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اتفاقية أوتاوا لتوحيد قواعد عقد شراء الحقوق التجارية )الفاكتورنغ(:"دراسة تحليلية 
 مقارنة

 القبول تاريخ   اإلرسال تاريخ
01/01/1102   11/8/1111 

 (†)كحلة تسنيم  (*)أمير خليل
 الملّخص

عقد شراء الحقوق التجارية على صعيد التجارة العالمية وامتد إلى كثير انتشر 
من الدول؛ األمر الذي أدى إلى توقيع اتفاقية أوتاوا لتوحيد قواعد شراء الحقوق التجارية 

. فعالجت هذه الدراسة أحكام عقد شراء الحقوق التجارية كما وردت في 8811لعام 
ب عليه حيث مفهوم العقد، واآلثار القانونية التي تترت اتفاقية أوتاوا والتشريع المصري من

التي تتمثل بحقوق والتزامات األطراف، كما عالجت الدراسة القانون الواجب التطبيق 
توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:  على العقد في حال وجود عنصر أجنبي.

أنه يستنتج من تعريف االتفاقية والقوانين المقارنة للعقد مجموعة من العناصر التي تحدد 
مفهوم عقد شراء الحقوق التجارية، كما أن هذا العقد يرتب حقوقًا والتزامات على أطرافه 

مؤسسة شراء الحقوق التجارية والتاجر الدائن، باإلضافة إلى المدين الذي يتأثر وهم 
بالعقد على الرغم من أنه ليس طرافًا فيه. كما توصلت إلى أن اتفاقية أوتاوا أشارت 
بشكل ضمني إلى أن القانون الواجب التطبيق هو قانون اإلرادة إال أنها قيدت إرادة 

لواجب التطبيق في نطاق الدول الموقعة على األطراف في اختيار القانون ا
 االتفاقية.

                                                           
جامعة بيرزيت، فلسطين امير خليل، استاذ مساعد في كلية الحقوق واالدارة العامة،  (*)

(amkhalil@birzeit.edu). 

 (.tasneem_kahala@yahoo.comباحثة في كلية الحقوق واالدارة العامة، جامعة بيرزيت، فلسطين ) (†)
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The Ottawa Convention for the Unification of the Rules of 

the Contract for the Purchase of Commercial Rights 

(Factoring): "A comparative analytical study" 

Abstract 
The factoring contract has spread worldwide and it is used in 

many countries, which has led to the signing of the Unidroit Convention 

on International Factoring in 1988 in Ottawa. This study dealt with the 

terms of the factoring contract as it has been regulated in the Ottawa 

Convention and other legal systems in terms of the factoring meaning 

and its legal effects on the parties. The study also addressed the 

applicability of the law to the contract. The study concluded a number 

of results related to the definition of the factoring contact and its main 

elements, as well as its legal effects on the parties (rights and 

obligations). It also concluded that the Ottawa Convention had 

implicitly regulated the applicable law to the contract. 

 المقدمة 

اقتصادية حديثة تساهم  قانونية انتشر عقد شراء الحقوق التجارية بوصفه وسيلة
في مواجهة مشاكل التمويل والتحصيل للديون التجارية؛ في ظل العولمة وما نتج عنها 
من تحرير التجارة الخارجية والتنافس بين المؤسسات من الدول المختلفة. وحاجة هذه 

إجراءات وأساليب ومنظمات داعمة للتجارة الخارجية، إذ انتشر عقد شراء المنافسة إلى 
العالمية وامتد إلى كثير من الدول؛ األمر الذي  التجارة الحقوق التجارية على صعيد

والتنظيمية لعملية شراء الحقوق  القانونية القواعد أدى إلى توقيع اتفاقية دولية لتوحيد
لتوحيد قواعد شراء الحقوق  أوتاوا م،  وتعرف باتفاق8811التجارية الدولية وذلك في عام 

 (1)التجارية.

                                                           
، المنشةةةةةةةةورة علةةةةةةةة  الموقةةةةةةةة  8811اتفاقيةةةةةةةةة توتةةةةةةةةاوا لتوحيةةةةةةةةد قواعةةةةةةةةد  ةةةةةةةةرا  الحقةةةةةةةةوق الت اريةةةةةةةةة لعةةةةةةةةا   (1)

-5-81تةةةةةةةةةةةةةةةاري  ال يةةةةةةةةةةةةةةةارة   http://www.unidroit.org/instruments/factoringااللكترونةةةةةةةةةةةةةةةي 

8181. 

http://www.unidroit.org/instruments/factoring
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حيث تأتي أهمية هذه الدراسة في تناولها ألحكام عقد شراء الحقوق التجارية 
كما وردت في اتفاقية أوتاوا لتوحيد قواعد عقد شراء الحقوق التجارية ومقارنتها بالتنظيم 

من خالل الوقوف على القواعد العامة والخاصة التي تحكم  القانوني المصري لهذا العقد،
هذا العقد؛ من حيث مفهومه، وتحديدها ألطرافه والعالقات القائمة بينهم من حيث حقوق 
والتزامات كل طرف، وتكييفه القانوني، والقانون الواجب التطبيق. وذلك في ظل قلة 

ارة لناتج من هذه الدراسة سيكون عبالدراسات العربية التي تناولت هذا العقد، حيث إن ا
بمثل هذه العقود، وستعمل على ملء الفراغ القانوني في  متخصصةعن مادة قانونية 

 المكتبات القانونية. 
حيث تعالج هذه الدراسة كيفية تناول اتفاقية اوتاوا عقد شراء الحقوق التجارية 

ديد طبيق، وذلك من خالل تحوالقانون الواجب الت وااللتزاماتمن حيث المفهوم والحقوق 
وق آثار عقد شراء الحقمفهوم عقد شراء الحقوق التجارية كما ورد في اتفاقية أوتاوا و 

ق ، وتحديد القانون الواجب التطبيالتجارية من حيث حقوق والتزامات األطراف المتعاقدة
 على عقد شراء الحقوق التجارية بموحب اتفاقية أوتاوا.

هج الوصفي التحليلي المقارن، وذلك بوصف وتحليل تتبع هذه الدراسة المن
األحكام العامة لعقد شراء الحقوق التجارية، وكذلك آثاره القانونية وحقوق والتزامات 

 في حال النزاع. ومقارنتها باستخدام المنهج المقارن مع التطبيقأطرافه، والقانون الواجب 
  ما ورد من أحكام في النظام القانوني المصري.

ز الدراسة على تحليل التنظيم القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية كما ورد ترك
في اتفاقية أوتاوا لتوحيد قواعد عقد شراء الحقوق التجارية واألنظمة القانونية محل 
المقارنة، حيث تعالج عقد شراء الحقوق التجارية في ثالثة مطالب: تعالج في المطلب 

 لتجارية، وتعالج في المطلب الثاني اآلثار القانونية للعقداألول مفهوم عقد شراء الحقوق ا
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من حيث حقوق األطراف المتعاقدة والتزاماتها، وتعالج في المطلب الثالث القانون الواجب 
 حدوث النزاع. حالالتطبيق في 

 مفهوم عقد شراء الحقوق التجارية :المطلب األول

دة في الفقرة الثانية من الماعرفت اتفاقية أوتاوا عقد شراء الحقوق التجارية 
األولى حيث جاء فيها: "ألغراض هذه االتفاقية، "عقد شراء الحقوق التجارية" يعني عقد 
مبرم بين طرف واحد )التاجر أو المؤسسة التجارية( وطرف آخر )مؤسسة شراء الحقوق 
 ءالتجارية( والذي بموجبه: )أ( يمكن أو يتوجب على التاجر أن يتنازل لمؤسسة شرا

الحقوق التجارية عن الديون الناشئة عن عقود بيع السلع المبرمة بين التاجر وعمالئه 
)المدينون(، باستثناء الديون الناشئة عن معامالت التاجر الشخصية أو العائلية أو 
االستخدام المنزلي، أو التي ال تتعلق بتجارته. )ب( يتوجب على مؤسسة شراء الحقوق 

ل بالنسبة التموي -لقيام باثنين على األقل من الوظائف التالية: التجارية، أن تلتزم با
 -للتاجر، بما في ذلك تقديم القروض أو االعتمادات المصرفية والمبالغ المدفوعة مسبقاً 

اية التاجر من حم -تحصيل ديون التاجر  -االمساك بحسابات التاجر المتعلقه بفواتيره 
عار المدينين بانتقال الحق من التاجر إلى مخاطر تخلف المدين عن التسديد )ج( إش

 (1)مؤسسة شراء الحقوق التجارية".

                                                           
(1) Ottawa agreement, art (1) “For the purposes of this Convention, "factoring contract" means 

a contract concluded between one party (the supplier) and another party (the factor) 

pursuant to which: (a) the supplier may or will assign to the factor receivables arising 

from contracts of sale of goods made between the supplier and its customers (debtors) 

other than those for the sale of goods bought primarily for their personal, family or 

household use; (b) the factor is to perform at least two of the following functions: - 

finance for the supplier, including loans and advance payments;  - maintenance of 

accounts (ledgering) relating to the receivables; - collection of receivables; - 

protection against default in payment by debtors; (c) notice of the assignment of the 

receivables is to be given to debtors". 
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يتضح من نص المادة السابقة من االتفاقية أنها أقرت بالطبيعة االئتمانية لعقد  
شراء الحقوق التجارية وذلك من خالل االلتزامات التي رتبتها االتفاقية على مؤسسة 

تح االعتمادات المصرفية أو الدفع المسبق للتاجر، شراء الحقوق التجارية كأن تقوم بف
 (1)مقابل عمولة يدفعها األخير لتغطية مخاطر عدم الوفاء.

كما أن العمل الجوهري لمؤسسة شراء الحقوق التجارية وفقًا لهذا التعريف هو 
شراء الحقوق التجارية من التاجر مقابل ثمن، وقد تقوم مؤسسة شراء الحقوق بإقراض 

كما يالحظ من تعريف االتفاقية لعقد شراء الحقوق التجارية أنها قصرت محل  التاجر.
العقد على الحقوق التجارية للتاجر والتي تترتب له في ذمة عمالئه بالعمل التجاري 
المعتاد للتاجر، واستثنت الديون الناشئة عن بيوع التاجر الشخصية والعائلية واالستخدام 

  المنزلي أي األعمال المدنية.

كما يظهر من التعريف السابق الذي ورد في االتفاقية بأنه يتوجب على مؤسسة 
شراء الحقوق التجارية أن تقوم بأعمال أخرى إلى جانب شراء الحقوق التجارية، وهذه 
األعمال تكون مكملة لمهمتها األساسية حيث اشترطت المادة أن تقوم مؤسسة شراء 

 األعمال التي وردت في نص المادة من االتفاقية.الحقوق التجارية بعملين أو أكثر من 
وينتقد هذا التوجه بأن الهدف األساسي من إبرام عقد شراء الحقوق التجارية  

ن كانت مؤسسة شراء الحقوق التجارية تقدم  هو الحصول على السيولة النقدية، وا 
 عد جوهرالخدمات االستشارية واإلدارية في بعض األحيان، إال أن هذه األعمال ال ت

هذا العقد فيمكن للتاجر في الوقت الحاضر ومع التطور التكنولوجي أن يستخدم برنامجًا 
دارة الحقوق المؤجلة.  (2)حاسوبيًا ألغراض المحاسبة التجارية وا 

                                                           
خصم  حبيب جهلول، عقدللم يد حول المقصود باالئتمان والطبيعة االئتمانية لعقد  را  الحقوق الت ارية انظر  عمار  )1(

 .28(، 8188الديون دون حق الرجوع )منشورات زين الحقوقية  عمان، 
 .888(، 8188)رسالة دكتوراه  جامعة تبو بكر بلقايد، ال  ائر،  النظا  القانوني لتحويل الفاتورةميالط عبد الحفيظ،  (2(
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وتتفق الدراسة مع أن جوهر عملية شراء الحقوق التجارية هو تحويل الحقوق 
مرار سهيل حصوله على التمويل الالزم الستالتجارية إلى نقد أي تعجيل ديون التجار وت

عمل المنشأة التجارية، وأن الخدمات األخرى هي على قدر األهمية للتاجر إال أنها 
خدمات تكميلية تقدمها مؤسسة شراء الحقوق التجارية، وليست من األركان األساسية 

 للعقد.
ق لحقو كما أنها لم تشترط في نص المادة السابق أن تتحمل مؤسسة شراء ا

التجارية مخاطر عدم وفاء المدين، فمن الممكن أن تشترط المؤسسة حقها بالرجوع على 
التاجر بائع الحقوق في حال عدم وفاء المدين، ويظهر ذلك حينما اشترطت أن تقوم 
مؤسسة شراء الحقوق التجارية باثنين أو أكثر من األعمال التي قامت بتعدادها، حيث 

 كل تلك األعمال.لم توجب عليها القيام ب
 81811أما توجه المشرع المصري فقد عرف قانون التخصيم المصري لعام 

في المادة األولى الذي يطلق عليه مصطلح التخصيم بأنه: "شراء الحقوق المالية الحالية 
والمستقبلة الناشئة عن عمليات البيع وتقديم الخدمات". يظهر من هذا التعريف بأن 

ى في تعريفه أن محل عقد شراء الحقوق التجارية ال يقتصر فقط المشرع المصري قد تبن
على الحقوق الحالية التي عرفها بأنها: الحقوق القائمة عن إبرام عقد شراء الحقوق 
نما يشمل أيضًا الحقوق المستقبلية وهي الحقوق التي تنشأ بعد إبرام عقد  التجارية، وا 

  (2)شراء الحقوق التجارية.
                                                           

( مكرر 28والتخصيم، ال ريدة الرسمية، العدد ) بشأن تنظيم التأجير التمويلي 8181لسنة  871القانون المصري رقم  1

  .8181- 1-82ج، بتاري  
بشأن الضوابط التنظيمية والرقابة لنشاط  8181( لعا  881كما عرفها قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم ) (2(

التخصيم )مؤسسة  را   ، بأنه عل  تنه "قيا   ركة1/88/8188التخصيم، المنشور في الوقائ  المصرية بتاري  

الحقوق الت ارية( باالتفاق م  بائعي السل  ومقدمي الخدمات عل  حوالة الحقوق المالية التي تنشأ عن بي  السل  

وتقديم الخدمات إل  الشركة م  قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة بإدارة تلك الحقوق..".. في حين عرفته 

  تنه  "قيا   ركة التخصيم )مؤسسة  را  الحقوق الت ارية( بشرا  الحقوق عل 8182( لعا  78في القرار رقم )

المالية الحالية والمستقبلية النا ئة عن بي  البضائ  وتقديم الخدمات م  قيامها بتقديم بعض الخدمات المرتبطة 



 

424244 

 

فات السابقة لكل من االتفاقية والقانون المصري وجود عناصر يستنتج من التعري
 ومقومات أساسية في تعريف عقد شراء الحقوق التجارية، وهي كاآلتي: 

وجود أطراف أساسية في عقد شراء الحقوق التجارية وهم: مؤسسة شراء الحقوق 
لمالية التي االتجارية والتي تسمى )الفاكتورايزر( والتي تعرف بأنها: إحدى المؤسسات 

تتخصص في شراء الحقوق التجارية التي للدائن على المدين، ويتم ذلك بنقل ملكيتها 
مقابل ضمان المؤسسة بالوفاء بالديون التجارية مع أو بدون حق الرجوع على التاجر 
الدائن في حال اخفاقها في تحصيل هذه الحقوق، وذلك مقابل حصول التاجر على قيمة 

عجاًل أو عند تاريخ االستحقاق. وقد تمارس البنوك هذا النشاط وذلك هذه الحقوق إما م
  (1)بأن يكون للبنك فرعًا أو قسمًا متخصصًا بعملية شراء الحقوق التجارية.

