهم العاديين وتؤدل نلى زيادة فرص التقبل االجتماعي لذول االحتياجات من قبل العاديين كما 

رصًا كافية لنمذجة أشكال السلوك الصادرة عن أقرانهم العاديين، لذا فان سياسة الدمج هي الطريقة المثلي للتعامل         تتيح ف
مع  ول الحاجات التعليمية ال،اصاااااااة لكافة الطالب بالمدارد العادية، فالمبادرات العالمية التي جاات من األمم المتحدة 

ي           فة والعلوم والترب قا ية للث لدول ها مجتمعة أعطت زخمًا كبيرًا              والمنظمة ا لدولي والمنظمات نير الحكومية كل نك ا ة والب
للمفهوم القائل بأن كل األطفال لهم الحق في التعليم معًا دون تمييز فيما بينهم بغض النظر عن أل نعاقة أو أية صااااااعوبة 

 (.Olaleye, Ogundele, Deji, Ajayi, Olaleye, & Adeyanju ،2012تعليمية يعانون منها )
 مفهوم االتجاه نحو الدمج: 

سااااااااهم ظهور حركة الدمج في التحول نحو االتجاه اللااااااامولي في تقديم ال،دمات وكذلك برامج تدريب ونعداد  
الطفل بغض  functionalityمعلمي الطلبة  ول االحتياجات ال،اصااااة. ويؤكد المدافعون عن حركة الدمج على وظيفية 

المالئمة لألطفال  ول اوعاقات الم،تلفة في        النظر عن النعت التصااااااانيفي له. وتهد  حركة الدمج نلى تقديم ال،دمات            
بيدات تضاااام أقرانهم من العاديين ويتم تطبيق الدمج في التعليم من خالل تيسااااير الحصااااول على التعليم العام للطلبة  ول 

بة  ول اوعاقة جنبًا نلى جنب مع العاديين من أقرانهم. وتمثل حركة الدمج تحول رئيسي في تقديم ال،دمات التقليدية للطل 
 (.Rosenbaum ،2010الت،لل العقلي أو أل نعاقة أخرأ )

شااهدت حركة الدمج وال زالت تلااهد على المسااتويين العالمي والمحلي تطورًا مضااطردًا وملحوظًا من النواحي   
 الكمية يتمثل في ازدياد عدد الفصااااول ال،اصااااة المدمجة في المدارد العادية وتوسااااعها جغرافيا، األمر الذل يلااااير نلى

 ,MacMillan, Tarrantالتحاااق أعااداد كبيرة ومتنوعااة من الطلبااة  ول االحتياااجااات ال،اااصاااااااااة بهااذه البرامج )       
Abraham, & Morris ،2014.) 
يعني تعليم المعوقين في الماادارد العاااديااة مع أقرانهم العاااديين ونعاادادهم   mainstreamingومفهوم الاادمج 

البرنامج الكثير من المهتمين والمت،صااااااصااااااين في تربية وتأهيل  ول  للعمل في المجتمع مع العاديين. حيث شااااااغل هذا
م الذل ن  على ضرورة 1975( لسنة 142ـااااااا 94االحتياجات خاصة في أمريكا ظهر بظهور القانون األمريكي رقم )

 & ,Scior, Addai-Davis, Kenyonتوفير افضااال أسااااليب الرعاية التربوية والمهنية للمعوقين مع أقرانهم العاديين ) 
Sheridan ،2013.) 

لامل نلى مجموعة من اوجرااات والممارسات التي تزيد من فرص الفرد للملاركة في الحياة         ويلير بمعناه ال
الثقافية واالجتماعية، أما الدمج األكاديمي الذل يعتبر جزاًا من عملية الدمج اللاااااملة فإنه يلااااير نلى اوجرااات المت،ذة 

 (.Giannakos & Vlamos ،2013اصة من خالل المؤسسات التربوية العادية )لتوفير خدمات التربية ال،
( للتعبير عن عملية تعليم المعوقين Integrationوهناك جماعة من الم،تصاااااااين اختاروا مصاااااااطلح التكامل ) 

 & ,Abdous, Facerوتدريبهم ورعايتهم مع أقرانهم العاديين ويميز أصااحاب هذا الرأل بين أربعة أنواع من التكامل )
Yen ،2012 :) 

 التكامل المكاني الذل يلير نلى وضع  ول االحتياجات ال،اصة في فصول خاصة ملحقة بالمدارد العادية. .1
 التكامل الوظيفي ويعني اشتراك  ول االحتياجات ال،اصة مع الطلبة العاديين في است،دام المواد المتاحة. .2
جات ال،اصة مع الطلبة العاديين في األنلطة نير األكاديمية التكامل االجتماعي ويلير نلى اشتراك  ول االحتيا .3

 مثل اللعب والرحالت والتربية الفنية.
التكامل المجتمعي ويعني نتاحة الفرصة للمعاقين للحياة في المجتمع بعد ت،رجهم من المدارد أو مراكز التأهيل  .4

 بحيث نضمن لهم حق العمل واالعتماد على أنفسهم قدر اومكان.
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 الدمج:  فوائد
 (: Homer, Plass, & Blake ،2008الدمج له فوائد ومزايا متعددة منها )

نن دمج األطفال  ول االحتياجات ال،اصة مع العاديين سو  يكون له آثار نيجابية. فوائد الدمج للطفل المعاق:  .1
فإن  لك يعطيه كما أن الطفل المعاق عندما يلترك في فصول الدمج ويالقى الترحيب والتقبل من اآلخرين 

اللعور بالثقة في النفس، ويلعره بقيمته في الحياة ويتقبل نعاقته، ويدرك قدراته ونمكاناته في وقت مبكر، ويلعر 
 (.Hew ،2009بانتمائه نلى أفراد المجتمع الذل يعيش فيه )

. نضافة نلى أن الدمج نن الدمج يؤدل نلى تغير نتجاهات الطفل العادل نحو الطفلفوائد الدمج لألطفال العاديين:  .2
يساعد الطفل العادل على أن يتعود على تقبل الطفل المعاق ويلعر باالرتياح مع أش،اص م،تلفين عنه. وقد 
أوضحت الكثير من الدراسات على نيجابية األطفال العاديين عندما يجدون فرصة اللعب مع األطفال  ول 

صة لعمل صداقات بين األش،اص الم،تلفين االحتياجات خاصة باستمرار وفي نظام الدمج هناك فر
(Kazlauskas & Robinson ،2012.) 

فنظام الدمج يلعر األباا بعدم عزل الطفل المعاق عن المجتمع، كما أنهم يتعلمون طرقا جديدة فوائد الدمج لألباا:  .3
إنهما يبدأن التفكير في لتعليم الطفل، وعندما يرأ الوالدان تقدم الطفل الملحوظ وتفاعله مع األطفال العاديين ف

الطفل أكثر، وبطريقة واقعية، كما أنهما يريان أن كثيرا من تصرفاته مثل جميع األطفال الذين في مثل سنه، 
 & ,Owston, Lupshenyuk)وبهذه الطريقة تتحسن ملاعر الوالدين تجاه طفلهما، وكذلك تجاه أنفسهما

Wideman, 2011). 

 Paechterفوائد تربوية وأكاديمية لكل من الطالب والمعلمين على النحو التالي ) للدمجفوائد الدمج األكاديمية:  .4
& Maier ،2010 :) 

فاألطفال  ول االحتياجات خاصااااااة في مواقل الدمج اللااااااامل يحققون ننجازا أكاديميا مقبوال بدرجة كبيرة في  
 مدارد التربية ال،اصة في نظام العزل.الكتابة، وفهم اللغة، واللغة االستقبالية أكثر مما يحققون في 

وأن العمل مع الطفل المعاق وفق نظام الدمج يعتبر فرصااة للمعلم لزيادة ال،برات التعليمية واللاا،صااية، فالدمج 
يتيح الفرصاااة الكاملة للمعلم لالحتكاك بالطفل المعاق، والطريقة التي تسااات،دمها للعمل مع الطفل مفيدة أيضاااا مع الطفل    

 (.McKinney & Page ،2009ل يعاني من بعض نقاث الضعل )العادل الذ

 (:Toppin ،2011للدمج فوائد اجتماعية متعددة )الفوائد االجتماعية:  .5
أنه ينبه كل أفراد المجتمع نلى حق المعوق في نشااعاره بأنه ننسااان وعلى المجتمع أن ينظر له على أنه فرد من  

 ا لعزل الطفل عن نقرانه العاديين وكأنه نريب نير مرنوب فيه.أفراده، وأن اوصابة أو اوعاقة ليست مبرر
أن الدمج الطالب  ول االحتياجات خاصاااة مع أقرانهم العاديين له قيمة اقتصاااادية تعود على المجتمع ن  توظل 

نفاق من ميزانية التعليم بلااكل أكثر فاعلية بوضااعها في مكانها الصااحيح وبما يعود على الطالب بفوائد كبيرة، فتحول او 
االسااات،دامات التعليمية نير المناسااابة )مثل: اسااات،دام وساااائل النقل لمساااافات طويلة للوصاااول نلى المدارد ال،اصاااة(     

(Scutter, Stupans, Sawyer, & King, 2010).  
 الدراسات السابقة ذات الصلة

 الدراسات األجنبية: .1
 ,Barlow, Humphrey, Lendrumوساااااااكيريز)هدفت دراساااااااة بارلو وهمفرل ولندروم وويجيلساااااااورث 

Wigelsworth, & Squires ،2015 .)معرفة نتجاهات وآراا مدرساااااااي وندارل المرحلة االبتدائية حول دمج             نلى

( معلمًا واداريًا، وقد اسااااااات،دمت       110األطفال نير العاديين في المدارد االبتدائية، حيث تكونت عينة الدراساااااااة من )           
( فقرة موزعة على ثالثة ابعاد، وقد توصااالت الدراساااة نلى أن اكثر االعاقات 26ة والتي شاااملت )الدراساااة أداة اوساااتبان

قبواًل في المدارد هي االعاقات ال،فيفة والبسيطة، وان نتجاهات المعلمين نحو االدماج بلكل عام كانت ايجابية، وانه ال 
عدم وجود فروق  نلىلبة العاديين، كذلك اشارت النتائج توجد فروق بين المعلمين واالداريين نحو ادماج المعوقين مع الط

عدم وجود فروق تعزأ لساااانوات ال،برة  نلىتعزأ لجنس المعلم او االدارل فيما يتعلق باالدماج، كذلك اشااااارت النتائج 
 حيث تبين انه كلما ازدادت سنوات ال،برة زادت عملية التقبل.
وتساااوالكيديز وبيلسااايس وفاسااايس وكامبوراكي وكاكوليديز وفي دراساااة في اليونان قام بها كل من ساااكورالد 

، Skourlas, Tsolakidis, Belsis, Vassis, Kampouraki, Kakoulidis, & Giannakopoulosوجياناكوبولس )

( بحثا وتحقيقا تعلقت موضاااااااوعاتها بمعرفة نتجاهات المعلمين العاديين يدعمون فكرة              28( تم خاللها مراجعة )  2016
امل داخل الفصاااااال العادل )وهي مرحلة متقدمة من درجات اودماج( وأن األنلبية البساااااايطة من المعلمين اودماج اللاااااا

رانبون ومسااااتعدون للعمل مع المعاقين داخل فصااااولهم العامة، نال أن االسااااتجابات في  لك أظهرت اختالفا فيما يتعلق   
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ة الواجب المطلوب من المعلم تجاه المعاق وأن هذه بحالة المعاق من حيث درجة نعاقته واسااتعدادته، باوضااافة نلى طبيع
أنه  نلىالمتغيرات تؤثر على مدأ تقبل المدرد العادل للمعاق داخل الفصاااال الدراسااااي العادل. كما أشااااارت الدراسااااة   
ة تصل  بالرنم من أن الغالبية من المعلمين العاديين شعروا بفائدة اودماج للطفل المعاق، نال أنه في المقابل، أظهرت نسب   

 منهم أن سياسة اودماج اللامل داخل المدرسة العامة تتطلب وقتًا كافيًا وتدريبًا ومصادر اضافية. %30الى 
أما عن تجربة اودماج في الواليات المتحدة األمريكية أجريت دراساااااااة لفيلوتي وزنيبوني وكوربيرل وجوال           

( في الواليات المتحدة أفادت النتائج Villotti, Zaniboni, Corbière, Guay, & Fraccaroli ،2018وفراسااارولي )

بأن هناك تغيرات في العملية التربوية ال،اصااااة باألطفال نير العاديين ، وأنها تسااااير نحو تحقيق المزيد من المكتساااابات 
ا. جاا لهذه الفدة من األطفال، زاكتلااافت ان وعى التربويين أصااابح في تنام نحو قبولهم لفكرة اودماج وتقليل رفضاااهم له

 لك من خالل دراسااااااة ميدانية في والية فرجينيا األمريكية شااااااملت آراا نداريين ومدرسااااااين لعلاااااار مدارد في خمس 
 محافظات تعليمية لدمج أطفال معاقين من الدرجة المتوسطة والعميقة داخل مدارسها العامة.

عاقين حرك       willims،2018وفي دراسااااااااة وليم ) فت نلى دمج األطفال الم هد يًا في لود انجلود في  ( والتي 

فة من )             نة مؤل لدراسااااااااة على عي لذكور ،)   97الواليات المتحدة األمريكية ، وأجريت ا مُا من ا ( 76( مديرًا و) 48( معل
معلمة، حيث اساات،دمت الدراسااة أداة اوسااتبانة، وبعد تحليل االسااتبانات أشااارت النتائج نلى وجود فروق  ات داللة بين     

معلمي ومدراا المدارد العامة نحو دمج األطفال المعاقين حركيًا، ولم يكن هناك فروق           معلمي التربية ال،اصاااااااة وبين   
فيما يتعلق بالجنس ) كر وأنثى( كذلك لم ت،تلل نتجاهات المعلمين باختال  المؤهالت العلمية )دكتوراه، ماجساااااااتير،              

وح ما بين )ساااانة _ وساااابع ساااانوات(  بكالوريود( بينما وجدت عالقة بين نتجاهات المعلمين وبين ساااانوات خبرتهم تترا
 كانوا أكثر نيجابية نحو دمج األطفال المعاقين حركيا حتى المعلمين الذين لديهم خبرة أكبر.

 الدراسات العربية .2
( بعنوان: تأثيرات الدمج على القبول االجتماعي لألطفال  ول الحاجات ال،اصااااة 2004في دراسااااة ال،طيب ) 

( طالبًا وطالبة من الصاافين السااادد والسااابع في أربع مدارد، اثنتان منها  390)ولتحقيق الهد ، اختيرت عينة ضاامت 
تنفذان الدمج واالثنتان األخريان ال تنفذان الدمج. أشااارت نتائج الدراسااة نلى أن مسااتوأ القبول االجتماعي لألطفال  ول 

ارتفاعًا وبلكل دال نحصائيًا لدأ األطفال     الحاجات ال،اصة من قبل أقرانهم العاديين كان مرتفعًا نسبيًا، ولكنه كان أكثر   
الذين تنفذ برامج دمج في مدرسااااتهم، أما متغير الجنس فلم يكن له أثر دال حيث ال توجد فروق جوهرية بين اسااااتجابات  

 الذكور واوناث.
( التي هدفت نلى التعر  على برامج الدمج المطبقة على الطالب والطالبات من 2004أما دراساااة ال،لااارمي )

 ول االحتياجات ال،اصااااااة في المملكة، وتقييم مدأ نجاح تلك البرامج، وتحديد العقبات التي تعترضااااااها. وقد أشااااااارت 
النتائج نلى التحول الكبير الذل طرأ على برامج الدمج في المملكة العربية الساااااااعودية ثم تزايدت بلاااااااكل ملحوظ. كما             

نصيبًا أكبر من الدمج كفدة اوعاقة الفكرية والتي بلغت نسبة    أوضحت النتائج أن بعض  ول االحتياجات ال،اصة قد نال  
( من مجموع األطفال المعاقين والمدمجين في مدارد التعليم العام بالمملكة، تليها فدة صاااااااعوبات              %42.7الدمج لها )  
ة اوعاقة (، وفد%0.2(، كما أوضااح النتائج أن فدة اضااطراب التوحد )%11.9(، ثم اوعاقة الساامعية )%32.4التعلم )

( كانت األقل حظًا بين بقية اوعاقات في تطبيق برامج الدمج. وبالنسااابة للنتائج المتعلقة بالمعوقات التي %0.7الحركية )
واجهت برامج الدمج في المملكة، فقد أوضاااااااحت النتائج، أن أكثر الملاااااااكالت والمعوقات التي تواجه الدمج تعود نلى             

معاقين، يليها نق  ال،برة والمعرفة باوعاقة، ثم عدم توافر المعلم المت،صااا ، وتعدد اوتجاهات السااالبية نحو األفراد ال
 نعاقات األطفال، وعدم التهيدة المسبقة للدمج، وعدم تعاون األسرة، وكذلك عدم توافر تسهيالت بنائية.

اجات ال،اصااااااة ( في دراسااااااته التي هدفت نلى التعر  على العالقة بين ندماج  ول االحتي2010وبين مقابلة )
داخل المجتمع وتغيير الثقافة السااااائدة عن اوعاقة واالنتماا الوطني لديهم، وقد توصاااالت الدراسااااة نلى عدم وجود فروق 
 ات داللة نحصائية بين متوسط درجات المعاقين فكريًا ومتوسط درجات المعاقين سمعيًا في اللعور باالنتماا للمدرسة،        

ائية بين متوسط درجات المعاقين فكريًا ومتوسط درجات المعاقين بصريًا في اللعور       بينما توجد فروق  ات داللة نحص 
باالنتماا للمدرسااة أو للجماعة لصااالح متوسااط درجات المعاقين بصااريًا، ووجود فروق  ات داللة نحصااائية بين متوسااط 

ة أو للجماعة لصااالح متوسااط  درجات المعاقين ساامعيًا ومتوسااط درجات المعاقين بصااريًا في اللااعور باالنتماا للمدرساا    
 درجات المعاقين بصريًا.

( بعنوان: نتجاهات أولياا أمور التالميذ العاديين نحو دمج التالميذ  ول 2013وفي دراسااة العجمي والعساايل ) 
اوعاقة الفكرية مع أبنائهم في المدارد العادية: دراساااااة ميدانية على مدارد المنطقة اللااااارقية، واسااااات،دمت الدراساااااة 

( من أولياا أمور التالميذ العاديين، وتم تطبيق الدراسة على  485هج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )   المن
مدارد التعليم العام في المنطقة اللااااااارقية، واظهرت النتائج أن نتجاهات أولياا األمور كانت سااااااالبية فيما يتعلق بالبعد                 
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بية فيما يتعلق بالبعد االجتماعي. حيث أن الدمج يسااامح للطلبة  ول اوعاقة النفساااي والتربول، بينما كانت نتجاهاتهم ايجا
 الفكرية من تكوين صداقات وزيادة تفاعلهم االجتماعي.

( في دراسااته بعنوان: نتجاهات أساار األطفال  ول اوعاقة السااعوديين المقيمين في األردن 2014وبين الزراع )
تي هدفت نلى الوقو  على نتجاهات أولياا أمور األطفال من جميع اوعاقات           نحو دمج أطفالهم في المدارد العادية وال     

السااعوديين المقيمين في األردن نحو دمج أبنائهم في المدارد العادية، واتبعت الدراسااة المنهج الوصاافي المسااحي لقياد   
( فقرة يقابلها سااااااالم    30من )اوتجاهات، ولتحقيق أهدافها فقد قام الباحث بإعداد مقياد لإلتجاهات تكون بعد تحكيمه                      

تقديرل مكون من خمس درجات، وأجريت هذه الدراسااااااة على عينة من علااااااوائية من أولياا أمور الطلبة  ول اوعاقة 
( والدًا ووالدة من أباا أمهات األطفال من جميع اوعاقات الساااااااعوديين المقيمين في ألردن. وأظهرت النتائج           48بلغت ) 

الدمج لدأ أولياا األمور، كما وأشارت النتائج نلى وجود أثر  و داللة نحصائية في نتجاهات وجود نتجاهات نيجابية نحو 
أولياا األمور نحو الدمج تعزأ لمتغيرات المؤهل العلمي للوالد لصاااااالح الدراساااااات العليا ومتغير نوع اوعاقة لصاااااالح   

لى وجود فروق  ات داللة نحصااائية تعزأ لمتغير اوعاقة العقلية على التوحد واوعاقات األخرأ، كما وأشااارت النتائج ن
( ساااانة. في حين أشااااارت النتائج نلى عدم  18-13( ساااانة مقابل الفدة من )12-6عمر الطفل لصااااالح الفدة العمرية من )

وجود فروق  ات داللة نحصااااااائية تعزأ لمتغير جنس الطفل. وأوصاااااات الدراسااااااة بضاااااارورة نعادة النظر في البيدات 
نى باألفراد  ول اوعاقة، حتى تتماشااااى مع متطلبات الدمج، و لك لضاااامان نجراا عملية الدمج بلااااكل   التعليمية التي تع

ساالس دون تعقيدات. وضاارورة العمل على توعية معلمي المدارد العامة من خالل نلاارات خاصااة أو دورات قصاايرة     
 عن فوائد الدمج واستراتيجيات تفعيله بلكل ناجح.

ان: معوقات دمج التالميذ  ول اوعاقة الفكرية في المدارد العامة من وجهة ( بعنو2015وفي دراسة هوسال )
ية الفكرية بمدينة جازان حيث هدفت نلى التعر  على المعوقات التي تواجه دمج التالميذ                      نظر معلمو ومعلمات الترب

دينة جازان. وعالقة تقديرهم      ول اوعاقة الفكرية في المدارد العامة من وجهة نظر معلمو ومعلمات التربية الفكرية بم           
للمعوقات تبًعا الختالفهم في متغير )الجنس. المرحلة الدراساااااااية. ال،برة التدريساااااااية. الدرجة العلمية(. وتكونت عينة                  

( معلًما ومعلمة من العاملين في برامج التربية الفكرية الملحقة بمدارد التعليم العام في مدينة جازان. 159الدراسااة من )
( فقرات لكل بعد. وهي: 9( فقرة مقساااااامة على خمسااااااة أبعاد بواقع ) 45لباحث بتطوير نسااااااتبانة مكونة من )حيث قام ا

ية. المعوقات المتعلقة بالبيدة التعليمية. المعوقات المتعلقة بالبيدة األسااااااارية.                           المعوقات المتعلقة بالتجهيزات المدرسااااااا
علقة بمعلمي ومعلمات التربية الفكرية، توصاااااالت الدراسااااااة نلى المعوقات المتعلقة بطالب التربية الفكرية. المعوقات المت

العديد من النتائج أهمها ما يلي: أن هناك معوقات تواجه دمج التالميذ  ول اوعاقة الفكرية في المدارد العامة وهي                        
سااااااارية. عدم وجود معوقات متعلقة بالتجهيزات المدرساااااااية ومعوقات متعلقة بالبيدة التعليمية ومعوقات متعلقة بالبيدة األ     

معوقات تواجه دمج التالميذ  ول اوعاقة الفكرية في المدارد العامة متعلقة بطالب التربية الفكرية أو معوقات متعلقة                   
بمعلمي ومعلمات التربية الفكرية. أن أبرز المعوقات التي تواجه عملية دمج التالميذ  ول اوعاقة الفكرية في المدارد               

 ا.العامة مرتبة حسب شدته
( فقد أجرأ دراساااة هدفت الدراساااة نلى معرفة نتجاهات وآراا معلمي المرحلة االبتدائية  2018أما نساااماعيل )

حول دمج األطفال  ول األحتياجات ال،اصة في المدارد االبتدائية في مديرية تربية بغداد ـااا حيث تكونت عينة الدراسة 
سة أداة ا   100من ) ست،دمت الدرا سة    30وستبانة والتي شملت )   ( معلمًا ومعلمة، وقد ا أن  نلى( فقرة، وقد توصلت الدرا

المعلمين كاااناات لااديهم نتجاااهااات نحو الاادمج ، كمااا أظهرت داللااة الفروق في نتجاااهااات المعلمين نحو الاادمج على وفق  
اث سنة فأكثر( نلى وجود فروق تعزأ لجنس األن 16سنة فأقل( و)  15متغيرل الجنس ) كور، نناث( وسنوات ال،دمة )

في األتجاه نحو الدمج، كذلك اشااارت النتائج نلى وجود فروق تعزأ لساانوات ال،برة حيث تبين أنه كلما ازدادت ساانوات  
 ال،برة زادت عملية التقبل.

( بعنوان: نتجاهات المعلمين حول دمج أطفال التوحد في المدارد االبتدائية العادية 2018وفي دراساااة عوالي )
ئيات الجلفة. هدفت نلى التعر  على نتجاهات المعلمين حول دمج أطفال التوحد في المدارد دراساااااة مدانية ببعض ابتدا

( معلمة، وتم اسااات،دام المنهج الوصااافي، 61( معلمًا )70االبتدائية العادية في مدينة الجلفة، وتكونت عينة الدراساااة من )
أطفال التوحد في المدارد االبتدائية       لدأ المعلمين حول دمج  %62.06وأظهرت الدراساااااااة نتجاهات ايجابية بنسااااااابة         

 العادية، ووجود فروق لهذه اوتجاهات على أبعاد اوستبانة، نال أن هذه اوتجاهات لم تتأثر بمتغيرات الدراسة.
 التعقيب على الدراسات السابقة

بمقارنة الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة، تلتقي الدراسة الحالية مع نيرها من الدراسات في تناول متغيرات الدراسة 
، Dyson, Farrell, Polat, Hutcheson, and Gallannaughالحالية، ولكن بلاااكل مفصااال ومحدد. حيث اتفقت مع دراساااة  

ن ا اساااتطاعت البيدة التعليمية في المدارد االساااتجابة لالحتياجات المحلية، كما (( وأظهرت أن الدمج من الممكن أن يتحقق 2004
 ,Skourlas, Tsolakidis, Belsis, Vassis)(، واتفقت مع دراساااااة Symeonidou & Phtiaka ،2009اتفقت مع دراساااااة )
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Kampouraki, Kakoulidis, & Giannakopoulos ،2016( كما اتفقت مع دراساااااة ال،طيب ،)واتفقت أيضاااااًا مع  (،2004

(، واتفقت مع دراسااة آل 2015(، واتفقت أيضااًا مع دراسااة هوسااال )2014(، واتفقت مع دراسااة الزراع )2006دراسااة الطائي )
 (.2018(، واتفقت أيضًا مع دراسة عوالي )2018(، واتفقت مع دراسة نسماعيل )2015ضرمان )

ة، واألدوات التي سيتم است،دامها، باوضافة نلى متغيرات  وت،تلل الدراسة الحالية عن نيرها من حيث عينة الدراس
واختلفت ضااامنيًا أيضاااًا مع دراساااة   .معيقات دمج  ول اوعاقة السااامعية من وجهة نظر أولياا أمورهمالدراساااة حيث تناولت 

(Nurdyansyah،2018    واختلفت ضمنيًا أيضًا مع دراسة ،) (Barlow, Humphrey, Lendrum, Wigelsworth, & 
Squires ،2015( واختلفت مع دراسة ال،لرمي ،)2013(، واختلفت ضمنيًا مع دراسة العجمي والعسيل )2004.) 

 منهج الدراسة 
قام الباحثان في هذه الدراسااة باساات،دام المنهج الوصاافي اورتباطي بهد  التعر  على معيقات دمج الطلبة  ول اوعاقة  

 السمعية من وجهة نظر أولياا أمورهم.
 الدراسة  مجتّمع

يتكون مجتمع الدراساااة من جميع أولياا أمور الطلبة  ول اوعاقة السااامعية في مدارد األمل في السااالط واربد والكورة.   
 (.1( فرد كعينة من أولياا األمور بالطريقة القصدية. كما يتبين في الجدول )152وتم نختيار )

 مجتمع الدراسة: (1جدول )

 اسم المدرسة
 العمر الجنس

 المجموع
 16-18 13-15 6-12 إناث ذكور

 47 12 29 26 23 24 السلط -مدرسة األمل 

 82 18 23 32 37 45 اربد -مدرسة األمل 

 23 4 12 7 11 12 الكورة -مدرسة األمل 

 152    71 81 المجموع

 ( خواص عينة الدراسة )العينة المختارة(2الجدول )

 العينة
حجم 
 العينة

االستباّنات 
 المستردة

االستباّنات غير 
 الصالحة للتحليل

االستباّنات 
 الصالحة للتحليل

نسبة االستباّنات الصالحة إلى 
 االستباّنات الموزعة

 %92.8 141 11 152 152 وحدة المعاينة

ُعمر الطالب، كما يمكن عرض خصاااائ  أفراد الدراساااة و لك بوصااال المتغيرات الديمونرافية وهي )جنس الطالب،   
 شدة نعاقة الطالب، المؤهل العلمي لولي األمر، والدخل اللهرل لولي األمر(، وعرضت النتائج كما يلي:

 ( توزيع أفراد الدراسة حسب المتغيرات3الجدول )
 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير

 جنس الطالب

 %52.5 74  كر

 %47.5 67 أّنثى

 100.0% 141 المجموع

 ُعمر الطالب

 36.2% 51 سنة 6-12

 41.8% 59 سنة 15 -13

 22.0% 31 سنة 16-18

 100.0% 141 المجموع

 شدة نعاقة الطالب

 %87.9 124 ضعيل سمع

 %12.1 17 أصم

 100.0% 141 المجموع

 المؤهل العلمي لولي األمر

 %4.3 6 دبلوم فأقل

 %76.6 108 بكالوريود

 %19.1 27 عليادراسات 

 100.0% 141 المجموع

 الدخل اللهرل لولي األمر

 %44.0 62 500أقل من 

 %47.5 67 1000 – 500من 

 %8.5 12 1000أكثر من 

 100.0% 141 المجموع

 مقياس الدراسة:
ياا األمور لطلبة الصااااااام في مدارد األمل في                    األردن، للحكم على قام الباحثان بإعداد مقياد موجه نلى أول

(؛ ودراسة )بطاينة 2009معيقات دمج  ول اوعاقة السمعية بالرجوع لألدب النظرل السابق كدراسة )الدبابنة والحسن، 
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(؛ ودراسة )أبو سيل،   2016(؛ ودراسة )أبو عمره، ودراسة )الجوالده،   2015(؛ ودراسة )العنانزة،  2015والرويلي، 
(. 2018(؛ ودراسة )بجادل،  2018(، ودراسة )حيدر،  2017ودراسة )الصقر،   (؛ 2014(؛ ودراسة )الزراع،  2018

 (.Jain et.al ،2019)؛ (Banks, et.al, 2009)؛ ( Findlater, et.al, 2019ودراسة ، )
 تصحيح المقياس

 (:Sekaran ،2010لتحديد درجات القطع فقد تم اعتماد المعادلة األتية )
 (. 3( ة عدد الفدات )1الحد األدنى ) –( 5طول الفدة = الحد األعلى )

(5-1)/3 = 4/3 = 33.1 
( المعيار اوحصااااائي لتفسااااير  4وبذلك تكون المسااااتويات المعتمدة الت،ا  القرار، وعليه يوضااااح الجدول رقم ) 

 المتوسطات الحسابية وجابات أفراد الدراسة على فقرات االستبانة وأبعادها.
 المعيار اإلحصائي لتفسير المتوسطات الحساّبية وتقديراتها :(4ول )الجد

 درجة الموافقة المتوسط الحسابي
 بدرجة من،فضة 2.33أاقاّل من  – 1.00من 
 بدرجة متوسطة 3.67أاقاّل من  – 2.33من 
 بدرجة مرتفعة 5.00أاقاّل من  – 3.67من 

اوسااااااتبانة وفقًا )لمقياد ليكرت ال،ماسااااااي(، والتي تعبر هذه  كما وزعت نجابات أفراد الدراسااااااة على فقرات 
عالمات، نادرًا  3عالمات، أحيانًا  4عالمات، دائمًا  5الفقرات عن مّدأ موافقة المسااتجيب مع فقرات اوسااتبانة، ) دائمًا 

 قرة.( ف68( أبعاد موزعة على )4عالمتان، أبدًا عالمة واحدة(، وتكون المقياد بصورته النهائية من )
 تم التحقق من صدق المقياد بطرقتين هما: :صدق المقياس

محكمين في ت،صااصااات علم النفس التربول، والقياد والتقويم،   11تم عرض المقياد على  صاادق المحكمين:
واورشاد النفسي، والتربية ال،اصة في عدد من الجامعات األردنية، و لك لتحديد مدأ وضوح الفقرات، ودقة الصيانة         

ية، ومالئمة الفقرة لألبعاد المراد قياساااااااها، والطلب منهم نبداا الرأل ونعطاا المالحظات حول الفقرات بالحذ  أو اللغو
( من المحكمين، وفي ضاااوا  لك تم تجهيز المقياد بالصااايغة %80التعديل، وتم األخذ بالمالحظات التي سااايتفق عليها )

 النهائية.
من خالل تطبيق المقياد على عينة نسااااتطالعية من مجتمع تم حساااااب مؤشاااارات صاااادق البناا   صاااادق البناا:
( ولي أمر، وتم حسااااااااب معامالت ارتباث كل فقرة من فقرات المقياد مع الدرجة الكلية، وقد          20الدراساااااااة، وعددها )    

 .(0.82 -0.06ترواحت معامالت ارتباث الفقرات مع األداة ككل ما بين )

( لالتساق الداخلي، و لك بهد  اختبار مدأ Cronpach’s Alpha) : است،دمت معامل كرونباخ الفاثبات المقياد -

االعتمادية على المقياد، ا  تم است،راج معامل كرونباخ الفا التساق الداخلي لجميع أبعاده وفقراته. واست،دم 
ساق الباحثان المقياد كوحدة احصائية لجمع بيانات الدراسة من مصادر المعلومات الم،تلفة. لقياد مستوأ االت

 (  لك.5الداخلي لفقرات المقياد تّم است،دام )معامل كرونباخ ألفا(، ويوضح الجدول )
 ( معامالت االتساق الداخلي )كرونباخ الفا( 5الجدول )

 معامل ثبات االتساق الداخلي األبعاد المحور

 معيقات دمج  ول اوعاقة السمعية

 932. البعد التربول

 949. البعد اوجتماعي

 899. البعد النفسي

 866. البعد البيدي

 977. معيقات دمج  ول اوعاقة السمعية

( أّن معامل الثبات لمعيقات دمج  ول اوعاقة السمعية من وجهة نظر أولياا أمورهم كانت  5يتبين من الجدول )
يؤكد صالحية أداة الدراسة في    ( مما يدل على أّنه يوجد اتساق داخلي بين فقرات أداة الدراسة وهذا ما    70أعلى من )%

 االجابة عن اسدلة الدراسة ونسبة كبيرة.
 إجراءات الدراسة

 الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات الم،تصة لتطبيق المقياد. -

 تحديد مجتمع الدراسة وعينته. -

 بناا المقياد. -

 عرض المقياد على المحكمين في الجامعات األردنية. -
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 داة. التأكد من صدق وثبات األ -

 تطبيق المقياد على افراد الدراسة. -

 رصد النتائج والمعالجات اوحصائية المطلوبة ومناقلتها. -

 تقديم التوصيات والروئ العلمية المستقبلية. -
 المعالجات اإلحصائية

 لمعالجة البيانات نحصائيًا سيتم است،دام الوسائل االحصائية اآلتية:
 ،دام المتوسطات واالنحرافات المعيارية.لإلجابة عن سؤال الدراسة األول تم است •

( وتحليل t.test( وتحليل )ANOVAلإلجابة عن ساااااؤال الدراساااااة الثاني تم اسااااات،دام تحليل التباين األحادل )  

(LSD.) 
 النتائج المتعلقة بالسؤال األول: ما مستوأ معيقات دمج  ول اوعاقة السمعية من وجهة نظر أولياا أمورهم؟

االساااااتجابات ألفراد الدراساااااة على اوساااااتبانة الكلية فقد تّم حسااااااب كل من المتوساااااط الحساااااابي   وكانت نتائج 
 واالنحرا  المعيارل لمتغيرات الدراسة كل على حدة وكانت النتيجة كما يلي:

 المتوسطات الحساّبية ألبعاد معيقات دمج ذوي اإلعاقة السمعية :(6الجدول )
 درجة التقدير االنحراف المعياري المتوسط الحسابي األبعاد 

معيقات دمج  ول 
 اوعاقة السمعية

 مرتفعة 59582. 3.9874 البعد التربول

 مرتفعة 66419. 3.9347 البعد اوجتماعي

 مرتفعة 49931. 4.0893 البعد النفسي

 مرتفعة 46347. 4.1586 البعد البيدي

 مرتفعة 53. 4.04 معيقات دمج  ول اوعاقة السمعية

( وانحرا  4.04( أّن المتوساااااااط الحساااااااابي لمعيقات دمج  ول اوعاقة السااااااامعية ككل )6يتبين من الجدول )
( 4.16( وبتقدير مرتفع، وأّن أعلى األبعاد هو )البعد البيدي( كان تقديره مرتفع بوساااااط حساااااابي قدره ) 0.53معيارل )

(، وتاله )البعد التربول( 0.50( وانحرا  )4.09حسابي ) (، وتاله )البعد النفسي( جاا بوسط0.46وانحرا  معيارل )
( وتقديره مرتفع 3.93(، وأخيرًا البعد اوجتماعي فوسطه الحسابي كان )   0.60( وانحرا  )3.99جاا بوسط حسابي )   

طلبة اللدأ وهو أدنى متوسط حسابي بين األبعاد. وهذا ما يدل على أّن درجة معيقات دمج  ول اوعاقة السمعية مرتفعة    
  ول اوعاقة السمعية من وجهة أولياا أمورهم. 

مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول: الذي ينص على "ما مستوى معيقات دمج ذوي اإلعاقة السمعية من وجهة نظر 
 أولياء أمورهم؟"

سمع        سؤال األول أّن المتوسط الحسابي لمعيقات دمج  ول اوعاقة ال (  4.04ية ككل )أظهرت النتائج المتعلقة بال
. ويفسااااار الباحثان هذه النتيجة في أن عملية الدمج تعد من أفضااااال التوجهات  ( وبتقدير مرتفع0.53وانحرا  معيارل )

الحديثة وفي الوقت نفساااااااه يعد  ول اوعاقة السااااااامعية اوعاقة األكثر نجاحًا في دمجها عن نيرها من اوعاقات، ولكن                  
ج اوعاقة الساامعية اللااديدة )الصاام( فذول اوعاقة الساامعية البساايطة والمتوسااطة     الجدل المثار في وقتنا الحاضاار هو دم

 قادرون على االستفادة من المحاضرات اللفهية بصعوبة لكن الصم لن يستفيدوا منها.
حيث  (Barlow, Humphrey, Lendrum, Wigelsworth, & Squires, 2015)اتفقت ضمنيًا مع دراسة   

بواًل في المدارد هي االعاقات ال،فيفة والبسيطة، وان نتجاهات المعلمين نحو االدماج بلكل ان اكثر االعاقات قأظهرت 
 .عام كانت ايجابية

( 3.99أظهرت النتائج المتعلقة بالسااااؤال األول أن )البعد التربول( جاا بوسااااط حسااااابي )  :أواًل: البعد التربوي
 وجاا في المرتبة الثالثة من حيث التطبيق. (0.60وانحرا  )

ويفسااااار الباحثان هذه النتيجة في مواجهة األفراد المعاقين سااااامعيًا صاااااعوبات في التحصااااايل الدراساااااي مقارنة  
بتحصيل الطالب السامعين، وباألخ  صعوبة األداا في التحصيل القرائي، والسبب واضح وهو أثر اوعاقة في الجانب 

درات العقلية مقارنة بأقرانهم الساااااااامعين، لكن اعتمادهم       اللفظي، وأن األفراد المعاقين سااااااامعيًا، ليس لديهم تدني في الق      
الجوانب التحصاايلية مثل القرااة والكتابة والحساااب على النمو اللغول، هو ساابب في االن،فاض التحصاايلي لديهم، والذل 

تعلم بساابب يمكن تفساايره في عدم مالامة المناهج الدراسااية لهم المصااممة أصاااًل لألفراد السااامعين، وان،فاض الدافعية لل  
وجود اوعاقة السااامعية وعدم مناسااابة أسااااليب وطرق التدريس لحاجاتهم، فهم بحاجة نلى أسااااليب تدريس فعالة تتناساااب  
وظروفهم. كما أنهم قادرون على تحصيل مستويات عليا من التحصيل الدراسي، ن ا حصلوا على برامج تربوية مركزة         

السمعية دورًا مهمًا في التحصيل، فكلما زادت درجة اوعاقة السمعية قلت    وطرائق تدريس فعالة. كما أن لتفاوت اوعاقة 
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فرص المعاق سااااااامعيًا من االساااااااتفادة من البرامج التربوية، ومن الجدير بالذكر أن التحصااااااايل يتأثر بالقدرات العقلية                 
 والل،صية ودعم الوالدين والعمر عند حدوث اوعاقة، وبالوضع االقتصادل واالجتماعي لألسرة.

أن النمو المهني للمعلمين حيث أظهرت   (Symeonidou & Phtiaka, 2009)اتفقت ضااااااامنيًا مع دراساااااااة    

مرتبط دائما بحصااولهم على جرعة عملية حول االسااتراتيجيات التي يمكنهم اساات،دامها من أجل تدعيم أدائهم التدريسااي    
أن نتجاهات أولياا حيث أظهرت  (2013العجمي والعسااايل ). واختلفت مع دراساااة لألطفال  ول االحتياجات ال،اصاااة

 .األمور كانت سلبية فيما يتعلق بالبعد النفسي والتربول
ج المتعلقة بالساااااااؤال األول أن البعد اوجتماعي وساااااااطه الحساااااااابي كان   ئأظهرت النتا: ثانيًا: البعد االجتماعي

 .حسابي بين األبعاد( وتقديره مرتفع وهو أدنى متوسط 3.93)
ويفسر الباحثان هذه النتيجة بسبب ما يواجه  ول اوعاقة السمعية من صعوبة في االتصال اللفظي مع اآلخرين       
وقامة العالقات االجتماعية، يغلب عليهم تجنب المواقل االجتماعية والميل نلى المواقل الفردية، ساااااااواا أكانت اوعاقة        

اقة ال،فيفة أيضااااًا يحتاجون نلى المواقل الفردية كي يتفهموا تعبيرات المتكلم بالمالحظة شااااديدة أم خفيفة، ألن  ول اوع
البصااااارية دون نزعاج أو ضاااااجيج. وبالواقع الملمود يالحظ أن  ول اوعاقة السااااامعية يميلون نلى العزلة في مواقفهم   

أزواج من  ول اوعاقة السمعية على  الحياتية حتى على مستوأ األلعاب الرياضية، واختيارهم بل وتفضيلهم لزوجات و    
 ,Skourlas, Tsolakidis, Belsis, Vassis, Kampouraki)األزواج من السااااااامعين.واتفقت ضاااااامنيًا مع دراسااااااة   

Kakoulidis, & Giannakopoulos, 2016)              حيث أظهرت اختالفا فيما يتعلق بحالة المعاق من حيث درجة نعاقته

الواجب المطلوب من المعلم تجاه المعاق وان هذه المتغيرات تؤثر على مدأ تقبل واساااااااتعداداته، باوضاااااااافة نلى طبيعة 
( حيث أظهرت 2004المدرد العادل للمعاق داخل الفصل الدراسي العادل. واتفقت ضمنيًا أيضًا مع دراسة ال،طيب )        
رتفعًا نساااابيًا، ولكنه كان أن مسااااتوأ القبول االجتماعي لألطفال  ول الحاجات ال،اصااااة من قبل أقرانهم العاديين كان م 

أكثر ارتفاعًا وبلاااكل دال نحصاااائيًا لدأ األطفال الذين تنفذ برامج دمج في مدرساااتهم. واتفقت أيضاااًا مع دراساااة الطائي   
( حيث أظهرت وجود فروق  ات داللة نحصاااائية بين الطلبة العاديين والطلبة من  ول االحتياجات ال،اصاااة في 2006)

( حيث 2013عي عن مسااتوأ لمصاالحة الطلبة العاديين. واتفقت مع دراسااة العجمي والعساايل )التوافق النفسااي واالجتما
كانت نتجاهاتهم ايجابية فيما يتعلق بالبعد االجتماعي. حيث أن الدمج يسااااااامح للطلبة  ول اوعاقة الفكرية من تكوين                          

رت وجود نسااهام برامج الدمج ( حيث أظه2015صااداقات وزيادة تفاعلهم االجتماعي. واتفقت مع دراسااة آل ضاارمان )  
في تحساااين مساااتوأ الثقافة االجتماعية ألولياا األمور  ول االحتياجات ال،اصاااة، ونساااهام برامج الدمج في تحقيق الثقة  

 .ألولياا أمور تجاه أبنائهم  ول االحتياجات ال،اصة
( 4.09( جاا بوساااط حساااابي ) أظهرت النتائج المتعلقة بالساااؤال األول أن )البعد النفساااي : ثالثًا: البعد النفسؤؤؤي

 ( وهو ثاني أعلى األبعاد.0.50وانحرا  )
ويفساار الباحثان هذه النتيجة يوجود تأثير اوعاقة الساامعية على الجانب النفسااي للفرد وي،تلل من فرد نلى آخر، 

م بعصبية  وال شك بأنهم يتعرضون نلى ضغط نفسي وقلق وتوتر من أقرانهم السامعين، ويالحظ أنهم يعبرون عن نضبه      
ويظهرون ميواًل للعدوان الجساااادل، ولكن ال يعني أن عدم التوافق النفسااااي هو نتيجة حتمية لإلعاقة الساااامعية. وأن وما    
يقومون به من فتح نوادل خاصاااااااة بهم وميلهم للتفاعل مع أشااااااا،اص يعانون من نفس اوعاقة لداللة على حاجتهم نلى               

خرين. وعلى مستوأ التعلم فإن األطفال الصم يجدون صعوبة في القرااة )     التفاعل االجتماعي واللعور بالقبول عند اآل 
ملااااااكلة النطق(؛ ثم ملااااااكلة الفهم فيما بعد وملااااااكلة الكتابة ) النقل واومالا( في بداية التعلم؛ ويمكنهم نجراا العمليات  

م على التفكير التجريدل وبناا الحسااااابية بلااااكل جيد ن ا ما اسااااتعملت وسااااائل حسااااية أثناا تقديم المفهوم، بما يفيد قدرته  
 المفاهيم الرياضية.

أن أكثر الملكالت والمعوقات التي تواجه الدمج تعود نلى  حيث أظهرت  (2004ال،لرمي ) واتفقت مع دراسة  
اوتجاهات السااالبية نحو األفراد المعاقين، يليها نق  ال،برة والمعرفة باوعاقة، ثم عدم توافر المعلم المت،صااا ، وتعدد 

. واتفقت أيضًا مع  قات األطفال، وعدم التهيدة المسبقة للدمج، وعدم تعاون األسرة، وكذلك عدم توافر تسهيالت بنائية    نعا
وجود فروق  ات داللة نحصائية بين الطلبة العاديين والطلبة من  ول االحتياجات حيث أظهرت  (2006الطائي )دراسة 

العجمي والعساايل واختلفت مع دراسااة  لمصاالحة الطلبة العاديين. ال،اصااة في التوافق النفسااي واالجتماعي عن مسااتوأ 
 .أن نتجاهات أولياا األمور كانت سلبية فيما يتعلق بالبعد النفسي والتربولحيث أظهرت  (2013)

ظهرت النتائج المتعلقة بالساااؤال األول أّن أعلى األبعاد هو )البعد البيدي( كان تقديره مرتفع  :رابعًا: البعد البيئي
 .(0.46( وانحرا  معيارل )4.16وسط حسابي قدره )ب

ويفسااار الباحثان هذه النتيجة في أن الغرفة الصااافية تعد البيدة التعليمية للطلبة، والتي من شاااأنها أن تحتول على  
توصااايل كل ما يسااااعد ويحفز الطلبة على التعلم، فالوساااائل المسااااعدة في الغرفة أو الدعم اولكتروني يسااااعد في عملية  
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المعلومة، وكل ما تحتويه الغرفة من أرضاااااااية خلاااااااب مثاًل وألوان جيدة وننارة ممتازة وتهوية ممتازة يزيد من دافعية                
الطلبة  ول اوعاقة السااااااامعية نحو التعلم. ويعد ترتيب الطلبة وبالذات مقاعد الجلود ال،طوة األهم، والتي من خاللها                 

في الغرفة الصفية، ومن المتعار  عليه أن صفو  هؤالا الطلبة يجب أن     يسمح للطالب باست،دام بصره ورؤية كل ما    
تأخذ اللكل البيضاول أو شكل حذوة الفرد ليرأ كل واحد منهم اآلخر ويرأ المعلم أيضًا بسهولة، مما يزيد من فرص      

وأ على مقاومة التواصل ويمنع وجود الطالب السلبي نير الملارك في الصل، ألن مثل هذا النظام يجعل ش،صيته أق          
التردد وال،جل والبد من األخذ بعين االعتبار عدم زيادة عدد الطلبة عن علااااارة طالب في الغرفة الصااااافية الواحدة من  
نفس مساااتوأ ودرجة اوعاقة فوساااائل اوعاقة السااامعية اللاااديدة ت،تلل عن وساااائل اوعاقة السااامعية ال،فيفة، لذا يجب     

 حسب شدة اوعاقة وتقارب العمر. مراعاة نوعية الطالب في الصل الواحد
حيث  (Dyson, Farrell, Polat, Hutcheson, and Gallannaugh, 2004) واتفقت ضاااامنيًا مع دراسااااة

 أن الدمج من الممكن أن يتحقق ن ا اساااااااتطاعت البيدة التعليمية في المدارد االساااااااتجابة لالحتياجات المحلية.               أظهرت 
ظهرت عدم وجود فروق  ات داللة نحصاااائية بين متوساااط درجات المعاقين حيث أ (2010مقابلة )واختلفت مع دراساااة 

فكريًا ومتوسط درجات المعاقين سمعيًا في اللعور باالنتماا للمدرسة، بينما توجد فروق  ات داللة نحصائية بين متوسط       
ماعة لصاااالح متوساااط درجات المعاقين فكريًا ومتوساااط درجات المعاقين بصاااريًا في اللاااعور باالنتماا للمدرساااة أو للج 

درجات المعاقين بصااااريًا، ووجود فروق  ات داللة نحصااااائية بين متوسااااط درجات المعاقين ساااامعيا ومتوسااااط درجات  
المعاقين بصاريًا في اللاعور باالنتماا للمدرساة أو للجماعة لصاالح متوساط درجات المعاقين بصاريًا. واتفقت مع دراساة        

تواجه دمج الطلبة  ول اوعاقة الفكرية في المدارد العامة وهي            أن هناك معوقات  حيث أظهرت   (2015هوسااااااااال )
معوقات متعلقة بالتجهيزات المدرساااااااية ومعوقات متعلقة بالبيدة التعليمية ومعوقات متعلقة بالبيدة األسااااااارية. عدم وجود       

ية أو معوقات متعلقة     معوقات تواجه دمج الطلبة  ول اوعاقة الفكرية في المدارد العامة متعلقة بطالب التربية الفكر                
 بمعلمي ومعلمات التربية الفكرية. 

( لمعيقات دمج ذوي α =0.05النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )

اإلعاقة السمعية من وجهة نظر أولياء أمورهم تعزى للمتغيرات )جنس المعاق، عمر المعاق، شدة اإلعاقة للمعاق، 
 لمؤهل العلمي لولي األمر، الوضع اإلقتصادي لولي األمر(؟ا

وللتأكد من الفرق في درجة معيقات دمج  ول اوعاقة السااااامعية من وجهة نظر أولياا أمورهم فقد تم اسااااات،دام 
 ( حسب متغير الجنس.t.testاختبار )

 
 جنس المعاق

 ( لجنس المعاقt.test(: نتائـــج اختبار )7الجدول رقم )
 مستوى الداللة t اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي الجنس المتغير

 البعد التربول
 0.65 3.54  كر

0.024 0.877 
 0.59 3.50 أنثى

 البعد اوجتماعي
 0.60 3.76  كر

0.006 0.939 
 0.48 3.53 أنثى

 البعد النفسي
 0.77 3.54  كر

0.578 0.448 
 0.58 3.18 أنثى

 البيديالبعد 
 0.51 3.88  كر

1.610 0.205 
 0.59 3.74 أنثى

( والفروق بين المتوسطات الحسابية والذل يهد  نلى التعر  t.test( نلى نتائـاااـاااـاااج اختبار ) 7يلير الجدول )

الديمونرافي )جنس على الفروق في معدالت االستجابة بين معيقات دمج  ول اوعاقة السمعية والتي تعزأ نلى الُمتغير   
( مما يدل على عدم وجود فروقات      α=0.05المعاق(. ويالحظ من خالل الجدول وجود معنوية للعناصااااااار اكبر من )      

 (. α=0.05للعناصر فإن مستوأ الداللة اوحصائية لجميع العناصر المتبقية أكبر من )
 عمر المعاق

والفروق بين المتوسطات الحسابية لتقييم أفراد العينة تعزى إلى )عمر ( ANOVA(: نتائج اختبار التباين األحادي )8الجدول )

 المعاق(
مستوى 
 الداللة

 ف
متوسط مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 العنصر

 بين المجموعات 2.197 2 1.099 3.192 044.
 البعد التربول

 داخل المجموعة 47.503 138 344.  
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 المجموع 49.700 140   

 بين المجموعات 2.151 2 1.075 2.489 087.

 داخل المجموعة 59.611 138 432.   البعد اوجتماعي
 المجموع 61.761 140   

 بين المجموعات 1.094 2 547. 2.233 111.

 داخل المجموعة 33.810 138 245.   البعد النفسي

 المجموع 34.904 140   

 بين المجموعات 691. 2 346. 1.623 201.

 داخل المجموعة 29.381 138 213.   البعد البيدي

 المجموع 30.072 140   

( نلــــى وجود فروق  ات داللــــة نحصــائــيــــة عند                   8وتلير قيم مستوأ الداللة الملار نليها في الجــــدول )    
لمعيقات دمج  ول اوعاقة الساااامعية )البعد التربول( ُتعزأ لمتغير )عمر المعاق(، ومن أجل  (α=0.05)مسااااتوأ داللة 

 ( يوضح  لك.15( والجدول رقم )LSDتحديد اتجاه هذه الفروق اوحصائية تم است،دام قيم معامالت الفروقات )
 

 ( / عمر المعاقLSD(: قيم معامالت الفروقات )9الجدول )

 (jالعمر ) (iالعمر ) المتغير
الوسط الحسابي 

(i-j) 
الخطأ 
 المعياري

الداللة 
 االحصائية

 %95الثقة 
 الحد األدنى

 %95الثقة 
 الحد األعلى

البعد 
 التربول

LSD 

6-12 
13-15 *.28156 .11218 .013 .0598 .5034 

16-18 .18540 .13362 .168 -.0788 .4496 

13-15 
6-12 *.28156- .11218 .013 -.5034 -.0598 

16-18 -.09617 .13015 .461 -.3535 .1612 

16-18 
6-12 -.18540 .13362 .168 -.4496 .0788 

13-15 .09617 .13015 .461 -.1612 .3535 

بتوجهات  ( في اسااااتجابة أفراد العينة فيما يتعلق α =0.05( بأّن هناك فروقًا  ات داللة نحصااااائية )9يبين الجدول )

 (.12-6(، لصالح الفدة )15-13( و)12-6عينة الدراسة للبعد )التربول( ُتعزأ لمتغير )عمر المعاق( بين الفدة )
 شدة إعاقة المعاق

 ( لشدة إعاقة المعاقt.test(: نتائـــج اختبار )10الجدول رقم )
 الداللةمستوى  t اإلنحراف المعياري المتوسط الحسابي العمر المتغير

 البعد التربول
 0.63 3.69 ضعيل سمع

0.30 .718 
 -0.75 3.37 أصم

 البعد اوجتماعي
 0.59 3.47 ضعيل سمع

.424 .211 
 0.58 3.51 أصم

 البعد النفسي
 0.75 3.60 ضعيل سمع

.422 0.203 
 0.60 3.69 أصم

 البعد البيدي
 0.77 3.47 ضعيل سمع

0.384 0.118 
 0.58 3.51 أصم

( والفروق بين المتوسطات الحسابية والذل يهد  نلى التعر  t.test( نلى نتائـااـااـااج اختبار )10يلير الجدول )

على التباين في معدالت االساااتجابة بين معيقات دمج  ول اوعاقة السااامعية والتي تعزأ نلى الُمتغير الديمونرافي )شااادة  
قة(. ويالحظ من خالل الجدول وجود       ( مما يدل على عدم وجود فروقات       α=0.05معنوية للعناصااااااار اكبر من )    نعا

 (. α=0.05للعناصر فإن مستوأ الداللة اوحصائية لجميع العناصر المتبقية أكبر من )
 المؤهل العلمي لولي األمر

أفراد العينة تعزى إلى ( والفروق بين المتوسطات الحسابية لتقييم ANOVA(: نتائج اختبار التباين األحادي )11الجدول )

 )المؤهل العلمي لولي األمر(
مستوى 
 الداللة

 ف
متوسط مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 العنصر

 بين المجموعات 234. 2 117. 326. 722.

 داخل المجموعة 49.466 138 358.   البعد التربول
 المجموع 49.700 140   
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 بين المجموعات 409. 2 204. 459. 633.

 داخل المجموعة 61.353 138 445.   البعد اوجتماعي

 المجموع 61.761 140   
 بين المجموعات 473. 2 237. 948. 039.

 داخل المجموعة 34.431 138 249.   البعد النفسي
 المجموع 34.904 140   

 بين المجموعات 989. 2 495. 2.347 009.

 داخل المجموعة 29.083 138 211.   البعد البيدي

 المجموع 30.072 140   

( نلــــى وجود فروق  ات داللــــة نحصــائــيــــة عند                   11الملار نليها في الجــــدول )     Sigوتلير قيم الداللة ))

( لمعيقات دمج  ول اوعاقة السااااااامعية من خالل البعدين )النفساااااااي، البيدي( ُتعزأ لمتغير        α 0.05مساااااااتوأ داللة )= 

( LSDاوحصاااائية تم اسااات،دام قيم معامالت الفروقات ))المؤهل العلمي لولي األمر(، ومن أجل تحديد اتجاه هذه الفروق 

 ( يوضح  لك.18والجدول رقم )
 ( / المؤهل العلمي لولي األمرLSD(: قيم معامالت الفروقات )12الجدول )

 المتغير
المؤهل 
 (iالعلمي )

المؤهل العلمي 
(j) 

الوسط 
 (i-jالحسابي )

الخطأ 
 المعياري

الداللة 
 االحصائية

 %95الثقة 
 الحد األدنى

 %95الثقة 
 الحد األعلى

البعد 
 النفسي

LSD 7722. 2646.- 042. 20951. 25381. بكالوريود دبلوم 

 8683. 2474.- 390. 22544. 31046. دراسات عليا

 2646. 7722.- 042. 20951. 25381.- دبلوم بكالوريود

 3226. 2093.- 870. 10747. 05664. دراسات عليا

 2474. 8683.- 390. 22544. 31046.- دبلوم دراسات عليا

 2093. 3226.- 870. 10747. 05664.- بكالوريود

البعد 
 البيدي

LSD 7000. 2529.- 511. 19255. 22354. بكالوريود دبلوم 

 9043. 1212.- 017. 20719. 39153. دراسات عليا

 2529. 7000.- 511. 19255. 22354.- دبلوم بكالوريود

 4124. 0764.- 239. 09878. 16799. دراسات عليا

 1212. 9043.- 017. 20719. 39153.- دبلوم دراسات عليا

 0764. 4124.- 239. 09878. 16799.- بكالوريود

فيما يتعلق  ( في اساااااااتجابة أفراد العينة     α =0.05( بأّن هناك فروقًا  ات داللة نحصاااااااائية )       12يبين الجدول ) 

بتوجهاااات عيناااة الااادراساااااااااة البعااادين )النفساااااااي، البيدي( ُتعزأ لمتغير )المؤهااال العلمي لولي األمر( بين )الااادبلوم(   
 و)البكالوريود( لصالح البكالوريود، وهنالك فروق بين )الدبلوم( و)الدراسات العليا( لصالح الدراسات العليا.

 الدخل الشهري لولي األمر
( والفروق بين المتوسطات الحسابية لتقييم أفراد العينة تعزى إلى ANOVAاختبار التباين األحادي )(: نتائج 13الجدول )

 )الدخل الشهري لولي األمر(
مستوى 
 الداللة

 ف
متوسط مجموع 

 المربعات
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

 العنصر

 بين المجموعات 730. 2 365. 1.028 036.

 داخل المجموعة 48.970 138 355.   البعد التربول

 المجموع 49.700 140   

 بين المجموعات 1.176 2 588. 1.340 026.

 داخل المجموعة 60.585 138 439.   البعد اوجتماعي

 المجموع 61.761 140   

 بين المجموعات 575. 2 287. 1.155 318.

 داخل المجموعة 34.329 138 249.   البعد النفسي
 المجموع 34.904 140   

 بين المجموعات 356. 2 178. 827. 440.
 البعد البيدي

 داخل المجموعة 29.716 138 215.  
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 المجموع 30.072 140   

( نلــــى وجود فروق  ات داللــــة نحصــائــيــــة عند                   13الملار نليها في الجــــدول )     (Sigوتلير قيم الداللة )

( لمعيقات دمج  ول اوعاقة السااامعية من خالل البعدين )التربول، اوجتماعي( ُتعزأ لمتغير α 0.05مساااتوأ داللة )=

( LSDتم اساات،دام قيم معامالت الفروقات ) )الدخل اللااهرل لولي األمر(، ومن أجل تحديد اتجاه هذه الفروق اوحصااائية

 ( يوضح  لك.14والجدول رقم )
 ( / الدخل الشهري لولي األمرLSD(: قيم معامالت الفروقات )14الجدول )

 المتغير
الدخل 
 (iالشهري )

 (jالدخل الشهري )
الوسط 

 (i-j) الحسابي
الخطأ 
 المعياري

الداللة 
 االحصائية

 %95الثقة 
 الحد األدنى

 %95الثقة 
 الحد األعلى

البعد 
الترب
 ول

LSD 

أقل من 
500 

500-1000 .03273 .10498 .953 -.2270 .2925 

 2303. 6995.- 046. 18787. 23462.- 1000أكثر من 

500-1000 
 2270. 2925.- 953. 10498. 03273.- 500أقل من 

 1947. 7294.- 362. 18673. 26734.- 1000أكثر من 

أكثر من 
1000 

 6995. 2303.- 046. 18787. 23462. 500أقل من 

500-1000 .26734 .18673 .362 -.1947 .7294 

البعد 
اوجتما
 عي

LSD 

أقل من 
500 

500-1000 .05005 .11676 .912 -.2389 .3390 

 2272. 8070.- 385. 20896. 28990.- 1000أكثر من 

500-1000 
 2389. 3390.- 912. 11676. 05005.- 500أقل من 

 1740. 8539.- 026. 20770. 33995.- 1000أكثر من 

أكثر من 
1000 

 8070. 2272.- 385. 20896. 28990. 500أقل من 

500-1000 .33995 .20770 .026 -.1740 .8539 

اساااااااتجابة أفراد العينة فيما يتعلق      ( في α =0.05( بأّن هناك فروقًا  ات داللة نحصاااااااائية )       14يبين الجدول ) 

( 500بتوجهات عينة الدراساااة البعدين )التربول، اوجتماعي( ُتعزأ لمتغير )الدخل اللاااهرل لولي األمر( بين )أقل من 
( لصالح  1000( و)أكثر من 1000 -500(، وهنالك فروق بين )من 1000( لصالح الفدة )أكثر من  1000و)أكثر من 

 (.1000الفدة )أكثر من 
= αوالذل ن  على " هل يوجد فروق  ات داللة نحصائية عند مستوأ الداللة )   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

( لمعيقات دمج  ول اوعاقة السمعية من وجهة نظر أولياا أمورهم تعزأ للمتغيرات )جنس المعاق، عمر المعاق، 0.05
 اوقتصادل لولي األمر(؟"  شدة اوعاقة للمعاق، المؤهل العلمي لولي األمر، الوضع

أظهرت النتائج المتعلقة بالسااااؤال الثاني عدم وجود فروقات لعناصاااار المتغير معيقات دمج   أواًل: جنس المعاق: 
 ول اوعاقة السااااااامعية والتي تعزأ نلى الُمتغير الديمونرافي )جنس المعاق( فإن مساااااااتوأ الداللة اوحصاااااااائية لجميع 

 (.(α=0.05 العناصر أكبر من
فسر الباحثان النتيجة وقد يرجع السبب في  لك نلى أن الملكالت األساسية التي يواجهها المعاقون سمعيًا في         وي

 المدارد كالمناهج والبيدة التعليمية والمعلمون، وهي ملكالت متعلقة بالبيدة التعليمية وليست مرتبطة بالمعاق  اته.
ظهرت أن متغير الجنس لم يكن له أثر دال حيث ال    ( حيث أ 2004واتفقت هذه النتيجة مع دراساااااااة ال،طيب )      

( حيث أظهرت عدم وجود 2014توجد فروق جوهرية بين استجابات الذكور واوناث، واتفقت أيضًا مع دراسة الزراع )
 فروق  ات داللة نحصائية تعزأ لمتغير جنس الطفل.