كما أن القيام بعمل شراء الحقوق التجارية يتطلب أن تكون المؤسسة القائمة 
مالية ذات مسؤولية بأعماله مؤسسة مالية ضخمة، تتخذ في الغالب شكل مؤسسات 

محدودة، أو شركات مساهمة عامة وفقًا لما تمتلكه من رؤوس أموال. إذ نالحظ من 
تعريف الشروط التي وضعها المشرع المصري بأنها يجب أن تكون شركة مساهمة 
عامة، كما عرف المخصم في المادة األولى بأنه: " كل جهة مرخص لها بممارسة نشاط 

 م هذا القانون".التخصيم في وفقًا ألحكا

                                                           
لسنة  81ب القانون رقم بإدارة تلك الحقوق..". إذ تعتبر الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية التي تنشئت بموج

، وتختص الهيئة بالرقابة واإل راف عل  قطاع  را  الحقوق الت ارية وذلك استنادًا إل  قانون ضمان 8118

والذي اضاف نشاط  88/5/8887المنشور في الوقائ  المصرية بتاري   8887( لعا  1الحواف  واالستثمار رقم )

بشأن تعديل تحكا  الالئحة  8117( لعا  818ر م لس الوزرا  رقم )التخصيم إل  تعمال الهيئة العامة بموجب قرا

. القرار رقم 85/8/8117( بتاري  81التنفيذية لقانون ضمانات االستثمار الصادر في الوقائ  المصرية العدد )

بشأن الضوابط التنظيمية والرقابة لنشاط التخصيم، المنشور في الوقائ  المصرية بتاري   8182( لعا  78)

88/8/8182. 
الذي هو عبارة عن  ركة مساهمة عامة محدودة مس لة  ("FIMBANKمن األمثلة عل  هذه البنوك " بنك فيم ) (1(

  .8882بموجب قوانين مالطا ومدرج في بورصة مالطا. تم ترخيصه كمؤسسة ائتمانية بموجب قانون البنوك لعا  

 للم يد انظر الموق  االلكتروني للبنك  
  https://www.fimbank.com           Accessed on 8-4-2108. 

https://www.fimbank.com/
https://www.fimbank.com/
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كما يتضح من تجارب الدول المطبق فيها عقد شراء الحقوق التجارية )كمصر 
والجزائر على سبيل المثال(؛ يتضح بأن ممارسة أعمال هذا العقد يجب أن تقتصر على 
مؤسسات وشركات مالية متخصصة، يتم تأسيسها خصيصًا لممارسة هذا النشاط، وأن 

المال، وأن يتم إخضاع هذه المؤسسات إلى رقابة جهات  يتم تحديد الحد األدنى لرأس
معينة كالهيئة العامة للرقابة المالية في مصر الذي يقوم بمراقبة نشاطها قبل وأثناء 

 (1)مزاولتها، وذلك بهدف التأكد من نظاميتها وعدم مخالفتها لألنظمة المالية والمصرفية.
ة ي وافقت عليها الهيئة العامة للرقابوقد بلغ عدد مؤسسات شراء الحقوق التجارية الت

( مؤسسات منها شركة ايجيبت فاكتورز 7المالية في مصر في آخر ثالثة أعوام )
(Egypt Factors.)(2) 

بالرجوع إلى ف والطرف الثاني هو التاجر بائع الديون والذي يسمى )فاكتورايزي(؛
لثانية من نص ية في الفقرة ااتفاقية أوتاوا نستنتج من تعريفها لعقد شراء الحقوق التجار 

المادة األولى بأنها اشترطت أن يكون التاجر الدائن تاجرًا وأن يتعلق محل العقد بنشاطه 
التجاري حيث استثنت الديون المتعلقة بنشاطه الخاص أو العائلي أو التي ال تتعلق 

د شراء عة عقويالحظ بأن موقف اتفاقية أوتاوا أقرب إلى الواقع العملي وطبي (3)بتجارته.

                                                           
(، 8182، 8)منشورات زين الحقوقية  عمان، ط عقد  را  الحقوق الت ارية  عقد الفاكتورينغنادر عبد الع ي   افي،  )1(

75 . 
. البنك الت اري الدولي )مصر( بنسبة 8المساهمين في رتس المال وهم  لمؤسسة اي بت فاكتور العديد من الشركا   )2(

. صندوق التأمين االجتماعي للعاملين في البنك الت اري الدولي نسبة المساهمة 8(  %28مساهمة في رتس المال )

لية . مؤسسة التمويل الدو2( %21. فيم بنك )مالطة( نسبة المساهمة في رتس المال )2( %8في رتس المال )

(. هذه المعلومات متوافرة عل  الموق  االلكتروني %81)م موعة البنك الدولي( نسبة المساهمة في رتس المال )

 للشركة المصرية للتخصيم 

 p?p=13727&l=6#http://www.egyptfactors.com/page.as 2018-2-88تاري  ال يارة     
حيث نصت عل  "... ممكن تو يتوجب عل  التاجر تن يتنازل لمؤسسة  را  الحقوق الت ارية عن الديون النا ئة عن  (3(

باستثنا  الديون النا ئة عن معامالت التاجر الشخصية  عقود بي  السل  المبرمة بين التاجر وعمالئه )المدينون(،

 تو العائلية تو االستخدا  المن لي، تو التي ال تتعلق بت ارته".

http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13727&l=6
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الحقوق التجارية الذي ينصب على ديون التجار التجارية وبالتالي فإن بائع الديون يكون 
 شخص طبيعي أو شخص معنوي.  

كما أنه قد يكون التاجر الدائن تاجرًا بائعًا يلجأ إلى مؤسسة شراء الحقوق لشراء 
لخارج أي ترًيا من اديونه على مدينيه، وقد يكون تاجرًا مشتريًا وفي الغالب يكون مش

را أيضًا، وتقوم مؤسسة شراء الحقوق بتوفير دراسات  (1) مستورد. وقد يكون التاجر ُمصد ِّ
حول األسواق التي يرغب ببيع منتجاته بها وشراء ديونه أو متابعة تحصيلها من 

 (2)المدينين.
راء شأما فيما يتعلق بالمدين بااللتزام األصلي فال يعدِّ من أطراف العقد، فعقد 

الحقوق التجارية هو عقد ثنائي األطراف؛ أطرافه مؤسسة شراء الحقوق التجارية والتاجر 
البائع للدين، أما عملية شراء الحقوق التجارية فهي متعددة األطراف وتنقسم إلى عالقات 

 (3)ثنائية.

ولذلك يفترض عقد شراء الحقوق التجارية وجود عقد سابق مبرم بين التاجر 
خص المدين، ويكون هذا المدين مشتريًا للسلع أو متزودًا بالخدمات التي الدائن والش

يقدمها التاجر الدائن ضمن أعماله التجارية، ويكون سداد الدين أو دفع الثمن في هذا 
                                                           

إذ توفر له مؤسسة  را  الحقوق الت ارية التمويل الالز  لشرا  ما يل مه من ت ارته وذلك من خالل الدف  للبائ  ( 1)

الفاتورة بعد حصول المؤسسة عل  تأكيد من التاجر بأنه سيقو  بالدف  من قيمة  %81المتعامل معه ما يصل إل  

لها عند حلول موعد االستحقاق، ويمكنها تن توفر له دراسات حول األسواق الخارجية والت ار الذي يمكن تن 

 يشتري منهم.
  ار للم يد انظر الرابط االلكتروني للشركة المصرية للتخصيم والتي تقد  هذه الخدمات للت (2)

 http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6   2018-2-18تاري  ال يارة   
لت   يالعالقة األول  تنشأ قبل إبرا  عقد  را  الحقوق الت ارية وهي العقد األصلي بين التاجر الدائن وعميله المدين،  (3(

بموجبها التاجر بالوفا  بالت امه ت اه عمليه، ويكون الوفا  من قبل المدين مؤجال ألجل محدد، عل  اختالف تساس 

هذه الديون فقد يكون عقد بيعا تو عقد نقل عل  سبيل المثال وذلك وفقا لطبيعة عمل التاجر. تما العالقة الثانية فهي 

  الحقوق الت ارية بموجب عقد  را  الحقوق الت ارية، والعالقة الثالثة العالقة النا ئة بين التاجر ومؤسسة  را

هي عالقة مؤسسة  را  الحقوق الت ارية بالمدين التاجر، وذلك نظًرا لرجوع هذه الشركة عل  المدين بعد وفائها 

. انظر تيًضا  هاني دويدار، "عقد تحصيل الديون 78الحقوق، عقد  را  بقيمة الدين للتاجر الدائن.  افي، 

مصر  2-2، كلية الحقوق جامعة اإلسكندرية، عددم لة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصاديةالت ارية"، 

(8888 ،)212. 

http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6
http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6
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العقد المبرم بينهما مؤجاًل إلى أجل محدد بموجب العقد، ويتفق الدائن األصلي مع 
تحل المؤسسة محل الدائن في العقد الذي بين مؤسسة شراء الحقوق التجارية على أن 

 (1)الدائن األصلي والمدين.
وبالتالي ال يعدِّ الشخص المدين طرفًا في عقد شراء الحقوق التجارية إال أنه  

يتأثر بهذا العقد فهو ملزم بالوفاء لمؤسسة شراء الحقوق التجارية عند حلول أجل 
ن حقوقه تجاه المدين. وبذلك يعدِّ المدي االستحقاق؛ كونها حلت محل الدائن األصلي في

 (2)ملزمًا للوفاء إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية عند حلول أجل استحقاق الدين.
كما أن من عناصر تعريف عقد شراء الحقوق التجارية هي أن يكون للتاجر أو 
 المؤسسة التجارية ديون لدى عمالئهم، وتكون هذه الديون مترتبة نتيجة المعامالت
التجارية وثابتة في فواتير منظمة من قبل التاجر. وقيام مؤسسة شراء الحقوق التجارية 
بانتقاء الديون التي ترغب في تعجيل قيمتها والوفاء بقيمتها إلى التاجر مقابل عمولة أو 
فائدة. حيث يقصد بانتقاء الديون أن يقدم التاجر الديون كافة التي ترتب له حق على 

مؤسسة شراء الحقوق التجارية بناًء على معايير معينة باختيار الديون مدينيه، وتقوم 
التي ترغب في شرائها وتعجيل قيمتها، كما يلتزم التاجر بنقل الحق الثابت له إلى مؤسسة 

  (3)شراء الحقوق التجارية، ويكون نقل الحق بالخصائص المتعقلة به كافة.
ر عدم التسديد من خالل ضمان وقد تتحمل مؤسسة شراء الحقوق التجارية مخاط

عدم الرجوع على التاجر. إال أن حق عدم الرجوع على التاجر البائع للدين هو ليس 

                                                           
 .215دويدار، المرج  السابق،  )1(
 . 78 ،عقد  را  الحقوق افي،  )2(
ويظهر ذلك من خالل تعريف الدكتور عكا ة عبد العال الذي جا  فيه  "العقد الذي بمقتضاه يقو   خص محترف  (3(

للنشاط، بنًكا كان تو مؤسسة مالية بالوفا  بقيمة الفواتير إل  التاجر )المورد( مقابل قيا  هذا األخير بتحويل حقوقه 

انون العمليات المصرفية الدولية  دراسة في القانون الواجب قالتي في ذمة عمالئه..".. عكا ة محمد عبد العال، 
 .281(، 8882)اإلسكندرية  دار المطبوعات ال امعية،  التطبيق عل  عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية
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إجباريا؛ فيجوز أن يتم االتفاق على رجوع مؤسسة شراء الحقوق التجارية على التاجر 
  (1)في حال عدم وفاء المدين.

خرى بتقديم خدمات أ ومن عناصر التعريف أيضاً هي قيام مؤسسة شراء الحقوق 
إدارية كتوفير المعلومات عن األسواق التي يتعامل معها التاجر وعن العمالء الذين 

 (2)يتعامل معهم من حيث وضعهم المالي في السوق وغيرها من المعلومات.
 اآلثار القانونية لعقد شراء الحقوق التجارية :المطلب الثاني

الحقوق التجارية من خالل الوقوف على حقوق تظهر اآلثار القانونية لعقد شراء 
والتزامات أطراف العقد وهم مؤسسة شراء الحقوق التجارية والتاجر الدائن، حيث تقوم 
الدراسة في هذا المطلب بالوقوف على حقوق وااللتزامات أطراف عقد شراء الحقوق 

قف وكذلك مو  التجارية كما وردت في اتفاقية أوتاوا والقانون المصري محل المقارنة؛
 المدين من تلك الحقوق وااللتزامات.

 أواًل: حقوق والتزامات مؤسسة شراء الحقوق التجارية 
تمتلك مؤسسة شراء الحقوق التجارية بموجب عقد شراء الحقوق التجارية 
مجموعة من الحقوق الكفيلة بأن تحقق لها أهدافها التي تسعى إلى تحقيقها بموجب هذا 

لك الحقوق يترتب على المؤسسة مجموعة من االلتزامات القانونية العقد، وفي مقابل ت
 بما يحقق نجاح عقد شراء الحقوق التجارية. 

                                                           
ستمر ميستنتج ذلك من تعريف الدكتور تحمد الملحم والدكتور محمود الكندري الذي جا  فيه بأن هذا العقد هو  "اتفاق  (1(

بين ممول تو مشتٍر للحقوق الت ارية وتاجر بائ  لتلك الحقوق يخول األخير تحويل ملكية تلك الحقوق إل  األول... 

وي وز تن يرج  الممول إل  العميل في حال تعذر استيفائها من المدينين..".. تحمد عبد الرحمن ملحم، ومحمود 

  ارية وعمليات التوريق  دراسة تحليلية تأصيلية مقارنةعقد التمويل باستخدا  الحقوق التتحمد الكندري، 

 .88(، 8112)الكويت  جامعة الكويت م لس النشر العلمي، 
(2) Daniel, "Defenses of the Account", op.cit, 668. 
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ضمنت ت وفيما يتعلق بالحقوق التي تتمع بها المؤسسة بموجب اتفاقية أوتاوا؛ فقد
االتفاقية النص على حق مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالحلول وذلك بموجب المادة 

والتي نصت على الحق في الحلول وانتقال ملكية الدين وتوابعه من الدائن  السابعة
 ( 1)األصلي إلى مشتري الديون.

من حق مؤسسة شراء الحقوق التجارية الحلول  فبموجب أحكام هذه المادة فإن
حيث يحل محله في مواجهة المدينين ومطالبتهم العقد؛  محلمحل الدائن في الديون 

والمترتبة في ذمتهم، ويكون حلول مؤسسة شراء الحقوق التجارية من  بالمبالغ المستحقة
تاريخ وفاء المؤسسة بقيمة الدين موضوع العقد للتاجر الدائن ومن هذا التاريخ وتستطيع 

  (2).المؤسسة االحتجاج به في مواجهة المدين والغير
ذا ما أوفى المدين بقيمة الدين إلى التاجر الدائن فيجب التمييز ب ن حالتين، يوا 

الحالة األولى: هي أن يكون المدين ال يعلم بانتقال الدين إلى مؤسسة شراء الحقوق 
التجارية؛ ففي هذه الحالة يعدِّ المدين حسن النية ويعدِّ إيفاؤه بقيمة الدين صحيحًا، ويحق 
لمؤسسة شراء الحقوق التجارية الرجوع إلى التاجر الدائن الستيفاء قيمة المبلغ منه. أما 
في حال لو كان المدين على علم بانتقال الحق إلى مؤسسة شراء الحقوق فهنا يكون 

 ( 3)سيء النية، ويلزم بدفع قيمة المبلغ مرة أخرى إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية.
عند "كما نصت الفقرة األولى من المادة التاسعة من اتفاقية أوتاوا على أنه:  

رية المدين بدفع الدين المستحق في ذمته بموجب مطالبة مؤسسة شراء الحقوق التجا
                                                           

(1) Ottawa agreement, art (7): "A factoring contract may validly provide as between the parties 

thereto for the transfer, with or without a new act of transfer, of all or any of the 

supplier's rights deriving from the contract of sale of goods, including the benefit of 

any provision in the contract of sale of goods reserving to the supplier title to the goods 

or creating any security interest." 
 .811، عقد  را  الحقوق الت ارية افي،  (2(
 المبسوط في  رح القانون المدني  آثار الحقوق الشخصية، التنفيذ االختياري للحقوق الشخصيةياسين محمد ال بوري،  (3(

 .18( 8111ل، الكتاب األول، القسم الثاني، )عمان  دار الثقافة للنشر والتوزي ، ال    الثاني، الم لد األو
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عقد بيع البضائع، يجوز للمدين أن يتمسك في مواجهة مؤسسة شراء الحقوق التجارية 
هذا العقد، والتي كان بإمكانه التمسك بها إذا كانت  بموجببجميع الحقوق الناشئة له 

 المطالبة من الدائن". 
التي جاء فيها: "للمدين  8181لعام  ( من قانون التخصيم المصري 28والمادة )

بالدفوع التي كان له أن يتمسك فيها في مواجهة البائع  المخصمأن يتمسك في مواجهة 
وقت نفاذ عقد التخصيم في حقه، ويجوز االتفاق على أن يتعهد البائع بأن المدين ال 

 يمتلك أي دفوع أو حقوق إلجراء المقاصة".
 يحق لمؤسسة شراءنه بمفهوم المخالفة حيث يفهم من نصوص هذه المواد أ

الحقوق التجارية أن ينتقل لها ملكية الدين بما له من تأمينات وما عليه من حقوق، إذ 
بإمكان المؤسسة التمسك بهذه الدفوع في مواجهة المدين، ويمكن للمدين أن يتمسك بهذه 

 ( 1)الدفوع في مواجهة المؤسسة.
التجارية العديد من االلتزامات القانونية التي ويقع على مؤسسة شراء الحقوق 

تترتب عليها بموجب عقد شراء الحقوق التجارية، من هذه االلتزامات؛ االلتزام بالوفاء 
بلت حيث تقوم المؤسسة بالوفاء بقيمة الفواتير التي ق بقيمة الفواتير إلى التاجر الدائن؛

 جارية، وما يؤكد ذلك هو نصأن تقوم بتعجيل قيمتها بموجب عقد شراء الحقوق الت
المادة األولى من اتفاقية أوتاوا والتي بموجبه عدِّت أن هذا االلتزام هو من االلتزامات 

 (2)األساسية التي تقع على عاتق مؤسسة شراء الحقوق التجارية.