روق  ات داللـااـااـااـااة نحصـااـااائـااـاايـااـااـااـااة عند        أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وجود فثانيًا: عمر المعاق: 
( لمعيقات دمج  ول اوعاقة الساااامعية )البعد التربول( ُتعزأ لمتغير )عمر المعاق( ، أل أنه α 0.05مسااااتوأ داللة )=

( في اساااااااتجابة أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة الدراساااااااة للبعد  α =0.05توجد فروقات  ات داللة نحصاااااااائية )

 (.12-6( ، لصالح الفدة )15-13( و )12-6عزأ لمتغير )عمر المعاق( بين الفدة ))التربول( ُت
ويفسر الباحثان أنه يتأثر عمر الطفل عند حدوث اوعاقة السمعية، فكلما زاد السن الذل حدث فيه الصمم، كانت     

جة وال،طيرة عند اوصاااااااابة التجارب الساااااااابقة في محيط اللغة  ات فائدة كبيرة في العملية التعليمية، وأن السااااااان الحر 
بالصااامم، هي ما يقع بين السااانة الرابعة والساااادساااة، وهي الفترة التي تنمو فيها اللغة وقواعدها األسااااساااية، لهذا فكل من  

، نالًبا ما يعانون ت،لًفا في التحصيل الدراسي في المستقبل 6-4األطفال المولودين بالصمم، أو مان فقدوا سمعهم فيما بين 
نوا بمن ُأصيبوا بالصمم في سن متأخرة عن  لك، وبيَّنت أيًضا أن األصم يتأخر في النلاث العقلي بمقدار سنتين            ن ا ُقورم

وخمس سنوات دراسية عن زميله العادل، نال أن هذا الفرق يتضاال قليًلا بالنسبة لمن ُأصيبوا بالصم بعد ست سنوات؛              
 لمي الذل يحصل عليه التلميذ العادل.مما يتعذر معه أن يحصل األصم على نفس المقدار الع
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( حيث أظهرت وجود فروق  ات داللة نحصاااائية تعزأ لمتغير عمر الطفل 2014واتفقت مع دراساااة الزراع )
 ( سنة.18-13( سنة مقابل الفدة من )12-6لصالح الفدة العمرية من )

وجود فروق  ات داللــــة نحصــائــيــــة               أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني عدم ثالثًا: شدة اوعاقة للمعاق:
 ( لمعيقات دمج  ول اوعاقة السمعية والتي تعزأ نلى الُمتغير الديمونرافي )شدة نعاقة(.α=0.05عند مستوأ داللة )

ويفساار الباحثان أن هناك حرمانًا حساايًا وساامعيًا على التذكر، ففي بعض أبعاده يفوق المعوقون ساامعيًّا زمالاهم  
ن، وفي بعضااها اآلخر يقلون عنهم، فمثًلا تذكُّر اللااكل أو التصااميم، وتذكُّر الحركة حيث يفوق فيه الصاامُّ زمالاهم العاديي

 العاديين، بينما يفوق العاديون زمالاهم الصمَّ في تذكُّر المتتاليات العددية.
سؤال  رابعًا: المؤهل العلمي لولي األمر: الثاني وجود فروق  ات داللـااااااااـااااااااـااااااااـااااااااة   أظهرت النتائج المتعلقة بال
( لمعيقات دمج  ول اوعاقة السمعية من خالل البعدين )النفسي، البيدي( α=0.05نحصـااـااائـااـاايـااـااـااـااة عند مستوأ داللة ) 

ُتعزأ لمتغير )المؤهل العلمي لولي األمر(، أل أنه توجد فروقات في اساااااااتجابة أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة              
عدين )النفساااااي، البيدي( ُتعزأ لمتغير )المؤهل العلمي لولي األمر( بين )الدبلوم( و )البكالوريود( لصاااااالح الدراساااااة الب

 البكالوريود، وهنالك فروق بين )الدبلوم( و)الدراسات العليا( لصالح الدراسات العليا.
ومادية نضااااااافية بهد  ويفساااااار الباحثان أنه يحظى أولياا األمور  ول المؤهل العلمي بميزات معنوية وفكرية 

تحسين أدائهم وقدراتهم في التعامل مع الطالب  ول اوعاقة السمعية، وتأهيلهم نلى توفير ال،دمات التأهيلية واالجتماعية 
المتكاملة لجميع فدات األشااااا،اص  ول اوعاقة ساااااواا كانت نعاقاتهم  هنية أو حساااااية أو حركية على اختال  درجاتها 

 دة.بسيطة أو متوسطة أو شدي
أظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني وجود فروق  ات داللـاااااااـاااااااـاااااااـاااااااة     خامسًا: الوضع اوقتصادل لولي األمر:    

ـة عند مستوأ داللة )               ـ ـ ـ ـي ـ ـائ ( لمعيقات دمج  ول اوعاقة السمعية من خالل البعدين )التربول، اوجتماعي(  α=0.05نحصـ

أل أنه توجد فروقات في استجابة أفراد العينة فيما يتعلق بتوجهات عينة الدراسة  ُتعزأ لمتغير )الدخل اللهرل لولي األمر( ، 
( لصااااالح  1000( و)أكثر من 500البعدين )التربول، اوجتماعي( ُتعزأ لمتغير )الدخل اللااااهرل لولي األمر( بين )أقل من 

(. ويفسر   1000ح الفدة )أكثر من ( لصال 1000( و)أكثر من 1000 -500( ، وهنالك فروق بين )من 1000الفدة )أكثر من 
ية وتطوير                                قة السااااااامع قات دمج  ول اوعا يد معي حد قات من خالل ت عَّال مع اوعا مل الف عا بدأ الت تائج في  لك الن باحثان ت ال
نساااااتراتيجيات للتحكم فيها. ونعداد قائمة بالمواقل والم،او  والتحديات التي تحفز اساااااتجابة الطلبة  ول اوعاقة السااااامعية.  

 قائع حدثت للطلبة  ول اوعاقة بينما تبدو عوامل أخرأ أنها نلأت بسبب هذه الوقائع.وهي و
 التوصيات

 وفي ضوا نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:
توعية أولياا األمور والمعلمين والتربويين والقيادات التربوية بأهمية ت،فيض معيقات دمج  ول اوعاقة السمعية  .1

 ة والتربوية وما تنعكس منه من خالل ممارستها في تقدم الطلبة في التعلم.في العملية التدريسي
العمل على تدريب معلمي التربية ال،اصة في األردن لدعم مهارات دمج الطلبة  و اوعاقة الذل يساهم في رفع  .2

 العملية التدريسية والتربوية وتقدمها.
 ول اوعاقة السمعية.نجراا دراسات أخرأ تتناول أبعاد م،تلفة لمعيقات دمج   .3

 المراجع
 اوال: المراجع باللغة العربية

(، نتجاهات المديرين والمعلمين نحو دمج األطفال  ول اوعاقة )الذهنية، السمعية، البصرية( في المدارد العامة في 2015أبو عمره، سماح )
 .http://repo.uofg.edu.sd /handle/ 123456789/ 1122منطقتي )حتا ومصفوت( بدولة اومارات العربية المتحدة. 

(. نتجاهات المديرين والمعلمين نحو دمج األطفال  ول اوعاقة )الذهنية، السااامعية، البصااارية ) في المدارد العامة  2016أبو عمره، ساااماح )
 في منطقتي (حتا ومصفوت( بدولة اومارات العربية المتحدة، رسالة ماجستير منلورة، جامعة القاهرة.

-165، (27) 19(. نتجاهات المعلمين نحو دمج  ول االحتياجات ال،اصااة مع الطلبة العاديين، مجلة العلوم النفسااية،  2018أحمد )اسااماعيل، 
202. 

(. نتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال  ول اوعاقة الحركية في المدارد الحكومية، المجلة األردنية 2015بطاينة، أسااااامة والرويلي، مداهلل )
 .168 -145(، 2) 11م التربوية، في العلو

 (، مقدمة في تعليم  ول الحاجات ال،اصة. دار الثقافة للنلر والتوزيع، عمان، األردن.2016الجوالده، فؤاد )
 (، اوعاقة السمعية، دار الثقافة للنلر والتوزيع، عمان، األردن.2012الجوالده، فؤاد )
ول االعاقة في الصااااااافو  العادية دراساااااااة ميدانية لدأ عينة من المعلمين في محافظتي             (. نتجاهات المعلمين نحو دمج    2018حيدر، ربا )  

 .58 -43، (4) 40حم  وطرطود، مجلة جامعة تلرين للبحوث والدراسات العلمية، 
العربية ( دمج األطفال  ول االحتياجات ال،اصااااة في المدارد العادية: دراسااااة مسااااحية لبرامج الدمج في المملكة 2004ال،لاااارمي، سااااحر )

 .1227_687(، ص 2(، العلوم التربوية والدراسات اوسالمية )16السعودية، مجلة جامعة الملك سعود، المجلد )
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 –(: تأثيرات الدمج على القبول االجتماعي لألطفال  ول الحاجات ال،اصاااااااة، كلية العلوم التربوية ، الجامعة األردنية2004ال،طيب، جمال )
 عّمان .

(. دمج الطلبة  ول اوعاقة الساامعية في المدارد العادية من وجهة نظر المعلمين، المجلة األردنية في 2009الحساان، سااهى ) الدبابنة، خلود و
 .14 -1(، 1) 5العلوم التربوية، 
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 الملخص 
تعر م نلى درجة ممارسااة مديرل المدارد ال،اصااة األردنية ودارة التنوع وعالقاتها باالنفتاح لهدفات الدراسااُة ل

األولى تقيس درجة ممارسااااة مديرل المدارد ال،اصااااة  ؛نااساااات،دم اسااااتبانتوالفكرلم لدأ المعلمين من وجهة نظرهم، 
العمليات اودارية، وهي: القيادة،  ،مجاالت األردنية ودارة التنوع، وتتكوُن من سااٍت وعلاارينا فقرة، موزعٍة على أربعةم 

العالقات اونسااااانية. واالسااااتبانة الثانية تقيس مسااااتوأ االنفتاح الفكرلم لدأ المعلمين من وجهة نظرهم،   ومناخ العمل، و
القيم واألفكار الجديدة، والملااااااعر، والجمالية، وهي: االبتكار،  ،وتكونت من ثالثين فقرة، موزعة على خمساااااة مجاالت

والثقافة، وقد تمَّ التأكدُّ من صاااادقم األداتين وثباتمهما، وتكوَّنا مجتمُع الدراسااااةم من معلمي ومعلمات المدارد ال،اصااااة في 
( 251( معلمًا ومعلمة، وتمَّ اختياُر عينة علاااوائية بلغت )5020لواا الجامعة محافظة العاصااامة عمَّانا، والبالغم عددمهم )

المنهجا الوصاافي االرتباطي  انالباحث ( اسااتبانة. واعتمدا243مًا ومعلمة، واوُّزمعاْت عليهم اسااتبانتا الدراسااةم واسااُترجمعا )معل
 لتحقيق أهدا م الدراسة.

وقد أظهرت نتائُج الدراسة أنَّ درجة ممارسة مديرل المدارد ال،اصة األردنية ودارة التنوع جاات متوسطة،      
اح الفكرل لدأ المعلمين في المدارد ال،اصاااة األردنية من وجهة نظرهم جاا بدرجة متوساااطة، وقد وأنَّ مساااتوأ االنفت

أشااااارت النتائج نلى وجود عالقة ارتباطية نيجابية بينا درجةم ممارسااااةم مديرل المداردم ال،اصااااة األردنيةم ودارة التنوعم 
(، ووجود فروق ظاهرية بين المتوساااااااطات    0.764ث )ومساااااااتوأ االنفتاحم الفكرل لدأ المعلمين، ن  بلغ معامل االرتبا      

الحسااااابية لدرجة ممارسااااة ندارة التنوع باختال  متغير الجنس لصااااالح اوناث، ووجود فروق في متغير المؤهل العلمي 
 لصالح حملة درجة الدراسات العليا، ووجود فروقات لمتغير سنوات ال،برة لذول خبرة أكثر من علرة سنوات.

وجود فروق ظاهرية بين المتوسااطات الحسااابية لمسااتوأ االنفتاح الفكرل لدأ المعلمين باختال   وبينت النتائج 
متغير الجنس لصااالح اوناث، وباختال  المؤهل العلمي لصااالح حملة الدراسااات العليا، وباختال  متغير ساانوات ال،برة  

 لصالح خبرة أكثر من علرة سنوات.
ورة وجود برامج تدريبية ُتعنى في تطبيقم مبادئ ندارة التنوع لدأ ضر بوفي ضوا هذه النتائج توصي الدراسة     

تفعيل التلاااريعات الناظمة في بيدة المدارد ال،اصاااة ، ومديرل المدارد وصاااواًل نلى تحقيق انفتاح فكرل لدأ المعلمين
 .التي تتكفل بتحقيق مبادئ ندارة التنوع مستويات مناسبة من االنفتاح الفكرل لدأ المعلمين

 : ندارة التنوع، االنفتاح الفكرل، المدارد ال،اصة.مات المفتاحيةالكل
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Abstract 

This study aims at identifying Jordanian private schools' practice degree of diversity 
management and its relationship with teachers' intellectual openness from their perspective 
.The study adapted a descriptive approach, and it applied two questionnaires. The first 
questionnaire examined the Jordanian private schools' practice degree of diversity 
management, and it consists of twenty-six items related to four dimensions, which are 
leadership, management processes, work environment and human relationships. The 
second one examined teachers' intellectual openness level from their perspective, and it 
consisted thirty items on five dimensions, which are creativity, aesthetics, emotions, new 
ideas and values and culture. The population of the study consisted of 5020 male and female 
teachers working in the private schools in Al-Jama'a Educational District in Amman-Jordan 
.The results of the study indicated that the degree of Jordanian private schools' practice of 
diversity management, teacher intellectual openness from their perspective as well as the 
relationship between this practice and teachers' intellectual openness was average. . 

 A few recommendations were made: 

• Developing training programs on the application of diversity management principles 
in order to improve teacher intellectual openness.  

• The activation of regulating legislations in private schools environment to achieve the 
principles of diversity management and better teachers' levels of intellectual 
openness. 

Keywords: openness, diversity management, private schools. 
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 المقدمة
ُيلااّكُل التعليُم في الدولةم األردنيةم أحدا أبرزم األبعاد السااياديةم نيمانًا من صااانعي القرار بأهميةم االنفتاحم نحو التعليم  
بموصاافمهم الرافعة األساااسااية لمتطورم المجتمعات، وتحقيقًا للعقدم االجتماعي الصااحيح، وانطالًقا من هذه الرؤية تسااعى الدولُة  

ها واساااتغاللم الُفرص والموارد المتاحة نحو تذليلم العقبات، من أجلم الُمضاااي ُقدًما في تطويرم منظومٍة األردنيُة بكل قدرات
تربويٍة أصااايلة، األمُر الذل اساااتاْدعى نلى وجودم فلسااافٍة تربويٍة قادرٍة على اساااتيعابم هذهم الُرؤمأ، وما تاحممُله ممْن ُمنطلاقاٍت 

لااكَّلْت الفلسااافاُة التربويُة األردنيُة بأبعادها فرأدم المالم البلاارلِّ بموصاْافمهم ماْورمًدا ساايادًيا،   همٍة من شاااأنمها التأثيُر فيمفكريٍة 
اونساااانيةم واالجتماعيةم واالقتصااااديةم والساااياسااايةم ركائزا هامٍة في باْلوارةم هذا التوُجه، ومن خالل شااامولمها على العديدم من   

بالُغ األهميةم في تنميةم رأدم المالم البلاااارلِّ ومنها: االنفتاُح الفكرل واحتراُم التنوع  المفاهيمم الحضاااااريةم التي كان لها أثٌر
في الموارد البلاااارية وقبوُل اآلخر، واالختالُ  في الرأل، ، ونيماُنها المطلقم بضاااارورةم اللااااراكة مع مكونات المجتمع    

 وتعديالته(.  1994لسنة  3المدني )قانون التربية والتعليم رقم 
نَّ ندارة التنوعم واالنفتاحم الفكرل من المفاهيمم التي تتسُم بحداثةم الطرحم، وصعوبٍة في التفسيرم؛ لمما لها من عالقٍة نم

باألبعاد المكوِّنةم لل،صيةم الفرد، وبوصلم المدرسةم أحدا أبرزم المصادرم منتجة ومستهلكة للمعرفة، كانا ال ُبدا من التركيزم        
اودارية ودارة التنوع في البيدةم المدرسااايةم وعالقتها باالنفتاح الفكرل لدأ المعلمين وبيان أثرمهما على طبيعة الممارساااة 

 (.Mitchell & Nicholas,2005وأهميتهما )

 مشكلة الدراسة
تتحدد ملااااااكلُة الدراسااااااةم في التعر  نلى درجة ممارسااااااة مديرل المدارد ال،اصااااااة األردنية ودارة التنوع    

 نفتاح الفكرلم لدأ المعلمين من وجهة نظرهم.وعالقاتها باال
 أسئلُة الدراسة

 قدمت الدراسُة نجابات عن ملكلتمها من خاللم طرحم التساؤالت التالية:
 : ما درجُة ممارسةم مديرل المداردم ال،اصةم األردنيةم ودارة التنوعم من وجهةم نظر المعلمين؟السؤال األول
 ح الفكرل لدأ المعلمين في المداردم ال،اصة األردنيةم من وجهة نظر المعلمين؟: ما مستوأ االنفتاالسؤال الثاني
( بينا درجةم ممارسااةم مديرل المداردم ال،اصااة  α=0.05: هل هناكا عالقة ارتباطية عند مسااتوأ الداللة)السؤؤؤال الثالث

 األردنيةم ودارة التنوعم وعالقتمها بمستوأ االنفتاحم الفكرل لدأ المعلمين؟
( في اسااتجابةم أفرادم عينةم الدراسااة  α= 0.05: هل هناكا فروق  ات داللٍة نحصااائيٍة عند مسااتوأ الداللة ) ال الرابعالسؤؤؤ

حولا درجة ممارساااااااةم ندارة التنوع عند مديرل المدارد ُتعزأ لمتغيراتم كل من:)الجنسم، والمؤهلم العلمي وسااااااانوات     
 ال،برة(؟

( في استجابةم أفرادم عينةم الدراسة   α= 0.05 نحصائيٍة عند مستوأ الداللة )  هل هناكا فروق  ات داللٍة السؤال الخامس: 

 حولا مستوأ االنفتاح الفكرل لدأ المعلمين ُتعزأ لمتغيراتم كل من:)الجنسم، والمؤهلم العلمي وسنوات ال،برة(؟
 أهميُة الدراسة

ة التنوع وعالقاتمها بمستوأ باالنفتاح الفكرل  تظهُر أهميُة هذهم الدراسةم في قدرتمها على نبرازم درجةم ممارسة ندار  
لدأ المعلمين، لما يلاااااكله هذان المفهومان من أهمية، فالمدرساااااة المدركة لحقيقةم توظيلم التنوعم والفروقم واالختالفاتم، 

يادةم واوبداع، وتقليل وما يقدمه االنفتاُح من اكتساٍب للمعرفةم والمهاراتم الجديدةم، تتجُه نحوا تحقيقم مستوياٍت أعلى ممن الر
 الممارسات نير المرنوب فيها ومن ُهنا تظهُر أهمية الدراسة في جانبين، ُهما: األهميُة النظرية، واألهميُة التطبيقية.

ُيتاواقاع أْن ُتثرل هذهم الدراسااُة المكتبةا التربويةا من خاللم ما ُتقادمُمه ممن نضااافٍة نوعيٍة حولا متغيرات   أواًل: األهميُة النظرية
 الدراسةم األساسية؛ لما ُيلكالنم من متغيرات هامٍة ُتساهمُم في توجيهم العقولم البلريةم نلى تحقيقم انفتاٍح هاد . 

ُتقدِّم هذهم الدراساااااااة مفهومًا شااااااااماًل ودارة التنوعم واالنفتاحم الفكرل في بيدةم المداردم          ُيؤمل أاْن   ثانيًا: األهميُة التطبيقية    
ال،اصااااةم، وتحديدم درجة الممارسااااةم اوداريةم ودارة التنوع من قمبلم تلك المدارد، وتنمية االنفتاحم الفكرل لدأ المعلمين،  

فكرل لدأ الُمعلمين، وُيتاواقع أْن تساااعدا هذهم الدراسااُة ُمتا،مذل القرار وتوضاايح طبيعة العالقةم بينا ندارة التنوع واالنفتاحم ال
 في المداردم ال،اصةم في األردن في توظيلم ندارة التنوعم والعملم على تحقيقم انفتاٍح فكرل حقيقي. 

 مصطلحاُت الدراسة
 ًا ونجرائيًا بما يلي:تاضمناْت الدراسُة مجموعًة ممن المفاهيمم التربويةم، والتي ُعرِّفاْت مفاهيمي

ويااأتي مفهوُم التنوعم متباااينااًا في تعريلم الكثيرم من الباااحثين ومن هااذهم التعاااريل: هو جميُع التجاااربم     التنوع:مفهوم 
( ننَّ التنوعا في اللاا،صاايةم  Orellous & Benton, 2000, 7والمهاراتم وال،صااائ م التي ُتميُِّز األفرادا عن بعضاامهم ) 

والمقوماتم الوظيفية، ويؤثُر بلاااااااكٍل فعاٍل على قدرةم الفردم على    هويةم،واليرتبُط ارتباطًا وثيقًا بالمتغيراتم مثل: السااااااانم،    
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باحث    (.Kearney & Gebert, 2006االبتكارم )  نَُّه مجموعُة     ( للتنوع: Ordu 2016مع تعريِف أوردو ) انَيَتَفُق ال بأ

 ن.ال،صائ م الداخليةم وال،ارجيةم التي تجعُل من األفرادم م،تلفينا عن بعضمهم أو متلابهي
 أبعاد التنوع

وعند استعراضم الدراساتم والُبحوثم العلميةم في ندارة التنوعم ُنالحمُظ أنَّ ُهناكا شيدًا من االختال م والتنوعم أيضًا       
 ُنصورا الملهد في ثالثم وجهاتم نظر:  ويمكُن أْنفي تحديدم األبعاد األساسيةم للتنوعم، 

يرأ أصحاُب هذه المجموعةم أنَّ التنوعا يقتصُر على المتغيراتم األساسيةم: األصُل، والعرقم،  :وجهُة النظِر األولى -
 (.,Subeliani & Tsogas, 2001Grossman ;2005)والدينم 

من: األصلم،  األولى تتكوُن: يرأ أصحاُب هذا التوجهم أنَّ التنوعا ينقسمُم نلى مجموعتين، هما: وجهُة النظِر الثانية -
، والدينم، والنوعم، والقدراتم الجسديةم، والقدراتم الجنسيةم. والمجموعُة الثانويةم وتتكون من: ال،برةم العلميةم والعرقم

والعمليةم، والدخلم، والحالةم االجتماعيةم، وال،براتم العسكرية، والدينم، ، وحالةم الوالدين، والتعليمم، ونمطم االتصال، 
 (.2011لطبال،والمستوأ التنظيميِّ، واللغة )ا

: بينما يقدُم أصحاُب هذه التوجهم عددًا أكبرا من األبعاد تمَّ توزيُعها نلى ثالثم مجموعاٍت هي: وجهُة النظِر الثالثة -
مجموعُة األبعاد األوليةم، ومجموعُة األبعاد الثانويةم الواردةم في وجهةم النظرم السابقةم، وأضافوا نليها مجموعُة األبعاد 

وتلمُل: المستوأ الوظيفي، ومحتوأ العمل، وجماعةم العمل، واألقدميةم، ومكانم العملم، وعضويةم النقاباتم التنظيميةم، 
 .(Brown, 2001; Wentling & Palma-Rivas, 1997المهنيةم، وموقلم اودارة من التنوع )

عترٌ  بها، وما ينطبُق على المجتمعاتم    ال شااااااااكَّ أنَّ التنوعا في رأدم المالم البلااااااارلِّ هي حقيقٌة م    :إدارة التنوعمفهوم 
واللركاتم ينطبُق أيضًا على المدارد، فالمدرسُة كياٌن تعليميٌّ هادٌ  يتضمُن مستوياٍت م،تلفٍة من التنوعم، منها: العمر،       
والجنس، واالسااااتعدادات، والقدرات، والمسااااتوأ التعليمي، ومسااااتويات التفكير، والدخل، ومسااااتويات ال،برة ونيره من 

 لمتغيرات. ا
عمومًا ننَّ هذهم المتغيرات تسااااهُم بلاااكٍل كبيٍر في تلاااكيلم سااالوكياتم المعلمين، وطبيعةم أدائهم الممهنيِّ، وأدوارمهم 
وطرقم تفاُعلمهم مع الملاااكالت واألفكارم والمواقلم التي يتعراضاااونا لها في عملمهم داخلم الُغرفةم الصااافيةم وخارمجاها، وهذا   

لجهودم في الت،طيطم والتنظيمم والرقابةم والتوجيه بغيةا تفعيلم دورم المواردم البلاااااريةم نحو تحقيقم األهدا  يتطلُب مزيدًا من ا
(Pike & Kuh, 2006.) 

أنَّ ندارة التنوعم تمثُل مجموعًة من اوسااتراتيجياتم والسااياساااتم التي تساات،دُمها ندارة المواردم البلااريةم من أجلم و
 ,Egbooرادم داخلا الثقافةم التنظيميةم لتحساااااااينم القدراتم التنافسااااااايةم ورفعم الكفااةم التنظيمية )             ندخالم مجموعاٍت من األف  

2008, p.2 .) 
تصاااااورًا مفاُدُه أنَّ ندارة التنوع: هي اودارة المعنيُة بتحساااااينم مناخم العملم داخلا بيدةم  Daft (2010)ويقدُم دفت 

 ُيقدُمها التنوُع في المواردم داخل المؤسسةم ومحاولةم التقليلم من المعيقات.  العملم من خاللم توظيفمها لإليجابياتم التي
ننَّ مفهوما ندارة التنوعم يتمثااُل في قاادرةم القيااادةم الماادرسااااااايااَّةم الماُادركااةم والقااادرةم على توظيلم القاادراتم  في حين 

والطاقاتم الكامناةم وما فيها من تنوٍع واختالٍ  لدأ العاملينا نحو تحقيقم مساااااااتوياٍت أعلى لمدارسااااااامهمم )أحمد وأبو النيل                
 (. 2018ومحسن، 

هي مجموعُة الممارساااااتم اوداريةم الُمتَّباعاةم من قمبلم مدير المدرسااااةم، والتي ممن شااااأنمها توظيُل    ائيًاإجر انُويعرُِّفها الباحث
؛ الفروقم الفرديةم واالختالفاتم لدأ المعلِّمينا والمعلِّماتم؛ للعملم بإيجابيٍة في بيدةم المدرساااااةم من خاللم انفتاٍح فكرلٍّ نيجابّي

يزٍة تنافساايٍة وقيمٍة ُمضااافٍة ألهدا م المدرسااةم والعاملينا بكفااٍة وفاعلية، وتقاد من خالل   من أجلم الوصااولم نلى تحقيقم م
 .استجابة أفراد العينة على أداة الدراسة ال،اصة

 ،احتراُم اآلراام وال،براتم التي يقدُمها العامملونا الناتجةم عن خلفياتمهم المتنوعة          وتؤكُد التعريفاُت السؤؤؤؤؤؤؤؤابقُة على اآلتي:     
العمُل و ،مساااهمُة في نيجادم بيدٍة مدرساايٍة قائمٍة على التسااامحم بينا العاملين وتوظيلم طاقاتمهمم نحو تحقيقم أاهدا م المنظمةال

 على بناام ثقافٍة تنظيميٍة قادرٍة على استيعابم التنوع في موارده.
 نشأة وتطوِر إدارة التنوِع

 تي:ويمكُن تقسيم مراحلم تطورم ندارة التنوع نلى اآل
: الحاجُة السااياساايُة ظهراْت في بدايةم ساابعينياتم القرنم الماضااي نتيجًة نلى االنفتاحم السااياساايِّ في     المرحلُة األولى

الوالياتم المتحدةم األمريكية؛ ساااااااعيًا لتحقيقم العدالةم، والديمقراطيةم، والدعوةم نلى مبدأ تكافؤ الفرصم ، و لك من أجلم طايِّ               
مثل: التمييزم العنصااارل،والتقليل من معدالتم الجريمةم، وتفعيلم دورم ملااااركةم   ،جتماعيةم السااالبيةمصااافحٍة من الظواهرم اال

المرأةم في المجتمعم، ، في محاولٍة نلى اساااااااتيعابم التعدديةم، واالختال م لدأ المجتمع، في سااااااابيلم تحقيقم األهدا م الُعليا             
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ساااااواا في مجالم التعليم أو التجارل ، فلاااااكَّلْت هذهم المرحلُة البدايةم في  للدولة، فانعكسا  لكا على القوانين الناظمةم للعمل 
 (.2012وجودم ندارة ُتعنى بإدارة االختال م والتنوعم )السنباني،

: االعتراُ  بضرورةم دراسةم االختال م في المواردم البلريةم وبعدا تطبيقم هذهم التلريعاتم ظهراْت      المرحلة الثانية
ساااسااااتم نلى وجودم ندارة ُتعنى في توظيلم هذا الكمِّ من التنوعم في الموارمدم البلااارية في محاولٍة لتنظيممها الحاجُة لدأ المؤ

ومحاولة ويجادم ثقافٍة جامعٍة تستوعُب   اونتاجيةم،وتحقيقم مستوياٍت مرتفعٍة من   الرفاهيةم،نحوا تحقيقم مستوياٍت أعلى من  
أجلم نعادةم هيكلةم وتنظيمم المجتمعم األمريكيِّ بحيث يصاااااابُح مجتمع شاااااامولي ومتنوع    فرادم المجتمعم؛ منألجميعا الثقافاتم 

((Neck, Smith & Godwin, 1997. 

: الت،صااااصااااية في ندارة التنوع وفي هذهم المرحلةم اتضااااحاْت المعالُم األساااااساااايُة ودارة التنوعم،    المرحلة الثالثة
البلااريةم، وتوجيهمها نحوم األهدا م كٌل حساابا مسااتوأ ملاااركتمهم، ومسااتواُه    وأصاابحا هناكا مهنيةم في ندارة تنوعم المجاميعم 

التنظيمي داخل العمل، ونبرازم دورم الفردم داخل المنظمات، وبهذا ظهراْت الضرورُة التنظيميُة ودارة التنوعم بوْصفمها أداًة    
 .  (Macdonald, 2010) .في تحقيقم االستجابةم السريعةم لقوأ العملم

 ُف إدارة التنوعأهدا
( أنَّ من أهدا م ندارة التنوع تطويُر 2005قدَّم بعض الباحثين عرضًا ألهدا  ندارة التنوع، منها: رأأ حمودة )

( فقد رأأ 2006مناخم العمل وتحسينه داخلا المنظمةم، والعمل على تحفيُز العاملين وحثِّهم على العملم بإيجابية. أما فداا ) 
( نلى أنَّ 2010هو قبوُل االختالفاتم بينا األفرادم واعتبارمها مصااادرا قوٍة للمنظمة. و هب مرساااي ) أن هد  ندارة التنوع 

 الهد  هو تلكيُل فمرقم العملم المتنوعةم سواا كانت بلكٍل رسمي أم نير رسمي.
 أبعاد إدارة التنوع

 ،لتنوعم تتل،ُ  في عدةم أبعادأنَّ أبعاد ندارة ا (Dare & Others, 2017, p.133ن )يويحدُد كٌل من دار وآخر

 أهمُّها:
وتعدُّ القيادُة من األبعاد األساااااساااايةم ودارة تنوعم البيدةم المدرسااااية، ن  ننَّ توفرا اللاااا،صاااايةم القياديةم داخلا  :القيادة

المدرسااااةا على رأدم الهيكلم التنظيميِّ للمدرسااااةا يساااااعُد في تفعيلم ندارة التنوع داخلم بيدةم المدرسااااةم، ويرتبُط هذا بمدأ    
لصفاتم الل،صيةم للقائدم، ومنها مستوأ  كائمه وكفاااته، ومهاراتهم االجتماعية، وقدرتمهم في     فاعليةم األداا، التي تعتمُد على ا

التأثيرم على اآلخرينا، وسااالوك القائدم، ومنها: عالقاُتُه اللااا،صااايةم، ومدأ ننجازُه للمهمةم. وترتبُط فاعليُة القيادةم بمتغيراتم 
لقائد، وبيدُة الموقلم، واورشاااااااادم، والتوجيهم، ومهارات التنسااااااايق،  الموقلم، ومنها: مدأ وضاااااااوح ونمكانية التنبؤ لدأ ا

والتطوير لدأ القائد، والتغذية الراجعة. وينبغي على القائدم المدرساايِّ أْن يحققا متطلباتم ندارة التنوعم، والمتمثلةم في تنميةم 
ل اودارية، والقدرة على اوقناع والتأثير، الوعي الذاتي، وتنمية الثقةم بالنفس، وشاااااامولية في التفكير عند دراسااااااة المواق

 وتحقيقم االتصال الفعَّالم وبناام أساليبم التحفيزم المناسبة.
وُيقصااااااُد بها جميُع العملياتم التي تلاااااتمُل على الت،طيطم والتنظيمم والتوجيهم والرقابةم والتغذية  :العملياُت اإلدارية

  رؤيةم المدرسةم وسياساتمها نلى ناياٍت تنظيمية. الراجعةم والتنسيقم، والتي تعمُل على ترجمةم
ويعبُر المناُخ عنم البيدةم التنظيميةم داخلا أساااوارم المدرساااة، وُهنا على المدرساااُة أْن تقدرا ضااارورةا وجودم : المناخ

 .بيدٍة نيجابيٍة تساعُد على ندارة التنوع
همة، ومنها: معاملين بالعديدم من المضاااااامينم اوداريةم الوترتبُط العالقاُت اونساااااانيُة بينا ال :العالقاُت اإلنسؤؤؤؤؤانية

الرضااى الوظيفي، ومدأ نشااباعم الحاجاتم األساااساايةم والثانويةم لألفراد، وينعكُس  لكا على مسااتوياتم اونتاجيةم للعاملين،      
لاااااُر بعضم الظواهرم نيرم وعلى بعضم الملاااااكلم التنظيميةم التي قد تحدُث داخلا البيدةم، مثل: الصااااراعاتم التنظيمية، وانت

 مثل: التعصب والعنصرية. ،المرنوبم فيها
 القيم التنظيمية إلدارة التنوع

على تحديد القيمم التنظيمية ودارة التنوع، و لكا من  Poalat (2012)اتفق مديرو المداردم في دراسااااااة بوالت 

 ،الديمقراطيةم في العمل تحقيق العدالة بين العاملين أجلم نشااااراكم العاملين في المدرسااااةم بلااااكٍل فعَّاٍل، وهي: ساااايادةم مبدأ   
سااااااايادةم مبدأ و ،تافاهُّم مواقلا العاملين ووجهاتم نظرمهمو ،احترام االختالفاتم بينا العاملين احتراُم مكانةم اونساااااااانم و اتمهو

النفتاح ا واحترامم مبدأ النقدم الموضااااوعيو، عدم التَّحيُّزم، والعملم بروحم الفريقم، والتَّساااااُمحم والصاااادقم والمساااااواةم والعدالةم. 
 الفكرل على المستجداتم واللجاعة.