                                                           
(1) Ottawa agreement, art (9) "1. In a claim by the factor against the debtor for payment of a 

receivable arising under a contract of sale of goods the debtor may set up against the 

factor all defences arising under that contract of which the debtor could have availed 

itself if such claim had been made by the supplier". 
حيث نصت اتفاقية توتاوا في الفقرة الثانية من المادة األول  عل  تنه  " يتوجب عل  مؤسسة  را  الحقوق الت ارية،  (2(

تو  التمويل بالنسبة للتاجر، بما في ذلك تقديم القروض -تن تلت   بالقيا  باثنين عل  األقل من الوظائف التالية  

 قًا..".االعتمادات المصرفية والمبالغ المدفوعة مسب
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كما نصت المادة األولى من االتفاقية على قيام مؤسسة شراء الحقوق بموجب 
ن الخدمات التكميلية، كأن يتم االتفاق على أن تقوم المؤسسة العقد بتقديم مجموعة م

بتقديم المعلومات المتعلقة باألسواق الخارجية المالية، ومعلومات تتعلق بالمراكز المالية 
على أنه:  8181( من قانون التخصيم المصري لعام 24للزبائن، كذلك نصت المادة )

لى الهيئة لهذا الغرض على أن يتضمن ع"يحرر عقد التخصيم وفقا للنموذج الذي تعده 
طبيعة الخدمات المرتطبة التي يقدمها المخصم مثل  -8األقل األحكام التالية:...

التحصيل والمتابعة والتمويل والمعلومات واالستشارات والخدمات المالية واإلدارية". يفهم 
لى لعقد عمن نص هذه المادة بأن على مؤسسة شراء الحقوق التجارية أن تنص في ا

الخدمات التكميلية المترتبطة والتي يتفق الطرفين على قيام المؤسسة بها. وتشير الشركة 
المصرية للتخصيم والشركة المصرية لضمان الصادرات إلى الخدمات التكميلية اإلضافية 

  (1)التي تقوم بتقديمها اللتاجر الدائن والتي تكون مرتبطة بالعقد.
لتي قد تلتزم بها مؤسسة شراء الحقوق التجارية التزامها ومن الخدمات التكميلية ا

دارية كتقديم بيانات تتعلق بكيفية إصدار الفواتير بطريقة تضمن  بتقديم خدمات مالية وا 
دارية  (2)للتاجر الدائن كافة حقوقه. وقد تلتزم كذلك بتقديم دراسات واستشارات مالية وا 

رجية وذلك للتخفيف من مخاطر تعامالت تتعلق باألسواق االقتصادية الداخلية والخا
وقد يتم االتفاق  (3)التاجر الدائن التجارية وتفادي التعامل مع زبائن معسرين أو مفلسين.

                                                           
للم يد انظر المواق  االلكترونية للشركة المصرية للتخصيم والمشار اليها سابقًا. انظر تيًضا  الموق  االلكتروني للشركة  (1(

8181-8-5تاري  ال يارة   المصرية لضمان الصادرات 

 shareholders-ecge/ecge-http://www.ecgegypt.net/ar/index.php/about 
 .222عقد  را  الحقوق الت ارية،  افي، ( 2(

(3) Daniel Girsberger "Defenses of the Account Debtor in International Factoring", in the 

American Journal of Comparative Law, Vol. 40, No. 2 (1992) 668. 

http://www.ecgegypt.net/ar/index.php/about-ecge/ecge-shareholders
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على أن تتولى مؤسسة شراء الحقوق التجارية مهمة التخليص الجمركي للسلع التي يقوم 
 (1)التاجر الدائن بتصديرها إلى األسواق الخارجية.

ذا نصت اتفاقية أوتاوا على ه عاتقها االلتزام بعدم الرجوع؛ حيثكما يقع على 
االلتزام وعدته التزاما من االلتزامات التي يجوز االتفاق عليها بين األطراف وذلك بموجب 
الفقرة الثانية من المادة األولى التي جاء فيها ")ب( يتوجب على مؤسسة شراء الحقوق 

على األقل من الوظائف التالية:... حماية التاجر من  التجارية، أن تلتزم بالقيام باثنين
وقد اختلف الفقهاء في مدى اعتبار هذا االلتزام  (2) مخاطر تخلف المدين عن التسديد".

واجبا على مؤسسة شراء الحقوق التجارية؛ ما بين أن هذا االلتزام يقع على عاتق مؤسسة 
أو أن على المؤسسة أن تنص شراء الحقوق سواء نصت عليه في العقد أو لم تنص، 

وترى الدراسة بضرورة النص عليه صراحة ( 3)على االلتزام بعدم الرجوع في العقد نفسه.
 بالعقد.

ويشترط حتى يحصل التاجر الدائن على عنصر الضمان أن يوفي بالواجبات 
عليه كافة سواء بمقتضى عقد شراء الحقوق التجارية أو وفقًا  المفروضةوااللتزامات 

إال أن التزام المؤسسة شراء  (4)لطبيعة العقد والتقيد بمبادئ حسن النية وعدم الغش.
الحقوق التجارية بالضمان ال يشمل جميع المخاطر الناتجة عن عدم تحصيل الدين من 

                                                           
كالشركة المصرية للتخصيم والتي تدرج من بين تنواع التخصيم التي تقدمها تخصيم الصادرات وتخصيم االستيراد  (1)

 للمصدر تو المستورد. للم يد انظر الرابط االلكتروني للشركة المصرية للتخصيم  ويتضمن كالهما خدمات

http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6                 Accessed on 28-4-2011.  
(2) Ottawa agreement, art (1\b) “the factor is to perform at least two of the following functions: 

- protection against default in payment by debtors". 
 .22-21عبد الحفيظ، "النظا  القانوني لتحويل الفاتورة،" (3(
 .228، عقد  را  الحقوق الت ارية افي،  (4(

http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13736&l=6
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تجة عن أسباب تعود إلى التاجر المدين، فهو يقتصر على المخاطر التي ال تكون نا
  (1)الدائن.

 ثانيًا: حقوق والتزامات بائع الدين
يتمتع التاجر الدائن بموجب عقد شراء الحقوق التجارية بالعديد من الحقوق التي 
تلتزم مؤسسة شراء الحقوق التجارية بتوفيرها وضمانها له، وفي المقابل يقع على عاتق 

 االلتزامات التي يتوجب عليه القيام بها وفقًا لطبيعة العقد.التاجر الدائن العديد من 
فيما يتعلق بالحقوق التي يمتلكها التاجر الدائن بموجب عقد شراء الحقوق 
التجارية؛ فإن من حقه الحصول على قيمة الديون موضوع العقد، حيث يعدِّ هذا الحق 

عاقد عليها ة الديون التي تم التمقاباًل اللتزام مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالوفاء بقيم
وقد يكون هذا الحق الدافع الذي كان وراء إبرامه للعقد مع مؤسسة  (2)إلى التاجر الدائن.

شراء الحقوق التجارية؛ وذلك من خالل حصوله على اعتمادات تضمن له تلبية احتياجاته 
 ( 3)التجارية، والحصول على التمويل الالزم إلدارة منشأته التجارية.

ومن الحقوق التي يمتلكها التاجر الدائن أيضًا حقه في التخلص من المخاطر 
التي يمكن أن تصاحب عملية التحصيل كإفالس المدين أو امتناعه عن الوفاء؛ ويكون 
هذا الحق في حال االتفاق على التزام مؤسسة شراء الحقوق التجارية بعدم الرجوع على 

 (4)ه من المدين عند حلول أجل استحقاق الدين.التاجر الدائن؛ عند عدم تحصيل قيمت

                                                           
خارج عن إرادته كاإلفالس تو االعسار ففي هذه الحاالت تضمن مؤسسة الشرا  عد   كامتناع المدين عن الوفا  لسبب (1(

الرجوع إل  المدين، تما إذا كان امتناع المدين عن الوفا  لسبب إرادي فإن مؤسسة الشرا  ال تغطي كل حاالت 

د ن اع قدية عائد إل  وجواالمتناع اإلرادي فعل  سبيل المثال قد يكون امتناع المدين عن تنفيذه اللت اماته التعا

قد  را  الحقوق عهشا  فضلي،  قانوني بينه وبين الدائن نتي ة عد  تنفيذ الدائن اللت اماته التي يفرضها عليه العقد.
ربية، )القاهرة  دار النهضه العالت ارية  دراسة في استخدا  فكرة االئتمان لعالج مشاكل تحصيل الحقوق الت ارية 

8887 ،)812. 
 .258، عقد  را  الحقوق الت ارية افي،  (2(
 .81(، 8182/8182)رسالة ماجستير  جامعة قاصدي مرباح ورقله،  األوراق الت ارية المعاصرة تيوي حسيبة، ( 3)
 .82، النظا  القانونيعبد الحفيظ،  )4(



 

424244 

 

كما أن من حق التاجر الدائن أن يطلب في أي وقت الحصول على معلومات 
واستشارات من مؤسسة شراء الحقوق التجارية قبل إجراء أي عملية تجارية، وذلك بهدف 

ة، اريمعرفة أحوال األسواق سواء الداخلية أم الخارجية وأحوال التجار وسمعتهم التج
ومعرفة العمالء الذين من الممكن أن يتعامل معهم؛ حيث إن مؤسسة شراء الحقوق 
التجارية تعدِّ هنا بمثابة مستشار تجاري يقدم النصح للتاجر الدائن ويرشده لما فيه 

ويأتي هذا الحق في مقابل التزام مؤسسة شراء الحقوق التجارية بتقديم  (1)مصلحة له.
التي جاء فيها  التي نصت عليها المادة األولى من اتفاقية أوتاواهذه الخدمات التكميلية 

)ب( يتوجب على مؤسسة شراء الحقوق التجارية، أن تلتزم بالقيام باثنين على األقل "
التمويل بالنسبة للتاجر، بما في ذلك تقديم القروض أو  -من الوظائف التالية: 

اإلمساك بحسابات التاجر المتعلقة  -االعتمادات المصرفية والمبالغ المدفوعة مسبقاً 
 (2)بفواتيره..".

أما عن التزامات التاجر الدائن فيقع على عاتقه العديد من االلتزامات بموجب 
فرض ي االلتزام بمبدأ الجماعية وشرط القصر؛ حيث عقد شراء الحقوق التجارية أهمها

ينيه التي له على مد مبدأ الجماعية على التاجر الدائن أن يقوم بتقديم جميع السندات
إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية، وأن يقدم لها الوثائق والمستندات والفواتير كافة التي 

وكذلك تقديم المستندات والبيانات التي تتعلق بوضع التاجر الدائن  (3)تؤكد تلك الحقوق.
ى لووضع منشأته التجارية؛ حتى تتمكن مؤسسة شراء الحقوق التجارية من التعرف ع

                                                           
رسالة ) اقي  دراسة مقارنه، آثار عقد  را  الحقوق الت ارية في التشريعين األردني والعرمصطف  تركي ال وراني( 1(

 .81(، 8185ماجستير، جامعة الشرق األوسط، 
2 Ottawa agreement, art (1\b) “the factor is to perform at least two of the following functions: 

- finance for the supplier, including loans and advance payments; - maintenance of 

accounts (ledgering) relating to the receivables; - collection of receivables..". 
 .88، األوراق الت اريةحسيبة، ( 3(
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حقيقة مركزه المادي واتخاذ االحتياطات التي تمكنها من حماية مصالحها إذا ما وجدت 
  (1)بأنه سيلحق بها الضرر في حال استمرارها بالتعامل مع بائع دين يمر بضائقة مادية.

حيث يقوم التاجر الدائن بتحرير الفواتير بعد إرساله للسلع أو تقديم الخدمة إلى 
ساله للفواتير بعد إبرام عقد شراء الحقوق التجارية عليه أن يحرر عمالئه، إذا كان إر 

السلعة باسم المدين، وأن يكتب عبارات على الفاتورة توضح إحالتها إلى مؤسسة شراء 
الحقوق، حتى يتضح بأنه تم التنازل عنها ونقل الحقوق الثابتة فيها إلى مؤسسة شراء 

 فاتورة مطابقة للنموذج العادي المتداول تجارياً الحقوق التجارية، وال بدِّ أن تكون هذه ال
 (2)وأن تتضمن البيانات القانونية التي تتطلبها القانون.

كما يتوجب على التاجر الدائن أن يقوم بتسليم مؤسسة شراء الحقوق التجارية 
الوثائق والمستندات المؤيدة للحق التي تمت إحالته وضمانات هذا الحق وما يؤدي نقله 

 وكل ما هو ضروري لتمكين مؤسسة شراء الحقوق من حقها.إليها، 
نما ورد ذلك 8181لم يرد نص على هذا االلتزام في القانون المصري لعام  ، وا 

( لعام 881( من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية رقم )81في نص المادة )
وء للمستندات ونشوالتي رتبت جزاء على التاجر الدائن في حال عدم تقديمه  8181

النزاع يكون لمؤسسة شراء الحقوق التجارية حق الرجوع على التاجر الدائن بقيمة رصيد 

                                                           
 8العدد  ،م لة كلية الحقوق جامعة التلسمان -م لة العلو  القانونية واإلدارية" فتحية يوسف، "عقد تحويل الفاتورة،( 1)

 .18  (8112ال  ائر )
المر د العلمي لغرفة الت ارة الدولية الفاتورة عل  تنها "البيان الحسابي الذي يبين فيه البائ  ما تتحمله البضاعة  عرف(2(

من تعبا  عل  المشتري، وتحتوي الفاتورة بالعادة عل  بيانات تساسية مثل اسم البائ  والمشتري وعنوانه ، 

ة بحيث تكون البضاعة موصوفة بدقة مثل بيان وزنها وعدد التاري  الذي صدرت فيه، رقم العقد، الكمية والبضاع

الطرود والبيانات المتعقلة بشحنها وغيرها من البيانات، ومن هذه البيانات ما هو إجباري مثل اسم البائ  

 . 52والمشتري، وتوقي  البائ ، ومنها ما هو اختياري. ت ار إليه  ال وراني، "آثار عقد  را  الحقوق الت ارية،" 
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الحقوق المحالة محل النزاع، كما يكون لها الحق في اتخاذ اإلجراءات القانونية كافة 
   (1)لتحصيل قيمة الدين محل العقد.