 مراحل تبني المدارس لإلدارة التنوع
أنَّ المدرسااةا تسااُلُك في طريقمها مراحلا معينٍة  (Russel & Tolbert, 2010) ويعتقد كل من روساايل وتولبيرت

: وُهنا ُتدرُك المؤسسُة التعليميُة القدراتم المهنيةم واوداريةم التي ُتمكمُنها   تبدأ بمرحلة الوعيفي تبنيها لمفهومم ندارة التنوع: 
وفي المرحلة الثانيِة مرحلُة  ها العاملون.من فاهمم واحتواام تصرفاتم وأنماثم تفكيرمهم وثقافاتهم الفرعيةم الم،تلفة التي يملكُ 
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: ننَّ امتالكا المعرفةم العلميةم المت،صصةم تقوُد نلى تحديدم واقعم التصرفاتم ودوافعم العاملينا الم،تلفة حيالا المواقملم المعرفة
: ُتعبُِّر عن مرحلُة القبول : تتفهُم األسباب التي أدت نلى هذهم التصرفات.   وفي مرحلِة الفهِم واإلدراك التي يتعرضونا لها. 

 مرحلةم تلكُّلم السلوكم ونيجادم سلوٍك جامٍع لدأ العاملين.
يعتمُد نجاُح المؤساااااسااااااتم التربويةم على ُحسااااانم قدرتمها ودارة التنوعم في  تأثير أبعاد التنوع في بيئة المدرسؤؤؤؤؤة

 مواردمها البلرية، وهذا يتطلُب نقرارها بالضروراتم التالية: 
( أنّا أبعاد التنوعم بمسااتوياتمها الم،تلفة تؤثُر في طبيعةم أداام 2010ترأ العبيدل ) لضؤؤرورة اإلسؤؤتراتيجية أواًل: ا

: وهي تلكا المنظمُة التي أصبحا  قدرُة المدرسة على التَّحوُِّل إلى المنظمِة الخبيرة المنظمةم، ويتبيُن  لكا من خاللم ما يلي: 
ملياتمها اودارية، وهي التي تساااااااتطيُع قياداُتها ونداراُتها توجيها المنظمةم نحو التعليم، لديها مساااااااتوياٌت معرفيٌة متراكمٌة بع

ُعلم بينم                   فا لذل يؤدل نلى الت بالتعلُّمم التنظيمي ا ما ُيعر   ها، وهذا يقوُد نلى  لدأ أفرادم فيرتبُط أداؤها بمساااااااتوأ التعليمم 
: ننَّ اودارة الفعَّالةا الُمدركة لقوأ مستويات فاعلية اإلدارة اعيةم لديهم،. األفرادم، ونكسابمهم ال،براتم، وتوليدم القدراتم اوبد 

مستوى رعاية  التنوعم في مواردها البلريةم يقوُدها  لك نلى تحقيقم نجاحاٍت مستمرٍة، وتسيُر ب،طى ثابتة نحو المستقبل.       
ة الموارد البلااااريةم، األمُر الذل قادا هذه : أصاااابحاْت مسااااألُة اكتلااااا م المواهبم من القضااااايا األساااااسااااية في ندارالمواهب

المنظمات نلى توساايعم ممظلةم التنوعم في مواردمها البلاارية من أجلم الوصااولم نلى فرصااٍة أكبرا في اكتلااا م المواهب التي     
  .تعوُد بالمنفعةم

للتنوعم بينا أفرادم  ( أنَّ ُهناك دورًا أساااااااساااااايًا2015وترأ معيقل ) الثقافة التنظيمية ثانيًا: الضؤؤؤؤؤؤرورة التنفيذية
فاتا الفرعيةا                      قا ها االختال  بينا األعراقا والث يٍة تعبُر عن المنظمةم حاضااااااارة في فٍة تنظيم قا حدةم في خلقم ث المنظمةم الوا

 لألفرادا، تمضي قدمًا نحو األداا األمثل. 
هم الوظيفي، حيُث أشاااراْت ننَّ نحداثا الرضااا الوظيفّي لدأ العاملين مرهوٌن بمسااتوأ أدائم الرضؤؤا الوظيفيثالثًا: 

عدٌد من األبحاثم العلميةم عن وجودم عالقٍة طرديٍة بينا ندارة التنوعم ومسااااتوياتم االشااااباع للحاجات النفسااااية ومسااااتوياتم   
 (. Ordu,2016الرضا الوظيفي ومنها دراسُة أوردو)

 فوائُد القوى العاملِة المتنوعِة في بيئِة المدراِس الخاصة
(: تعزيُز الرأدم المالم البلااارل، وهذا يتيُح قوأ متنوعة فكريًا وخبيرة، تسااااهُم في ننتاجم  2016الشاااين وآخرون )يراها 

جاْذُب المواهبم وندامُتها و ،اوبداع؛ مما يؤدل نلى ابتكار أسااليب حديثة في عمليات ات،ا  القرار، وحل الملاكالت بأقل زمن ممكن  
تحساايُن أنماثم الممارسااات اودارية  و ،نضااافةم نلى توفيرم بيدٍة جا بٍة لإلبداع، في ُأساُاسم التوظيلم في المدرسااةم، وهذا يتطلُب مهنية 

التقليل من معدالتم ، وننّا التنوعا في المواردم البلااااريةم ُيتيُح للمدرسااااةم كوادرا تتميُز بقدراٍت قياديٍة ونداريٍة وجيدة مهنًيا  ن والقياديةم، 
 في استقرارم الهيدةم التربوية.  دوران العملم، والمساهمة

 التحديات التي تواجه إدارة التنوع في البيئة المدرسية
ممن أهمِّ المعوقاااتم التي تواجاامُه ندارة التنوعم هي وجودم ضاااااااعٍل حقيقي في اودراكم لاادأ اوداراتم لمفهومم ندارة التنوعم 

 لدأ العاملينالعرقيُة والجنسااااااايُة داخل بيدة العمل، ومقاومة التطور تضااااااافيهوأبعادها وأهدافمها في بيدةم العمل، باوضاااااااافةم نلى ما 
(Patrick & Kumar 2012.) 

 الفكري االنفتاح مفهوم
( أنَّ اوصااالحا المسااتمرا للعمليةم التربويةم والتعليميةم يارتبُط بلااكٍل أساااساايٍّ بمدأ االنفتاحم  1998ويرأ عويدات )

يًا الفكرلِّ والمعرفيِّ للُمعلم، وهذا ياتطلُب االعترا ا من قمبالم القائمينا عليها بضرورةم العملم على تطويرم ُقْدراتم الُمعلمم فكر
اومةم عملياتم اوصاااااااالحم والتغييرم، ويضااااااايُل العويدات أنَّ األزمةا الحقيقيةا في تنميةم الُمعلمم في ظملِّ             ومهنيًا، وعدم ُمق    

التغييراتم االقتصااااديةم واالجتماعية والثقافية والساااياساااية تجعُل المعلما أماما تحدياٍت في قدرتمهم على مواجهةم التغييراتم في 
ر الساااالوكية، ويرتبُط أيضااااًا في قدرةم المعلمينا على مقاومةم االنغالقم الفكرل واالتجاهم القيمم واألفكارم والمعتقدات والظواه

 نحو االنفتاحم الفكرل. 
 نظرًا الفكرل، الطرحم في واختالٍ  التفساااايرم  في صاااُاعوبةٌ  ساااااداها  التي المفاهيمم من الفكرل االنفتاحم مافهوُم ُيعدُّ

أنَّ االنفتاحا الفكرل  Seligman, 2005)) يارأ سليجمان  حيُث الفكرل، االنفتاحم مفهومم حولا تحديدم النظرم وجهاتم لتباينم

 والتي رصااينٍة، حقائٍق على المبنيةم الجديدةم األفكارم قبولمنلى  اونساااني العقلا تادفُع التي والسااماتم المحركاتم مجموعُة هو
 وكوسااااتا ماركرل أمثال ال،برةم على باالنفتاحم عنُه عبَّرا اآلخر والبعُضمعين.  موضااااوٍع حيالا القرارم ات،ا م في تساااااعُدُه

(McCrae & Costa, (1997  

وُيعرِّ  كٌل من  ( أن مفهوما االنفتاحم الفكرل األكثر انتلاااااارًا وتعبيرًا عن مضااااامونه.  2018وترأ الملااااااقبة ) 
رل هو األساااالوب الذل ينتجه الفرد الكتلااااا م  ( بأنَّ االنفتاحا الفكMitchell & Nicholas, 2006ميتلاااال ونيكوالد )

 األفكارم الجديدة والمعتقداتم الحديثةم، والتي تؤدل نلى تغييرم أفكارم الفرد ومعتقداتمه ن ا ثبت صحتها عنده وقبوُلها لاديه.
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عالمم    لذل       من خاللم عرضاااااااامه لمفهومم (Rokeach, 1960)روكش  األمريكي وقدم ال ية، ا لدوجمات ناّ    ا ُفه أ  ُهُيعرَّ

 . (2011الدوسرل، ) والتجاربم لل،براتم وتقبُّلِّهم الفكرم، انفتاحمنلى  للفكرم التامِّ االنغالقم بينا يانحصُر ثنائٌي معرفٌي أسلوٌب
 الجديدةم واألفكارم المعرفةم عن البحثم في اونسااااُن يسااالُكُه الذل المعرفيُّ األسااالوُب أنه (2009) وعرَّفتُه لمبارك

 التعليميةم والعمليةم والمدرسااااااةم، واألساااااارةم، للمجتمعم، أهميٌة هناكا أنَّنلى  وُتلاااااايُر لديمه، والقبولم بالحكمةم تتصااااااُل التي
  للمعرفة، كسبمهم في الفرد التي يسلكها والطريقةم األسلوبم تلكيلم في والتربويةم

ي يتمتُع بها المعلم في المدارد األردنية ال،اصااة، نجرائيًا أنَُّه مجموعُة السااماتم اللاا،صاايةم الت   انوُيعارُِّفه الباحث
والتي تمكنه من مواجهةا التغييرم الساااااااريعم في البيدةم الداخليةم وال،ارجيةم المبنيةم على المعرفة الجديدة، التي ُتماكُِّنه من حلم 

أفراد العينة على فقرات المقياد المواقلم والملكالتم التي ُيمكمُن أْن يتعرضا لها في المستقبل، وتقاد من خالل استجابة    
 ال،اص بذلك.

 أهمية االنفتاح الفكري
( أنَّ أهميااةا االنفتاااحم الفكرل تكمُن في قاادرتاامهم على التعبيرم عن تحقيُق المرونااةم العقليااةم   2001ويرأ نبراهيم )

وتحقيُق وجهاتم النظر تسااااعُد في تكوينم اللااا،صااايةم الُمحبّاةم لالطالعم واكتساااابم ال،براتم والمهارات وتسااااهُم في تبني     
  في نحداثم رنبٍة لدأ األفرادم للتَّعلُّمم واكتسابم المعرفة. األفكارم الجديدةم ونيرم المألوفة تساهُم

 : هناك العديد من النما ج وفيما يلي عرض لبعضها:نماذج االنفتاح الفكري
ويرأ روكش أنَّ لمكااال فرٍد ُبنياااة معرفياااة ومجموعااة من المعتقااادات التي ُتميِّزه عن اآلخر،   :نموذج روكش

ومساااتوياٍت من السااالطةم والعالقات الساااياساااية واالقتصاااادية، وتسااايُر هذه الُمعتقداتم وْفقا نساااٍق شاااموليٍّ ُيكوُِّن المنظومة   
كامل والجمود نلى حالةم االنفتاح والقدرة على التعايش مع           المعرفية له، وتتدرُج هذه المنظومة ما بينا حالةم االنغالق ال             

شتى مجاالت الحياة بناًا على هذه المعتقدات، و أنَّ عمليةا حلِّ الملاكلم التي يتعرُض لها       اآلخرين، ونصداُر األحكام في 
راتم ال،ارجيةم في الماواقلم التي الفرُد ونصااداره لألحكامم يرتبُط بنوعيةم اللاا،صاايةم، فالمنغلقونا فكريًا يعتمدونا على المبر

 (.2008يتعرضونا لها، في حين أنَّ المنفتحين فكريًا يعتمدون على المبرراتم الداخلية في مواجهةم المواقل، )جابر،
وُيعدُّ نمو ُج االنفتاحم الذل قدَّماه كوستا األكثرم نبرازًا لمفهومم االنفتاح الفكرل من نمو جم   :نموذج االنفتاح كوستا 

روكش، ن  تمتاُز اللاااا،صاااايُة بصاااافاٍت أكثرا تعبيرًا عن طبيعةم االنفتاحم الفكرل، فلاااا،صاااايُة الُمنفتحم فكريًا تاتساااامُم بتعددم     
اهتماماتها وخيالمها الواسااع، وتسااعى دائمًا نلى االكتلااا م واالسااتطالعم واوبداع واالبتكار، والقدرة على التحليل، ونيجادم     

، ويسعاونا نلى التاعالُّمم الُمستمر، وتاتَّسممُّ الل،صيُة المنفتحُة فكريًا بحبِّها لتقديرم الجمالياتم والفنون،      العالقاتم بينا المتغيراتم 
 (.2015ويرأ كوستا أنَّ االنفتاحا الفكرل يرتبُط بلكلم نيجابي مع التاقادُّمم المعرفي، ) الجنابي ومولى، 

 أبعاد االنفتاِح الفكري 
عن تادارُّج الفكر لدأ الفرد، من االنغالقم نلى االنفتاح، وهي بطبيعة الحالم ُم،تلفٌة من ش،ٍ   وتعبُر هذهم األبعاد 

نلى آخر، فاألفراُد المنفتحون فكريًا يكوُن لديهم اندفاٌع وفضاااااااوٌل للتفاُعلم مع األفكارم والثقافات وتذوقم الفنون أكثرا من                
 (. 2012األفرادم المنغلقينا فكريًا )علي، 

 ال،يالم،  قوُة: الفكرل كما يلي: االبتكارُ   االنفتاحم  أبعاد  (Costa & McCrae,1992)كوساااااااتا وماكرال   ويحدد  

 : القيُم والثقافة: الجماليُة :الملاعُر واألفكاُر الجديدُة .اوبداعي والحسُّ
 صفاُت الشخصيِة المنفتحِة فكريًا

 لللااا،صااايةم الُمْنفاتحةم فكريًا تتل،ُ  بما يلي: حلُّ ( أنَّ الصااامفاتا األسااااسااايةا2017واياراأ كٌل من هالل وجاسااام )
دُم الملااكالتم قائٌم على دراسااةم األفكارم الجديدةم، وتقديمم البدائل، والُمراجاعاُة اللاااملُة للمواقلم تمْبعًا للمعطيات، واالتزاُن وع 

يارُ  لمرونةُ التَّسااااااارُّعم في نمصاااااااادارم األاحكام، واحتراُم االختال م والتنوعم في األفكار، وا     عُة التاطَّوُّرم        واخت ئلم، ومتاب بدا ال
 التمكُنوُلوجي.

 فكريًا المنغلقِة الشخصيَِّة صفاُت
( أنَّ الصاامفاتا األساااساايةا لللاا،صاايةم المنغلقةم فكريًا تتل،ُ  بما يلي: ال تسااعى نلى اختبارم   2015واتراأ البديرل)

معتقداتمها، ومقاومٌة للحداثةم والتغييرم، وتتساااُم بالعزلةم والعدائيةم، والتعصااابم  الحقائقم وتقديمم الدليل، وترفُض المناقلاااةا في 
 ضدَّ الثقافاتم األخرأ كما ُتؤمُن بالرأل الواحد والفكرة الواحدة.

  :أشكاُل االنفتاِح الفكري

 تاتساااُم الجديدةم، والتي رفةمالمع تفعيلم عمليُة" الثقافي االنفتاحا" أنَّنلى  (2004الراشاااُد ) : ويلااايُراالنفتاُح الثقافي
 التفكير. في اوسالميةم األصالةم ترسيسم نحو ُقدمًا المضي مع التربويةم، البيدةم في ونيجابيٍّ فعاٍل بلكٍل المعاصمرةم بالحداثةم

: هي جميُع القاادراتم التي يوظُفهااا الفرُد للوصاااااااولم نلى ال،براتم الجاادياادةم، وتمتاااز هااذهم   االنفتؤؤاح على الخبرِة
 (2013الملوح، )ل،برات باالنفتاحم على تجارب اآلخرين وتقبُّلمهم. ا

 الفكري  لتبني مفهوُم االنفتاح التربويُة المبرراُت
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 والتعليمم التاعلُّممنلى  دائمًا تسااعى العقلي باالنفتاحم المتساامةا اونسااانيةا اللاا،صاايةا أنَّ( 1994)شاااكر حمدل، ويلاايُر
 في الملاااكالتم حلم أسااالوبا تسااات،دُم المنفتحةا اللااا،صااايةا  وأنَّ العقلي، الفكرل باالنغالقم الُمتساااماةم اللااا،صااايةم  من أكثرا

 النموم تحقيُق وبالتالي السااابقةم، المعرفةم مع دمجها تحاوُل جديدًة، معرفيًة منظومًة ُتكاوّمُن بحيث لها، تتعرُض التي المواقلم
نلى  تانُظُر ن  التصاااورية، لمُنُظممها تكوينمها في من،فٍض اساااتعداٍد  ات فُتعتبُر المنغلقُة اللااا،صااايةُ  أما المفاهيم، التصاااورلِّ
الرشاااااايدل، )ضااااااعيل.  أداٍانلى  يؤدل الحديثة مما والمعلوماتم الجديدُة األفكاُر وخاصااااااة حقيقيًا تهديدًا بوصاااااافمهم التعليمم
2010.) 

 فكريًة رسااااااالًة ُيقدُم ؛ ن  الفكريةم المهاراتم تنميةم الفكرّل بالقدرةم على يظهُر أساااااالوُب التربيةم في تمكينم االنفتاحم
 التفكير، تطوير على وحثِّهمم الطلبةم، لدأ المعرفي الم،زونم تحفيزم على العصااااااار، والعمُل ُمتطلباتم مع تتماشاااااااى هادفًة
 الحياتيةم. المواقلم في است،داُمها ُيمكُن والتي لديهم التفكيرم طرقم

 التطبيقات التربوية لمفهوم االنفتاح الفكري في المدرسة
في  ( ثالثةا مجاالت يمكن من خاللها تفعيل الممارسااة التطبيقية لالنفتاح الفكرل، وهي:2000ويحدُد الجعفرل )

وتاقاُبلم النقدم،  ،نبداام آرائمهميظهُر االنفتاُح الفكرل في طرقم التدريسم من خاللم تلااجيعم الطُّالبم على  مجاِل ُطِرق التدريِس
يظهُر االنفتاُح   ومجاِل المناهِج المدرسؤؤؤؤؤؤؤية       بها. والتاعقُّلم حيالم المواقلم التي يمرون    المعرفةم، ودعوةم الطلبةم نلى طلبم   

و لكا لغايةم تنوعم اآلراام فيها،  ،الفكرل في المناهجا المدرسيةم من خالل است،دامم أسلوبم تفعيل بعٍض من القضايا ال،الفيةم     
الموضاااوعاتم المعاصااارةم التي تتناساااُب مع الزمانم  والواقعية، وتاناولمواحتواام بعض المناهجم على مبادئ مثل: االجتهاد، 

الطلبةم على التسااااامحم حث  من خاللظاهرا االنفتاُح الفكرل في النلاااااثم المدرسااااي ي النشؤؤؤؤاط المدرسؤؤؤؤي ومجال والمكانم،
دلم األفكار، وُحبِّ العملم الجماعيِّ ضاااااااممنا الفريقم الواحد، وتطويرم جوانبم اوبداع واالبتكار، ودمجمهم في المجتمعم           وتبا 

 .لتاجانُّبم الُعزلاةم االجتماعية
 الدراسات السابقة ذات الصلة

،تلفة في مستوأ  لتَّعر  نلى أثر درجة ممارسة ندارة التنوع بأبعادها الم ل( دراسة هدفات  2018) وأجرأ سكر 
اويجابيةم لدأ الموظفين اوداريين ونظرائهم ممن يلااااغلونا الوظائل األكاديمية في جامعةم األقصااااى، وتضاااامنت أدواُت   

واالسااتبانة الثانية هدفت نلى قيادم مسااتوأ ،الدراسااةم قساامين: االسااتبانة األولى هدفت لقياد درجة ممارسااة ندارة التنوع  
( من العاملين بالجامعةم، وقد أظهرات نتائج الدراسااااُة أنا درجةا ممارسااااةم ندارة  242الدراسااااة )اويجابية، وتكونت العينة 

التنوع جاات متوسااطة، وأظهرت أنا مسااتوأ اويجابية جاا متوسااطًا مع عدمم وجودم فروٍق نحصااائيٍة في تقديراتم أفرادم    
 .زأ ألٍل من متغيراتم الدراسةالعينة لمتوسطاتم درجة ممارسة ندارة التنوع ومستوأ اويجابية ُتع

( نلى قياد درجةم ممارسااةم مديرل المدارد الثانوية بمحافظة نزة ودارة التنوع 2018) وهدفت دراسااة مهدل
( معلمًا ومعلمة يعملونا في 2255وُسبلم تفعيلمها، واست،دمات الباحثُة في أداةم الدراسةم استبانًة، واشتمل مجتمُع الدراسةم )          

( معلٍم ومعلمة، وتوصااااااالات نلى أنا درجة     300انويةم، وتما اختياُر العينةم الممثلةم لمجتمعم الدراسااااااااةم بواقع )       المداردم الث  
أشاااارات النتائُج نلى وجودم فروٍق وممارساااة مديرل المدارد الثانوية بمحافظة نزة ودارة التنوع كانت بنساااٍب مرتفعٍة،  

( بينا متوساااااطاتم درجةم تقديرم المعلمينا لدرجةم ممارساااااةم مديرل  α=0.05 اتم داللٍة نحصاااااائيٍة عندا مساااااتوأ الداللة ) 

تبين عدم وجود فروق  ات دالالت نحصاااااائيٍة عند ومدارسااااامهم ودارة التنوع ُتعزأ لمتغير الجنسا ولصاااااالحم المعلمات، 
لدرجة ممارساااة ( بين متوساااطات درجات تقديرم المعلمين في المدارد الثانوية بمحافظة نزة α=0.05مساااتوأ الداللة )

مديرل مدارساااهم ودارة التنوع ُتعزأ لمتغيرال )المؤهلم العلمي وعدد سااانوات العمل(، وأوصاااات الباحثُة نلى ضااارورة    
التنوع في اساااات،دام األنماثم القياديةم باالعتمادم على طبيعةم الموقلم، وتحفيزم المعلمين والمعلمات على الملاااااركةم في حل  

 نيةم.الملكالتم اوداريةم والف
( درجةم ممارساااةم مديرل المدارد في المرحلةم المتوساااطةم في دولةم 2017في حين ناقلااات دراساااة الرشااايدل ) 

الكويت ودارة التنوعم وعالقُتها بالتفاؤلم األكاديمي للمعلمين من وجهة نظرهم، تما سااااااحُب عينٍة ممثلٍة لمجتمعم الدراسااااااةم  
دراسااةم من جميعم مديرل المداردم في المرحلةم المتوسااطةم في دولةم الكويت. ( معلٍم ومعلمة، وتكونا مجتمُع ال303بواقع )

وأشاااارت نتائُج الدراساااةم توسااُاط درجةم ممارساااة مديرل المدارد في المرحلةم المتوساااطةم في دولةم الكويت ودارة التنوع  
ئُج نلى وجودم فروٍق  اتم داللٍة للمعلمين من وجهة نظرهم، وأن مساااتوأ التفاؤل األكاديمي كانا متوساااطًا، وأشاااارت النتا 

نحصاااائيٍة في درجةم ممارساااة مديرل المدارد في المرحلةم المتوساااطة في دولة الكويت ودارة التنوع من وجهة نظرهم   
 تبعااًا لمتغيرم الجنسم والجنسااااااايااةم والمؤهاالم العلمي، وعاادم وجود فروٍق  اتم داللااٍة ودارة التنوع تبعااًا لمتغيرم ال،برةم ،   

نتائج الدراسُة عدم وجود فروٍق  اتم داللةم نحصائيٍة في مستوأ التفاؤلم األكاديمي تبعًا لمتغيرم الجنسم والمؤهلم    وأظهرت 
العلمي ووجودم فروٍق  اتم داللٍة نحصااااااائيٍة في مسااااااتوأ التفاؤلم األكاديمي تبعًا لمتغير ال،برةم والجنساااااايةم، كما أظهرات 

 داللٍة نحصاااائيٍة بينا ندارة التنوع وبينا مساااتوأ التفاؤلم األكاديمي للمعلمين، وأوصااات النتائُج وجودا عالقٍة ارتباطيٍة  اتم
بضاااارورةم تطويرم ممارسااااةم المعلمين ودارة التنوع من خاللم برامٍج وأدواٍت يتُم وضااااُعها من قبلم وزارةم التربيةم والتعليمم 
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داردم ونشاااااراكم الطلبةم وأولياام األمورم في القراراتم المتعلقةم الكويتيةم، والعمل على بثم روحم الفريق بين المعلمين في الم
 بالمدرسة.

فقد هدفت نلى الكلاااااال عن أثر ندارة التنوعم على الثقافة التنظيمية بالجامعاتم  (2017أما دراسؤؤؤؤؤؤة سؤؤؤؤؤؤمارة ) 
ة التدريساااااية بالجامعات محافظات نزة، ، ّوّتمَّّثل مجتمُع الدراساااااةم بالموظفين اوداريين وأعضااااااا الهيد  –الفلساااااطينيةم 
محافظات نزة ) جامعة األقصاى، الجامعة اوساالمية، وجامعة فلساطين ( والذين يلاغلون وظائلا نداريٍة،      –الفلساطينية  

( موظفًا، وقد تكونات أداُة الدراسةم من استبانة ، وقد توصالات الدراسُة نلى نتاجاٍت تقُر بوجودم      332وبلغات العينُة الممثلُة )
بمسااااااتوياٍت متوسااااااطٍة بينا أفرادم العينة الممثلة لمجتمعم الدراسااااااة على مجاالتم ندارة التنوع ككل، ووجودم موافقٍة  توافٍق

متوسطٍة من قبلم أفرادم عينة الدراسة على مجاالتم الثقافةم التنظيمية في مجتمعم الدراسة، ووجودم عالقٍة عندا مستوأ داللة     
(0.05≤αبينا أبعاد ندارة التنوعم ) والثقافة التنظيمية في مجتمعم الدارساااااةم، باوضاااااافةم نلى وجودم أثٍر عندا مساااااتوأ داللٍة 

( لواقعم ندارة التنوع على الثقافةم التنظيمية، كما وتوصلت الباحثُة نلى ضرورةم نلرم ثقافة التنوع بين      α≥0.05نحصائيٍة ) 

 وع في توفيرم بيدٍة داعمٍة لالبتكار واوبداع.العاملين داخلا مجتمعم الدراسةم وضرورةم مساهمةم ندارة التن
أثرا ندارة التنوع على تفُهمم المعلمين ودارة التنوع وانعكاساااااامه على  (Ordu, 2016واختبرت دراسؤؤؤؤؤؤُة أوردو )

األداام الفردل للمعلمين والرضااااا الوظيفي لديهم، ويتألُل المجتمُع من المعلمين العاملين في المداردم العامةم في الفترةم ما 
مُع البياناتم من خاللم اسااتباناٍت ثالث : ( معلما ، وقد تما ج2362(، وتكونات عينُة الدراسااةم من )2014-2015بين عام )

أما االستنابُة الثانية فقد كانت لقياد الرضا الوظيفي، واالستبانة الثالثة لقيادم األداا     ،االستبانة األولى لقيادم ندارة التنوع 
العام والرضااا الفردل توصاالت الدراسااُة نلى وجود عالقٍة نيجابيٍة بينا االنطباعاتم اللاا،صاايةم واألداام الفردل    فالفردل ، 

والرضااا ال،ارجي واألداا اللاا،صااي، وننا هناكا عالقة نيجابية أيضااًا بينا القيمم المؤسااساايةم والرضااا ال،ارجي والرضااا       
اللااا،صاااي، وكانت النسااابة من،فضاااة بما ي،  العالقة بينا القيمم المؤساااسااايةم واألداام الفردل، وأشاااارا نلى وجودم عالقٍة    

  اوداريةم والسياساتم العامةم والرضا الوظيفي، نيجابيٍة بينا الممارساتم
نمكانيةم ترجمةم وتطبيقم مقياد االنفتاحم الفكرل الفاّعال على طلبةم          (2018واختبرت دراسؤؤؤؤؤؤؤة عياش وغريب )   
تم (، واوجابُة عن نمكانيةم وجودم ُفروٍق نحصاااااااائيٍة وفًقا لُمتغيرا       2016-2017الدراساااااااات الُعليا في جامعةم بغدادا للعام)       

( من طالبم وطالباتم جامعةم بغداد، وكانت النتائُج 412الجنسم والت،صااااااا م والمرحلةم الدراساااااااية، وكانت تبلُغ العينُة ) 
المساات،لصااُة أنَّ طلبة الجامعة من مسااتوأ الدراساااتم الُعليا ال يتمتعونا بالتفكيرم الُمنفتحم الفمعال، كما وأظهرات النتائُج عدم 

نحصااائيٍة بينا )الجنسم ، والت،صاا م والمرحلةم الدراسااية ( وتفاُعالتمها ما عدا المرحلةم الدراساايةم    وجود فروٍق  اتم داللٍة
فكانت دالة ولصااالحم طلبةم مرحلةم الدكتوراه، واسااتنتج الباحثانم أناُه ال يوجد اسااتعداداٍت وميوٍل للتفكيرم الواسااعم األفقم، وأنا 

كارا الجديدة في م،تللم المواقلم من خالل البحثم عن البراهينم الجديدةم عبرا التفكيرم عينةا الدراساااةم ال تتقبُل األشااايااا واألف 
المنظم والمقننم والجيد، وأوصااات الدراساااُة بضااارورةم نعدادم المناهجم الدراسااايةم التي تعتمُد في بنااها على التفكيرم المنفتحم  

 ليا، الفعال في مراحل الدراسة األولية وفي برامجم الدراساتم الُع
مساااااتوأ االنفتاح واالنغالقم العقلي على طلبةم جامعةم البعث، وتبينا ( 2017ناقشؤؤؤؤؤت دراسؤؤؤؤؤة بالل وعّز الدين)

وجوُد فروٍق بينا الطلبةم في مسااتوياتم االنفتاحم واالنغالقم العقلي تبعًا لمتغيراتم الجنسم، والت،صاا م، والساانة الدراسااية،    
( طالٍب وطالبٍة من تلكا الجامعة، واعتمد الباحثان مقيادا الجزميةم المتوازن من 200وكانت عينُة الدراسااةم تلااتمُل على ) 

( ويبيُن هذا المقياد مساااااااتوياتم االنفتاح واالنغالق العقلي، وتوصااااااال الباحثان نلى أّن طلبة جامعة Ray, 1970نعداد )

جزميةم المتوازن عدما وجودم فروٍق نحصااائيٍة يتمتعونا بمسااتوأ من،فض منا االنفتاحم العقلي ، وتبينا أيضاًاا على مقيادم ال 
( بينا متوساااااااطم درجات أفراد العينة تبًعا لمتغيرم الجنس، وأظهرا مقياُد الجزميةم المتوازن       0.05عندا مساااااااتوأ الداللةم )   

لصااااالح  ( بينا متوسااااطم درجاتم أفرادم العينةم تبًعا لمتغيرم الت،صاااا م0.05وجودا فروٍق نحصااااائيٍة عندا مسااااتوأ الداللةم )
الكليات التطبيقية، ، واقترحت الدراسااااُة على نمكانيةم االسااااتفادةم من مقياد الجزمية المتوازن كأداة ُمقاناناة جاهزٍة للتطبيق  
واالساااااااتفادة من نتائجم الدراساااااااةم وعداد برامٍج توعويٍة وعالجيٍة تعمُل على تقليلم آثارم االنغالقم العقلي وتعزيز االنفتاح             

 العقلي، 
نلى معرفةم المهاراتم الحياتيةم لذول االنغالقم العاقلي ومساااااااتوياتم االنغالقم  (2015ت دراسؤؤؤؤؤؤؤة البديري )وهدف

العقلي عند طلبة كلية اآلداب بجامعة القادسااااااية، وتكونت أداُة الدراسااااااةم من مقياسااااااينم ُهما: مقياُد المهاراتم الحياتيةم ،   
( طالٍب وطالبٍة، وكانت نتائُج 475و ُة من مجتمعم الدراسااةم والبالغم عدُدها ) ومقياُد الجمودم الذهني ، وتمثلت العينُة المأخ

الدراسااااةم تلاااايُر نلى ارتفاعم االنفتاحم العقلي لدأ طلبةم الجامعةم وتدني مسااااتوأ االنغالقم العقلي لديهم ونلى عدمم وجودم أل 
 فروقاٍت دالٍة بين الجنسين من  ول االنغالقم في المهارات الحياتية.