جارية. ؤسسة شراء الحقوق التإلى م كما يقع على عاتقه االلتزام بنقل ملكية الحق
ويستتبع ذلك نقل الحق بما له من خصائص كأن يكون الحق تجاريًا أو أن له مدد تقادم 
خاصة. ويثور الجدل حول مسألة انتقال توابع الحق التي تسعى مؤسسة شراء الحقوق 

ة يالتجارية للحصول عليها لضمان وفاء المدين بقيمة الحق األصلي، وبالرجوع إلى اتفاق
نما نصت في المادة  أوتاوا تجد الدراسة أنها لم تتضمن النص على انتقال توابع الحق وا 
السادسة على صحة الشروط االتفاقية التي تنص على انتقال ميزات وضمانات التاجر 

 الدائن التي تترتب نتيجة عقد البيع المبرم بينه وبين المدين.
. تكون إحالة 8وتاوا على أنه "إذ جاء في نص المادة السادسة من اتفاقية أ

الحقوق من جانب التاجر الدائن لمؤسسة شراء الحقوق التجارية نافذة على الرغم من 
. إال أن هذا اإلحالة ال تكون 8أي اتفاق بين التاجر الدائن والمدين يحظر هذا اإلحالة. 

نا إعال نافذة في مواجهة المدين عندما يكون مكان عمله في دولة متعاقدة قد أصدرت
( 8. ليس في الفقرة )3( من هذه االتفاقية وقت إبرام عقد بيع السلع. 81بموجب المادة )

ما يمس أي التزام بحسن نية يدين به التاجر الدائن للمدين أو أي مسؤولية للمؤسسة 
شراء الحقوق التجارية تجاه المدين فيما يتعلق بإحالة تتم على نحو ينتهك شروط عقد 

                                                           
جا  في نص المادة العا رة عل  تنه  "يلت   العميل بت ويد الُمخصم بالمستندات المؤيدة للحق المحال به وضماناته كافة ( 1(

مثل توامر الشرا  الصادرة من المدين والفواتير وتذون التسليم، وكذلك كافة وسائل إثبات هذا الحق وضماناته، 

حالة عد  الت ا  العميل بت ويد الُمخصم بالمستندات المشار اليها وما هو ضروري لتمكين الُمخصم من حقه. وفي 

في الفقرة السابقة ونشو  ن اع عند تحصيل قيمة الحق المحال به؛ يكون للُمخصم حق الرجوع عل  العميل بقيمة 

يمة ق رصيد الحقوق المحالة محل الن اع، فضاًل عن حقه في اتخاذ اإلجرا ات القانونية كافة الالزمة للتحصيل

 حسابات المدينين واألوراق الت ارية محل التخصيم".
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مما يدل على أن االتفاقية تركت األمر إلى القانون المختص الذي يحكم  (1)بيع السلع".
 العالقة للحكم بكيفية انتقال توابع الدين.

وقد أثارت هذه المسألة العديد من االختالفات الفقهية خاصة فيما يتعلق بانتقال 
تي لدعوى فسخ العقد األصلي بين الدائن األصلي والمدين عند توافر أسباب الفسخ وا

منها عدم وفاء المدين بالثمن، فيثور التساؤل حول ما إذا كانت مؤسسة شراء الحقوق 
 التجارية تستطيع المطالبة بفسخ عقد البيع األصلي المبرم بين التاجر الدائن والمدين؟

فقد ذهب فقهاء إلى القول بعدم أحقية مؤسسة شراء الحقوق بفسخ العقد بحجة 
د ترتفع عند حلول أجل استحقاق الدين عن قيمته وقت أن قيمة الشيء محل العقد ق

  (2)إبرام العقد، بالتالي فإن عقد شراء الحقوق التجارية سيتحول إلى أداة لإلثراء بال سبب.
إال أن هذا التعليل غير صائب قانوناً حيث إن الهدف من دعوى الفسخ في حالة مؤسسة 

التاجر الدائن وفي حال تحقق شراء الحقوق هي حصولها على حقها؛ فهي حلت محل 
( ويذهب اتجاه آخر إلى أنه تتنقل دعوى 3اإلثراء فإنه يكون أمرًا عارضًا وليس أساسيًا.)

الفسخ إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية كونها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق والتزامات 
  (4)األطراف حيث إنه غير قابل لالنفصال عنها.

                                                           
)1) Ottawa agreement, art (6): ”The assignment of a receivable by the supplier to the factor 

shall be effective notwithstanding any agreement between the supplier and the debtor 

prohibiting such assignment. 2. However, such assignment shall not be effective 

against the debtor when, at the time of conclusion of the contract of sale of goods, it 

has its place of business in a Contracting State which has made a declaration under 

Article 18 of this Convention. 3. - Nothing in paragraph 1 shall affect any obligation 

of good faith owed by the supplier to the debtor or any liability of the supplier to the 

debtor in respect of an assignment made in breach of the terms of the contract of sale 

of goods". 
 .81، عقد  را  الحقوق الت اريةفضلي،  (2)

 .12، عقد خصم الديونجهلول،  (3(
 .15المرج  السابق،  (4(
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يد الرأي الفقهي الذي أخذ بانتقال توابع الحق األصلي وتذهب الدراسة إلى تأي
إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية عند نقل ملكية الحقوق إليها؛ إذ إن مؤسسة الشراء 
ستحل محل التاجر الدائن في تحصيل الحقوق التي قامت بتعجيل قيمتها مسبقًا إليها، 

ألمر على مؤسسة شراء ويكون رجوعها على المدين رجوع األصيل، وذلك لتسهيل ا
الحقوق التجارية عند تحصيلها لقيمة الديون وتقليل المخاطر التي تتعرض لها عند 

 التحصيل.
ومن االلتزامات األخرى التي تقع على عاتق التاجر الدائن التزامه بإخطار 

حيث يتميز عقد شراء الحقوق التجارية بأن القواعد األساسية فيه كأصل عام ال ؛ المدين
ض على التاجر الدائن إعالم المدين بوجود عقد شراء الحقوق التجارية، ويكون تفر 

المدين ملزمًا بالوفاء إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية بمجرد مطالبتها له، السبب في 
هذا اإلعفاء هو أن طبيعة عقد شراء الحقوق التجارية تتطلب السرعة والبساطة وتخفيف 

إعالم المدين يتطلب إجراءات وتعقيدات باإلضافة إلى الجهد النفقات المالية في حين أن 
 (1)والوقت.

( لعام 871( من قانون التخصيم المصري رقم )38وفي ذلك نصت المادة )
على أنه: "يكون إخطار المدين بانتقال الحقوق المالية للمخصم وفقا للطرق  8181

ق المالية لمدين بانتقال الحقو والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة، بما يكفل علم ا
للمخصم، على أن يتضمن اإلخطار بيانات كل من البائع والمخصم والحقوق المالية 
المخصمة، وال يكون اإلخطار نافذا إال إذا كان بذات لغة عقد البيع أو اللغة الرسمية 

أ بعد شلدولة المدين. ويجوز أن يكون اإلخطار بانتقال الحقوق المالية متعلقا بحقوق تن

                                                           
 .  271، عقد  را  الحقوق الت ارية افي، ( 1(
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اإلخطار. وفي جميع األحوال، يكون انتقال الحقوق نافذا ومنتجا ألثره من تاريخ إبرام 
 اتفاق انتقال الحقوق". 

( من القانون أن يتضمن اإلخطار التنبيه على المدين 21كما اوجب في المادة )
لحق ابإبالغ المخصم بأي مانع قد يحول بينه وبين الوفاء بالحقوق، وان يبلغه بظروف 

والمخاطر المحيطه به والصعوبات التي قد تحول دون استيفائه، والقى على عاتق 
( من القانون جزاء على 21مجلس إدارة الهيئة أن تحدد ضوابط لذلك، وورتبت المادة )

 اإلخالل بهذا االبالغ وهو سقوط حقه بالتمسك بالدفوع الناشئة عن تلك الظروف.
ذا تسلم المدين اإلخطار ( من القا21كما أشارت المادة ) نون أن على المدين: "وا 

بانتقال الحقوق من المخصم، فله أن يطلب من المخصم دليال إلثبات إتمام عملية 
ذا لم يقم  الحوالة بين البائع والمخصم وذلك خالل أسبوعين من تاريخ تسلم اإلخطار، وا 

 لبائع".المخصم باستيفاء هذا الطلب تبرأ ذمة المدين إن قام بالسداد ل
وفي حال قبول المدين بالحوالة فيجب أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ 

( 2وقد نصت الفقرة )( 1)وموضحا فيه ما إذا كان للمدين أي تحفظات على هذا القبول.
. يقع على 8من المادة األولى من اتفاقية أوتاوا على االلتزام باإلخطار حيث جاء فيها "

إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية، إذا لم يكن لدى المدين عاتق المدين واجب الدفع 
علم بحق أي شخص آخر في الدفع وتم إخطاره كتابة باإلحالة بموجب إخطار: )أ( 
يعطى للمدين من قبل التاجر الدائن أو مؤسسة شراء الحقوق التجارية بتخويل من 

                                                           
حيث إن المحاكم الفرنسية قد نظرت في قضية ترسلت سندات الدين إل  الشركة المدينة، ولم يالحظ موظفو الشركة ( 1(

المختصين بالوفا  بقيمة الدين العبارة الموجودة عل  السندات والتي تفيد بأن يتم الوفا  إل  مؤسسة  را  الدين 

بالوفا  إل  التاجر الدائن، مما دف  مؤسسة  را  الحقوق الت ارية المعينة في السندات، فقامت الشركة المدينة 

الت ارية إل  إقامة دعوى عليها. وكان رد المحكمة هو رفض دعواها مستندة إل  تنه لم يثبت من وقائ  الدعوى 

بأن اإلخطار كان واضًحا، وهذا ما تكدت عليه محكمة النقض الفرنسية التي يستنتج من حكمها بأن للمحكمة 

التقديرية في رفض األخذ باإلخطار بالوفا  إل  مؤسسة  را  الحقوق الت ارية إذا لم يكن اإلخطار واضحا السلطة 

 .11، عقد خصم الديونبما يكفي إلعال  المدين بوجوب الوفا  إل  مؤسسة  را  الحقوق. ت ار إليه  جهلول، 
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ن الذي لتها والتاجر الدائالتاجر الدائن؛ )ب( أن يحدد بصورة معقولة الحقوق التي تم إحا
يطلب من المدين أو الذي يطلب من حسابه تسديده؛ )ج( الحقوق التي تم إحالتها والتي 

. بصرف 8تكون ناشئة بموجب عقد بيع السلع الذي تم في وقت تقديم اإلشعار أو قبله. 
النظر عن أي سبب آخر يدفع به المدين إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية يعفي 

 (1)ن من المسؤولية، يكون الدفع نافذا لهذا الغرض إذا ما تم وفقا للفقرة السابقة".المدي
مما يعني بأن القوانين السابقة أخذت بأن اإلخطار هو التزام إجباري يقع على 
عاتق التاجر الدائن، ولم تحدد طريقة أو وسيلة معينة يتم فيها اإلخطار. كما أن اتفاقية 

ثامنة على أن المدين ملزم بالوفاء إلى مؤسسة شراء الحقوق أتاوا نصت في المادة ال
التجارية؛ إذا تم إخطاره ولم يكن على علم بأفضلية الوفاء للغير، واشترطت أن يكون 
اإلخطار مكتوبًا وأن يوضح الحقوق المنقولة أي الديون وقيمتها ومؤسسة شراء الحقوق 

 (2)التجارية التي يجب الوفاء إليها.
ى عاتق التاجر الدائن ضمان وجود الدين دون أن يؤثر على ذلك كما يقع عل

( لعام 871( من قانون التخصيم رقم )23مسألة استحقاق الدين، حيث نصت المادة )
على أنه: "يجوز االتفاق على أن يكون البائع ضامنا لوفاء المدين بالتزاماته عند  8181

 ع مسئوال عن أفعاله الشخصية التيحلول أجل الوفاء. وفي جميع األحوال، يكون البائ
                                                           

(1) Ottawa agreement, art (1\4): “For the purposes of this Convention: (a) a notice in writing 

need not be signed but must identify the person by whom or in whose name it is given; 

(b) "notice in writing" includes, but is not limited to, telegrams, telex and any other 

telecommunication capable of being reproduced in tangible form; (c) a notice in 

writing is given when it is received by the addressee".  
. يق  عل  عاتق المدين واجب الدف  إل  مؤسسة  را  الحقوق 8حيث جا  في نص المادة الثامنة من اتفاقية توتاوا  "(  2(

الت ارية، إذا لم يكن لدى المدين علم بحق تي  خص آخر في الدف  وتم إخطاره كتابة باإلحالة بموجب إخطار  

لحقوق الت ارية بتخويل من التاجر الدائن؛ )ب( تن يحدد )ت( يعط  للمدين من قبل التاجر الدائن تو مؤسسة  را  ا

بصورة معقولة الحقوق التي تم إحالتها والتاجر الدائن الذي يطلب من المدين تو الذي يطلب من حسابه تسديده؛ 

. 8)ج( الحقوق التي تم إحالتها والتي تكون نا ئة بموجب عقد بي  السل  الذي تم في وقت تقديم اإل عار تو قبله. 

بصرف النظر عن تي سبب آخر يدف  به المدين إل  مؤسسة  را  الحقوق الت ارية يعفي المدين من المسؤولية، 

 .11، عقد خصم الديونيكون الدف  نافذا لهذا الغرض إذا ما تم وفقا للفقرة السابقة". للم يد انظر  جهلول، 
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يكون من شأنها االنتقاص من الحق المبيع أو زواله. كما يجوز االتفاق بين المخصم 
والبائع على ضمانات الستيفاء حقوقه، ويجوز أن يقوم هو أو مدينه بتقرير رهن سواء 
أكان رسميا أم حيازيا، أو من خالل إشهار الحقوق على بعض المنقوالت بسجل 

ضمانات المنقولة المنشأ وفقا لقانون تنظيم الضمانات المنقولة الصادر بالقانون رقم ال
 ، أو من خالل تقديم كفالة تضامنية".8184لسنة  884

حيث إن المشرع المصري قد ذهب إلى أن ضمان وجود الحق وما له من 
نما ترك األمر ألطراف العقد  ق عليه، لالتفاضمانات تابعة له هو أمر ليس بالوجوبي وا 

وأجاز لألطراف االتفاق على أن يضمن التاجر الدائن يسار المدين سواء أكان ذلك 
وقت الحوالة أو مستقبال أو وقت حلول أجل استحقاق الدين، وأحال بذلك إلى أحكام 

واألمر الذي لم يتركه المشرع إلى اتفاق األطراف هو أن  (1)القانون المدني المصري،
ائن مسئواًل عما يصدر منه من أفعال شخصية تؤدي إلى االنتقاص من يكون التاجر الد

 (2)الحق أو زواله كأن يتنازل عن حقه تجاه المدين.
كما يلتزم التاجر الدائن بالوفاء بقيمة العمولة والفائدة إلى مؤسسة شراء الحقوق 

م مؤسسة االتجارية، حيث أنه كما أوضحت الدراسة سابقًا فإن الفائدة تستحق في حال قي
شراء الحقوق بتعجيل قيمة الديون قبل ميعاد االستحقاق، فتستحق عن أصل الحق من 
تاريخ تعجيل قيمة الديون إلى تاريخ استحقاقها حيث تسمى بعمولة التعجيل، كما يلتزم 

 (3)التاجر الدائن بأداء قيمة العمولة التي هي نسبة مئوية من قيمة فاتورة الدين.

  

                                                           
 . 8821/  7/  88جريدة الوقائ  المصرية بتاري   الصادر في 8821( لسنة 828القانون المدني المصري رقــم )( 1)
 .81، عقد خصم الديونجهلول، ( 2(
 المرج  السابق.( 3(
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 والتزامات المدينثالثًا: حقوق 
يقع على عاتق المدين االلتزام بالوفاء إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالدين 
المترتب عليه عند حلول أجل استحقاقه ومطالبة المؤسسة له بالوفاء، وأن وفاءه بالدين 
إلى غير مؤسسة شراء الحقوق ال يبرئ ذمته، فإذا ما أوفى بالدين إلى التاجر الدائن 

ى األخير أن يحتفظ بهذا المبلغ على سبيل األمانة؛ وأن يرده إلى مؤسسة شراء فإن عل
( من 48إذ نصت المادة ) (1)الحقوق التجارية باعتبارها صاحبة الحق في هذا المبلغ.

بشأن تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم على  8181لسنة  871رقم القانون المصري 
( من هذا القانون، يكون المدين ملتزما بالسداد 38،21انه "مع مراعاة احكام المادتين )

ذا قام المدين بالسداد  للمخصم من تاريخ اخطاره بانتقال الحقوق المالية للمخصم، وا 
( من 21للبائع ال تبرأ ذمته من الدين إال بالسداد للمخصم. ومع مراعاة حكم المادة )

لمالية ع أو كليهما بقيمة الحقوق اهذا القانون، يكون للمخصم الرجوع على المدين أو البائ
 (2)المخصمة الستيفاء حقوقه، ما لم يتضمن عقد التخصيم غير ذلك.."..

كما أن من حق المدين أن يتمسك في مواجهة مؤسسة شراء الحقوق التجارية  
بالدفوع كافة التي كان له الحق في التمسك بها في مواجهة الدائن، حيث نصت المادة 

عند مطالبة مؤسسة شراء الحقوق التجارية  -8قية أوتاوا على أنه "التاسعة من اتفا
المدين بدفع الدين المستحق في ذمته بموجب عقد بيع البضائع، يجوز للمدين أن يتمسك 
في مواجهة مؤسسة شراء الحقوق التجارية بجميع الحقوق الناشئة له بموجب هذا العقد، 

يجوز للمدين أيضًا  -8المطالبة من الدائن. والتي كان بإمكانه التمسك فيها إذا كانت 
عند إشعاره خطيًا بانتقال الدين إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية بموجب أحكام المادة 

                                                           
 . 818 ،النظا  القانونيعبد الحفيظ،  (1)
( مكرر 28بشأن تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم، ال ريدة الرسمية العدد ) 8181لسنة  871رقم القانون المصري  (2)

 .8181-1-82ج، بتاري  
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(، أن يمتسك في مواجهة مؤسسة شراء الحقوق التجارية بأي 1الفقرة األولى من المادة )
 في مواجهة بائع الديون". التمسكحق مقاصة يمكن له 
بشأن  8181لسنة  871( من القانون المصري رقم 41المادة ) كما نصت

خصم ، على أنه: "اليؤثر انتقال الحق من البائع الى الموالتخصيمتنظيم التأجير التمويلي 
 على حقوق والتزامات المدين الواردة بعقد البيع، وذلك فيما عدا ما يقرره القانون".

ن من الحقوق التي يمتلكها المديوبتحليل نص هذه المادة تستنتج الدراسة أن 
هو حقه في التمسك بالدفوع كافة، والضمانات التي يمتلكها بموجب العقد األصلي المبرم 
بينه وبين الدائن، ومن هذه الدفوع حقه في التمسك في المقاصة التي تحدث بينه وبين 

ف إلى دالمدين، ويقصد بالمقاصة وسيلة من وسائل انقضاء الدين والوفاء به حيث ته
ي ، بحيث يكون هنالك مدين في دين معين يصبح دائنًا لدائنه فمتقابلينتسوية دينيين 

أما عن وقت التمسك في المقاصة  (1)دين آخر، فينقضي الدينان بمقدار األقل من بينهما.
فقد حددتها المادة، بحيث يحق له التمسك بالمقاصة فور تبليغه خطيًا بانتقال الدين إلى 

 مؤسسة شراء الحقوق التجارية.
مع عدم اإلخالل بحقوق  -8( من اتفاقية أوتاوا على أنه "81كما نصت المادة )

لمعيب أو المتأخر في عقد بيع البضائع ، عدم األداء أو األداء ا8المدين بموجب المادة 
ال يكون بحد ذاته سببا يمنح المدين الحق في خصم المبلغ الواجب عليه دفعه لمؤسسة 

 -8شراء الحقوق التجارية، إذا كان المدين لديه الحق في خصم هذا المبلغ من الدائن. 
سة شراء ؤسيحق للمدين الذي لديه يمتلك الحق في خصم مبلغ، خصم هذا المبلغ من م

أ( لم تقم مؤسسة شراء الحقوق التجارية بدفع المبلغ  :الحقوق التجارية في الحاالت التالية
)التاجر الدائن(. ب( كانت مؤسسة شراء الحقوق التجارية قد دفعت  الدائنالمعجل إلى 

                                                           
 .52(، 8188، دار الثقافة للنشر والتوزي ، عمان، 82)ط تحكا  االلت ا   آثار الحق في القانون المدنيعبد القادر الفار،  (1)
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المبلغ للدائن في وقت كانت تعلم فيه أن الدائن لم يقم باألداء أو أن أداءه معيب أو 
 (1)خر فيما يتعلق بالبضائع التي تتعلق بها مدفوعات المدين".متأ

بشأن  8181( لعام 812( من القانون المصري رقم )42كذلك نصت المادة )
تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم على أنه "في حالة عدم التزام البائع بالوفاء بالتزاماته 

وله  خصم المبالغ التي قام بسدادها،الواردة بعقد البيع ال يحق للمدين أن يسترد من الم
 الرجوع على البائع وفقًا ألحكام العقد المبرم بينهما".

حيث يتضح من النصوص السابقة أن التاجر الدائن ينقل الحق إلى مؤسسة 
شراء الحقوق التجارية كما هو؛ بحيث إن مؤسسة شراء الحقوق ال تمتلك أكثر مما 

ن من حق المدين أن يتمسك في مواجهة مؤسسة شراء يمتلكه التاجر الدائن، مما يعني أ
الحقوق بكل ما كان له أن يتمسك به من دفوع في مواجهة الدائن التاجر الدائن، ومن 
األمثلة على الدفوع التي يمكن للمدين التمسك بها الدفع ببطالن العقد األصلي بينه وبين 

 (2)الدائن ألي سبب من أسباب البطالن التي يقرها القانون.

ومن الدفوع التي للمدين أن يتمسك بها عدم وجود الحق أصالً كأن يكون التاجر 
الدائن قد اصطنع لنفسه فواتير مزورة على المدين بهدف الحصول على التمويل من 
مؤسسة شراء الحقوق التجارية. ومن هذه الدفوع أيضًا الدفوع الناشئة نتيجة عدم تنفيذ 

                                                           
)1) Ottawa agreement art )10(: ”Without prejudice to the debtor's rights under Article 9, non-

performance or defective or late performance of the contract of sale of goods shall not 

by itself entitle the debtor to recover a sum paid by the debtor to the factor if the debtor 

has a right to recover that sum from the supplier. 2. - The debtor who has such a right 

to recover from the supplier a sum paid to the factor in respect of a receivable shall 

nevertheless be entitled to recover that sum from the factor to the extent that: (a) the 

factor has not discharged an obligation to make payment to the supplier in respect of 

that receivable; or (b) the factor made such payment at a time when it knew of the 

supplier's non-performance or defective or late performance as regards the goods to 

which the debtor's payment relates". 
  .827، عقد خصم الديونجهلول،  (2(
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اللتزاماته المترتبة نتيجة العقد، حتى لو نشأ أو علم المدين بهذا الدائن التاجر الدائن 
الدفع بعد انتقال الحق إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية، كأن يدفع المدين بفسخ العقد 

  (1)نتيجة اكتشافه لعيب خفي في المبيع.
 القانون الواجب التطبيق على عقد شراء الحقوق التجارية: المطلب الثالث

نشأ نزاع بين أطراف عقد شراء الحقوق التجارية وكان في العقد عنصرًا إذا ما 
أجنبيًا؛ فإنه يثور النزاع حول القانون الواجب التطبيق على العقد في هذه الحالة. إذ إن 
الطبيعة التجارية لعقد شراء الحقوق التجارية الذي يقتصر على ديون التاجر الناشئة عن 

ديون الشخصية أو ذات الطابع العائلي؛ جعلت من العقد أعماله التجارية ويستبعد ال
ينتشر على صعيد التجارة الدولية، وأن يتم العقد بين أطراف من دول مختلفة، األمر 

 الذي ينشأ معه إشكالية القانون الواجب التطبيق على العقد المبرم بين األطراف.
واعد القانون صل وفقاً لقفهذه الطبيعة الدولية للعقد تدفع إلى معالجة أي نزاع يح 

الدولي الخاص، إذ تثار مشكلة تنازع القوانين أو القانون الواجب التطبيق، حيث إن 
األصل في عقود التجارة الدولية هو خضوعها لقانون اإلرادة أي القانون الذي تحدده 
إرادة الطرفين، وهذا التطبيق يقتصر على الجانب الموضوعي للعقد، أما شكل العقد 

ضع إما لقانون العقد )قانون اإلرادة( أو إلى قانون بلد اإلبرام كقاعدة اختيارية هدفها فيخ
 (2)التسهيل على المتعاقدين )نظرية األداء المميز(.

( على أنه: "يكون 8\8وبالرجوع إلى اتفاقية أوتاوا نجد أنها نصت في المادة )
ين قة عن عقد بيع المنتجات بعقد شراء الحقوق التجارية دوليًا إذا كانت الحقوق منبث

طرفين يتخذان محالً إلقامتهما في دولتين متعاقدتين مختلفتين، وكان محل عمل مؤسسة 
                                                           

 .818 ،النظا  القانونيعبد الحفيظ،  (1)
، ةم لة المتوسط للدراسات القانونية والقضائيا  كلثو  العطار، "القانون الواجب التطبيق عل  عقود الت ارة الدولية"،  (2)

 .11-17(  8187، المغرب، 5عدد
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شراء الحقوق التجارية دولة متعاقدة، أو كان ينطبق على كل من عقد بيع المنتجات 
 (1)وعقد شراء الحقوق التجارية قانون دولة متعاقدة".

دة أن اتفاقية أوتاوا عدِّت عقد شراء الحقوق ويتضح من أحكام نص هذه الما
التجارية يكون دوليًا، إذا كانت األطراف المتعاقدة تتخذ مقرًا ألعمالها دولتان متعاقدتان 

 مختلفتان على األقل ويتصور ذلك كاآلتي: 
أن تكون مؤسسة شراء الحقوق التجارية والتاجر الدائن من دولة، والمدين من دولة  .أ

 أخرى.
مؤسسة شراء الحقوق التجارية والمدين من دولة والتاجر الدائن من دولة أن تكون  .ب

 أخرى )وهي الحالة األكثر شيوعًا(.
أن يكون التاجر الدائن والمدين من دولة، ومؤسسة شراء الحقوق التجارية من دولة   .ت

 أخرى.
 أن يكون كل طرف من دولة مختلفة.  .ث

اشترطت أن يكون األطراف الثالثة كما يالحظ من النص السابق أن االتفاقية 
)مؤسسة شراء الحقوق التجارية والتاجر الدائن والمدين( مرتبطتين في دولة طرف في 
اتفاقية أوتاوا، ويكون هذا االرتباط بمحل أو مركز أعمالهم، إال أنها لم تشر مباشرة إلى 

نما علقت مجال تطبيقها على قانون محل أو  مال مركز أعالقانون الواجب التطبيق، وا 
  )2(أحد أطراف العالقة، باعتباره القانون األكثر صلة بعقد شراء الحقوق التجارية.

                                                           
)1( Ottawa agreement, art (8\8): “This Convention applies whenever the receivables assigned 

pursuant to a factoring contract arise from a contract of sale of goods between a 

supplier and a debtor whose places of business are in different States and: (a) those 

States and the State in which the factor has its place of business are Contracting States; 

or (b) both the contract of sale of goods and the factoring contract are governed by the 

law of a Contracting State". 
 .888(  8188) 85زينة حاز  خلف ال بوري، "العقد الدولي لتحصيل الحقوق المحالة"، م لة المنصورة، العدد  )2)
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وبالرجوع إلى المشرع المصري نجد أن التشريعات الخاصة بأحكم عقد شراء 
الحقوق التجارية لم تبين القانون الواجب التطبيق، مما يعني أن تلك التشريعات قد 

القانون المدني؛ وبالرجوع إلى قواعد اإلسناد التقليدية وبتحليل أحالت الى ما هو وارد في 
العالقة بين أطراف مؤسسة شراء الحقوق والتاجر الدائن والمدين، نجد أن القانون الواجب 
التطبيق يختلف حسب العالقة المراد البحث عن القانون الواجب التطبيق عليها: فإذا 

لتجارية والتاجر الدائن؛ يتم الحديث عن كانت العالقة بين مؤسسة شراء الحقوق ا
التزامات عقدية بين الدائن المدين أي أن مصدر هذا الدين هو العقد فالقانون الواجب 
التطبيق في هذه الحالة يخضع التفاق األطراف، إذ إنه في حال اتفاق األطراف على 

 (1)لعقد.لطرفي ا قانون معين فهذا القانون هو الواجب التطبيق سندًا لإلرادة المشتركة
أما في حال عدم اتفاق األطراف على قانون معين؛ فإن القانون الواجب التطبيق 
وفقًا للتشريعات المقارنة هو قانون الموطن المشترك للمعاقدين إذا كان كالهما من نفس 
الموطن، وفي حال االختالف في الموطن يطبق قانون مكان إبرام العقد، فقد نصت 

من القانون المدني المصري على أنه: "يسري على االلتزامات التعاقدية ( 88/8المادة )
قانون الدولة التي يوجد فيها موطن المشترك للمتعاقدين، فإن اختلفا موطنًا يسري قانون 
الدولة التي تم فيها العقد ما لم يتفق المتعاقدان أو يبين من الظروف أن قانونًا آخر هو 

 )2(المراد تطبيقه".