 ذات الصلة وموقع الدراسة الحالية منها التعقيب على الدراسات السابقة
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أنَّ الدراسااااات السااااابقة  اتم العالقة بالدراسااااةم الحالية من حيُث الهد م والموضااااوعم والمتغيراتم لم تناقش   انويجد الباحث
ٌة عن حداثةم كال المفهومينم اللذينم يتعلقانم أّن الصااااااعوبةا في هذهم الدراسااااااةم ناتجان متغيرا لمناقلااااااةم دراسااااااة مجتمعه ويرأ الباحث
 بالجوانبم والسماتم الُملكِّلةم لل،صيةم الفردم.

 من حيُث األهداف
يتضاااااااُح أنَّ هناكا تفاوًتا في أهدا م الدراسااااااااتم الساااااااابقةم تبًعا الختال م المتغيراتم المساااااااتقلةم والتابعةم في تلكا  

 الدراسات، و لك من خالل سعيها نلى دراسةم متغيرم ندارة التنوع كمفهوٍم ندارل وكذلك االنفتاح الفكرل، 
 ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة

الدراساااُة الحاليُة بالتَّعر م نلى داراجاُة ُممااراسااااةم مديرل الماداردم ال،اصاااةم األردنيةم ودارة التانوعم وعالقاُتها   ُتعنى 
 باالنفتاحم الفكرلم لدأ الُمعلممين من وجهةم نظرمهم، ن  تميزت بمتغيراتها وهي ندارة التانوعم واالنفتاحم الفكرلم، 

 
 
 

 الطريقة واإلجراءات
وألنراضم هذهم الدراساااةم ولوصااالم وتحليلم ظاهرتمها وتمثيلمها كميًا، تمَّ اسااات،داُم المنهجم الوصااافي المساااحي       :راسؤؤؤةالد منهج

 االرتباطي، و لكا ويجادم العالقاتم بينا متغيراتم الدراسةم وتفسيرمها تفسيرًا علميًا دقيقًا، يعبُر عن مضمونمها باللكلم الصحيح.
يتألُل مجتمُع الدراساااةم من معلمي ومعلماتم المداردم ال،اصاااةم في لواا الجامعة محافظةم العاصااامةم عمانا،    :مجتمُع الدراسؤؤؤة

 (.2019( )وزارة التربية والتعليم، 2020-2019( معلٍم ومعلمٍة للعام الدراسي )5020والبالغم عدُدهم)
( معلمًا ومعلمة من لواام الجامعة بمحافظة العاصاااامة  251عينًة علااااوائيًة طبقية تكونات من ) اناختارا الباحث :عينة الدراسؤؤؤؤة
( اسااااتبانة لعملم اوجرااات  243( من أفرادم مجتمعم، وتم توزيُع أداتي الدراسااااةم عليهم، وتمَّ اسااااترجاُع ) %5عمانا، بنساااابة )

 .(%96.8اوحصائية، بنسبة مدوية بلغت )
 التوزيع اإلحصائي لعينة الدراسة

 (.243عينة الدراسة على متغير الجنس والخبرة والمؤهل الوظيفي، )ن= (: توزيع أفراد1الجدول )
 النسبة المئوية العدد الجنس

 %32.5 79  كر

 %67.5 164 أنثى

 %100 243 المجموع

 النسبة المدوية العدد المؤهل العلمي

 %85.6 208 البكالوريود

 %14.4 35 دراسات عليا

 %100 243 المجموع

 النسبة المدوية العدد ال،برة

 %39.5 96 ( سنوات5أقل من )

 %30.5 74 ( سنوات10( نلى )5من )

 %30 73 ( سنوات10أكبر من )

 ثبات أداة الدراسة األولى: إدارة التنوع
(، وطريقة Cronbach`s Alphaللتحققم من ثباتم أداةم الدراساااااةم تم تطبيق طريقة االتسااااااق الداخلي كرونباخ ألفا ) 

معلمًا ومعلمة، من مجتمعم الدراسااااةم ومن خارج عينةم   25(، ن  تم تطبيق األداة على عينة تكونت من  (Test-retestاوعادة 

الدراسااة األساااسااية، ن  تم تطبيق أداة الدراسااة عليهم للمرة األولى، وبعد مضااي )أساابوعين( تم تطبيُقها على العينة نفسااها مرًة  
 يبين نتائج التطبيق.( 2أخرأ، والجدول)

 ((Test-retest( وطريقة اإلعادة Cronbach`s Alpha) ( معامالت الثبات بطريقتي االتساق الداخلي كرونباخ ألفا2الجدول )

 المجال الرقم
طريقة االتساق الداخلي كرونباخ 

 (Cronbach`s Alphaألفا )
 الثبات بطريقة اإلعادة

test-retest)) 

 0.80 0.84 القيادة 1

 0.80 0.77 العمليات اودارية 2

 0.82 0.81 مناخ العمل 3

 0.84 0.78 العالقات اونسانية 4

 0.89 0.87 الدرجة الكلية
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( 0.77(، وتراوحا لألبعاد ما بين )   0.87( أن ثباتا اوعادةم للدرجة الكلية قد بلغ )         2يالحظ من نتائج الجدول)   
(، 0.84( و)0.80( وتراوحت لألبعاد ما بين )0.89الداخلي كرونباخ للدرجة الكلية )(، وبلغت قيمة االتساااااق 0.84و)

 وجميع هذه القيم تعد مناسبة ألنراض الدراسة الحالية.
 ثبات أداة الدراسة الثانية: االنفتاح الفكري

وطريقة  (،Cronbach`s Alphaللتحقق من ثبات أداة الدراسة تم تطبيق طريقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا )

معلمًا ومعلمة من خارج عينة الدراسة األساسية،  25ن  تم تطبيق االداة على عينة تكونت من (،  (Test-retestاوعادة 

( يبين نتائج 3ن  تم تطبيق أداة الدراسااااة عليهم للمرة األولى، وبعد مضااااي )أساااابوعين( تم تطبيقها على العينة والجدول)  
 التطبيق.

 ((Test-retest( وطريقة اإلعادة Cronbach`s Alpha( معامالت الثبات بطريقتي االتساق الداخلي كرونباخ ألفا )3ول )الجد

 المجال الرقم
طريقة االتساق الداخلي كرونباخ ألفا 

(Cronbach`s Alpha) 
 الثبات بطريقة اإلعادة

test-retest)) 

 0.81 0.80 االبتكار 1

 0.80 0.77 الجمالية 2

 0.82 0.81 الملاعر 3

 0.85 0.78 األفكار الجيدة 4

 0.82 0.78 القيم والثقافة 5

 0.90 0.85 الدرجة الكلية

( 0.77(، وتراوح لألبعاد ما بين )   0.85( أن ثباتا اوعادة للدرجة الكلية قد بلغ )         3يالحظ من نتائج الجدول)   
(، 0.85( و)0.80( وتراوحت لألبعاد ما بين )0.90كرونباخ للدرجة الكلية )(، وبلغت قيمة االتساااااق الداخلي 0.81و)

 وجميع هذه القيم تعد مناسبة ألنراض الدراسة الحالية.
 تصحيح أدوات الدراسة
ضااعيفة وضااعيفة، ومتوسااطة، وكبيرة، وتدريج ليكرات ال،ماسااي بدرجة موافقة: كبيرة جدًا،  اناساات،دم الباحث
( درجات، والبديل ضعيفة  3( درجات، والبديل متوسطة ) 4( درجات، والبديل كبيرة )5بيرة جدًا )جدًا، وقد أخذ البديل ك

هي: من،فض،  ،( درجة، وتم الحكم على المتوساااطات الحساااابية في ثالثة مساااتويات1( درجة، والبديل ضاااعيفة جدًا )2)
 ة األدنى للبديل( ةعدد الدرجات.القيم–ومرتفع. من خالل المعادلة اآلتية: )القيمة األعلى للبديل  ،متوسطو

 -: على النحو اآلتيطول الفدة للفقرة، وعليه فقد أصبحت الدرجات  1.33=  3( ة1–5)
 ( مرتفعة.5.00-3.68( متوسطة، )3.67-2.34( من،فضة، )1-2.33)
لتنفيذم الدراسة سيتم اتباع اوجرااات اآلتية: تحديد ملكلة الدراسة وأسدلتها وعناصرها ومتغيراتها.            الدراسة: إجراءات 

مراجعُة األدبيات المتعلقة بمتغيراتم وموضاااوعم الدراساااةم ومقاييساااها. تحديُد مجتمعم الدراساااة لمعلمي المدارد ال،اصاااة    
نةم العلاااااااوائيةم الطبقية. تم تطبيق أدواتم الدراساااااااةم على أفرادم عينة األردنية واختياُر أفرادم عينةم الدراساااااااة بالطريقة العي
والتأكُد من اكتمالم المعلوماتم المطلوبةم ألنراضم التحليل اوحصاااااائي،  ،الدراساااااة. تم جمع البيانات وتصااااانيفها وتدقيقها

والمقترحاتم المناسبة في ضوام  (. تم است،راج النتائج ومناقلتها ووضع التوصياتم     SPSSباست،دامم البرنامج اوحصائي )  

 ما ستتوصُل نليهم نتائُج الدراسة، ومقارنتها مع نتائج الدراساتم السابق 
لمعالجةم البيانات و لكا من أجلم الوصولم  ( SPSSسيتم است،دام التطبيقات اوحصائية عبر تطبيق )      :المعالجة اإلحصائية 

لين األول والثاني تم اساااات،دام المتوسااااطات الحسااااابية واالنحرافات لإلجابات عن التساااااؤالتم اآلتية: لإلجابة عن السااااؤا
المعيارية والرتب والدرجة. لإلجابة عن السااااااؤال الثالث تم اساااااات،دام معامل ارتباث بيرسااااااون ويجاد العالقة بين ندارة  

نضااافة نلى اساات،دام ، t-test)التنوع واالنفتاح الفكرل لإلجابة عن السااؤال الرابع والسااؤال ال،امس تم اساات،دام اختبار )

ويجاد الفروق طبقًا للجنس والمؤهل العلمي وسنوات ال،برة. تم   )(Analysis of Variance Testاختبار تحليل التباين 

(، ومعامل ارتباث بيرساااون ويجاد ثبات االداتين )االتسااااق الداخلي  Cronbach-Alphaلفا )أاسااات،دام معادلة كرونباخ 

 االعادة(.وطريقة 
نتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة األول الذي نصه: ما درجُة ممارسِة مديري المدارِس الخاصِة األردنيِة إلدارة التنوِع 

 من وجهِة نظر المعلمين؟
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة ممارسِة مديري المدارِس الخاصِة األردنيِة إلدارة4الجدول)

 التنوِع ككل ولألبعاد من وجهِة نظر المعلمين مرتبة تنازليًا

 الدرجة الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال التسلسل
 متوسطة 1 0.72 3.24 العالقات االنسانية 4
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 متوسطة 2 0.74 3.19 مناخ العمل 3

 متوسطة 3 0.73 3.13 القيادة 1

 متوسطة 4 0.70 3.02 العمليات االدارية 2

 متوسطة 0.66 3.14 الدرجة الكلية

( أن المتوساااط الحساااابي لدرجة ممارساااةم مديرل المداردم ال،اصاااةم األردنيةم ودارة  4يالحظ من نتائج الجدول)
اونسااااااااانية"  ( وجاا في الرتبة األولى مجال "العالقات      3.14التنوعم من وجهةم نظر المعلمين جاا متوساااااااطًا؛ ن  بلغ )     

( وبدرجة متوساااااطة، وفي الرتبة األخيرة جاا مجال "العمليات اودارية" بمتوساااااط حساااااابي 3.24بمتوساااااط حساااااابي )
 ( وبدرجة متوسطة.3.02)

نتائج اإلجابة عن السؤال الدراسة الثاني الذي نصه: ما مستوى االنفتاح الفكري لدى المعلمين في المدارِس الخاصة 
 المعلمين؟ األردنيِة من وجهة نظر

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االنفتاح الفكري لدى المعلمين في المدارِس الخاصة  :(5الجدول )

 األردنيِة من وجهة نظر المعلمين
 المستوى الرتبة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الفقرة التسلسل

 متوسط 1 0.87 3.56 القيم والثقافة 5

 متوسط 2 0.85 3.47 الملاعر 3

 متوسط 2 0.88 3.47 األفكار الجيدة 4

 متوسط 4 0.83 3.39 االبتكار 1

 متوسط 5 0.70 3.13 الجمالية 2
 متوسط  0.75 3.38 الدرجة الكلية

ال،اصة ( أن المتوسط الحسابي لمستوأ االنفتاح الفكرل لدأ المعلمين في المداردم 5يالحظ من نتائج الجدول )
( وجاات في الرتبة األولى مجال )القيم    3.38األردنيةم من وجهة نظر المعلمين قد جاا بالمساااااااتوأ المتوساااااااط ن  بلغ )       

( وبمسااااتوأ متوسااااط، وفي الرتبة األخيرة جاا مجال )الجمالية( بمتوسااااط حسااااابي  3.56والثقافة( بمتوسااااط حسااااابي )
 ( وبمستوأ متوسط.3.13)

( بيَن درجِة ممارسِة α=0.05اسة الثالث الذي نصه: هل هناَك عالقة ارتباطية عند مستوى الداللة)نتائج اإلجابة عن سؤال الدر

 مديري المدارِس الخاصة األردنيِة إلدارة التنوِع وعالقِتها باالنفتاِح الفكري لدى المعلمين؟ 
المداردم ال،اصة األردنيةم ودارة   لإلجابة عن هذا السؤال تم است،راج معامل ارتباث بيرسون بين درجةم ممارسةم مديرل    

 ( يبين  لك6التنوعم واالنفتاحم الفكرل لدأ المعلمين، والجدول )
معامالت ارتباط بيرسون بين درجِة ممارسِة مديري المدارِس الخاصة األردنيِة إلدارة التنوِع واالنفتاِح الفكري  :(6الجدول )

 لدى المعلمين
 االنفتاح الفكري

 إدارة التنوع
 المشاعر الجمالية االبتكار

األفكار 
 الجيدة

القيم 
 والثقافة

 الدرجة الكلية
 لالنفتاح الفكري

 702.** 558.** 591.** 645.** 669.** 691.** القيادة

 662.** 523.** 570.** 614.** 664.** 655.** العمليات اودارية

 721.** 591.** 596.** 699.** 712.** 687.** مناخ العمل

 712.** 595.** 656.** 702.** 623.** 685.** العالقة اونسانية

 764.** 621.** 660.** 728.** 732.** 750.** الدرجة الكلية ودارة التنوع

 (α=0.01**دال عند مستوأ )
( بين درجة ممارسااة مديرل α=0.01( وجود عالقة ارتباطية نيجابية دالة نحصااائياا عند مسااتوأ ) 6تبين نتائج الجدول )

(، وكانت قيم معامالت 0.764المداردم ال،اصاااااة األردنيةم ودارة التنوعم واالنفتاحم الفكرل لدأ المعلمين، ن  بلغ معامل االرتباث )
 (.0.702( و)0.523( وتراوحت قيم معامالت االرتباث لألبعاد ما بين )α=0.01االرتباث جميعها نيجابية ودالة نحصائيًا عند )

( في α=0.05نتائج اإلجابة على سؤال الدراسة الرابع الذي نصه: هل هناَك فروق ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللة )

استجابِة أفراِد عينِة الدراسة حوَل درجة ممارسِة إدارة التنوع ُتعزى لمتغيراِت كل من:)الجنِس، والمؤهِل العلمي وسنوات 
الخبرة(؟ لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسِة إدارة التنوع باختالف 

 المؤهِل العلمي وسنوات الخبرة(، وعلى النحو اآلتي:متغيراِت كل من:)الجنِس، و

 أواًل: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسِة إدارة التنوع باختالف متغير الجنس:
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسِة إدارة التنوع باختالف متغير الجنس :(7الجدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 0.72 3.09 79  كر القيادة
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 0.74 3.16 164 أنثى

 العمليات االدارية
 0.73 3.01 79  كر

 0.68 3.02 164 أنثى

 العملمناخ 
 0.72 3.11 79  كر

 0.75 3.22 164 أنثى

 العالقات اونسانية
 0.66 3.22 79  كر

 0.75 3.25 164 أنثى

 الدرجة الكلية
 0.65 3.11 79  كر

 0.66 3.16 164 أنثى

باختال  ( وجود فروق ظاهرية بين المتوساااااطات الحساااااابية لدرجة ممارساااااةم ندارة التنوع   7يالحظ من نتائج الجدول )
(، ولمعرفة فيما ن ا كانت هذه 3.16( بينما بلغ لإلناث )3.11متغير الجنس فعلى الدرجة الكلية بلغ المتوساااااط الحساااااابي للذكور )  

 ( يبين  لك.10الفروق  ات داللة نحصائية تم است،راج تحليل التباين المتعدد المتغيرات والجدول)
 دارة التنوع باختالف متغير المؤهل العلمي:ثانيًا: المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسِة إ

 المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسِة إدارة التنوع باختالف متغير المؤهل العلمي :(8الجدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 القيادة
 0.69 3.06 208 بكالوريود

 0.83 3.55 35 دراسات عليا

 العمليات االدارية
 0.67 2.99 208 بكالوريود

 0.82 3.21 35 دراسات عليا

 مناخ العمل
 0.75 3.16 208 بكالوريود

 0.69 3.37 35 دراسات عليا

 العالقات اونسانية
 0.71 3.18 208 بكالوريود

 0.70 3.61 35 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 0.65 3.09 208 بكالوريود

 0.65 3.45 35 عليادراسات 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوساااااطات الحساااااابية لدرجة ممارساااااةم ندارة التنوع باختال    8يالحظ من نتائج الجدول )
بينما بلغ لذول حملة  ،(3.45متغير المؤهل العلمي فعلى الدرجة الكلية بلغ المتوسااط الحسااابي لذول حملة درجة الدراسااات العليا )

(، ولمعرفة فيما ن ا كانت هذه الفروق  ات داللة نحصاااااااائية تم اسااااااات،راج تحليل التباين المتعدد المتغيرات              3.09البكالوريود ) 
 ( يبين  لك.10والجدول )

 ثالثًا: المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسِة إدارة التنوع باختالف متغير عدد سنوات الخبرة:
 (: المتوسطات الحسابية لدرجة ممارسِة إدارة التنوع باختالف متغير عدد سنوات الخبرة9الجدول )

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة المجال

 القيادة

 0.71 2.99 96 أقل من خمس سنوات

 0.69 3.02 74 نلى علر سنوات 5من 

 0.71 3.44 73 سنوات 10أكثر من 

 اوداريةالعمليات 

 0.68 2.99 96 أقل من خمس سنوات

 0.72 2.94 74 نلى علر سنوات 5من 

 0.68 3.14 73 سنوات 10أكثر من 

 مناخ العمل

 0.75 3.11 96 أقل من خمس سنوات

 0.80 3.12 74 نلى علر سنوات 5من 

 0.66 3.36 73 سنوات 10أكثر من 

 العالقات االنسانية

 0.77 3.16 96 أقل من خمس سنوات

 0.72 3.16 74 نلى علر سنوات 5من 

 0.63 3.43 73 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية

 0.68 3.06 96 أقل من خمس سنوات

 0.68 3.05 74 نلى علر سنوات 5من 

 0.57 3.35 73 سنوات 10أكثر من 
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الحسااااااابية لدرجة ممارسااااااةم ندارة التنوع ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسااااااطات 9يالحظ من نتائج الجدول )
سنوات   10باختال  متغير عدد سنوات ال،برة فعلى الدرجة الكلية بلغ المتوسط الحسابي لذول مستوأ ال،برة أكثر من     

نلى أقل من علاار ساانوات  5(، ثم  ول مسااتوأ ال،برة من 3.05ساانوات ) 5( يليها مسااتوأ ال،برة من أقل من 3.35)
(، ولمعرفة فيما ن ا كانت هذه الفروق  ات داللة نحصاااائية تم اسااات،راج تحليل التباين المتعدد  3.05بمتوساااط حساااابي ) 
 ( يبين  لك.10المتغيرات والجدول)

(: نتائج تحليل التباين المتعدد المتغيرات لداللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراِد عينِة الدراسة 10الجدول )
 إدارة التنوع باختالف متغيراِت الجنِس، والمؤهِل العلمي وسنوات الخبرة حوَل درجة ممارسِة

 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 الجنس

 0.016 5.914 2.798 1 2.798 القيادة

 0.390 742. 355. 1 355. العمليات اودارية

 0.042 4.164 2.244 1 2.244 مناخ العمل

 0.123 2.396 1.180 1 1.180 العالقات اونسانية

 0.052 3.815 1.559 1 1.559 الدرجة الكلية

المؤهل 
 العلمي

 0.001 10.776 5.099 1 5.099 القيادة

 0.103 2.682 1.284 1 1.284 العمليات اودارية

 0.166 1.929 1.039 1 1.039 مناخ العمل

 0.003 9.210 4.536 1 4.536 اونسانيةالعالقات 

 0.009 6.932 2.833 1 2.833 الدرجة الكلية

 ال،برة

 0.000 9.071 4.292 2 8.584 القيادة

 0.213 1.555 744. 2 1.489 العمليات اودارية

 0.044 3.171 1.709 2 3.417 مناخ العمل

 0.048 3.070 1.512 2 3.024 العالقات اونسانية

 0.008 4.867 1.989 2 3.978 الدرجة الكلية

 ال،طأ

   473. 238 112.623 القيادة

   479. 238 113.918 العمليات اودارية

   539. 238 128.252 مناخ العمل

   492. 238 117.212 العالقات اونسانية

   409. 238 97.255 الدرجة الكلية

 الكلي

    243 2517.281 القيادة

    243 2332.167 العمليات اودارية

    243 2602.750 مناخ العمل

    243 2678.361 العالقات اونسانية

    243 2508.589 الدرجة الكلية

( وجود فروق  ات داللة نحصاااائية بين المتوساااطات الحساااابية  10بينت نتائج تحليل التباين المتعدد في الجدول)
عينةم الدراساااااة حولا درجة ممارساااااةم ندارة التنوع باختال  متغير الجنسم على بعدل "مناخ العمل"،  الساااااتجابات أفرادم 

ـ " " أقل من )  ( 7( لكل منهما وبالعودة نلى جدول المتوسطات الحسابية )0.05و"القيادة" ن  بلغت قيم الداللة ال،اصة ب
اللة نحصاااااائية على الدرجة الكلية وعلى بقية المجاالت يالحظ أن هذه الفروق تعزأ لإلناث، هذا ولم تكن الفروق  ات د

 (.0.05تبعًا للجنس، ن  كانت قيم الداللة أكبر من )
أما بالنساااابة لمتغير المؤهل العلمي فقد بينت النتائج وجود فروق  ات داللة نحصااااائية على الدرجة الكلية وعلى 

( لكل حالة وبالعودة لجدول 0.05لة ال،اصة بـاا " " أقل من )مجالي "القيادة"، و"العالقات اونسانية"، ن  بلغت قيم الدال
( يالحظ أن هذه الفروق تعزأ لذول الدرجة العلمية "دراساااات عليا". أما بالنسااابة لمتغير عدد 8المتوساااطات الحساااابية )

باساااااتثناا  سااااانوات ال،برة فقد بينت النتائج وجود فروق  ات داللة نحصاااااائية على الدرجة الكلية وعلى جميع المجاالت 
( لكل حالة ولمعرفة عائديه هذه الفروق 0.05مجال "العمليات اودارية"، ن  بلغت قيم الداللة ال،اصة بـااااا " " أقل من )

 ( يبين  لك.11تم است،راج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية، والجدول)
بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراِد عينِة (: نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لفحص داللة الفروق 11الجدول)

 الدراسة حوَل درجة ممارسِة إدارة التنوع تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة

 الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

أقل من خمس 
 سنوات

إلى  5من 
 عشر سنوات

أكثر من سنوات 
 فما فوق
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 القيادة

 *-0.45 -0.03 - 2.99 أقل من خمس سنوات

 *-0.42   3.02 نلى علر سنوات 5من 

    3.44 سنوات 10أكثر من 

 مناخ العمل

 *-0.25 -0.01  3.11 أقل من خمس سنوات

 *-0.24   3.12 نلى علر سنوات 5من 

    3.36 سنوات 10أكثر من 

 العالقات االنسانية

 *-0.27 0 - 3.16 أقل من خمس سنوات

 *-0.27 -  3.16 نلى علر سنوات 5من 

 -   3.43 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية

 *-0.29 0.01  3.06 أقل من خمس سنوات

 *-0.30   3.05 نلى علر سنوات 5من 

    3.35 سنوات 10أكثر من 

تبين نتائج اختبار شاااايفيه أن الفروق بين المتوسااااطات الحسااااابية السااااتجابات أفرادم عينةم الدراسااااة حولا درجة    
 سنوات". 10ممارسةم ندارة التنوع تبعًا لمتغير عدد سنوات ال،برة تعزأ لذول فدة ال،برة "أكثر من 

صه: هل هناَك فروق ذات داللٍة إحصائيٍة عند مستوى الداللة ننتائج اإلجابة عن سؤال الدراسة الخامس الذي 
(0.05=αفي استجابِة أفراِد عينِة الدراسة حوَل مستوى االنفتاح الف ) كري لدى المعلمين ُتعزى لمتغيراِت كل

 من:)الجنِس، والمؤهِل العلمي وسنوات الخبرة(؟
لإلجابة عن هذا الساااؤال تم نيجاد المتوساااطات الحساااابية واالنحرافات المعيارية لمساااتوأ االنفتاح الفكرل لدأ   

 المعلمين ُتعزأ لمتغيراتم كل من:)الجنسم، والمؤهلم العلمي وسنوات ال،برة(؟
 :النحو اآلتيوعلى 

 أواًل: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االنفتاح الفكري لدى المعلمين باختالف متغير الجنس:
 

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االنفتاح الفكري لدى المعلمين باختالف متغير الجنس12الجدول)

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الجنس المجال

 االبتكار
 82. 3.33 79  كور

 84. 3.42 164 نناث

 الجمالية
 66. 3.06 79  كور

 72. 3.16 164 نناث

 الملاعر
 82. 3.43 79  كور

 87. 3.49 164 نناث

 األفكار الجيدة
 90. 3.49 79  كور

 88. 3.46 164 نناث

 القيم والثقافة
 83. 3.67 79  كور

 89. 3.51 164 نناث

 الدرجة الكلية
 71. 3.36 79  كور

 77. 3.39 164 نناث

( وجود فروق ظاهرية بين المتوساااطات الحساااابية لمساااتوأ االنفتاح الفكرل لدأ   12يالحظ من نتائج الجدول )
(، 3.39بينما بلغ لإلناث ) ،(3.36)المعلمين باختال  متغير الجنس فعلى الدرجة الكلية بلغ المتوساااط الحساااابي للذكور 

(  15ولمعرفة فيما ن ا كانت هذه الفروق  ات داللة نحصااااااائية تم اساااااات،راج تحليل التباين المتعدد المتغيرات والجدول ) 
 يبين  لك.

ثانيًا: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االنفتاح الفكري لدى المعلمين باختالف متغير المؤهل 
 العلمي:

(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االنفتاح الفكري لدى المعلمين باختالف متغير المؤهل 13الجدول )
 العلمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المجال

 االبتكار
 0.80 3.32 208 بكالوريود

 0.89 3.83 35 دراسات عليا

 0.70 3.08 208 بكالوريود الجمالية
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 0.67 3.40 35 دراسات عليا

 الملاعر
 0.85 3.39 208 بكالوريود

 0.70 3.98 35 دراسات عليا

 األفكار الجيدة
 0.86 3.38 208 بكالوريود

 0.83 4.02 35 دراسات عليا

 القيم والثقافة
 0.86 3.48 208 بكالوريود

 0.77 4.06 35 دراسات عليا

 الدرجة الكلية
 0.74 3.31 208 بكالوريود

 0.65 3.82 35 دراسات عليا

( وجود فروق ظاهرية بين المتوساااطات الحساااابية لمساااتوأ االنفتاح الفكرل لدأ   13يالحظ من نتائج الجدول )
علمي "بكالوريود" المعلمين باختال  متغير المؤهل العلمي فعلى الدرجة الكلية بلغ المتوسااااااط الحسااااااابي لحملة مؤهل 

(، ولمعرفة فيما ن ا كانت هذه الفروق  ات داللة نحصااااااااائية تم          3.82بينما بلغ لحملة "الدراسااااااااات العليا" )      ،(3.30)
 ( يبين  لك.15است،راج تحليل التباين المتعدد المتغيرات والجدول)

دى المعلمين باختالف متغير عدد سنوات ثالثًا: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االنفتاح الفكري ل
 الخبرة.

 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االنفتاح الفكري لدى المعلمين باختالف متغير عدد سنوات الخبرة14الجدول)

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الخبرة المجال

 االبتكار

 0.76 3.16 96 أقل من خمس سنوات

 0.86 3.27 74 سنوات نلى علر سنوات 5من 

 0.73 3.82 73 سنوات 10أكثر من 

 الجمالية

 0.73 3.03 96 أقل من خمس سنوات

 0.79  3.06 74 سنوات نلى علر سنوات 5من 

 0.53 3.32 73 سنوات 10أكثر من 

 الملاعر

 0.80 3.21 96 أقل من خمس سنوات

 0.90 3.35 74 سنواتسنوات نلى علر  5من 

 0.68 3.93 73 سنوات 10أكثر من 

 األفكار الجيدة

 0.79 3.19 96 أقل من خمس سنوات

 0.87 3.37 74 سنوات نلى علر سنوات 5من 

 0.82 3.95 73 سنوات 10أكثر من 

 القيم والثقافة

 0.76 3.27 96 أقل من خمس سنوات

 0.89 3.44 74 سنوات نلى علر سنوات 5من 

 0.77 4.08 73 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية

 0.71 3.16 96 أقل من خمس سنوات

 0.79 3.28 74 سنوات نلى علر سنوات 5من 

 0.60 3.78 73 سنوات 10أكثر من 

( وجود فروق ظاهرية بين المتوساااطات الحساااابية لمساااتوأ االنفتاح الفكرل لدأ   14يالحظ من نتائج الجدول )
المعلمين باختال  متغير عدد ساانوات ال،برة فعلى الدرجة الكلية بلغ المتوسااط الحسااابي لذول مسااتوأ ال،برة "أكثر من  

( ثم  ول 3.28سااانوات" بمتوساااط حساااابي ) 10سااانوات نلى  5( يليهم  ول مساااتوأ ال،برة "من 3.78سااانوات" ) 10
ة فيما ن ا كانت هذه الفروق  ات داللة نحصااائية ( ولمعرف3.16بمتوسااط حسااابي )“ساانوات"  5مسااتوأ ال،برة "أقل من 

 ( يبين  لك.15تم است،راج تحليل التباين المتعدد المتغيرات والجدول )
(: نتائج تحليل التباين المتعدد لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية الستجابِة أفراِد عينِة الدراسة حوَل 15الجدول)

 معلمين باختالف متغيراِت الجنِس، والمؤهِل العلمي وسنوات الخبرةمستوى االنفتاح الفكري لدى ال
 مستوى الداللة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 الجنس

 004. 8.404 4.911 1 4.911 االبتكار

 030. 4.772 2.237 1 2.237 الجمالية

 007. 7.526 4.544 1 4.544 الملاعر

 050. 3.867 2.525 1 2.525 األفكار الجيدة

 439. 602. 383. 1 383. القيم والثقافة

 019. 5.605 2.669 1 2.669 الدرجة الكلية

 006. 7.595 4.438 1 4.438 االبتكار
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المؤهل 
 العلمي

 023. 5.216 2.446 1 2.446 الجمالية

 002. 9.642 5.822 1 5.822 الملاعر

 002. 9.857 6.436 1 6.436 الجيدةاألفكار 

 013. 6.230 3.965 1 3.965 القيم والثقافة

 003. 9.137 4.351 1 4.351 الدرجة الكلية

عدد سنوات 
 ال،برة

 000. 16.002 9.351 2 18.701 االبتكار

 020. 3.954 1.854 2 3.708 الجمالية

 000. 17.059 10.300 2 20.601 الملاعر

 000. 15.860 10.356 2 20.711 األفكار الجيدة

 000. 17.639 11.227 2 22.453 القيم والثقافة

 000. 15.451 7.357 2 14.715 الدرجة الكلية

 ال،طأ

   584. 238 139.072 االبتكار

   469. 238 111.587 الجمالية

   604. 238 143.706 الملاعر

   653. 238 155.405 األفكار الجيدة

   636. 238 151.481 القيم والثقافة

   476. 238 113.329 الدرجة الكلية

 الكلي

    243 2966.720 االبتكار

    243 2492.641 الجمالية

    243 3106.224 الملاعر

    243 3117.200 األفكار الجيدة

    243 3271.800 القيم والثقافة

    243 2915.888 الدرجة الكلية

( وجود فروق  ات داللة نحصااائية بين المتوسااطات الحسااابية   15) بينت نتائج تحليل التباين المتعدد في الجدول
السااتجابات أفرادم عينةم الدراسااة حولا مسااتوأ االنفتاح الفكرل لدأ المعلمين على الدرجة الكلية وجميع األبعاد باسااتثناا    

( لكل حالة وبالعودة نلى جدول المتوساااطات 0.05والثقافة"، ن  بلغت قيم الداللة ال،اصاااة بـااااااااا " " أقل من )بعد "القيم 
( يالحظ أن هااذه الفروق تعزأ لإلناااث على الاادرجااة الكليااة، وعلى مجااال "االبتكااار" و"الجماااليااة"،    12الحسااااااااابيااة ) 

 ور.و"الملاعر"، أما مجال "األفكار الجيدة" فكانت الفروق لصالح الذك
أما بالنساااابة لمتغير المؤهل العلمي فقد بينت النتائج وجود فروق  ات داللة نحصااااائية على الدرجة الكلية وعلى 

( لكل حالة وبالعودة لجدول المتوسطات الحسابية 0.05جميع المجاالت"، ن  بلغت قيم الداللة ال،اصة بـاااا " " أقل من )
 علمية "دراسات عليا".( يالحظ أن هذه الفروق تعزأ لذول الدرجة ال13)

أما بالنساااابة لمتغير عدد ساااانوات ال،برة فقد بينت النتائج وجود فروق  ات داللة نحصااااائية على الدرجة الكلية   
( لكل حالة ولمعرفة عائديه هذه الفروق تم 0.05وعلى جميع المجاالت، ن  بلغت قيم الداللة ال،اصة بـااااااا " " أقل من ) 

 ( يبين  لك16البعدية، والجدول) است،راج اختبار شيفيه للمقارنات
(: نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية لفحص داللة الفروق بين المتوسطات الحسابية لمستوى االنفتاح الفكري 16الجدول)

 لدى المعلمين تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة

 الخبرة المجال
المتوسط 
 الحسابي

أقل من خمس 
 سنوات

إلى عشر  5من 
 سنوات

ر من سنوات أكث
 فما فوق

 االبتكار

 *-0.66 -0.11 - 3.16 أقل من خمس سنوات

 *-0.55   3.27 نلى علر سنوات 5من 

    3.82 سنوات 10أكثر من 

 الجمالية

 *-0.29 -0.03  3.03 أقل من خمس سنوات

 *-0.26   3.06 نلى علر سنوات 5من 

    3.32 سنوات 10أكثر من 

 الملاعر

 *-0.72 *-0.14 - 3.21 خمس سنواتأقل من 

 *-0.58 -  3.35 نلى علر سنوات 5من 

 -   3.93 سنوات 10أكثر من 

 األفكار الجيدة
 *-0.76 -0.18  3.19 أقل من خمس سنوات

 *-0.58   3.37 نلى علر سنوات 5من 
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    3.95 سنوات 10أكثر من 

 القيم والثقافة

 *-0.81 0.17  3.27 أقل من خمس سنوات

 *-0.64   3.44 نلى علر سنوات 5من 

    4.08 سنوات 10أكثر من 

 الدرجة الكلية

 *-0.62 *-0.12  3.16 أقل من خمس سنوات

 *-0.50   3.28 نلى علر سنوات 5من 

    3.78 سنوات 10أكثر من 

السااتجابات أفرادم عينةم الدراسااة لمسااتوأ االنفتاح تبين نتائج اختبار شاايفيه أن الفروق بين المتوسااطات الحسااابية 
 سنوات". 10الفكرل لدأ المعلمين تبعًا لمتغير عدد سنوات ال،برة تعزأ لذول فدة ال،برة "أكثر من 

 التوصيات
 التوصيات األكاديمية:

نجراا المزيد من الدراسااااااااات التأصااااااايلية لكل من المفهومين: ندارة التنوع، واالنفتاح الفكرل، و لك لحداثة               
ضااااااارورة وجود برامج تدريبية ُتعنى في تطبيقم مبادئ ندارة التنوع     وتطبيقهما في بيدة المدارد ال،اصااااااااة األردنية.        
يب واألدوات التي من شاااأنها الوصاااول نلى انفتاح فكرل  تفعيل األساااالووصاااواًل نلى تحقيق انفتاح فكرل لدأ المعلمين. 