                                                           
)2 Ottawa agreement, art (2\2): “A reference in this Convention to a party's place of business 

shall, if it has more than one place of business, mean the place of business which has 

the closest relationship to the relevant contract and its performance, having regard to 

the circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the 

conclusion of that contract".  
راضي نبيه عالونة، القانون الواجب التطبيق عل  األموال  دراسة مقارنة )دراسة ماجستير  جامعة الن اح، فلسطين، ( 1)

8185  )881. 
تنازع القوانين في فلسطين  دراسة مقارنة دني. تمين دواس، ( من القانون المدني األر81/8يقابلها نص المادة ) (2)

 .817(، 8182)دار الشروق للنشر والتوزي ، را  الله،  في ضو  تحكا  الفقها 
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لنسبة إلى الحق الذي يتنقل من المدين )المستوردين المقيمين بالخارج( أما با
إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية، وفقًا لقواعد اإلسناد فإن القانون الذي يحكمه هو 
القانون الخاص به، أي القانون الذي يحكم الرابطة القانونية مصدر هذا الحق، فقد يكون 

 )1(يكون الدين ثابتًا في ورقة تجارية قابلة للتداول. هذا الحق من الديون العادية وقد

فإذا ما كان الدين من الديون العادية؛ فالحديث هنا عن العالقة بين المحال له 
وهي مؤسسة شراء الحقوق التجارية والمحال عليه وهو المدين في الدين األصلي، وبذلك 

حق إلى قانون مصدر هذا ال فإن المحال له يكون قد اكتسب حقًا معينًا، فيتم إخضاعه
فمن المنطق أن ينطبق عليه قانون مصدر هذا الحق ليتم تحديد ما انتقل له من حقوق، 
كما أنه يتم الرجوع إلى قانون موطن المدين فيما يتعلق بنفاذ الحوالة في حق اآلخرين، 
 والسبب هو أن قانون موطن المدين أسهل على اآلخرين التعرف عليه من قانون مصدر

  (2)الدين.
وفيما يتعلق بشروط االحتجاج بانتقال الحق ونفاذه في مواجهة الغير، فإن 
القانون الذي يحكمه هو قانون موطن المدين، وذلك لتحقيق مصلحة الغير إذ إن الحق 
يتركز في هذا المكان، كما أن نفاذ الحق في مواجهة الغير يستلزم إخضاعه إلى قانون 

 )3(تعرف عليه والوقوف على حكمه.يكون من السهل عليهم ال
أما إذا كانت الديون ثابتة في أوراق قابلة للتداول فهي نوعان أوراق مالية ويقصد 
بها األسهم والسندات وهي تصدر في صكوك متساوية القيمة، ويكون حامل السهم 

                                                           
 .811، تنازع القوانيندواس،  (1)
 .882عالونة، القانون الواجب التطبيق، (2)
-88، الخاصة بالقانون الواجب التطبيق عل  االلت امات التعاقدية، في المادة )8811ونشير إل  تن اتفاقية روما لعا   (3)

( اخضعت  روط االحت اج بانتقال الحق ونفاذه في مواجهة المدين، لذات القانون الذي يحكم الحق الذي تم 8

https://eur-اتفاقية روما منشور عل  الموق  اإللكتروني  انتقاله عل  إثر حوالة الحق تو الحلول االتفاقي. نص 

content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:41998A0126(02)&from=EN-lex.europa.eu/legal   -7-accessed on 2

2018.  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:41998A0126(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:41998A0126(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:41998A0126(02)&from=EN
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ما أن تكون أوراق تجارية وهي  شريكًا في الشركة، وحامل سند القرض دائنًا للشركة. وا 
التي تصدر لتسوية معامالت تجارية، وتختلف قيمتها من ورقة لألخرى، ويكون حاملها 

 دائنًا بالمبلغ الوارد بها. 
فإذا ما كان الدين الذي تمت عليه الحوالة في عقد شراء الحقوق التجارية ثابتًا 
 رفي أوراق مالية، فيجب التمييز بين األسهم والسندات، والتي قد تصدر اسمية أو ألم

أو لحاملها، فإذا ما كانت أوراق لحاملها كاألسهم لحاملها، فهنا تأخذ هذه الديون حكم 
المنقول بعد تحريرها على شكل أوراق لحاملها، فتكون جزءا من الورقة وتعامل معاملة 
المنقول، وتخضع لقانون موقعها الفعلي من حيث انتقال ملكيتها. أما فيما يتعلق بعالقة 

لجهة التي أصدرتها أي المؤسسة التي أصدرتها فتخضع لقانون الشركة حامل الورقة با
 (1)أي القانون الذي يحكم نشأتها.

أما األوراق المالية االسمية وهي األوراق التي يتم تدوين اسم المالك فيها وال يتم 
تداولها إال بالقيد في سجل خاص في الشركة تقيد فيه األسهم والتصرفات الواردة 

وتصدر األسهم والسندات عن شركة أو هيئة مالية بهدف زيادة رأس مالها أو  (2)عليها،
تغطية الخسارة، إذ إن السند يعدِّ حصة في رأس مال الجهة التي قامت بإصداره في 

  (3)حين أن السندات تعدِّ دينًا على الجهة التي أصدرتها.

                                                           
( من القانون المدني المصري التي جا  فيها "يسري عل  الحيازة والملكية والحقوق 81وذلك وفقًا ألحكا  المادة ) (1) 

العينية األخرى، قانون الموق  فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة إل  المنقول، قانون ال هة التي يوجد فيها هذا 

 الحيازة تو الملكية تو الحقوق العينية األخرى تو فقدها. ويقابها المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتبت عليه تسباب

، 8125، المنشور في ال ريدة الرسمية، العدد 8871لعا   22( من القانون المدني األردني رقم 88نص المادة )

دني القانون الدولي الخاص  األر. انظر تيًضا  ممدوح عبد الكريم حافظ عرموش، 8871-1-8، بتاري  8الصفحة 
 .858(، 8881)مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزي ، عمان،  والمقارن

المطبق في الضفة الغربية عل  تنه "تحفظ  8812( لعا  88( من قانون الشركات األردني رقم )21إذ نصت المادة ) (2)

 .."..الشركة س اًل لمساهميها تدون فيه تسماؤهم وترقا  تسهمهم وتحويالت األسهم وتي تفاصيل تخرى
 .858، القانون الدولي الخاصللم يد انظر  عرموش،  (3)
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إن الراجح سمية فوفيما يتعلق بالقانون الواجب التطبيق على األوراق المالية اال
والسند االسمي؛ بحيث يخضع التعامل بالسهم  بين الفقهاء هو التمييز بين السهم االسمي

االسمي لقانون مقر المؤسسة التي أصدرته أي مركز إدارتها الرئيسي الفعلي؛ باعتبار 
أنه عبارة عن حصة للشريك في رأس مال الشركة؛ بالتالي فإنه من الطبيعي إخضاعه 

الذي يحكم الشركة، أما فيما يتعلق بأسهم مؤسسي الشركة فهي تخضع لقانون للقانون 
الدولة التي تأسست فيها الشركة. أما السند االسمي فهو عبارة عن دين بين مالك السند 

فيخضع لقانون العقد؛ ألنه يعدِّ كعقد القرض الذي يكرس حق  (1)والشركة مصدرة السند،
باعتبار أنه يمثل عالقة تعاقدية بين الشركة مصدرة  حامل السند كونه دائنًا للشركة،

السند ومن قام بشراء السند أو من انتقل الحق الثابت في السند إليه، ويخضع العقد إلى 
قانون اإلرادة واذا لم تتوافر اإلرادة الصريحة أو الضمنية لألطراف، فيخضع السند في 

  (2).ره يمثل اإلرادة المفترضة لألطرافهذه الحالة إلى القانون الذي يحكم الشركة باعتبا
أما فيما يتعلق باألوراق التجارية وهي األسناد القابلة للتداول كسند السحب 

فإذا ما كان الدين محل عقد شراء الحقوق التجارية محرراً بإحدى  (3)والسند ألمر والشيك،

                                                           
 .882عالونة، القانون الواجب التطبيق، (1)
( 88/8. انظر في ذلك إل  األحكا  العامة الواردة في المادة )815، 8182  تنازع القوانين. دواس، 882المرج  السابق، ( 2)

القانون المدني األردني. ونشير إل  تن قانون الشركات األردني ( من 8\881من القانون المدني المصري والمادة )

عند  8112( لعا  88المطبق في الضفة الغربية وقانون األوراق المالية الفلسطيني رقم ) 8812( لعا  88رقم )

 ال م تعريفهم للورقة المالية قد تضمنا النص عل  تن األسهم والسندات ال تصدر إال اسمية فقط، بالتالي فإنه ال

 للحديث عن األوراق المالية لحاملها في فلسطين.
سند السحب ويسم   -( كاآلتي  "ت882األوراق الت ارية في المادة ) 8811( لعا  88عرف قانون الت ارة األردني رقم )( 3)

تيضا البوليصة تو السفت ة وهو محرر مكتوب وفق  رائط مذكورة في القانون يتضمن تمًرا صادًرا من  خص 

و الساحب إل   خص آخر هو المسحوب عليه بان يدف  لشخص ثالث هو المستفيد تو حامل السند مبلغا معينا ه

سند األمر ويسم  تيًضا السند األدن  ومعروف باسم  -بم رد اإلطالع تو في ميعاد معين تو قابل للتعيين". ب

د محرره بدف  مبلغ معين بم رد الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق  رائط مذكورة في القانون ويتضمن تعه

 الشيك وهو محرر مكتوب -االطالع تو في ميعاد تو قابل للتعيين ألمر  خص آخر هو المستفيد تو حامل السند. ج

وفق  رائط مذكورة في القانون ويتضمن تمًرا صادًرا من  خص هو الساحب إل   خص آخر يكون معرفًا وهو 

  مبلغًا معينًا بم رد االطالع عل -وهو المستفيد-ألمره تو لحامل الشيك  المسحوب عليه بأن يدف  لشخص ثالث تو

 السند لحامله تو القابل لالنتقال بالتظهير وقد تناول ذلك الباب الراب  والباب الخامس من هذا الكتاب. -الشيك. د
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ضع شكلها ، فيخهذه السندات، فإنه يثور التساؤل حول القانون الواجب التطبيق عليها
لقانون بلد تنظيمها، أما تظهيرها فيخضع لقانون بلد التظهير، أما انتقال الحق فيها 

وتجدر اإلشارة إلى أن القواعد السابقة المتعلقة بتداول  (1)فيخضع لقانون بلد الوفاء بها.
اق فاألوراق التجارية أو المالية، هي قواعد موضوعية تتعلق بالنظام العام ال يجوز االت

 على خالفها.
كما نشير إلى أنه وبالرجوع إلى اتفاقية أوتاوا فقد ذكرنا بأن القانون الواجب 
التطبيق بموجبها هو القانون الذي يحكم العقد التابع لقانون دولة طرف في االتفاقية، 
ويعدِّ ذلك قيد على حرية األطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق وفق مبدأ سلطان 

المعمول به في قواعد اإلسناد التقليدية، مما يعني بأن االتفاقية سمحت لألطراف  اإلرادة
بتطبيق قانون اإلرادة بشكل ضمني إال أنها قيدتهم بقوانين موضوعية وحرية االختيار 
تنحصر بين هذه القوانين وهي قوانين الدول األطراف في االتفاقية، والتي تعدِّ محل 

كما نصت الفقرة الثانية ( 2)في عملية شراء الحقوق التجارية.عمل بالنسبة ألحد األطراف 
من المادة الثالثة على أن استبعاد نص االتفاقية من قبل األطراف ال يكون إال على 
أحكام االتفاقية كافة، بحيث ال يجوز تجزئة أحكام االتفاقية بتطبيق بعضها، واستثناء 

 (3)البعض اآلخر.

                                                           
زع القوانين المتعلقة بسندات السحب بشأن مسائل تنا 8821وت در اإل ارة إل  تن المادة الثانية من اتفاقية جنيف لعا  ( 1)

والسندات االذنية، تخض  كل الت ا  بالسند لقانون البلد الذي تم فيه هذا االلت ا ، بحيث يخض  الت ا  ساحب السند 

تو محرر السند اإلذني لقانون بلد إنشا  السند، ويخض  الت ا  المظهر لقانون بلد التظهير، ويخض  الت ا  

الخاصة بالشيك.  8828ون بلد القبول. وهي األحكا  ذاتها الواردة في اتفاقية جنيف لعا  المسحوب عليه لقان

 .821. عالونة، القانون الواجب التطبيق، 815، تنازع القوانيندواس، 
 .888ال بوري، "العقد الدولي،"  (2)

)3 (  Ottawa agreement, art (3\2)”Where the application of this Convention is excluded in 

accordance with the previous paragraph, such exclusion may be made only as regards 

the Convention as a whole". 
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 أوتاوا أشارت بشكل ضمني إلى أن القانون الواجب يستنتج مما سبق بأن اتفاقية
التطبيق هو قانون اإلرادة إال أنها قيدت إرادة األطراف في اختيار القانون الواجب 
التطبيق في نطاق الدول الموقعة على االتفاقية، كما نستنتج أنه لتحديد القانون الواجب 

 عقد شراء الحقوق التجارية،التطبيق ال بد من تحليل العالقات القائمة بين أطراف 
وتحديد طبيعة الدين موضوع العقد؛ وبإحالتها إلى قواعد اإلسناد التقليدية يتبين القانون 

 الواجب تطبيقه على كل حالة على حده.
 الخاتمة

عملت الدراسة على تحليل التنظيم القانوني لعقد شراء الحقوق التجارية، وفقًا 
د قواعد عقد شراء الحقوق التجارية واألنظمة القانونية لما تبنته اتفاقية أوتاوا لتوحي

المقارنة، حيث عالجت الدراسة مفهوم عقد شراء الحقوق التجارية، وتوصلت إلى أنه 
يتضح من تعريف اتفاقية أوتاوا لعقد شراء الحقوق التجارية أنها أقرت بالطبيعة االئتمانية 

ة وق التجارية هو شراء الحقوق التجاريشراء الحق لمؤسسةللعقد، كما أن العمل الجوهري 
كما أن االتفاقية قصرت محل العقد على الحقوق التجارية للتاجر  من التاجر مقابل ثمن.

التي تترتب له في ذمة عمالئه بالعمل التجاري المعتاد للتاجر، واستثنت الديون الناشئة 
 عمال المدنية.عن بيوع التاجر الشخصية والعائلية واالستخدام المنزلي أي األ

بشأن التخصيم وكذلك عرفته  8181العقد في قانون عام  تعريفوفي مصر تم 
الهيئة العامة للرقابة المصرية في قراراتها. حيث يستنتج من هذه التعريفات وجود عناصر 

 ومقومات أساسية في تعريف عقد شراء الحقوق التجارية، حددتها الدراسة.
القانونية للعقد من حيث حقوق والتزامات األطراف كما عالجت الدراسة اآلثار 

المتعاقدة، كما وردت في اتفاقية أوتاوا والقوانين محل المقارنة، وتوصلت إلى أنه لمؤسسة 
شراء الحقوق التجارية مجموعة من الحقوق وااللتزامات؛ فيما يتعلق بحقوق مؤسسة 

ائن كية الدين وتوابعه من الدشراء الحقوق التجارية فإن لها الحق بالحلول وانتقال مل
  األصلي إلى مشتري الديون.
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شراء الحقوق التجارية العديد من االلتزامات القانونية،  مؤسسةكما يقع على 
منها االلتزام بالوفاء بقيمة الفواتير التي قبلت أن تقوم بتعجيل قيمتها إلى التاجر الدائن. 

وق بتقديم مجموعة من الخدمات وقيام مؤسسة شراء الحقوق بموجب عقد شراء الحق
التكميلية، كأن يتم االتفاق على أن تقوم المؤسسة بتقديم المعلومات المتعلقة باألسواق 

 الخارجية المالية.
ذا نصت اتفاقية أوتاوا على ه كما يقع على عاتقها االلتزام بعدم الرجوع؛ حيث

االلتزام وعدته التزاما من االلتزامات التي يجوز االتفاق عليها بين األطراف، وقد اختلف 
الفقهاء في مدى عدِّ هذا االلتزام واجبا على مؤسسة شراء الحقوق التجارية؛ سواء نص 

لى حقها ع، أو أن على مؤسسة شراء الحقوق التجارية النص ينصعليه في العقد أو لم 
 في الرجوع على بائع إذا ما رغبت في ذلك.  

فيما يتعلق بالحقوق التي يمتلكها التاجر الدائن بموجب عقد شراء الحقوق 
التجارية؛ فإن من حقه الحصول على قيمة الديون موضوع العقد. كما أن من حقه 
ه لالتخلص من المخاطر التي يمكن أن تصاحب عملية التحصيل كإفالس المدين، و 

الحق في أن يطلب في أي وقت الحصول على معلومات واستشارات من مؤسسة شراء 
 الحقوق التجارية قبل إجراء أي عملية تجارية.

أما عن التزامات التاجر الدائن فيقع على عاتق التاجر الدائن العديد من 
لتزام بنقل االلتزام بمبدأ الجماعية وشرط القصر. كما يقع على عاتقه اال االلتزامات أهمها

إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية. ويستتبع ذلك نقل الحق بما له من  ملكية الحق
خصائص كأن يكون الحق تجاريًا. ومن االلتزامات األخرى التي تقع على عاتق التاجر 
الدائن التزامه بإخطار المدين؛ حيث ذهب المشرع المصري إلى أن اإلخطار ليس 

ية أوتاوا نصت على أن اإلخطار هو التزام إجباري يقع على وجوبيا، في حين أن اتفاق
نما  عاتق التاجر الدائن، ولم تحدد االتفاقية طريقة أو وسيلة معينه يتم فيها اإلخطار؛ وا 
اشترطت أن يكون اإلخطار مكتوبًا، وأن يوضح الحقوق المنقولة أي الديون وقيمتها 

إليها. كما يقع على عاتق التاجر  ومؤسسة شراء الحقوق التجارية التي يجب الوفاء
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الدائن ضمان وجود الدين دون أن يؤثر على ذلك مسألة استحقاق الدين، كما يلتزم 
 التاجر الدائن بالوفاء بقيمة العمولة والفائدة إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية. 