تفعيل التلاااااااريعات الناظمة في بيدة المدارد ال،اصاااااااة التي تتكفل بتحقيق مبادئ ندارة التنوع وأبعاد االنفتاح             وحقيقي. 
 الفكرل.

 
 

 التوصيات العملية التطبيقية:
أْن يساااااااهم مديرو ولفكرل لدأ المعلمين. أْن يقوم مديرو المدارد بإيجاد بيدة مدرسااااااية تدعم ساااااابل االنفتاح ا 

لفافية واالبتكار والثقة المتبادلة بين المعلمين.     ساهم مديرو  والمدارد في تطوير الممارسات اودارية المبنية على ال أْن ي
معلمين. المدارد في نيجاد ثقافة تنظيمية داخل المدرسة تحترم التنوع في الموارد البلرية وتدعم االنفتاح الفكرل لدأ ال   

أْن يعمل مديرو المدارد على نيجاد شاااااااراكة حقيقية وتكاملية ما بين األسااااااارة والمعلمين في تحقيق أهدا  العملية                  و
 التربوية.
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كومية في محافظة الزرقاء للقيادة التحويلية وعالقتها بإدارة مديري المدارس الحدرجة ممارسة 
 من وجهة نظر المعلمين التغيير

 
 الزاملي حسين محمود سوسن

 وزارة التربية والتعليم
 18/12/2019 القبول: تاريخ  30/9/2019 االستالم: تاريخ

 
 الملخص

تحديد درجة ممارسااة وهدفت هذه الدراسااة نلى وصاال أبعاد القيادة التحويلية، ومحاور ندارة التغيير التنظيمي،  
ها،              لريمنهما لدأ مد      كلٍ  مدارد الحكومية في محافظة الزرقاا من وجهة نظر المعلمين في عة العالقة       وال تحديد طبي
 فقرة، (20) من المكون( MLQ) اد القيادة متعددة العوامل   ولتحقيق أهدا  الدراساااااااة قامت الباحثة بتطبيق مقي         ،ابينهم 

معلمًا  (376)وبلغ عدد أفراد العينة ًا، وقد أجرل البحث ميداني فقرة، (18)مكون من المقياد وصااااال محاور التغيير، و

 ارتباطيهوجود عالقة  منها: ،من االسااااتنتاجات ، وتوصاااالت الدراسااااة نلى مجموعٍةاختيروا بالطريقة العلااااوائية ومعلمة
لدأ مديرل المدارد، ووجود  منهاجود درجة ممارسااااااة متوسااااااطة لكل و، لمتغيرين ات داللة نحصااااااائية بين انيجابية 

لصالح ال،برة   ال،برةلمتغير تبعًا  الدراسة فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على مقياسي      
عدم وجود فروق ظاهرية بين المتوساااطات الحساااابية الساااتجابات   وتبين لصاااالح اوناث، وس الجنوتبعًا لمتغير األعلى، 

، وقد قدمت الدراسااااة بعض التوصاااايات، أهمها: تنظيم دورات تدريبية لمديرل  أفراد العينة تعزأ لمتغير المؤهل العلمي
  اللامل المحاور لتحسين العملية التعليمة. المدارد لتوضيح ماهية القيادة التحويلية وأبعادها، وأهميتها في ندارة التغيير

 .المدرسة مدير -ندارة التغيير -أبعاد القيادة التحويليةالكلمات المفتاحية: 
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The Degree of Practicing Transformational Leadership Dimensions by Public 
School Principals in Zarqa Governorate and their Relationship to the Change 

Management from Teachers’ Point of View  
 

Sawsan Al- Zamili 
Ministery of Education 

 
Abstract 

This study aimed at identifying the degree of practicing transformational leadership 
dimensions and Change Management by Public school principals, from the teachers’ point 
of view, in Zarqa Governorate, and determines the relationship between them. 

Two questionnaires were developed by the researcher. The first questionnaire is of 
(20) items related to the Transformational Leadership Dimension (MLQ), and the second 
questionnaire is of (18) items related to the Change Management. 

The population of the study consisted of (8665) teachers, and a cluster sample (376) 
was chosen randomly. 

The study showed the following result:  
The degree of practicing transformational leadership Dimensions and Change 

Management by the Public school principals in Zarqa Governorate, from the teachers’ point 
of view were medium, and there is a statistically significant correlation between 
transformational leadership and change management, and there is a difference on the 
arithmetic averages on the study sample responses, for both sex and experience variables, 
beside females and the more years in service. 
Keywords: Dimensions of transformational leadership - change management- School 
Principal. 
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 المقدمة:
لمستقبل، وقد تطورت  تعد المدرسة من أهم مؤسسات المجتمع التي يقع على عاتقها تربية النل  ونعداد أجيال ا     

ازداد االهتمام بدور وعليه فقد  أهدافها وأدوارها عبر العصاااور نتيجًة للتطور الذل حصااال في العالم في كافة المجاالت، 
في تحقيق األهدا ، الذل يرتبط بلكل مباشر بالكيفية واألسلوب  المحورل نظرًا لدوره تربول ملهم  مدير المدرسة كقائد 

معايير وتلبية  ،ومواكبة التطورنحو التغيير، للتحول الساالس ، المادية والبلاارية والمواردالذل يساات،دمه في ندارة المهام 
 .من أجل تحسين العملية التعليميةالمدرسة الفاعلة ومهارات القرن الواحد والعلرين، 

ومؤثرة، في ظلم  ةفّعال ةقيادي نظرّيةيتطلب منه تبّني فإنه  ،كبيرا من عب عاتق مدير المدرساااااااة ع علىلما يقو
تعدد نظريات القيادة، وتنوع مداخلها وأنماطها، فقد تطورت عبر العصاااااااور نتيجًة الهتمام العلماا والمفكرين بها، فهي               

حلقة الوصااال بين العاملين وخطط  كذلك وهيوالساااياساااات،   البوتقة التي تنصاااهر داخلها كافة المفاهيم واوساااتراتيجيات 
 تعريفًا (350)كلافت الدراساات المساحية عن وجود    المؤساساة وتصاوراتها المساتقبلية، وعليه ال بد اوشاارة نلى أنه قد "     

 ،أكثر أو فردين بين تفاعلية عمليات في تتم القيادة أن :األولأساااااااساااااايين؛  ة، اتفقت بصااااااورة عامة على مفهومين للقياد
 .(2017 :21 )ديواني،"في المنظمة  المست،دمين سلوك على للتأثير مقصودة بطريقة القادة تسعى والثاني:

من أنماث القيادة األنساااااااب ودارة التغيير    د القيادة التحويلية تع    أنالقيادة  مجال  أورد العديد من الباحثين في    وقد  
دفع التنظيم نحو تحقيق معدالت أداا في الزعامية للتأثير في المرؤوسااااااين ونمط قيادل ملهم يساااااات،دم المقومات " كونها

"عملية يسعى من خاللها القائد والتابعين نلى النهوض كل   وكونها أيضاً ، (Brown,1993,20) "تفوق المعدالت العادية

قيادل يركز فيه القائد على هي نمط ف ،(2014 )الحبابي، "منهم باألخر للوصاااول نلى أعلى مساااتويات الدافعية واألخالق 
تباع وتطويرهم، وهي التي تدخل القادة في عالقة تفاعلية مع         ممارساااااااة السااااااالطة بقدر ما يهتم بمنح القوة والتمكين لال      

القيادة التي  كذلك وهي، (Brown,1993:20أكثر نلاااطًا وقدرة على نيجاد صاافو  جديدة من القادة ) هم وتجعل ،تباعاال

(، هااذا وقااد  2010:22ائااد الزمالا والتااابعين على عرض أعمااالهم بمنظور جااديااد )خلل،     تحاادث عناادمااا يحفز القاا   
جل كسب  أتستند على افتراض احتياج القادة نلى احترام وثقة أتباعهم من   أن القيادة التحويلية نظرية (Yukl, 2011) كر

 .الوالا، وأن الجميع لديهم مساهمات خاصة في تحقيق القيادة التحويلية
ائد التحويلي هو القائد القادر على حثٌّ المرؤوسين على العمل من أجل أهدا  معّينة تمثل القيم والدوافع  القوأن 

واضاااااحة، ويتبنى  ةيمتلك رؤي قائد هوف(، 2000 والطموحات والتوقعات لكٍل من القادة والمرؤوساااااين )دانر وصاااااالح،
وبالتالي  ،لى تغيير القيم األساااااسااااية واتجاهات التابعين  ن ، والسااااعي أهدا  جماعية، وهو القادر على تقديم الدعم الفردل

 .Podsakoff et al, 1996)صبح لديهم االستعداد ألداا مستويات تفوق المستويات التي حددتها المنظمة )سي

ية على منظمات ندارة              (Burns, 1978)ن نويمكن القول  يادة التحويل لذل طبق نظرية الق باحث األول ا هو ال

أن نظرية القيادة التحويلية تلااير نلى أهمية شاا،صااية القائد وقدرته على وضااع رؤية ورسااالة للمنظمة،      و كر ،األعمال
  .وخلق التناسق فيما بين أهدا  المنظمة والعاملين فيها بلكل يمكنه من تحقيق أهدا  الجميع معا وفي وقت واحد

بتطوير  (Bass & Avolio, 1995, 2000)من  ولتحديد مدأ امتالك القادة ألبعاد القيادة التحويلية فقد قام كل          

الااذل بنّي على أن نظريااة القيااادة  ،(Multifactor Leadership Questionnaire) العواماالمقياااد القيااادة متعااددة 

 Inspirational)والتحفيز اولهامي  ، (Charisma)التأثير المثالي    :وهي رئيساااااااية  التحويلية تتضااااااامن أربعة عوامل    
Motivation)     ية بارات الفرد ثارة الفكرية      ،(Individualized Consideration)واالعت  Intellectual)واالسااااااات
Stimulation)  قام فقد ومن ثم(Griffin, 2004& (Rafferry بإضافة التمكين كبعد خامس. 

ظمات تساااااااعى دومًا نلى    أما ن ا أردنا أن نتحدث عن أهمية التغيير في المنظمات علينا أن ندرك أواًل أن المن           
الحفاظ على توازنها والتعايش مع بيدتها قدر المساااااااتطاع، لذلك فإنه يتوجب علينا ن ا أردنا أن نحدث تغيرًا ممنهجًا أن                    

 .نحدد ما هي طبيعة التغيير الذل نريده، وما هي محاوره
يه فيمكن القول نن  ية، نلى نقطة        هوالتغيير  وعل التوازن المساااااااتهدفة، وتعني     "التحول من نقطة التوازن الحال

 العمليات من "مجموعةأما ندارة التغيير فهي تعني (، 2000االنتقال من حالة نلى أخرأ في المكان والزمان" )السااااااايد، 
للتأثير في   ممنهجة  وبصاااااااورة فيها  ومتحكم متدرجة   بطريقة  تطبق همة مال التغييرات أن من للتأكد   اسااااااات،دامها   يتم التي

وهو "األساااالوب اودارل الذل يتم بموجبه تحويل المنظمة من  (، ,2007IT Management FAQs)التغيير التنظيمي 

 (، وهيGerald, 1994) "حالتها الراهنة نلى حالة أخرأ أكثر كفااة من بين حاالت تطويرها المتوقعة في المساااااااتقبل            

يادة ال      كذلك    ها تتبنى ق ية التي من خالل نة من القيم والمعار  والتقنيات مقابل الت،لي عن قيم            العمل منظمة مجموعة معي
  (.170:2004ومعار  وتقنيات أخرأ )بالل، 

التغيير الفني، والتغيير السااااااالوكي، والتغيير الهيكلي،  :وهي ،محاور رئيسااااااااة  ةوودارة التغيير التنظيمي أربع 
ة نيجابيبتداًا من تنمية اتجاهات امن خاللها يتم تنفيذ كافة التغييرات  (،330:1998وسااااااالطان،  علي)والتغيير الوظيفي 
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لاارها بطريقة مهام، ووضااع رؤية ونسااتراتيجية ونالوبناا تحالل من المرؤوسااين لتولي قيادة  لدأ العاملين نحو التغيير،
، وتفويض الصالحيات للعاملين وتمكينهم من العمل بثقة، وبناا منظومة من األخالق التي تدعم االحترام وااللتزام ، الةفّع

وتحقيق بعض اونجازات على المدأ القصااير، ومن ثم نحداث تغيرات أكبر وأشاامل، وأخيرًا ترساايس أساااليب جديدة في    
 .اودارة

بعض الباحثين، والتي منها    ها أورد القول نن للتغيير أساااااااباب ومساااااااونات متعددة    بناا على ما سااااااابق يمكن   و
واحترام  ،وساااايادة عصاااار التوجه للعميل  ،متطلبات الجودة اللاااااملة، وزيادة القوة التي يتمتع بها العمالا والمسااااتهلكون 

أ جودة ال،دمة، وارتفاع واالرتقاا بمسااااتو هم،لتغير المسااااتمر في رنبات المسااااتهلكين وأ واقوا ،هؤالمسااااتهلك ونرضااااا
يجب أن تكون لدأ ، فاألهمية النسااااابية لقطاعات ال،دمات على حسااااااب القطاعات اونتاجية، ومتطلبات التجارة الدولية  

المؤسسات القدرة على التنافس والتكيل مع الفوارق الثقافية وأساليب االتصال وأخالقيات العمل ونجراااته، نضافة نلى         
نوع الكفااات بساابب التغيير المسااتمر في هيكل  مأ ،الكم مأ ،سااواا من ناحية العدد ؛ي القوأ العاملةالتغيرات المسااتمرة ف

أساااباب الحاجة للتغيير  ( ,p2008Abdurrahman ,2(وقد صااانل ،  ,Serge)2003)ونظم التعليم والتنمية والتدريب 

وارتفاع   ،تغيير األهدا ، وان،فاض اونتاج     :نلى عوامل داخلية تنطلق من احتمال حدوث اضاااااااطرابات تنظيمية، مثل          
وتتمحور في  ،نير مباشاااارة مسااااواًا أكانت مباشاااارة أ  ؛ووجود مناخ تنظيمي نير مناسااااب، وعوامل خارجية ،التكاليل

التغيير في و ،الفرص االقتصاااادية وتلااامل التغيير في المعرفة أو التقنية أو، للمنظمةالقوأ الموجودة في البيدة ال،ارجية 
 اوطار الهيكلي للقوأ السياسية واالعتبارات البيدية، والعوامل األديولوجية الثقافية.

سات  ن المؤس نيمكن القول وفي نهاية المطا  وعند الحديث عن التغيير اللامل في المؤسسات التربوية تحديدًا ف   
جة    التربوية   حا قادة  ب قل   نلى  عايير الجودة              ملهمين وقادرين على ن ثة لتحقيق م حدي ها نلى أطر  يات فة عمل ظام   كا ل،لق ن

نخراج منتجات تهتم بنوع ال،رجين، و لك نتيجة للتغيير الكبير    ، وعلى منافساااااااة األنظمة التعليمية الدولية        تربول قادر 
نضااااااافة نلى ارتباطه بالقوة ، قادة يتبنون نمط قيادة فّعال يرتبط بالتأثيرنلى  تهاالذل حدث في تلك المؤسااااااسااااااات، وحاج 

ويوجهون  ،والساااااالطة، كون القادة هم أداة للتغيير المجتمعي، فهم من يصاااااانعون القرارات، ويحكمون في الصااااااراعات 
قدير الذات وهم السااااااياسااااااات، وهم رموز ونما ج المجتمعات المعتمدة نحو القيم واألخالق، ومصاااااادر اولهام والثقة وت   

بنا  كر ما عّبر عنه وزير ساااابق للتربية  يجدرالمحركين األسااااساااين نحو التغيير وصااانع المساااتقبل، ومن هذا المنطلق    
)تحديات التربية العربية في القرن الحادل والعلااارين : والتعليم في األردن عن حال المعلمين العرب من ورقة له بعنوان

 ،معينة  لحظة  في يصاااااااحون رتيب،  نمطي بلاااااااكل  حياتهم  المعلمون "يعيش قال: ف ؛(يوانعكاسااااااااتها على المعلم العرب   
 أو لفترة ويساااااتريحون واحد، مكان في وقتهم ويقضاااااون ثابت، ،وقت في العمل ويبدؤون ،محددة طريق في ويسااااايرون
ويتعايش المعلمون معظم أوقاتهم مع األطفال، ويعملون في الصاااااال منعزلين عن عالم الكبار، ويلتقون  قصاااااايرة فترات

بالمدير أو الملاار  في أوقات قليلة ونادرًا ما يدور بين المعلمين حديث مهني أو حوار تربول، ويقضااون معظم حياتهم  
عتهم، يرفضاااون التغيير الذل يرتب عليهم واجبات في مدرساااة واحدة، ويرفضاااون النقل أو االنتقال، وهم محافظون بطبي

  ”ويتميزون بااالاادفاااع الااذاتي في مواجهااة النقااد، ويحبون نصااااااااادار األوامر بااداًل من الحوار واوقناااع     ،عمليااة جاادياادة 
ن عاما من كتابة هذه الدراسااااة نال انه يطابق ي، وبالرنم من أن ما  كره كان قد كتب قبل أربع وعلاااار(1995الروابدة،)

الواقع الحالي في كثير من المدارد وكأنه كتب للتو واللاحظة وهي ظاهرة تساااااااتدعي الوقو  عندها، وتحليلها ومعرفة               
ساابب التفاوت في ثقافات المؤسااسااات التربوية، ودراسااة محددات التغيير وعوائقه، وبعد  لك علينا نيجاد القادة القادرون   

من أزمة ثقافة مقاومة التغيير في مؤسساتنا التربوية، وخلق مناخ تنظيمي    لل،روج ؛على اومساك بزمام القيادة التحويلية 
 .قائم على أسس سليمة تدعم م،رجات  ات جودة عالية في كافة الجوانب التعليمية والنفسية واألخالقية

 :مشكلة الدراسة

ات الحديثة التغير ندارةقادر على  حول أهمية تحول مدير المدرسااة نلى قائد ممارد، تمحورت ملااكلة الدراسااة
ية التعليمية، ونيرت واقع المدارد الحكومية في األردن،         االقتصاااااااااد  ر برنامج مع ظهو تزامناً الذل ظهرت في العمل

معايير الجودة المستندة نلى المؤشرات    عنهنلأ   الذل EREFKE II)) م، ومن ثم برنامج2003في  EREFKE I))المعرفي 

م( ليتم تفعيلها داخل   2009تم اعتمادها في برنامج تطوير المدرساااااااة والمديرية في )       التي  الفاعلة للمدرساااااااة والمديرية      
نفذ بالتنسااااااايق بين وزارة التربية والتعليم األردنية       "قد  نن هذا البرنامج  ويجدر القول   ة؛المدارد بقيادة مدير المدرسااااااا     

لت،ريج طلبة يمتلكون مهارات عالية في  وبناا قدراتها لقيادة التغيير ،والحكومة الكندية، بهد  تحسااااااين أداا المدرسااااااة 
اقتصاد المعرفة، ونرساا شراكة حقيقية مع المجتمع لبناا توازن مجتمعي قوامه القيم اونسانية، وعماده الروح التطوعية     

 .األردنية(" )وزارة التربية والتعليم وصناعة المستقبل، وصناعة اونسان القادر على التعايش مع األلفية الثالثة
أن ن  نن النمط القيادل التقليدل نير قادر على مواجهة وتذليل الملاكل الناتجة عن مواجهة التغيير خصوصًا، و

لكتروني الرسااامي لوزارة التربية والتعليم التي تم نلااار بعضاااها على الموقع او ،تقارير الزيارات التقييمية لتلك المدارد
سات    شرات مؤاألردنية كلفت عن وجود تدني في   ضافة نلى أن بعض الدرا  أداا عدد من المدارد وفقًا لتلك المعايير، ن
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ليس بالمساااتوأ المطلوب لديهم أشاااارت نلى أن مساااتوأ القيادة التحويلية   التي أجريت على مديرل المدارد في األردن
 (.2018و)الدهلان،  (2013 )الزعبي،نحو دراسة 

درجة ممارسااااة أبعاد القيادة التحويلية، وعالقاتها ي معرفة ما هي ومن خالل ما تقدم تتحدد ملااااكلة الدراسااااة ف 
 بإدارة التغيير لدأ مديرل المدارد الحكومية في محافظة الزرقاا من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها؟

 
 أسئلة الدراسة:

ا من وجهة نظر ما درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية لدأ مديرل المدارد الحكومية في محافظة الزرقا .1
 المعلمين والمعلمات فيها؟

ما درجة ممارسة محاور ندارة التغيير التنظيمي لدأ مديرل المدارد الحكومية في محافظة الزرقاا من وجهة  .2
 نظر المعلمين والمعلمات فيها؟ 

 ؟(سنوات ال،دمة والمؤهل العلميوالجنس )هل توجد فروق  ات داللة نحصائية تعزأ لمتغيرات الدراسة  .3

 ما طبيعة العالقة بين أبعاد القيادة التحويلية والمحاور األساسية ودارة التغيير؟ .4
 أهداف الدراسة:

 تهد  الدراسة الحالية نلى:

معرفة درجة ممارسة أبعاد القيادة التحويلية ومحاور ندارة التغيير التنظيمي لدأ مديرل المدارد الحكومية في  -
 .المعلمين والمعلمات فيهامحافظة الزرقاا من وجهة نظر 

سنوات ال،دمة والجنس وهي:  ،لى أن كان هناك فروق  ات داللة نحصائية تعزأ لمتغيرات الدراسةنالتعر   -
 .والمؤهل العلمي

 معرفة ما طبيعة العالقة بين أبعاد القيادة التحويلية والمحاور األساسية ودارة التغيير. -
 أهمية الدراسة: 

ساااة في أنها تسااالط الضاااوا على نمط القيادة التحويلية في الميدان التربول، وتغير أدوار   برزت أهمية هذه الدرا
مدير المدرساااة بصااافته الموجه الرئيساااي لكافة العمليات فيها، فقد يتبادر نلى أ هان بعض المطلعين نلى األنظمة التربوية 

نال أن الحقيقة قد تظهر العكس تمامًا، ن  نن        أن جميع العاملين في وزارة التربية والتعليم يساااااااعون نلى تحقيق رؤيتها،     
الكثير من التربويين والقادة التربويين أيضااًا ال يدركون أهمية  لك، وال يعرفون ما ا يعني الوصااول نلى تحقيق األهدا   

للمرحلة  اوسااااااتراتيجية، لذا تحولت الكثير من المدارد نلى مكان ونتاج كم وليس نوع، فبمجرد بدا االمتحانات النهائية
الدراسااية تنظر حولك فترأ الكتب الدراسااية الممزقة قد مألت ساااحات المدارد والطرقات، و لك في نشااارة نلى انتهاا   

 ،ال في القيادةمرحلة من حياة الطالب، وهو سلوك قد انعكس على الطالب نتج عن أنظمة نير ممنهجة، وال تتبع نمط فّع
وعليه قد تم ، والعقول المدارد من كبير عدد على مسااااايطرا زال ما يكون قد لالذ التغيير مقاومة طابع أن نلى نضاااااافة

 :هما على النحو التالي ،تناول أهمية الدراسة من خالل الجانبين النظرل والتطبيقي
 :األهمية النظرية

 هما: القيادة التحويلية وندارة التغيير. ،تقدم الدراسة الحالية أطًرا نظرية لموضوعي الدراسة .1

تغني المكتبة التربوية أن ن في مجال القيادة وأولياا األمور، وون بلكل عام والدارسويستفيد منها التربوييأمل أن  .2
 لمتغيرات.ابمعلومات حول هذه 

 :األهمية التطبيقية
بة الدراساااات العليا والتربويون بلاااكل عام، ن في مجال التعليم وطلويساااتفيد من الدراساااة الحالية الباحثيأمل أن 

 :من خالل

 .توفر الدراسة وصفًا لمفهومي القيادة التحويلية وندارة التغير، وهي تساعدهم في مجال عملهم ودراستهم .1

توفر الدراسة مقياسين يمكن است،دامها في المجاالت البحثية  ات الصلة بالموضوع، في بيدات أخرأ، وعينة  .2
 م،تلفة.

المدارد على تحقيق التغيير المطلوب منهم انسجاما مع رؤية  يرلفي معرفة أسباب عدم قدرة بعض مدتساعد  .3
لقيادة وزارة التربية والتعليم، وتساعد على توعيهم حول الكيفية التي يمكنهم بها التأثير اويجابي على الموظفين 

 في سياق التغيير التنظيمي.عمليات التغيير بأقصى فاعلية ممكنة 

ت التربوية نلى أهمية تبني القيادة التحويلية في تحقيق األهدا  والغايات نأمل أن توجه القائمين على السياسا .4
 المرجوة.
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 التعريفات اإلجرائية:

 يروالقيادة التحويلية نجرائيا بالدرجة الكلية التي حصل عليها مدأبعاد ويتم تعريل القيادة التحويلية: أبعاد  .1
التي تم است،دامها ( MLQ -العوامل متعددة )القيادةحويلية القيادة الت استبانةالمدارد من خالل نجابتهم عن فقرات 

الحافز التأثير المثالي، و) :وهي، (Bass &Avolio, 1995التي طورها كل من )التي تحول األبعاد ، في الدراسة

 واالعتبار الفكرل(، وهذه األبعاد تعّر  على النحو اآلتي: ،واالستثارة الفكرية اولهامي
ويتطلب منه هذا  ،تصاااال ساااالوك القائد الذل يحظى باالحترام والتقدير من التابعين )الجا بية(:التأثير المثالي  -

 ،وتقديم االحتياجات ال،اصاااااة بالتابعين على االحتياجات اللااااا،صاااااية للقائد  ،األمر الملااااااركة في المهام وفي الم،اطر
( نن هذه المقدرة الذهنية للقائد تجعل منه"مصااادر 2012ي، ويوصااال سااالوك القائد بأنه  و طابع أخالقي، و كر )الغزال 

نعجاب وقدوة وتمكنه من التأثير والتواصاااااااال المساااااااتمرين مع العاملين في مواقع العمل ونقناعهم بان تحقيق أهدافهم              
 الل،صية ال يتم بمعزل عن تحقيق أهدا  المنظمة".

واساااااتثارة روح الفريق  ،يثير في التابعين حب التحدل الحافز اولهامي: في هذا البعد يتميز سااااالوك القائد بأنه -
( نن القائد التحويلي 2003والحماسية والمثالية، وسلوك القائد هنا يتميز بأنه يوضح األهدا  والتوقعات، ويرأ )افوليو، 

على هنا "يساااااعى دائًما لجعل مرؤوسااااايه يظهرون الوالا والتفاني في تحقيق األهدا  والرؤية الملاااااتركة، ويصااااارون  
 تحسين األداا".

 ،االستثارة الفكرية: ويظهر من خالل بحث القائد عن األفكار الجديدة وحل الملاكل التي تظهر بطرق نبداعية   -
والت،لي عن أساااااااااليب التفكير   ،ودعم النما ج ال،القة في األداا، فالقيادة التحويلية هنا تدعو العاملين نلى التفكير الناقد             

 .(Walumbwa& Lawler, 2003)يل لديهم نحو ممارسة عمليات التفكير المتقدمة وتأصيل الم ،التقليدية
قدير واالحترام              - ئد اللطيل والمفعم بإساااااااتراتيجيات الت قا لذل يظهر من خالل أسااااااالوب ال بار الفكرل: ا االعت
نصاااااات القائد وتظهر هذه ال،اصاااااية من خالل نومن خالل االهتمام بإنجازات المرؤوساااااين وتتُبع حاجاتهم،  ،واوطراا

بعناية للحاجات الفردية للتابعين والسعي وشباعها، وكذلك تفهم ملكالتهم، والمساعدة على مواجهتها من خالل تصر         
نجازات التي يحققها التابعين )الثويني، القائد كمدرب ومسااتلااار، نضااافة نلى تبني أساالوب التقدير والثناا على التابعين او

2014.) 

المدارد من  يروتعريفها نجرائيا في الدراسة الحالية بالدرجة الكلية التي سيحصل عليها مد ويتم إدارة التغير: .2
تغييرات هيكلية، وتغييرات فنية وتغييرات سلوكية، ) :محاور التغيير األربعة، وهي استبانة نخالل نجابتهم ع

 :والتي تم تعريفها على النحو اآلتي (،والتغيرات الوظيفية

 القرارات. وات،ا  واوجرااات واألدوار الرسمية والعالقات النلاث بتغيير وتعني :تغييرات هيكلية -

 الجديدة. اودارة وطرق واالتصاالت والمنتج واالبتكارات المعار  وتعني :تغييرات فنية -

 والسلوكيات. واألدوار للعمل البيسيكوجتماعية الظرو  :تغييرات سلوكية وتعني -

 (.2005قاسمي، ) الوظيفية والعالقات وأدوارها الوظائل توزيع وتعني :التغيرات الوظيفية -

هو الل،  المعين رسميًا في المدرسة ليكون مسؤواًل عن جميع جوانب العمل اودارية والفنية  :المدرسة مدير .3
مسؤول األول عن ات،ا  اوجرااات المناسبة لتحقيق أهدا  المدرسة بالتنسيق واالجتماعية داخل المدرسة، وهو ال

 (15:1999مع اودارات التربوية العليا. )نسماعيل، 
 حدود الدراسة ومحدادتها:

 المملكة األردنية الهاشمية.في الحدود المكانية: المدارد الحكومية في محافظة الزرقاا 
 م.2019ة2018الدراسي الثاني من العام الدراسي الحدود الزمنية: الفصل 

الزرقاا األولى :وهي  ،الحدود البلاااارية: المعلمين والمعلمات في محافظة الزرقاا، والتي تضاااام ثالث مديريات
 والثانية ولواا الرصيفة.