أما عن حقوق والتزامات المدين فقد توصلت الدراسة إلى أنه يقع على عاتق 
المدين االلتزام بالوفاء إلى مؤسسة شراء الحقوق التجارية بالدين المترتب عليه عند حلول 

كما أن من حق المدين أن يتمسك في  أجل استحقاقه ومطالبة المؤسسة له بالوفاء.
مواجهة مؤسسة شراء الحقوق التجارية بكافة الدفوع التي كان له الحق في التمسك بها 

 في مواجهة الدائن.
عالجت الدراسة القانون الواجب التطبيق على أطراف عقد شراء الحقوق  كما

التجارية إذا ما نشأ بينهم نزاع وكان في العقد عنصرًا أجنبيًا؛ وفقًا للطبيعة الدولية لعقد 
شراء الحقوق التجارية، والتي تدفع إلى معالجة أي نزاع يحصل وفق قواعد القانون الدولي 

سة إلى أن األصل في عقود التجارة الدولية هو خضوعها الخاص. حيث توصلت الدرا
من الجانب الموضوعي لقانون اإلرداة أي القانون الذي تحدده إرادة الطرفين، أما شكل 
العقد فيخضع إما لقانون العقد )قانون اإلرادة(، أو إلى قانون بلد اإلبرام كقاعدة اختيارية 

 اء المميز(.هدفها التسهيل على المتعاقدين )نظرية األد
وقد عدِّت اتفاقية أوتاوا أن عقد شراء الحقوق التجارية يكون دوليا؛ إذا كانت 
األطراف المتعاقدة تتخذ مقر ألعمالها دولتان متعاقدتان مختلفتان، واشترطت أن يكون 
األطراف الثالثة )مؤسسة شراء الحقوق التجارية والتاجر الدائن والمدين( مرتطبتين في 

نما دولة طرف في  اتفاقية أوتاوا، إال أنها لم تشر مباشرة إلى القانون الواجب التطبيق، وا 
علقت مجال تطبيقها على قانون محل أو مركز أعمال أحد أطراف العالقة، باعتباره 

 القانون األكثر صلة بعقد شراء الحقوق التجارية.
لقانون اكما توصلت الدراسة إلى أن اتفاقية أوتاوا أشارت بشكل ضمني إلى أن 

الواجب التطبيق هو قانون اإلرادة إال أنها قيدت إرادة األطراف في اختيار القانون الواجب 
التطبيق في نطاق الدول الموقعة على االتفاقية، كما نستنج أنه لتحديد القانون الواجب 
التطبيق ال بد من تحليل العالقات القائمة بين أطراف عقد شراء الحقوق التجارية، 
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طبيعة الدين موضوع العقد؛ وبإحالتها إلى قواعد االسناد التقليدية يتبين القانون  وتحديد
 الواجب التطبيق على كل حالة على حده وفقًا لما أوضحته الدراسة.

 قائمة المصادر والمراجع
 أواًل: المصادر

 .8811اتفاقية أوتاوا لتوحيد قواعد شراء الحقوق التجارية لعام  -
 مصر:  -

/  88الصادر في جريدة الوقائع المصرية بتاريخ  8821( لسنة 838ي المصري رقــم )القانون المدن
7  /8821. 

بشأن تنظيم التأجير التمويلي والتخصيم، الجريدة الرسمية،  8181لسنة  871القانون المصري رقم 
 .8181-1-82( مكرر ج، بتاريخ 38العدد )

بشأن الضوابط التنظيمية والرقابة  8181( لعام 881قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم )
 . 1/88/8188لنشاط التخصيم، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 

المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ  8887( لعام 1قانون ضمان الحوافز واالستثمار رقم ) 
88/4/8887  

الالئحة التنفيذية لقانون ضمانات بشأن تعديل أحكام  8117( لعام 818قرار مجلس الوزراء رقم )
 .84/8/8117( بتاريخ 81االستثمار الصادر في الوقائع المصرية العدد )

بشأن الضوابط التنظيمية والرقابة  8183( لعام 78قرار الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية رقم )
 .88/8/8182لنشاط التخصيم، المنشور في الوقائع المصرية بتاريخ 

  األردن: -
، بتاريخ 8، الصفحة 2645المنشور في الجريدة الرسمية، العدد ، 8871لعام  23القانون المدني رقم 

8-1-8871. 
 فلسطين: -

.     8811-4-88ياره: المذكرة اإليضاحية لمشروع القانون المدني، ديوان الفتوى والتشريع: تاريخ الز 
 http://www.dft.gov.ps 

  

http://www.qistas.com/jor/gazzet/2645
http://www.dft.gov.ps/
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 ثانيًا: المراجع
ائي. تنازع االختصاص القض -الوجيز في القانون الدولي الخاص: تنازع القوانينالتكروري، عثمان. 

 .8187المكتبة االكاديمية، الخليل، 
 84، العدد مجلة المنصورةالجبوري، زينة حازم خلف. العقد الدولي لتحصيل الحقوق المحالة. 

(8188.) 
المبسوط في شرح القانون المدني: آثار الحقوق الشخصية، التنفيذ االختياري الجبوري، ياسين محمد.  

، الكتاب ألول. عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزء الثاني، المجلد اللحقوق الشخصية
 .8111األول، القسم الثاني، 

 .8188منشورات زين الحقوقية، عمان،  عقد خصم الديون دون حق الرجوع.جهلول، عمار حبيب. 
آثار عقد شراء الحقوق التجارية في التشريعين األردني والعراقي: دراسة  مصطفى تركي. ،الجوراني

 .8184. رسالة ماجستير، جامعة الشرق األوسط، مقارنه
. رسالة ماجستير: جامعة قاصدي مرباح ورقله، األوراق التجارية المعاصرة حسيبة، شتيوي.
8183/8182. 
للنشر  دار الشروق تنازع القوانين في فلسطين: دراسة مقارنة في ضوء أحكام الفقهاء. دواس، أمين. 

 .8182والتوزيع، رام الله، 
كلية  ،مجلة الحقوق للبحوث القانونية واالقتصاديةدويدار، هاني. "عقد تحصيل الديون التجارية"، 

 (.8888مصر ) 2-3الحقوق جامعة اإلسكندرية، عدد
قية: عمان، . منشورات زين الحقو عقد شراء الحقوق التجارية: عقد الفاكتورينغشافي. نادر عبد العزيز.  

 .8183، 8ط
لجزائر، دكتوراة: جامعة أبو بكر بلقايد، ا. رسالة . النظام القانوني لتحويل الفاتورةعبد الحفيظ، ميالط
8188. 

قانون العمليات المصرفية الدولية: دراسة في القانون الواجب التطبيق على عمليات عبد العال، محمد. 
 .8882. اإلسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، البنوك ذات الطبيعة الدولية
لنشر . مكتبة دار الثقافة لخاص: األردني والمقارن القانون الدولي العرموش، ممدوح عبد الكريم حافظ. 

 .8881والتوزيع، عمان، 
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القانونية  مجلة المتوسط للدراساتالعطار، أم كلثوم. القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية. 
 ، المغرب.4، عددوالقضائية

 ارنة. رسالة ماجستير: جامعةعالونة، راضي نبيه. القانون الواجب التطبيق على األموال: دراسة مق
 .8184النجاح، فلسطين، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 82. طأحكام االلتزام: آثار الحق في القانون المدنيالفار، عبد القادر. 
 .8188عمان، 

عقد شراء الحقوق التجارية: دراسة في استخدام فكرة االئتمان لعالج مشاكل تحصيل  فضلي، هشام.
 . 8887القاهرة: دار النهضه العربية، ارية. الحقوق التج

عقد التمويل باستخدام الحقوق التجارية وعمليات  ملحم، أحمد عبد الرحمن. ومحمود، أحمد الكندري.
. الكويت: جامعة الكويت مجلس النشر العلمي، التوريق: دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

8112. 
للتعريفات الجمركية والتجارة )الجات( وانعكاساتها على مستقبل االتفاقية العامة منظمة العمل العربي، 

 . 8884. القاهرة: مكتب العمل العربي، العمل بوجه خاص
ة مجلة كلية الحقوق جامع -مجلة العلوم القانونية واإلدارية ، فتحية. عقد تحويل الفاتورة.يوسف

 .(8112الجزائر ) 8، العدد التلسمان
 االنجليزيةثالثًا: المراجع باللغة 

Daniel Girsberger "Defenses of the Account Debtor in International 
Factoring", in the American Journal of Comparative Law, Vol. 40, No. 
2 (1992). 

 رابعًا: المواقع االلكترونية
  www.wtoarab.orgالموقع االلكتروني لمنظمة التجارة العالمية:  -
 https://www.fimbank.com    الموقع االلكتروني لبنك فيم: -
 http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13727&l=6# الموقع االلكتروني للشركة المصرية للتخصيم: -

 http://www.ecgegypt.net/ar/index.phpالموقع اإللكتروني للشركة المصرية لضمان الصادرات:  -
 

http://www.wtoarab.org/
https://www.fimbank.com/
https://www.fimbank.com/
http://www.egyptfactors.com/page.asp?p=13727&l=6
http://www.ecgegypt.net/ar/index.php
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النفعالية اأثر برنامج تدريبي قائم على التدفق النفسي في تنمية جودة الحياة 
 لدى طلبة جامعة فيالدلفيا

 القبول تاريخ  اإلرسال تاريخ
4/11/9112   11/19/9112 

 (*)ذياب الجراحعبد الناصر أ.د.  نداء حسين العمري 
 الملّخص

فحص فاعلية برنامج تدريبي قائم على التدفق النفسي في تنمية جودة إلى  هدفت الدراسة
( طالًبا وطالبةً من طلبة البكالوريوس 04لدى طلبة جامعة فيالدلفيا. شارك في الدراسة )االنفعالية الحياة 

 لمجموعتين تجريبية وضابطة، في كل مجموعةفي جامعة فيالدلفيا. وتمت إعادة تعيينهم عشوائًيا 
 افةوالتحقق من مؤشرات صدقه وثباته، إضاالنفعالية ( طالًبا وطالبًة. تم إعداد مقياس جودة الحياة 20)

ياسين أظهرت النتائج وجود فرق دال إحصائًيا للق برنامج تدريبي قائم على أبعاد التدفق النفسي.إلى 
جريبية، لصالح أفراد المجموعة التاالنفعالية سة على مقياس جودة الحياة البعدي والتتبعي ألفراد الدرا

جود فروق عدم و إلى  وأشارت النتائجوعدم وجود فروق دالة إحصائًيا تعزى للجنس وللتفاعل بينهما. 
دالة إحصائًيا للقياسين القبلي والبعدي ألداء أفراد المجموعة التجريبية من الذكور على مقياس جودة 
الحياة االنفعالية. ووجود فرق دال إحصائًيا للقياسين القبلي والبعدي ألداء أفراد المجموعة التجريبية 
ككل وألداء أفراد المجموعة التجريبية من اإلناث على مقياس جودة الحياة االنفعالية؛ لصالح القياس 

برامج  وأوصت الدراسة إعداد البعدي لألداء على نفس المقياس مقارنًة بالقياس القبلي ألدائهم عليه.
طوير ، تنمية وتإلى  تدريبية قائمة على خبرات التدفق النفسي موجهة نحو طلبة المدراس، تهدف

لخبرات  استراتيجيات التدريس المختلفة لديهم.كما أوصت بالعمل على تضميناالنفعالية وجودة الحياة 
 التدفق النفسي، وجودة الحياة االنفعالية.

 البرنامج التدريبي، التدفق النفسي، جودة الحياة االنفعالية,  طلبة الجامعة. :مفتاحيةالكلمات ال
  

                                                           
 .البحرين ،جامعة الخليج العربي، أستاذ علم النفس التربوي (*)
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Abstract: 

The study aims to examine the effectiveness of a psychological flow-based 

training program in developing emotional quality of life for university 

students. A total of (40) students participated in the study from Philadelphia 

University. They were randomly assigned to two (2) groups: an experimental 

group (20) and a control group (20). An emotional quality of life scale has 

been prepared and the validity and reliability variables have been tested. In 

addition to a training program based on the dimensions of psychological flow. 

The results show that there was a statistically significant difference for the 

pre and post follow-up tests of the study sample on the emotional quality of 

life scale for the benefit of the experimental group, on the other hand, there is 

no statistically significant differences attributed to gender and interaction 

between them. There were statistically significant differences between the 

means in the pre and post-test in the scales Emotional quality of life scale. 

(There were no statistically significant differences between the means of the 

post-test and the follow up test of the experimental groups in the Emotional 

quality of life scale). The study recommend to prepare training programs 

concerned with psychological for school students. It also recommends to 

work working on the teaching strategies of the psychological flow, emotional 

quality of life. 

Key Words: training program, psychological flow, quality of emotional life, 

University students. 
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 مقدمة
يسعى علماُء النفس لرصد العديد من المشكالت النفسية التي تعصف بالفرد، 
والتي يكون بعضها نتاج للتغيرات السريعة في العالم من حولنا، فجعلت الفرد يعيش 

. أثَّر على أسلوب حياته ونمط معيشتهمما حالًة من سيطرة المشاعر واألفكار السلبية، 
الكشف عن الكثير من األفكار االيجابية، التي إلى  ءوقد أدى هذا السعي من ِقبل العلما

تطوير شخصية تمتاز بسمات مثل السعادة، والرضا، وتقدير الذات، إلى  تسعى بمجملها
عن ذلك الصحية والنفسية، و  إلى اإلضطرابات والتغلب على الضغوط التي تؤدي بالفرد

ية جزء من الحالة النفس دعم نقاط القوة لديه. وقد أكَّد علماء النفس على وصفطريق 
الداخلية للفرد، التي تجعله يشعر باالندماج والتركيز التام مع ما يقوم به، وأسموها التدفق 

ُيعّد هذا المصطلح من المفاهيم الحديثة في علم إذ  (،Psychological Flowالنفسي )
تعزيز الجوانب إلى  ، والذي يهدف(Positive Psychology)النفس اإليجابي 

 يجابية في شخصية الفرد بشكل  عام.اإل
( Optimal Learningويرتبط مفهوم التدفق النفسي مع حالة التعلم األمثل )

( بأنها تكثيف Mihale Csikszentmihalyiالتي وصفها ميهالي شكزنتميهالي )
ذه حالة من اإلندماج الكلي مع هإلى  التركيز على المهمة التعليمية حتى يصل المتعلم

 (.Csikszentmihalyi, 1990مع إسقاط عنصر الوقت والزمن ) المهمة،
مثل االكتئاب، والقلق، والمخاوف االنفعالية كما أن التحرر من المشكالت 

ر توافقيه طرق غيإلى  المرضية، والقدرة على التوافق مع الضغوط الحياتيه دون اللجوء
ياة وهذا ما يعرف بجودة الحفي المهمة التعليمية أكثر عمًقا، االنغماس يجعل من عملية 

 Emotional well-being. (Vernon, 2008)االنفعالية 
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 التدفق النفسي 
ظهر مفهوم التدفق في بداية السبعينيات من القرن العشرين على يدِّ عالم النفس 

شاع هذا المفهوم لوصف حالة الوعي المتزايد عند إذ  شكزنتميهالي، ميهاليالمجري 
قد أشار و االفراد، وهي حالة معاكسة لتأرجح الفرد بين الخوف والقلق والضغط النفسي. 