يق أدواتها، ويتحدد تعميم نتائج الدراساااااة الحالية بناًا على مدأ تمثيل عينة الدراساااااة لمجتمعها، ونجرااات تطب
وجديتهم في االسااااتجابة على  ،ومدأ توافر معايير مقبولة من الصاااادق والثبات لهم، فضاااااًل عن دقة نجابات أفراد عينتها

 المقاييس المست،دمة في الدراسة.
 :الدراسات السابقة

 في( Fragouli, 2018دراسااااة )هناك العديد من الدراسااااات  ات الصاااالة بموضااااوع الدراسااااة الحالية، ومنها   

 Leadership effectiveness for managing-بعنوان: )فعالية القيادة ودارة التغيير؛ دور العواطلالمملكة المتحدة 
change: the role of emotions تبااع نهج نوعي من خالل مراجعاة األدبياات النقادياة لادور       ا(، وهي دراسااااااااة با
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لتغيير الفّعال، وهدفت نلى معرفة ما  كرت األدبيات حول تأثير وأهمية الذكاا العاطفي في قيادة ا ،العواطل أثناا التغيير
وسلطت الضوا على دور العواطل في أثناا  ،الذكاا العاطفي على القادة من أجل ندارة مبادرات التغيير التنظيمي بنجاح

 توصل ومماتغيير، لتحفيز ال است،دامهالتغيير، وعلى الذكاا العاطفي الالزم في مثل هذه المواقل، ووضحت كيل يمكن 
يه   ب نل نه  عواطل الموظفين على التغيير التنظيميلتأثير  هو وجود  حث اال بغض النظر عن جودة خطة التغيير التي  ، وأ

 من الممكن لل،طة أن تحقق زوالها.فن ا لم يكن الفريق الذل يعتمد عليه وجراا هذا التغيير ملتزمًا بذلك، فإنه لدأ القائد؛ 
( بعنوان )درجة توافر كفايات القيادة التحويلية لمديرل المدارد الثانوية           2018وعوض، أما دراساااااااة )مقابلة     

الحكومية وعالقتها بتفعيل مجتمعات التعلم المهنية(، في األردن فقد هدفت نلى التعر  على درجة توافر كفايات القيادة                
عالقتها بتفعيل بمجتمعات التعلم المهنية،      التحويلية لدأ المديرين في العاصااااااامة عمان من وجهة نظر المعلمين فيها و            
( معلما ومعلمة اختيروا بالطريقة الطبقية 382ولتحقيق أهدا  الدراساااااااة تم تطبيق االساااااااتبانات على عينة تكونت من )

العلاااوائية النسااابية من مدارد العاصااامة عمان، وقد توصااالت الدراساااة نلى أن درجة توافر كفايات القيادة التحويلية لدأ 
المدارد كانت مرتفعة، ودرجة تفعيل مجتمعات التعلم المهنية كانت متوساااااااطة، وأن هناك عالقة ارتباطيه دالة                   مديرل  

 نحصائيًا بين المتغيرين ومن توصيات الباحثان ضرورة دعم مديرل المدارد بالتدريب والتحفيز. 
المدارد األساااسااية بالعاصاامة   ( بعنوان: )القيادة متعددة العوامل لدأ مديرل 2018أما في دراسااة )الدهلااان،  

عمان وعالقتها بتوافر القيم التنظيمية في مدارساااهم من وجهة نظر المعلمين(، فقد هدفت نلى التعر  على القيادة متعددة 
العوامال لادأ ماديرل المادارد و عالقتهاا بادرجاة توافر القيم التنظيمياة من وجهاة نظر المعلمين، وقاد طبقات البااحثاة              

( معلما ومعلمة، واست،دمت المنهج االرتباطي الوصفي، وتوصلت الباحثة نلى أن     375ة تكونت من )االستبانة على عين 
درجة ممارسااااة القيادة متعددة العوامل جاا متوسااااطًا، وأنه يوجد فروق دالة نحصااااائيًا تعزأ لمتغيرل الجنس ولصااااالح  

  اوناث لكال المتغيرين، وأوصت بتنظيم دورات وورشات تثقيفية للمديرين.
  لدأ التنظيمي باوبداع وعالقتها التحويلية )القيادة بعنوان: دراسااااة بإجراا أيضااااًا (2017 )الرشاااايدل، قام وقد

 القيادة تطبيق مساااااتوأ  تحديد نلى هدفت قدو الرياض(، بمدينة واألهلية الحكومية بالجامعات األقساااااام  ورؤسااااااا  عمداا
 فقرة، (55) تشااامل ةوقد قام الباحث بتطبيق اساااتبان الساااعودية، الجامعات في التنظيمي اوبداع على وتأثيرها ،التحويلية
 أبعاد جميع أن أهمها: ؛نتائج عدة نلى الباحث توصاال وقد ،جامعات ثمان فياألقسااام  ورؤساااا العمداا جميع على طبقت
بضرورة   الباحث وأوصى  المتغيرين، كال بيننحصائيًا   دال فعالتأثير  ووجود ، مرتفع بمستوأ  تمارد التحويلية القيادة

نعادة النظر في المعايير التي يتم في ضااوئها اختيار القادة الجامعيين من رؤساااا األقسااام وعمداا الكليات؛ لتصاابح أكثر    
وتوافر مناخ تنظيمي يدعم القيادة التحويلية في الجامعات السااااااعودية في  ،انسااااااجاًما مع متطلبات التغيرات المعاصاااااارة 

 .ممبدعين والحفاظ عليهاستقطاب ال
(، بإجراا دراسااة بعنوان: )القيادة التحويلية واالبتكار(، وهي دراسااة  2016قام كل من )الحساايني والبلتاجي، و

ست،دم الباحثان االستبان        ( 439والمقابالت لعينة تكونت من ) ةمقارنة طبقت على مؤسسات التعليم العالي في العراق، وا
دوًرا محورًيا في تعزيز المنتج وعملية  دلتعليميين، وأظهر البحث أن القيادة التحويلية ت( قادة 10عضو هيدة تدريس و) 

 في السياق التعليمي العراقي. ااالبتكار، وهو أسلوب من شأنه أن يكون مثالي
( بعنوان )العالقاة بين القيااادة التحويليااة وااللتزام التنظيمي وأثرهمااا في  2015دراسااااااااة )عواد ونبراهيم،  أماا 

اساات،دم فيها الباحثان المنهج فقد لفاعلية التنظيمية(، وهي دراسااة من وجهة نظر العاملين في شااركة الكهرباا بدملااق،   ا
باطي ولتحقيق   بانة تكون      األهدا  االرت ها )   ،( عامال 82( فقرة على )45من ) تتم توزيع اسااااااات ( فقط، 51اساااااااترد من

وأشاااااارت أهم النتائج نلى أنه يوجد عالقة  ات داللة نحصاااااائية بين القيادة التحويلية وااللتزام التنظيمي، وأن لكل منهما  
داللة نحصائية في الفاعلية التنظيمية، وقد أوصى الباحث بتعزيز ممارسة القيادة التحويلية في اللركة المدروسة         ا  اأثر

 دور كبير في خلقت االلتزام التنظيمي وزيادة الفاعلية التنظيمية. لما لها من
السااااااالوك القيادل  )( بإجراا دراساااااااة في األردن بعنوان:  2014قام كل من )الطحاينة وعودات،     وأيضاااااااًا فقد  

ساااة  ، وهي درا(التحويلي للمدربين من وجهة نظر العبي الفرق الرياضاااية في الجامعة الهاشااامية وعالقته بالرضاااا لديهم
هدفت نلى معرفة السااااالوك القيادل التحويلي الساااااائد لدأ مدربي الفرق الرياضاااااية في الجامعة عينة الدراساااااة وعالقته   
بمسااتوأ الرضااا عند الالعبين اساات،دم فيها الباحثان مقياد القيادة التحويلية ومقياد الرضااا عند الالعبين، وطبقت على  

أبرزها أن رضااااااا الالعبين كان  ؛عدة نتائجالدراسااااااة وقد أظهرت  ،فياسااااات،دم فيها المنهج الوصااااا والعبة،  ا( العب86)
، وأن درجة ممارساااة المدربين للقيادة التحويلية كانت متوساااطة بلاااكل عام، وأن أكثر مجاالت القيادة التحويلية  امتوساااط

دية، وأشااارت الدراسااة نلى  وأخيرًا االعتبارات الفر ،ممارسااة هي االسااتثارة الفكرية ثم التأثير المثالي ثم الحفز اولهامي 
 وجود عالقة نيجابية بين القيادة التحويلية ومستويات الرضا لدأ الالعبين.

( بإجراا دراساااااااة بعنوان: )أبعاد القيادة التحويلية وعالقتها بإدارة التغيير( في         2014وكذلك قامت )الفريجي،     
القيادة التحويلية وندارة التغيير وما هي العالقة     العراق، وهي دراساااااااة هدفت نلى معرفة امتالك مديرل المدارد ألبعاد        
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بينهما، واسات،دمت المنهج الوصافي، ولتحقيق األهدا  تم تطبيق االساتبانة على عينة مثلت مجتمع الدراساة تمثيال كامال     
يادة التحويلية ( مديرا ومديرة في مدينة بغداد، وتوصلت الدراسة نلى عدة نتائج؛ أهمها بعد التأثير المثالي للق   150بواقع )

جاا بالمرتبة األولى وبعد االساااااااتثارة الفكرية جاا بالمرتبة األخيرة من وجهة نظر مديرل المدارد اوعدادية، وجاا                     
مجال الرؤية المستقبلية ودارة التغيير بالمرتبة األولى، ومجال تلجيع اوبداع في المرتبة األخيرة، ووجود عالقة ارتباث   

أساااالوب القيادة التحويلية لما له من دور  لدة التحويلية وندارة التغيير، وأوصاااات الباحثة باسااااتعماموجبة بين كل من القيا
 فعال في تلجيع المرؤوسين على تحقيق األهدا . 

رسالة بعنوان: )درجة ممارسة مديرل المدارد ال،اصة       في األردن، فقد أجرت( 2013الباحثة )الزعبي، أما 
سة من  بعمان العاصمة ألبعاد القياد  ة التحويلية وعالقتها بالتماثل التنظيمي من وجهة نظر المعلمين(، وتكونت عينة الدرا

أبعاد  تين، هما( معلما ومعلمة اختيروا بالطريقة العلااوائية النساابية من مجتمع الدراسااة، واساات،دمت الباحثة اسااتبان375)
ة المديرين ألبعاد القيادة التحويلية متوساااطة، وكذلك التماثل التنظيمي، وتوصااالت نلى أن درجة ممارساااوالقيادة التحويلية 

المتغيرين، وقد أوصااات الباحثة بتنظيم وجود عالقة موجبة  ات داللة نحصاااائية بين ودرجة ممارساااة التماثل التنظيمي، 
 . دورات تدريبية وتثقيفية لمديرل المدارد حول ماهية القيادة التحويلية

أثر التغيير على مستوأ رضا العاملين بلركة     ) بعنوان: رسالة  بإجراا أيضاً  (2012 )دحالن،قام الباحث قد و
توزيع الكهرباا بمحافظات نزة(، وهدفت نلى دراساااااااة أثر البيدة الجديدة على العاملين ومساااااااتوأ رضااااااااهم، ولتحقيق 

 :منها ،وأظهرت الدراسااااااة عدة نتائج موظفًا، (260) تكونت مناألهدا  قام بتطبيق اسااااااتبانة على عينة طبقية منتظمة 
رجة متوساااااطة لدأ العاملين المنقولين، وعدم وجود فروق  ات داللة نحصاااااائية تعزأ نلى العمر وعدد وجود رضاااااا بد

توجد فروق  ات داللة ؛ ن  سااانوات ال،برة وعدد سااانوات ال،دمة والمساااتوأ التعليمي باساااتثناا مجال فهم عملية التغيير   
  .نحصائية لصالح الذين مستواهم التعليمي دبلوم

هدفت نلى  التحويلية في ندارة التغيير التنظيمي( القيادة )أثر بعنوان: دراساااة (2011 ماد،)ح أجرأ فقد وأيضاااًا
وصاال أبعاد القيادة التحويلية، والمسااببات الداخلية وال،ارجية للتغيير التنظيمي، ودراسااة أثر القيادة التحويلية في عملية   

توزيع استبانة على العاملين في مستلفى الهالل األحمر      التغيير التنظيمي، ومدأ التفاعل بين عناصرهما، وقام الباحث ب 
ارتباث معنوية  ةوجود عالق عدة نتائج؛ أهمها وقد أظهرت الدراسة ،فرًدا (50)بدملق بلكل علوائي، وبلغ حجم العينة    

  .موجبة بين أبعاد القيادة التحويلية والتغيير التنظيمي
ماليزيا بإجراا دراساااااة بعنوان: هل يعزز أسااااالوب   ( في(May & Ramayhd, 2010قام كل من كذلك فقد و

 Does transformational leadership styleيااا حااالااة التعليم العااالي بماااليز  -القيااادة التحويليااة االلتزام بااالتغيير 
foster commitment to change?تبحث هذه الدراسااة في تأثير أساالوب القيادة التحويلية على التزام الموظفين  (، و

لم تتمكن فالتنظيمي بالتغيير في سااااياق التعليم العالي عندما حدثت موجة من التغييرات بساااابب ملااااكلة نظام التصاااانيل، 
ا بلااكل تطوعي في ( محاضااًر458( جامعة في العالم، وقد شااارك )200الجامعات الماليزية من الوصااول نلى أفضاال ) 

هذه الدراسة، وأشارت النتائج نلى أن اثنين من أبعاد أسلوب القيادة التحويلية وهما )التأثير المثالي والدافع اولهامي( لهما  
  .عالقة نيجابية مع االلتزام الل،صي بالتغيير

قيادة التحويلية في ندارة   عالقة مكونات ال  ) بعنوان: دراساااااااة بإجراا  (2007 )العبادل،  الباحث   قام  فقد  وأخيرًا
اسااتبانة طبق وهي دراسااة تحليلية آلراا عينة من مت،ذل القرارات في بعض المصااار  العراقية، اساات،دم فيها ( التغيير

( مديرا ورئيس فرع، واسااااااات،دم المنهج   32على أربعة مصاااااااار  عراقية اختيرت بالعينة العلاااااااوائية وطبقت على )        
بين مكونات القيادة  معنوية موجبة وجود عالقة ارتباث أبرزها ؛عة من النتائجوتوصااااال نلى مجمواالرتباطي الوصااااافي 
وأن هذا المفهوم هو أكثر المفاهيم القيادية المالئمة لقيادة التغيير، بينمـاااااااا قـااااااادمت الدراسـاااااااة   ،التحويلية وندارة التغيير

ن أن يلكل األسلوب التقليدل نمو جا ن  ال يمك ؛توصـاااية بـاااضرورة استجابة منظمات األعمال بصورة سريعة للتغيرات 
 قادرا على قيادة التغيير.

 :التعقيب على الدراسات السابقة
 أهدافها تمحورت التي (م2018نلى  2007)أجريت في الفترة مابين التي  عدد من الدراسااااااات تم اسااااااتعراض

وااللتزام التنظيمي والرضااااااااا والتماثل     والتغيير اوبداع  :مثل  ،األخرأ المتغيرات ببعض التحويلية  القيادة  عالقة  حول
والتي منها ، وسوريا وماليزيا والمملكة المتحدة والسعودية    األردن وفلسطين والعراق ، نحو: في بيدات متعددة الوظيفي، 

 ،التغييرمكونات القيادة التحويلية في ندارة في العراق التي تناولت عالقة  (2007العبادل، )وعلى سااابيل المثال دراساااة  
 )حماد،( في ماليزيا التي تناولت عالقة القيادة التحويلية بااللتزام بالتغيير، ودراسااااااة 2010، رامايهبو مالودراسااااااة )
في  (2013)الزعبي،  ، وكذلك دراسااااةثر القيادة التحويلية في ندارة التغيير التنظيميأ في دملااااق التي درساااات (2011
)الحساااايني والبلتاجي،  ، ودراسااااةالقيادة التحويلية وعالقتها بالتماثل التنظيمي أبعاددرجة ممارسااااة  التي درساااات األردن
ية    حول عالقة   (2016 يادة التحويل كار ب الق لك                االبت باحثين في ت نات التي اسااااااات،دمها ال يا ، وقد تنوعت أدوات جمع الب
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في نثراا المحتوأ لحالية في الدراساااااة اوقد تمت االساااااتفادة من تلك الدراساااااات الدراساااااات، وتنوعت منهجياتها كذلك، 
 النظرل واختيار األداة األنسب، وفي مقارنة النتائج التي تم التوصل لها في هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة.

محاور ندارة التغيير  عالقتها ب أبعاد القيادة التحويلية و   وما يميز الدراساااااااة الحالية أنها تناولت درجة ممارساااااااة            
 .من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها في األردن المدارد الحكومية في محافظة الزرقااالتنظيمي لدأ مديرل 

 .رتباطي لالئمته لموضوع الدراسة الحاليةتم است،دام المنهج الوصفي واال :منهجية الدراسة
مدرسااة حكومية في محافظة الزرقاا يعمل  (034)لتحقيق أهدا  الدراسااة أجريت على مجتمع يضاام   :مجتمع الدراسؤؤة

 :معلم ومعلمة، موزعة على النحو األتي (8665)فيها
 (: توزيع أفراد مجتمع الدراسة1جدول)

 عدد المعلمات اإلناث عدد المعلمين الذكور عدد المعلمين عدد المدارس الحكومية المديرية

 2549 1514 4063 147 الزرقاا األولى

 1218 1052 2069 111 الزرقاا الثانية

 1653 879 2533 82 لواا الرصيفة
   8665 340 المجموع

شاااكلوا ما نسااابته   ومعلمًة معلمًا (376)تم اختيار عينة الدراساااة بالطريقة العلاااوائية البسااايطة ن  بلغت    :عينة الدراسؤؤؤة

 : لك (2) الجدول ويبين( من مجتمع الدراسة، 4.3%)

 
 
 

 (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس والمؤهل والخبرة2جدول)

 الجنس
 178  كر

 198 أنثى

 376  المجموع

 المؤهل
 282 بكالوريود

 94 دراسات عليا

 376  المجموع

 ال،برة

 88 سنوات 5أقل من 

5- 10 106 

 182 سنوات 10أكثر من 

 376  المجموع

 :داتا الدراسةأ
التي أعدها باد وافيلو     (MLQ-5X)القيادة متعددة العوامل     مقياد في ضاااااااوا  :اسؤؤؤؤؤؤؤتبانة أبعاد القيادة التحويلية       :أواًل

(Bass&Avolio, 1995) ي  للمقياد، ونعادة   القيادة التحويلية بعد الترجمة      تطوير اساااااااتبانة أبعاد      ، تم نة بعض  اصااااااا

تعد واحدة من أكثر األدوات المساات،دمة على نطاق واسااع  MLQالمفردات لتتناسااب مع بيدة المدرسااة، ويجدر الذكر أن 

بة لكل من التقييم الذاتي للز                   عيم وتقييم التي تم اختبارها لقياد سااااااالوكيات القيادة التحويلية والمعامالت، وهي مناسااااااا
 (.Bass &Avolio 1997المرؤوسين لملرفهم )

( فقرة، وتتم اوجابة على االسااتبانة باختيار نحدأ اوجابات اآلتية: دائمًا ويعطى 20ويبلغ عدد فقرات المقياد )
بًا ويعطى الوزن )   5الوزن ) نًا ويعطى الوزن   4(، ونال بدًا ويعطى ا 2(، ونادرًا ويعطى الوزن ) 3) (، وأحيا لوزن (، وأ

(1.) 
وللتعر  نلى مسااتوأ التقدير تم اعتماد المتوسااطات الحسااابية وجابات أفراد العينة لتكون مؤشاارًا على مسااتوأ 
التقدير باالعتماد على المعيار التالي في الحكم على تقدير المتوسطات الحسابية، و لك بتقسيم مستويات التقدير نلى ثالثة      

 التالية: المعادلة على االعتمادب من،فض(و متوسط،و )مرتفع،مستويات 
 (1.33=3ة5 - 1 = المستويات عددةاألدنى للبدائل الحد –)الحد األعلى للبدائل 

  :فتصبح بعد  لك التقديرات كالتالي

 من،فضًا. مؤشرًا (2.33)قل من أو يساول أ .1

 متوسطًا. مؤشرًا (3.67)تساول  أو من قلأو (2.34)كبر أو تساول أ .2

 مرتفعًا. مؤشرًا (3.68)كبر من أو تساول أ .3
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 (4)تم التحقق من صاادق االختبار باساات،دام صاادق المحكمين، و لك بعرضااه بصااورته األولية على   الصؤؤدق الظاهري: 
تم اوبقاا ، من المحكمين المت،صااااصااااين باودارة التربوية والقياد والتقويم، وتم األخذ بتعديالتهم، وآرائهم واقتراحاتهم 

هذه النساااابة قيمة مقبولة يتم في ضااااوئها الحذ  أو   وتعد المحكمين، من (%80)فقرات التي اتفق عليها أكثر من على ال
 .التعديل، حيث لم يتم حذ  أل فقرة

تم التحقق من صاااادق المقياد باساااات،دام صاااادق االتساااااق الداخلي  صؤؤؤؤدق االتسؤؤؤؤاق الداخلي لمقياس القيادة التحويلية:
( معلمة تم اختيارهم علااااوائيا من 30بحساااااب االرتباث بين درجة الفقرة والدرجة الكلية على عينة اسااااتطالعية بلغت ) 

 ( يبين معامالت االرتباث:3داخل المجتمع، ولم يتم ندخالهم في عينة الدراسة، والجداول )
(: صدق البناء الداخلي لمقياس القيادة التحويلية بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على 3جدول)

 (30الفقرة والدرجة الكلية )ن=
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 .404 6 .449 11 .400 16 .525 

2 .641 7 .425 12 .336 17 .391 

3 .485 8 .342 13 .451 18 .468 

4 .410 9 .389 14 .533 19 .403 

5 .442 10 .310 15 .319 20 .320 

تراوحت معامالت االرتباث بين  ن ( بأنه تحقق للمقياد مؤشاارات صاادق بناا داخلي جيدة، 3) يتبين من الجدول
(0.310-0.641.) 

باست،دام معادلة كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي على   االستبانة  تم التحقق من دالالت ثبات ثبات مقياس القيادة التحويلية: 
 :االستبانة( يبين معامالت ثبات 4(، والجدول )30 ات العينة االستطالعية )ن=

 لفا لالتساق الداخلي لمقياس القيادة التحويلية(: معامالت كرونباخ أ4جدول)
 معامل الثبات البعد

 89. التأثير المثالي

 88. الدافعية اولهامية

 85. االستثارة العقلية

 87. االعتبارية الفردية

 91. الكلي

(، وتعد  0.89 -0.85)( ولألبعاد تراوحت بين   0.91( أن معامل الثبات للمقياد ككل بلغ )     4يتبين من الجدول) 
 هذه القيم للثبات مناسبة.

في ضااوا االطالع على األدب النظرل، والدراسااات السااابقة ومنها فقرات اسااتبانة    اسؤؤتبانة محاور إدارة التغيير: :ثانيًا
 تم تطوير ،(2005قاسااااااامي،   )محاور ندارة التغيير لدأ   كذلك االطالع على   (، و7200اسااااااات،دمه الباحث )العبادل،        
( فقرات، 5محاور رئيسااااة وهي: )هيكلية ) ة( فقرة تم توزيعها على أربع18من ) المكون ،اسااااتبانة محاور ندارة التغيير

االساااااااتبانة باختيار نحدأ اوجابات          ن( فقرات(، وتتم اوجابة ع  5( فقرات، ووظيفية ) 4( فقرات، وسااااااالوكية ) 4وفنية ) 
مًا ويعطى الوزن )    ية: دائ نًا ويعطى الوزن)   4بًا ويعطى الوزن ) (، ونال 5اآلت (، 2(، ونادرًا ويعطى الوزن ) 3(، وأحيا

 (.1وأبدًا ويعطى الوزن )
وللتعر  نلى مسااتوأ التقدير تم اعتماد المتوسااطات الحسااابية وجابات أفراد العينة لتكون مؤشاارًا على مسااتوأ 

طات الحسابية، و لك بتقسيم مستويات التقدير نلى ثالثة     التقدير باالعتماد على المعيار التالي في الحكم على تقدير المتوس 
 التالية: المعادلة على باالعتماد من،فض(و متوسط،و )مرتفع،مستويات 

 (1.33=3ة5 - 1 = المستويات عددةاألدنى للبدائل الحد –)الحد األعلى للبدائل 
  :التاليعلى النحو فتصبح بعد  لك التقديرات 

 من،فضًا. مؤشرًا (2.33)قل من أو يساول أ .1

 متوسطًا. مؤشرًا (3.67)تساول  أو من قلأو (2.34)كبر أو تساول أ .2

 مرتفعًا. مؤشرًا (3.68)كبر من أو تساول أ .3

تم التحقق من صاااادق االختبار باساااات،دام صاااادق المحكمين، و لك بعرضااااه الصؤؤؤؤدق الظاهري السؤؤؤؤتبانة إدارة التغيير: 
من المحكمين المت،صاااااصاااااين في اودارة التربوية، والقياد والتقويم، وتم األخذ بتعديالتهم   (4)بصاااااورته األولية على 
هذه النسااااااابة قيمة      وتعد  المحكمين، من (%80)تم اوبقاا على الفقرات التي اتفق عليها أكثر من   فوآرائهم واقتراحاتهم،  

 .مقبولة يتم في ضوئها الحذ  أو التعديل، حيث لم يتم حذ  أل فقرة
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ساق الداخلي الستبانة إدارة التغيير:       ساق الداخلي بحساب          صدق االت ست،دام صدق االت تم التحقق من صدق المقياد با
تم اختيارهم علاااااااوائيا من داخل      ا( معلم 30االرتباث بين درجة الفقرة والدرجة الكلية على عينة اساااااااتطالعية بلغت )          

 ( يبين معامالت االرتباث:5ول )المجتمع، ولم يتم ندخالهم في عينة الدراسة، والجدا
(: صدق البناء الداخلي الستبانة إدارة التغيير بحساب معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة على الفقرة 5جدول)

 (30والدرجة الكلية )ن=
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 .464 7 .525 13 .304 

2 .581 8 .391 14 .452 

3 .485 9 .468 15 .400 

4 .410 10 .403 16 .336 

5 .442 11 .320 17 .451 

6 .313 12 .437 18 .532 

تراوحت معامالت االرتباث بين ف( أنه تحقق للمقياد مؤشاااااارات صاااااادق بناا داخلي جيدة، 5يتبين من الجدول)
(0.304-0.581.) 

ساق الداخلي على    االستبانة  تم التحقق من دالالت ثبات  الثبات الستبانة إدارة التغيير:  ست،دام معادلة كرونباخ ألفا لالت با
 :االستبانة( يبين معامالت ثبات 6(، والجدول)30 ات العينة االستطالعية )ن=

 (: معامالت كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي لمقياس إدارة التغيير6جدول)
 معامل الثبات البعد

 84. التغيير الهيكلي

 87. التغيير الفني

 85. التغيير السلوكي

 88. التغيير الوظيفي

 90. الكلي

ياد ككل بلغ )        6يتبين من الجدول )  بات للمق عاد تراوحت بين )   0.90( أن معامل الث (، 0.88 -0.84(، ولألب
 وتعد هذه القيم للثبات مناسبة.

 إجراءات الدراسة: 
 تباع اوجرااات اآلتية:اتم التوصل نلى نتائج الدراسة من خالل 

 مراجعة األدب النظرل والدراسات السابقة المتعلقة بالقيادة التحويلية، وندارة التغيير. .1

 والثبات. ،وحساب معامالت الصدق ل،البحث عن المقاييس ونعدادها بما يتالام مع الدراسة، وبناا األدب النظر .2

 كتاب تسهيل المهمة من وزارة التربية والتعليم لتطبيق الدراسة على العينة.الحصول على  .3

 تطبيق المقاييس على المعلمين والمعلمات داخل مدارسهم. .4

 است،دام الرزمة اوحصائية لتحليل البيانات والحصول على نتاج الدراسة. .5
 :متغيرات الدراسة

تأثير المثالي، والدافعية اولهامية، واالستثارة العقلية، واالعتبارية المتغير المستقل: أبعاد القيادة التحويلية وهي: )ال .1
 الفردية(.

 المتغير التابع: محاور ندارة التغيير وهي: )التغيير الفني، والتغيير الهيكلي، والتغيير السلوكي، والتغيير الوظيفي(. .2
 :المعالجة اإلحصائية

 تم است،دام المعالجة اوحصائية اآلتية:
للسااؤال األول والثاني تم اساات،دام حساااب المتوسااطات الحسااابية، واالنحرافات المعيارية السااتجابات أفراد عينة 

الساااااااؤال الثالث تم اسااااااات،دام تحليل التباين متعدد  ن الدراساااااااة على المقياد ككل، وعلى المحاور الفرعية، ولإلجابة ع
باين      ( لمعرفة داللة الفروق، ولمعرفة ألل     MANOVAالمتغيرات ) يل الت من المتغيرين تعود الفروق تم اسااااااات،دام تحل

(، ولمعرفة اتجاه الفروق تم اسااااااات،دام اختبار شاااااااافيه للمقارنات البعدية، ولإلجابة عن              Tow Way ANOVAالثنائي ) 

 للسؤال الرابع تم حساب معامل ارتباث بيرسون.
 :نتائج الدراسة

ويلية لدأ مديرل المدارد الحكومية في محافظة الزرقاا من الساؤال األول: ما درجة ممارساة أبعاد القيادة التح  
 وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها؟
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لإلجابة عن السااؤال تم حساااب المتوسااطات الحسااابية، واالنحرافات المعيارية السااتجابات أفراد عينة الدراسااة      
 ( يبين  لك:7على المقياد ككل وعلى األبعاد الفرعية، والجدول )

متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على المقياس ككل (: ال7جدول)
 وعلى األبعاد الفرعية

 المستوى الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد

 متوسط 1 90. 3.65 التأثير المثالي

 متوسط 2 96. 3.64 الدافعية اولهامية

 متوسط 3 92. 3.62 العقليةاالستثارة 

 متوسط 4 84. 3.56 االعتبارية الفردية

 متوسط 83. 3.6231 الكلي

( أن مسااااااتوأ القيادة التحويلية لدأ مديرل المدارد الحكومية في محافظة الزرقاا من 7) يتضااااااح من الجدول
 .(0.83وبانحرا  معيارل )(، 3.62وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها قد جاا متوسطًا بمتوسط حسابي )

(، وبانحرا  3.65وقد حل بعد )التأثير المثالي( في المرتبة األولى، وبمسااااتوأ متوسااااط وبمتوسااااط حسااااابي )
(، بينما جاا بعد )االعتبارات الفردية( في المرتبة األخيرة، وبمساااااتوأ متوساااااط، وبمتوساااااط حساااااابي    0.90معيارل )

 (.0.84وبانحرا  معيارل ) (3.56)
ثاني: ما درجة ممارسااااااة محاور ندارة التغيير التنظيمي لدأ مديرل المدارد الحكومية في محافظة السااااااؤال ال

 الزرقاا من وجهة نظر المعلمين والمعلمات فيها؟ 
لإلجابة عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على المقياد       

 ( يبين  لك:8اور الفرعية، والجدول )ككل، وعلى المح
 (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على المقياس ككل، وعلى المحاور الفرعية8جدول)

 الدرجة الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المحور

 متوسطة 3 99. 3.62 التغيير الهيكلي

 متوسطة 4 98. 3.43 التغيير الفني

 متوسطة 2 1.00 3.63 التغيير السلوكي

 مرتفعة 1 99. 3.70 التغيير الوظيفي

 متوسطة 93. 3.60 الكلي

( أن درجة ممارسااااة ندارة التغيير التنظيمي لدأ مديرل المدارد الحكومية في محافظة 8يتضااااح من الجدول )
(، وبانحرا  معيارل 3.60المعلمين والمعلمات فيها قد جاات متوسااااااطة بمتوسااااااط حسااااااابي ) الزرقاا من وجهة نظر 

(، وبانحرا  3.70(، وقد حل محور)التغيير الوظيفي( في المرتبة األولى، وبدرجة مرتفعة وبمتوساااط حساااابي )0.93)
(، 3.43وبمتوسااااط حسااااابي )( بينما جاا محور)التغيير الفني( في المرتبة األخيرة، وبدرجة متوسااااطة، 0.99معيارل )

 (.0.98وبانحرا  معيارل )
السؤال الثالث: هل توجد فروق  ات داللة نحصائية تعزأ لمتغيرات الدراسة الجنس، وسنوات ال،دمة )ال،برة( 

 والمؤهل العلمي؟
تغيير لإلجابة عن الساااؤال تم حسااااب المتوساااطات الحساااابية، واالنحرافات المعيارية للقيادة التحويلية، وندارة ال 

 ( يبين  لك:9تبعًا لمتغيرات الجنس وال،برة والمؤهل العلمي، والجدول )
(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقيادة التحويلية وإدارة التغيير تبعًا لمتغيرات الجنس والخبرة 9جدول)

 والمؤهل العلمي
 إدارة الذات القيادة التحويلية   المتغير

 الجنس

  كر

 3.2522 3.2354 المتوسط الحسابي

 178 178 العدد

 89771. 74758. االنحرا  المعيارل

 أنثى

 3.9192 3.9717 المتوسط الحسابي

 198 198 العدد

 84987. 75088. االنحرا  المعيارل

 المؤهل العلمي
 بكالوريود

 3.6379 3.6688 المتوسط الحسابي

 282 282 العدد

 89695. 80172. االنحرا  المعيارل

 3.5000 3.4862 المتوسط الحسابي دراسات عليا
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 إدارة الذات القيادة التحويلية   المتغير

 94 94 العدد

 1.03291 91491. االنحرا  المعيارل

 ال،برة

 سنوات 5قل من أ

 3.2904 3.3011 المتوسط الحسابي

 88 88 العدد

 92694. 77856. االنحرا  المعيارل

 سنوات10نلى  -5من 

 3.3690 3.4689 المتوسط الحسابي

 106 106 العدد

 1.05047 93565. االنحرا  المعيارل

 سنوات10أكثر من 

 3.8913 3.8687 المتوسط الحسابي

 182 182 العدد

 76700. 71887. االنحرا  المعيارل

السااااتجابات أفراد العينة على مقياسااااي ( وجود فروق ظاهرية بين المتوسااااطات الحسااااابية 9يتبين من الجدول )
 القيادة التحويلية وندارة التغيير تبعًا لمتغيرات الجنس والمؤهل العلمي وال،برة.

( يبين 10(، والجدول ) MANOVAولمعرفة داللة تلك الفروق تم اسااااااات،دام تحليل التباين متعدد المتغيرات )           

 نتائج التحليل:

( لمعرفة داللة الفروق في كل من القيادة MANOVAد المتغيرات )(: نتائج تحليل التباين متعد10جدول )

 والمؤهل العلمي والخبرةتبعًا لمتغيرات الجنس التحويلية وإدارة التغير 
 مستوى الداللة قيمة )ف( المناظرة القيمة األثر

 Hotelling's Trace .215 38.936 .000الجنس 

 Hotelling's Trace .009 1.575 .208المؤهل 

 Wilks' Lambda .942 5.508 .000ال،برة 

القيادة التحويلية وندارة التغيير تعزأ لمتغير المؤهل     كل من  ( عدم وجود فروق في  10يتضاااااااح من الجدول )  
(، ومساااااااتوأ 1.575(، وقيمااة ) ( المناااظرة= ) Hotelling's Trace( = )0.009فكاااناات قيمااة هوتلنج )  ،العلمي

 (. 0.208داللتها=)
القيادة التحويلية وندارة التغيير تعزأ لمتغير الجنس، فكانت قيمة هوتلنج        كل من  وتبين وجود فروق في كل من 

(Hotelling's Trace( = )0.215( =المناظرة ) ( وقيمة ،)0.000(، ومستوأ داللتها=)38.936.) 

(، وقيماااة ) ( Wilks' Lambda( = )0.942ن وجود فروق تعزأ لل،برة، فكاااانااات قيماااة ويلكس )  تبيو

 (.0.000(، ومستوأ داللتها=)5.508المناظرة= )
(، Tow Way ANOVAولمعرفة في أل من المتغيرين تعود تلك الفروق تم اسااااااات،دام تحليل التباين الثنائي )        

 ( يبين  لك:11والجدول)
 
 

( لداللة الفروق في كل من القيادة التحويلية Tow Way ANOVAلتباين الثنائي )(: تحليل ا11جدول)

 وإدارة التغيير تبعًا للجنس والخبرة

 المتغير مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة)ف(
مستوى 
 الداللة

 الجنس
 000. 68.407 36.722 1 36.722 القيادة التحويلية

 000. 40.292 29.038 1 29.038 ندارة التغيير

 الكلية
 000. 10.478 5.625 2 11.250 القيادة التحويلية

 000. 12.419 8.951 2 17.901 ندارة التغيير

 جنس*خبرة
 708. 346. 186. 2 371. القيادة التحويلية

 812. 208. 150. 2 300. ندارة التغيير

 ال،طأ
   537. 370 198.624 التحويليةالقيادة 

   721. 370 266.656 ندارة التغيير

 الكلي المصحح
    375 260.814 القيادة التحويلية

    375 326.632 ندارة التغيير
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ية وندارة التغيير تعزأ لمتغير الجنس،      11يتبين من الجدول )  يادة التحويل بلغت  ف( وجود فروق في كل من الق
( يالحظ أن الفروق 9( على التوالي، ومن خالل المتوسااطات الحسااابية في الجدول )40.292، 68.407قيمتي ) (= )

 تعود لصالح اوناث.
تحويلية وندارة التغيير تبعًا لمتغير ال،برة، تم اسااات،دام اختبار شاااافيه ولمعرفة اتجاه الفروق في كل من القيادة ال

 ( يبين  لك:12للمقارنات البعدية، والجدول )

(: نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية التجاه الفروق في كل من القيادة التحويلية وإدارة التغيير 12جدول)
 تبعًا لمتغيري الجنس والخبرة

 الداللة الخطأ المعياري متوسط الفرق الخبرة )ص( )س(الخبرة  المتغير

 القيادة التحويلية

 5أقل من
 سنوات

 285. 10566. -1677.- سنوات5-10

 000. 09513. *5675.- سنوات10أكثر من 

 000. 08952. *3998.- سنوات10أكثر من  سنوات10 -5

 ندارة التغيير

 5أقل من
 سنوات

 814. 12243. -0786.- سنوات5-10

 000. 11022. *6009.- سنوات10أكثر من 

 000. 10372. *5224.- سنوات10أكثر من  سنوات10 -5

( أن الفروق في كاال من القيااادة التحويليااة وندارة التغيير بين  ول ال،برة )أكثر من  12يالحظ من الجاادول )
ساااانوات( من ناحية أخرأ، ولصااااالح  ول ال،برة  10-5و)ساااانوات(،  5ساااانوات( من ناحية، و ول ال،برة )أقل من10

 سنوات(؛ أل أن الفروق لصالح ال،برة األعلى.10)أكثر من 
 السؤال الرابع: ما طبيعة العالقة بين أبعاد القيادة التحويلية، والمحاور األساسية إلدارة التغيير؟

أفراد عينة الدراساااااة على مقياد القيادة لإلجابة عن الساااااؤال تم حسااااااب معامل ارتباث بيرساااااون بين درجات  
 ( يبين  لك:13التحويلية وأبعاده، ومقياد ندارة التغيير ومحاوره، والجدول )

(: معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس القيادة التحويلية وأبعاده 13جدول )
 ومقياس إدارة التغيير ومحاوره

 إدارة التغيير التغيير الوظيفي التغيير السلوكي التغيير الفني التغيير الهيكلي 

 **79. **77. **72. **72. **73. التأثير المثالي

 **71. **69. **65. **66. **66. الدافعية اولهامية

 **71. **64. **68. **67. **66. االستثارة العقلية

 **72. **68. **69. **66. **67. االعتبارية الفردية

 **81. **77. **76. **75. **75. القيادة التحويلية

( وجود عالقة ارتباطيه  ات داللة نحصاااااائية بين القيادة التحويلية وأبعادها، وبين ندارة 13يالحظ من الجدول )
 (.0.81لتغيير )بلغ معامل االرتباث بين الدرجة الكلية للقيادة التحويل وبين الدرجة الكلية ودارة افالتغيير ومحاوره، 

 :مناقشة النتائج والتوصيات
أشااااارت نتائج السااااؤال األول حول درجة ممارسااااة أبعاد القيادة التحويلية لدأ مديرل المدارد الحكومية في   -

(، وبانحرا  3.62محافظة الزرقاا نلى أن مساااااااتوأ ممارساااااااة أبعاد القيادة قد جاا متوساااااااطًا، بمتوساااااااط حساااااااابي )
مهارات مديرل المدارد في القيادة التحويلية،  لتنميةتوفر برامج تدريبية عدم وقد يعزأ الساااااابب نلى  ،(0.83معيارل)
أيضاااااااًا نلى الطريقة التي يتم من خاللها اختيار مديرل المدارد التي تعطي العدد األكبر من النقاث         السااااااابب   وقد يعزأ 

تم نخضاع المديرين عند اختيارهم لورشة تقيمية لقياد واختبار مهاراتهم،   ، ن  ننه ال يلسنوات ال،برة واللهادات العلمية  
 (2018( و)الدهلان، 2013وقد اتفقت هذه النتيجة مع )الزعبي، 

 ،حل ُبعد )التأثير المثالي( في المرتبة األولى، بمسااتوأ متوسااط أشااارت نتائج هذا السااؤال أيضااًا نلى أنه قد  وقد
، وهو البعُد الذل يعني بسااالوك القائد األخالقي الذل من خالله (0.90( وبانحرا  معيارل )3.65وبمتوساااط حساااابي ) 

أن  المدارد يحاولون  يرل وقد يعزأ السااااااابب لتلك النتيجة نلى أن مد       يحظى بإعجاب واحترام وتقدير المرؤوساااااااين،     
من و لك يظهروا المثالية في تصااااارفاتهم وأفعالهم ليكونوا مصااااادر احترام وتقدير من المعلمين والطلبة وأولياا األمور، 

خالل االهتمام بمظهرهم الالئق ومراقبة تصااارفاتهم وكلماتهم وردود أفعال المرؤوساااين اتجاهها، و لك ألنها تؤثر عليهم 
، على هيبتهم كقادة في المجموعة، وعلى كونهم أيضا قدوة لغيرهم مالجتماعية أسواا أكانت على مكانتهم ا ؛بلكل مباشر

 (.2014وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )الفريجي،
( وبانحرا  3.62بمسااااتوأ متوسااااط وبمتوسااااط حسااااابي )   وقد جاا ُبعد )الحافز اولهامي( في المرتبة الثانية، 

المدرسااااااة  والرسااااااالة ومحاولة تحقيقها، وبالكيفية التي يجعل بها مدير وهو البعد الذل يرتبط بالرؤية ،(0.96معيارل )



2021

 
 

415 

المعلمين يلاااااااتركون في تحقيق األهدا ، وفي صااااااانع القرارات، وقد تعزأ تلك النتيجة نلى أن من أهم أهدا  برنامج        
 بلكل تلاركي.تطوير المدرسة والمديرية الذل تمت اوشارة نليه سابقًا هو وضع رؤية ورسالة مبنية على الحاجات و

( وبانحرا  3.62وبمتوسط حسابي ) ،وبمستوأ متوسطأما بعد )االستثارة الفكرية( فقد جاا في المركز الثالث 
األفكار الجديدة للمرؤوسين، وهو أمر مهم جدا  ة، ن  نن هذا البعد يتعلق بذكاا القائد وقدرته على استثار (0.92معيارل )

 .(Fragouli, E. 2018)ودارة التغيير كما جاا في دراسة 

  (3.56جاا بعد )االعتبارات الفردية( في المرتبة األخيرة، وبمستوأ متوسط أيضًا، وبمتوسط حسابي ) هذا وقد
نلى في هذه النتيجة وقد يعزأ الساابب ، وهو البعد الذل يهتم بحاجات ورنبات المرؤوسااين، (0.84وبانحرا  معيارل )

وحصاااااار حاجاتها لدأ العاملين ولدأ أنفسااااااهم في المدرسااااااة، و لك   ،نمية المهنيةبالت يرينعدم االهتمام لدأ بعض المد
 نظرًا لكثرة أعبائهم اودارية. النلغالهم باألمور اودارية على حساب األمور الفنية

سؤال الثاني الذل    قد و - شارت نتائج ال حول درجة ممارسة محاور ندارة التغيير التنظيمي لدأ مديرل  تمحور أ
المدارد الحكومية، نلى أن درجة ممارسااااة ندارة التغيير التنظيمي لديهم قد جاات بدرجة متوسااااطة، بمتوسااااط حسااااابي 

مهارات تحساااااين (، وقد يعزأ السااااابب نلى أنه ال تتوفر برامج تدريبية تركز على 0.93(، وبانحرا  معيارل )3.60)
 في ندارة التغيير.مديرل المدارد 

(، وبانحرا  3.70وبمتوساااااط حساااااابي )   وقد حل محور)التغيير الوظيفي( في المرتبة األولى وبدرجة مرتفعة
وهو المحور الذل يعنى بأن يعر  كل فرد في المدرسااااة ما هي المهام المسااااندة نليه حسااااب وصاااافه   ،(0.99معيارل )

نلى ارتباث هذا المحور باالسااتفادة القصااوأ من العاملين في هذه النتيجة الساابب وقد يعزأ  الوظيفي وجدول التلااكيالت،
وهو مطلب أساااااااسااااااي في اودارة  المهام،في المدرسااااااة، ووضااااااع برامج وخطط للعمل ومنها جدول الدرود وتوزيع 

 .نجاز األعمال وننهاا المنهاج في الوقت المحددالمدرسية و
(، 3.63في المرتبة الثانية وبدرجة متوسااااااطة، وبمتوسااااااط حسااااااابي )  هذا وقد جاا محور)التغيير الساااااالوكي( 

وهو المحور الذل يتعلق باألدوار والسااااااالوكيات التي يدعمها مدير المدرساااااااة لي،لق ثقافة            (،1.00وانحرا  معيارل ) 
وبناا العالقات،  تنظيمية محابية للتقدم وللتغيير الهاد  نحو الجودة اللااااملة، من خالل الدعم والعناية بالموارد البلااارية،

 والتحول نحو النمط الديموقراطي والتمكين والمساالة الموضوعية.
( وانحرا  معيارل 3.62وجاا محور )التغيير الهيكلي( بالمرتبة الثالثة وبدرجة متوساااطة، بمتوساااط حساااابي ) 

ع العادل لألدوار والت،ا  .(، وهو المحور الذل يعنى ببناا الهياكل الرأساااااااية واألفقية للكادر في المدرساااااااة، للتوزي    99)
القرارات واوجرااات المناسااااابة، فيوجد في العديد من المدارد توزيع أفقي وتفويض صاااااالحيات، للمفرق الم،تلفة التي  

 منها فريق التطوير ومنسقي المجاالت نال أنها نير مفّعلة باللكل الالزم والكافي.
(، 3.43وبدرجة متوساااااااطة، وبمتوساااااااط حساااااااابي )       ،ةجاا محور)التغيير الفني( في المرتبة األخير   هذا وقد  

 وقد تعزأ هذه النتيجة كون اوطار الفني مرتبط باساااااااتثمار الموارد الداخلية وال،ارجية              ، (0.98وبانحرا  معيارل )  
في الموارد كون شحيحة في بعض المدارد أو نير متاحة ألسباب متعددة منها النق     تالتي قد  ،تكنولوجيا المعلوماتو

شااااااراكات  بعقدتوفر مسااااااؤول م،ت  عن العهدة في المدرسااااااة، باوضااااااافة نلى أن معظم اودارات ال ترنب  أو عدم 
 مع أفراد المجتمع كونها أمور بحاجة نلى جهد نضافي ومتابعة. مسواا مع مؤسسات أ ؛خارجية
أفراد العينة  أشااارت نتائج السااؤال الثالث نلى وجود فروق ظاهرية بين المتوسااطات الحسااابية السااتجابات قد و -

اتضاااح عدم وجود فروق فوالمؤهل العلمي وال،برة، تبعًا لمتغيرات الجنس على مقياساااي القيادة التحويلية وندارة التغيير 
في كاال من القيااادة التحويليااة وندارة التغيير تعزأ لمتغير المؤهاال العلمي، بينمااا تبين وجود فروق في كاال من القيااادة   

عزأ لمتغير الجنس وهي فروق تعود لصاااالح اوناث، وفروق بين  ول ال،برة لصاااالح ال،برة  التحويلية وندارة التغيير ت
 تعاقبو لك كون المعلم  و ال،برة األعلى أصااابح أقدر على الحكم ورؤية األمور اودارية بلاااكل أوضاااح بحكم   ،األعلى

لح اوناث كونهن يعملن في مدارد   ، وتعزأ الفروق لصااااااااابأنماث م،تلفة أثناا فترة خدمته في الميدان          عليه اودارات 
اوناث، وهي مدارد تتميز بااللتزام والتنافسااااية والرنبة في نحداث تغيير مقارنًة بمدارد الذكور، و لك بساااابب طبيعة 

، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسااة )الدهلااان،  فهي تسااعى وثبات وجودها في المراكز القيادية، المرأة وحساااساايتها للنقد 
2019.) 

والمحاور األسااااساااية   أشاااارت نتائج الساااؤال الرابع حول طبيعة العالقة بين أبعاد القيادة التحويلية  وأخيرًا فقد -
، أل أنه كلما ارتفع مساااااتوأ القيادة التحويلية لدأ نلى وجود عالقة ارتباطيه  ات داللة نحصاااااائية بينهما ،ودارة التغيير

على الذين يمتلكون مهارات القائد التحويلي قادرون  يرينبعض المدن أويعزأ  لك نلى المدير أصااااابح التغيير أفضااااال،  
البحث عن األفكار الجديدة، وملااااااااركة الرؤية وتحقيقها مع الزمالا،          قادرون على  حل الملاااااااكالت بطريقة نبداعية، و     

واسااتثمار از وتقديره، نجمتابعة أعمالهم، واالهتمام باوقادرون أيضااًا على والتعامل مع المرؤوسااين بالقدوة وباالحترام و
كافة الموارد في المدرساااة بموضاااوعية ل،دمة العملية التعليمية، وهم بذلك قادرون أيضاااًا على النظر نلى محاور التغيير  



2021

 
 

416 

ومن الطبيعي أن تكون النتيجة أشااااامل وأقل مقاومة من المرؤوساااااين ومن المجتمع، من جوانب متعددة وندارتها بطريقة 
قادر على ال       ناجح  ئد  قا لك            " إذتغيير، هي  ناجحة وت فة ال قا إن من أكثر األمور وضؤؤؤؤؤؤؤوحًا في التمييز بين التغيرات الث

وتساعد في تكوين ثقافة تتكيف مع المتغيرات،   ،الفاشلة هو القيادة في المستويات العليا، فالقيادات التي تلهم التابعين   
  (Kotter & Heskett, 1992:48)تمتلك صفات القيادة التحويلية"

والتي  ،تيجة تتفق مع نتائج العديد من الدراسات السابقة، والتي تم تضمين بعضها في الدراسة الحالية      هي نو
 ،أن مفهوم القيادة التحويلية هو أكثر المفاهيم القيادية المالئمة لقيادة التغييرالتي أظهرت  (2007العبادل، )دراسااااة  منها
 ،أثبتت ارتباث كل من التأثير المثالي والحافز اولهامي نيجابيا بقيادة التغيير             التي ( 2010دراساااااااة )مال ورامايهب،     و
 ،ارتباث طردية موجبة بين أبعاد القيادة التحويلية والتغيير التنظيميعالقة أظهرت وجود التي  (2011 )حماد،دراسااااة و

 القة ارتباث موجبة بين كل من القيادة التحويلية وندارة التغيير، ودراسااة( التي أثبتت وجود ع2014ودراسااة )الفريجي، 
، دورا محوريًا في تعزيز المنتج وعملية االبتكار     ؤدلأن القيادة التحويلية ت   التي أثبت  ( 2016)الحسااااااايني والبلتاجي،   

 ر.ي لقيادة التغييأثبت أهمية أن يتمتع القائد بالذكاا العاطفالتي  (Fragouli, E. 2018)دراسة  وأيضًا

وهي نتيجااة تتفق كااذلااك مع تعريل القيااادة التحويليااة بااأنهااا "عمليااة مساااااااتمرة يقوم القااائااد خاللهااا بتغيير قيم     
، وتتفق أيضااًا مع معنى اساامها ((Kirkland,2011:550المرؤوسااين ودوافعهم الحالية وتحويلها للصااالح العام للمنظمة" 

حولهم، فهي" قيادة تسااااااعى نلى رفع مسااااااتوأ العاملين لتحقيق اونجاز والتنمية الذاتية نها القيادة التي تغير األفراد وتن ن 
وتروج لعملية تنمية وتطوير الجماعات والمنظمات، وتساااتثير في العاملين الهمم العالية، والوعي بالقضاااايا الرئيساااة في   

بأنفساااااااهم" )الهوارل،            يه على زيادة ثقتهم  لذل تعمل ف يادة  فإ ( Bass, 1990باد )  يرأو، (1999نفس الوقت ا ن الق

وتعمق مسااتوأ ندراكهم وقبولهم لرؤية المنظمة  ،وتنلااطها ،التحويلية هي التي تعمل على توساايع اهتمامات المرؤوسااين
وأهدافها، للنظر نلى ما هو أبعد من اهتماماتهم الذاتية من أجل الصاااااااالح العام للمنظمة، ويتحقق  لك من خالل أكثر من              

 .وتلجيع اوبداع للموظفين ،الكاريزماتية للقائد، ونشباع الحاجات العاطفية لكل فرد طريقة كالنظرة
من مهارات القيادة التحويلية بأبعادها التي تم  كرها،  المديرين بد من العمل على تمكين الف وبناا على ما سااابق 

في مدارسهم وأماكنهم الوظيفية، وأيضًا يجب أن يمتلكوا القدرة على    اللامل  ليكونوا قادرين على ندارة التغيير التنظيمي 
ا لتكون قادرة على  التعامل مع محاور التغيير، فنجاح مساااااااتقبل أل منظمة يعتمد على قدرة القائد على ندارة التغيير فيه             

 المواكبة والمنافسة ومواجهة التحديات.
 :التوصيات

 :نتائجالأهم التوصيات المقترحة التي تم التوصل نليها استنادا نلى تحليل 

كان  اأظهرت النتائج في السؤال األول أن درجة ممارسة القيادة التحويلية لدأ مديرل المدارد في محافظة الزرقا -
ضرورة االهتمام بإبعاد القيادة التحويلية ونيالؤها ع هذه الدرجة نلى المستوأ األعلى  يقترح متوسطا، ومن أجل رف

نصيبا من التثقيل والتدريب في الميدان التربول من قبل صناع القرار كونها األكثر مالئمة للتغيير نحو تحقيق 
 .رؤية وزارة التربية والتعليم واوستراتيجيات الوطنية

في السؤال الثاني أن درجة ممارسة ندارة التغيير لدأ مديرل المدارد الحكومية في محافظة  أظهرت النتائج  -
من تفعيل التغيير داخل المدرسة الزرقاا جاا متوسطا، ويقترح من أجل رفع هذه الدرجة نلى مستوأ أعلى أن يتم 

 ،م عليه أن يوضح الرؤية ونايتهاومن ث اوأبعاده ا، وأن يعي عناصرهمن قبل المدير ل عمليات التغييريصنخالل ت
 وأن يتم تبنيها من قبل كافة مجتمع المدرسة، نضافة نلى أنه على القائد أن يوضح للعاملين ما هي الحاجة للتغيير.

 وعليه يقترح أن يتم تدريب مديرل المدارد من خالل ورش عمل مت،صصة على ندارة التغيير بمنهجية. -

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينة على  أظهرت النتائج في السؤال الثالث -
ولصالح اوناث، ويقترح بناا على هذه التوصية أن  تبعًا لمتغيرات الجنسمقياسي القيادة التحويلية وندارة التغيير 

يتم التركيز على مدارد الذكور في التنمية المهنية والتدريب والتأهيل، ويقترح نيجاد حوافز مناسبة لقادة التغيير 
 في المدرسة لتلجيعهم وتحفيزهم.

مقاومة التغيير من قبل مجتمع  المدارد الحكومية كوسيلة فعالة ضديرل من قبل مد تبني نمط القيادة التحويلية -
 .المدرسة

 . من قبل صناع القرار تبني أبعاد القيادة التحويلية ومحاور ندارة التغيير عند اختيار مديرل المدارد  -

نجراا المزيد من الدراسات على مستوأ مديريات المملكة مع عدم ننفال أهمية المقابلة الل،صية أثناا نجراا  -
أظهرت ، والتغيير لدأ بعض المعلمين  ندارة وضوح مفهوم القيادة التحويلية وعناصر و لك بسبب عدم ،الدراسة

 .الجوالت الميدانية أثناا توزيع االستبانات
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 المراجع
، رسالة ماجستير نير منلورة، جامعة النجاح    (. الملكالت التي تواجه مدراا المدارد الثانوية الم،تلطة في فلسطين  1999نسماعيل، محمد ) 

 .15ية، فلسطين، صالوطن
: رؤية عن قائد جديد بأفكار ومهارات جديدة من أجل ننجاز نير    21القائد التحويلي للعبور بالمنظمات نلى القرن   (. 1999الهوارل، سااااااايد ) 

 . الطبعة الثانية. القاهرة: مكتبة عين شمس.عادل في عالم متغير متنافس
دراسااااة تطبيقية على مؤسااااسااااة الطيران العربية   ،التحويلية على اتجاهات العاملين نحو التغييرتأثير ساااالوك القيادة  (.2005)المراد، حسااااين 

 .101رسالة ماجستير نير منلورة، ص :، جامعة عين شمسالسورية
 .432ص ،7ث الجامعية، الدار :، القاهرةالمهارات بناا مدخل -السلوك التنظيمي (.2000)ماهر، أحمد 

ثقافة التمكين والقيادة التحويلية على المنظمة المتعلمة، بحث منلاااااور،   تأثير (.2009)الكسااااااسااااابة، محمد والفاعورل، عبير، وعبداهلل، كفاية 
 .1العدد ،5، المجلد المجلة األردنية في ندارة األعمال

 .161ص والتوزيع، للنلر زهران دار :،عمانالتنمية اودارية (.1997)قيس المؤمن وآخرون 
 .61دار الفكر، ص :،عمانوندارة االبتكار ةیاودار ادةیالق (.2010)قنديل، عالا 

الثالثـاااااااة ، السنة م ننسانيةعلو مجلة للتغيير، الحديثة ياتنستراتيجال ألهم عرض مع واألسس المنطلقات التغيير ندارة (.2006)قاسمي، كمال 
 (3،ص) 273Issue : (27) العـدد :)آ ار(

المؤتمر العلمي الدولي حول   للتغيير، الحديثة ياتنساااااتراتيجال ألهم عرض مع واألساااااس المنطلقات التغيير: ندارة (.2005)قاسااااامي، كمال 
 .(54-53)ص مارد 09،08 :، جامعة ورقلة، الجزائر، يومياألداا المتميز للمنظمات والحكومات
(. درجة توافر كفايات القيادة التحويلية لمديرل المدارد الثانوية الحكومية وعالقتها بتفعيل مجتمعات  2018مقابلة، عاطل وعوض، ألطا  ) 

 .61-38، المجلد الثاني، العدد األول، ص مجلة جامعة عمان العربيةالتعلم المهنية، 
ورقة عمل مقدمة نلى الملتقى العلمي   الراهنة، البيدية األوضاع  ظل في التنظيمي للتغيير كأسلوب  الهندسة  نعادة دور (.2011)نول، فرحات 

 نبراهيم. دالي جامعة ودولية، وطنية تجارب وتحليل دراسة :الدولي حول اوبداع والتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة
، رساااااااالة ماجساااااااتير، عمان: كلية      ا  القرار في شاااااااركات التامين األردنية   أثر القيادة التحويلية في فاعلية ات،     (. 2012عبد الكريم )  الغزالي،

 .األعمال، جامعة اللرق األوسط
(. العالقااة بين القيااادة التحويليااة وااللتزام التنظيمي وأثرهمااا في الفاااعليااة التنظيميااة من وجهااة نظر    2015عواد، يونس ونبراهيم، عثمااان )

سلة العلوم االقتصادية والقانونية        مجلة العاملين في شركة الكهرباا بدملق،     ( العدد 37، المجلد )جامعة تلرين للبحوث والدراسات العلمية سل
 .279-257( ص: 2)

 الجامعية. الدار :اوسكندرية مدخل معاصر في مبادئ اودارة، (.1998)علي، شريل وسلطان، محمد 
 حول اوبداع  الدولي  أهدافه ومداخله، الملتقى     دوافعه،  :في منظمات األعمال   التنظيمي التغيير (.2010)عبد الفتاح، عالول وحساااااااين، رحيم   

 .13/05/2010 :الحديثة، جامعة البليدة المنظمات في التنظيمي والتغيير

ية  القيادة  مكونات  عالقة  (.2007)العبادل، هاشااااااام     ية  دراسااااااااة التغيير، ندارة في التحويل   بعض في القرارات مت،ذل  من عينة  آلراا تحليل
 .121-164 ص ،67، ع قتصادالمجلة اودارة وا العراقية، المصار 

(. الساااالوك القيادل التحويلي للمدربين من وجهة نظر العبي الفرق الرياضااااية في الجامعة الهاشاااامية    2014الطحاينة، زياد وعودات، معين )
 .141-117ص  (،1(، العدد )20، المجلد )مجلة المنارةوعالقته بالرضا لديهم، 

 المنصورة. األولى، الطبعة والنلر، للطباعة الوفاا دار :، مصرقوأ ندارة التغيير في القرن الحادل والعلرين (.2000)السيد، عثمان 
 .ر صفاا للطباعة والنلر والتوزيعدا :األردن -عمان ،1، ثالقيادة التربوية مفاهيم وآفاق (.2012)السعود، راتب 
درجة ممارسااة مديرل المدارد ال،اصااة في عمان العاصاامة ألبعاد القيادة التحويلية وعالقتها بالتماثل التنظيمي من    (. 2013الزعبي، خلود )

 ، رسالة ماجستير، عمان: جامعة اللرق األوسط، كلية العلوم التربوية. وجهة نظر المعلمين
ل والعلااااااارين وانعكاسااااااااتها على المعلم العربي، ورقة عمل مقدمة   تحديات التربية العربية في القرن الحاد(. 1995الروابدة، عبد الرؤو  )

 للمؤتمر التربول الرابع، الجامعة األردنية، عمان، األردن.
القيادة التحويلية وعالقتها باوبداع التنظيمي لدأ عمداا ورؤسااااااا األقساااااام بالجامعات الحكومية واألهلية بمدينة   (.2017)الرشؤؤؤؤؤيدي، علي 

 .(٤٠ ـ ٣ص) (71) العدد ـ ٣٣ المجلد :، الرياضالمجلة العربية للدراسات األمنيةالرياض، 

 والنلر. باعةللط المسيرة دار األردن:–، عمان القيادة التربوية (.2018)ديواني، كمال 
  الجامعة :، رسااااالة ماجسااااتير، نزةالتغيير على مسااااتوأ رضااااا العاملين بلااااركة توزيع الكهرباا بمحافظات نزة أثر (.2012)دحالن، خالد 
 التجارة. كلية اوسالمية،

 األولى. الطبعة والتوزيع، للنلر الفجر دار :ترجمة تحية سيد عمارة، القاهرة نستراتيجية التغيير، (.1995)دافيد د ويلسون 
 .دار الكتب للطباعة والنلر مديرية :، بغدادنظرية المنظمة والسلوك التنظيمي (.2000)دانر،محمد وصالح، حرحوش 

اديميين في الجامعات اوسالمية بغزة، رسالة ماجستير عالقة القيادة التحويلية باوبداع اودارل لدأ رؤساا األقسام األك (.2010)خلل، حسن 
 نير منلورة.
  ،4 العدد 27، المجلد مجلة جامعة دملااااق للعلوم االقتصااااادية والقانونية   التنظيمي، التغيير ندارة في التحويلية القيادة اثر (.2011)حماد، نياد 

(383-403). 
القيادة التحويلية واالبتكار دراسااة مقارنة بين التعليم العالي العام وال،اص في العراق مدرسااة  (. 2016الحساايني، سااوساان والبلتاجي، نبراهيم )
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(. درجة ممارسة مديرل المدارد لدورهم القيادل في الحفز الذهني للعاملين في ضوا القيادة التحويلية في الجمهورية     2014الحبابي، محمد )
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 .844-819، (86)، العدد(20)، المجلد مجلة كلية التربية األساسيةإدارة التغير، قتها بالالقيادة التحويلية وع أبعاد(. 2014الفريجي، أفراح )
(. درجة ممارسة رؤساا األقسام األكاديمية في جامعة الملك سعود لنمط القيادة التحويلية من وجهة نظر أعضاا هيدة        2014الثويني، طارق )

 .165-147( 44) مجلة رسالة التربية وعلم النفس، العددالتدريس، 
 .، الجامعة العربية، الدار الجامعيةندارة الموارد البلرية (.2004)بالل، محمد 

 .والتوزيع للنلر الفجر دار القاهرة: ال،زامي، الحكيم عبد :، ترجمةالحيوية القوأ بناا :تنمية القيادة (.2003)أفوليو، ود ج 
الساااالوك القيادل لدأ القيادات النسااااائية في منظمات المجتمع المدني دراسااااة حالة على    العوامل المؤثرة في أنماث  (.2012)أبو النور، مروة 

 .اوسالمية الجامعة ماجستير، رسالة فلسطين: -، نزةمنظمات المجتمع المدني في محافظة رفح
ا بتوافر القيم التنظيمية في مدارسهم  القيادة متعددة العوامل لدأ مديرل المدارد األساسية بالعاصمة عمان وعالقته(. 2018الدهلان، ابتسام )

 ، رسالة ماجستير، جامعة اللرق األوسط، األردن.من مدارسهم من وجهة نظر المعلمين
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