أن التدفق النفسي هو: حالة تنتج إلى  (Csikszentmihalyi, 1997)شيكزنتميهالى 
 في تآلف وانسجام مععندما تكون مكونات وعي الفرد )اإلنتباه، واإلدراك، والذاكرة( 

 بعضها البعض. 
ويحتوي التدفق على مجموعة من المفاهيم الفرعية التي تؤكده وتصف خصائصه، 

والذي يعني المشاركة والتركيز المطلق في نشاط أو  Absorptionاإلنهماك كمفهوم 
ن مستوى معين مإلى  معينة، وأن التدفق ال يحدث إال إذا وصل الطالب تعليميةمهمة 
حد لى إ مرحلة يصل فيها العقلإلى  ك. وهناك مفهوم حالة اإلشباع الذي يشيرااإلنهم

اإلستغراق الكامل فيما يقوم به من نشاط. وكال المفهومين ُينتج تصور ُيوصف بجملة 
، فالطالب ال يشعر بالوقت المخصص للمهمة أو (Time is Flying)"الوقت يطير" 

 ,Bakker)نفسه عن العمل الذي يقوم بأدائه  النشاط التعليمي، وال يستطيع فصل
2005; Demerouti, 2006). 

(، ومفهوم إستغراق المشاعر، فمفهوم الحيوية Vigorوهناك أيًضا مفهوم الحيوية )
ستعداده الستثمار جهده في المهمة  يعكس المستوى العالي من الطاقة لدى الطالب، وا 

رغم التحديات التي تواجهه. أما مفهوم استغراق المشاعر فيعني  التعليميأو النشاط 
واالندماج للمشاعر بشكل إيجابي وبكل سعادة وسرور، وهذه الحالة التي االنغماس 

تصيب الفرد عندما يمارس ما يحب من أنشطة ومهمات بهدف االستمتاع بذلك النشاط 
 (.Reichard & Serrano, 2011حتى لو بكلفة  عالية  )
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إلى  عن التدفق، ويشير Dedicationيعبر مفهوم التفاِن أو اإلخالص و 
إتمام المهمة أو النشاط التعليمي، إلى  التواصل، والحماس، والتحدي، والسعي الدؤوب

نما ألجل الشعور بالسعادة  المهمةليس ألجل  نفسها، وال ألجل الحوافز الخارجية؛ وا 
 (.Choi, Colbert & Courtright, 2014إلتمام المهمة )

 (Ghani, Supnick & Rooney, 1991)فقد عرفه جاني وسابنيك وروني 
بأنه شعور الفرد بالسيطرة التامة على المهمة أو الموقف الذي يقوم به، بحيث يركز 
بشكل  ُمعمق على هذه المهمة، ويستمتع بها. وفي هذا التعريف نجد الباحثون يركزون 

 دفق وهي التركيز الكامل على النشاط، باإلضافةعلى نوعين من الخصائص الهامة للت
رط هنالك شإلى  االستمتاع الذي يحصل عليه عندما يمارس النشاط، كما أشارواإلى 

البد له من ان يسبق التدفق النفسي وهو التوازن بين ما يدركه الفرد على أنه تحدي، 
لى إ باإلضافة وما يدركه من امتالكه لمهارات شخصية باختالف المواقف واألنشطة،

العامل الثاني الذي اعتبروه من العوامل المؤثره على التدفق النفسي وهو اإلحساس 
 بالتحكم والسيطرة على بيئة الفرد. 
 (Csikszentmihalyi & Lefevre ,1989) لوفيفروقد حدد شيكزنتميهالى و 

 للتدفق النفسي تتمثل بما يلي:  أبعادتسعة 
وهي حالة نفسية  Challenge- skills balanceبين المهارة والتحدي  التوازن : أوالا 

يشعر من خاللها الفرد بقدرته على التوزان بين مهاراته الخاصة والتحديات 
 المدركة. 

: عندما تكون األهداف الخاصة بتجربة التدفق Clear Goals: وضوح األهداف ثانياا
 ,Csikszentmihalyi) التدفق واضحة ومحددة؛ فإنه من السهل القيام بتجربة

1990). 
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تقييم التقدم في  وتعني: : Immediate Feedbackالتغذية الراجعة الفوريةثالثاا: 
د اقتربنا ق كناالمهمة الخاصة بعملية التدفق النفسي، والتي نحدد من خاللها ما إذا 

 .(Csikszentmihalyi, 2008)من تحقيق األهداف أم ال 
 Concentration on the Task المهمة التي في متناول اليد : التركيز علىرابعاا

at Hand : هذا البعد يجب على الفرد مقاومة التأثيرات الخارجية وأن عن طريق
ذ إ التركيز التام على المهمة,بمن طعام وشراب وذلك  األساسيةينسى حاجاته 

 .(Csikszentmihalyi, 2008) يلعب االنتباه دورًا هامًا في هذا البعد. 
ا : وهذا ال يعني The Loss of Self-Consciousness: فقدان الوعي بالذات خامسا

أن الفرد في تجربة التدفق النفسي لديه إضطراب في الشخصية، بل على العكس 
، فالسيطرة والتحكم بالذات هي أمٌر حاسم  في عملية التدفق تماًمامن ذلك 

النفسي. بدليل أّن الفرد يواجه العديد من التحديات، عند انخراطه في نشاط  محدد 
(Csikszentmihalyi, 2013). 

ا : The Merging of Action and Awareness: اندماج الفعل مع الوعي سادسا
ناء النشاط، فال يفقد تركيزه إذا حدث شيء على الفرد أن يدمج فعله وفهمه أث

 .(Csikszentmihalyi, 2008)غير متوقع أثناء التجربة 
: وتعني افتقار الشعور بالقلق The Paradox of Control: القدرة على السيطرة سابعاا

عند القيام بالمهمة. فالعديد من األفراد لديهم مخاوف متعددة  السيطرة نمن فقدا
واحد مشترك هو انخفاض مستوى السيطرة والتحكم. فزيادة التحكم  متغيريجمعها 

ثر انخفاض مستوى القلق وبالتالي تجربة تدفق أكإلى  والسيطرة على النشاط يؤدي
 . (Csikszentmihalyi, 2008)مثالية 
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: إن فقدان الشعور بالزمن The Transformation of Timeالزمن  تحويل: ثامناا
شرط أساسي للتدفق النفسي عند شيكزنتميهالى، ويتحقق ذلك عندما ينغمس الفرد 

 بالكامل في نشاط  معين، والوقت يسير بشكل أسرع مما يتوقعه. 
: والتي تعني االستمتاع الذاتي، وهذا Autotelic experience: التجربة الذاتية تاسعاا

د بالمهمة ليس من أجل المكافآت أو تحقيق بعض المنافع أّن قيام الفر إلى  يشير
نما من أجل القيام بهذا النشاط  بحد ذاته واالستمتاع به دون غير. الخارجية ، وا 

(Csikszentmihalyi, 2008). 
 أهمية التدفق النفسي: 

إن أهم ما يميز التدفق النفسي هو ارتباطه ببعض اإلنفعاالت اإليجابية مثل 
، والكفاءة الذاتية المدركة، وقد اعتبره جولمان أحسن حاالت الذكاء والضميراالنبساط، 

وية تعزيز اإلنفعاالت اإليجابية المليئة بالطاقة الحي الوجداني، ألنه يمثل أقصى درجة في
 (. 5402)بن الشيخ، 

 جودة الحياة اإلنفعالية:
على مفهومين اثنين يعتبران من مكوناته االنفعالية يركز مفهوم جودة الحياة 

األساسية، وهما: العواطف أو التأثيرات اإليجابية والتأثيرات السلبية لدى الفرد، وتتكون 
والمشاعر الممتعة، مثل: الفرح، والسعادة، في حين أّن  العواطفالعاطفة اإليجابية من 

ن، ج غير الممتعة مثل: الحز َتتكّون من مجموعة  واسعة من حاالت المزا السلبيةالعاطفة 
والخوف، ويعكس المستوى العالي من التأثير اإليجابي جودة الحياة اإلنفعالية، في حين 

 Emotionalيعكس المستوى العالي من التأثير السلبي ما يسمى بالتعاسة العاطفية 
Distress (Bradburn, 1969; Friedman, 1993). 



 

242222 

 

 إلى يشيراالنفعالية ( أن مفهوم جودة الحياة Bradburn, 1969يرى برادبرن )
الفرق بين التأثير اإليجابي والتأثير السلبي، كما افترض وجود عالقة إيجابية بين حاالت 

المقدمة للفرد وبين تحقيق جودة الحياة اإلنفعالية، وذلك على أساس  اإلجتماعيالدعم 
.بشكل  إاالنفعالية ياة أن التفاعالت اإلجتماعية اإليجابية توثر على جودة الح  يجابيّ 

تتكون من االنفعالية ( أّن جودة الحياة Campbell, 1981كما اقترح كامبل )
عنصرين هما؛ الرضا مقابل اإلستياء، والتأثيرات اإليجابية مقابل التأثيرات السلبية. وقد 

الدعم  نوبياالنفعالية أكّد كامبل على وجود عالقة إيجابية ومباشرة بين جودة الحياة 
اإلجتماعي للفرد، فغياب الدور اإلجتماعي الذي يوفره األهل واألصدقاء له عواقب سلبية 

 عند الفرد.االنفعالية على جودة الحياة النفسية و 
جودة  (Watson, Clark & Carey, 1989)وكالرك وكاري  واتسون ويعّرف 

اإلثارة، ابية مثل الطاقة، و بأنها: استعداد الفرد لتجربة المشاعر اإليجاالنفعالية الحياة 
( بأنها: Kahneman & Deaton, 2010والحماس. كما يعرفها كنيمان وديتون )

 للتجارب اليومية التي يمر بها الفرد والتي تعكس الخبراتاالنفعالية الحالة العاطفية و 
 الممتعة أو غير الممتعة.
 والتدفق النفسي:االنفعالية العالقة بين جودة الحياة 

سيلجمان ضمن نموذجه في التفاؤل وجود عالقة إيجابية بين خبرة التدفق وصف 
 أثبتت العديد من الدراسات مثل دراساتإذ  النفسي وجودة الحياة اإلنفعالية.

 (Asakawa, 2010; Carpentier, Mageau & Vallerand, 2012; 
Han, 1988)  الحياة. عنالتأثير اإليجابي للتدفق النفسي على جودة الحياة والرضا 

( أّن الناس ال يشعرون Csikszentmihalyi, 1997وقد أوضح شكزنتميهالي )
 أّن الشعور بالسعادة يصرف انتباههم عن تجربة التدفقإذ  التدفق، نشاطبالسعادة أثناء 
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األمر الذي قد يجعلها تضمحل وتتالشى. فيأتي الشعور بالسعادة والتمتع عقب اإلنتهاء 
افترض أًن التدفق النفسي يزيد من الشعور بالرضا عن الحياة.   من نشاط التدفق. كما

جب النشاط الذي يقوم به الفرد، فهو يعن طريق ويرى أن العالقة بين المتغيرين تنشأ 
أّن يكون بحد ذاته مصدًرا لجودة الحياة، كما يجب أّن يكون مصدًرا للتدفق النفسي. 

(Csikszentmihalyi, 1975.) 
 السابقة:الدراسات 

البحث في االدب السابق لم يجد الباحثان سوى العدد القليل من عن طريق 
 ,Hanالدراسة, ومن هذه الدراسات, دراسة قام بها  هان ) الدراسات التي تناولت موضوع

ور قياس العالقة ما بين الشعإلى  الكوريين المهاجرين, هدفت السن( على كبار 1988
س الرضا استخدام مقياعن طريق التدفق النفسي لديهم, بالرضا وتكرار تجارب خبرات 
جاءت نتائج الدراسة بوجود عالقة إذ  ( شخص,544عن الحياة, بلغ حجم العينه )

إيجابية مرتفعة ما بين الشعور بالرضا عن الحياة و تكرار تجارب خبرات التدفق، كما 
معنى الحياة ات والشعور بأثبتت دراسته وجود عالقة موجبة بين تجربة التدفق واحترام الذ

 اإليجابي. 
وعلى النقيض من ذلك؛ فقد هدفت دراسة ونر والدوسير واوكويلر وفيترو 

(Wanner, Ladouceur, Auclair & Vitaro, 2006)  وجود عالقة سالبة بين
خبرة التدفق النفسي وجودة الحياة اإلنفعالية، فقد أجريت الدراسة على عينة من المقامرين، 

", العاطفي, "LISREL( من طلبة الجامعات, استخدم الباحث مقياس  200هم )بلغ عدد
النتائج أّن خبرة التدفق لدى المقامرين في مستوياتها العليا قد ارتبطت بشكل   أظهرتوقد 

دعى حدوث ظاهرة تإلى  لديهم. وهذا ما يمكن أّن يؤدياالنفعالية سلبيِّ بجودة الحياة 
بدراسة  (Chou & Ting, 2003)؛ وقام جو وتينق (Flow Addiction)إدمان التدفق 



 

242222 

 

معرفة مدى االدمان على شراء االلعاب االلكترونية, لدى عينة من المستهلكين إلى  هدفت
أظهرت النتائج وجود إدمان تدفق عند إذ  ( شخص من كال الجنسين.024بلغ عددهم )

ن كان المستهلك على علم بأن شر  يس اء تلك االلعاب لمحبي ألعاب الحاسوب؛ حتى  وا 
في مصلحته. لذلك نجد أن  المقامرين وممارسي ألعاب الحاسوب عاشوا تجربة تدفق 

 مثالية، لكنها ارتبطت سلًبا بجودة الحياة اإلنفعالية.
( هدفت التعرف على العالقة بين خبرة Lee, 2005وفي دراسة  قام بها لي )

 عند طلبة الجامعة. تكونت العينة منالتدفق والدافعية معًا, على التسويف األكاديمي 
( من الطلبة الجامعين في كوريا، قام الباحث بتطبيق مقياس خبرة التدفق والدافعية 262)

. أظهرت النتائج أّن التسويف األكاديميِّ المرتفع ارتبط بمدى األكاديميوالتسويف 
 داٌل إحصائًيا ا أثرٌ منخفض من التدفق النفسي، كما أظهرت النتائج أّن الدافعية لم يكن له

، وذلك عند أخذ التأثيرات الخاصة  في تفسير التباين الخاص بالتسويف األكاديميِّ
 بتجارب التدفق النفسي في اإلعتبار.  
بحث إلى  ( هدفتHsieh, Lin & Hou, 2013وفي دراسة لهسي ولين و هو )

نس والصف ّي الجالعالقة بين خبرات التدفق النفسي واآلداء التعليمي في ضوء متغير 
( طالًبا من المرحلة اإلبتدائية في تايوان. وطبق عليهم 34) منالدراسي. تكونت العينة 

مقياس خبرة التدفق لجاكسون، ومعايير أداء محددة ضمن برنامج معين. أظهرت النتائج 
ت آداء تعليمي أعلى. كما أظهر إلى  أن الطلبة الذين لديهم تجارب تدفق عالية يميلون 

ئج أن الطالبات يمتلكن خبرات تدفق أعلى من الطالب، وآداء تعليمي أعلى. وأظهرت النتا
أن طلبة الصف األعلى يمتلكون خبرات تدفق وأداء تعليمي بمستوى أعلى من طلبة 
الصف األدنى، وعليه؛ أفرزت نتائج الدراسة عنقودين هما؛ آداء منخفض مقابل تدفق 

 ع.منخفض، وآداء مرتفع مقابل تدفق مرتف
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 ,Coterón)تيجرو ورفويو -وأجرى كوتيرون وسامبيردو وفرانكو وبريز
Sampedro, Franco, Pérez-Tejero & Refoyo, 2013)  دراسة هدفت

للكشف عن القدرة التنبؤية للحاجات النفسية )الكفاءة الذاتية، واإلستقاللية، االتصال أو 
( العب كرة سلة 131كونة من )االرتباط( على التدفق النفسي. اختار الباحثون عينه م

في مدريد من الذكور واإلناث. وطبق عليهم مقياس الحاجات النفسية، ومقياس حالة 
التدفق. أظهرت النتائج أّن الكفاءة الذاتيه تنبأت بالتدفق النفسي عند الذكور واإلناث، 

وم التدفق هوتنبأت االستقاللية بالتدفق النفسي عند الذكور فقط. وهناك دراسات تناولت مف
 & Konradt, Filip)قام كونرادت وفيليب وهوفمان إذ  النفسي وعالقته بجودة الحياة؛

Hoffmann, 2003) تحديد مستوى خبرات التدفق والعواطف إلى  بدراسة  هدفت
( من طلبة كلية اإلقتصاد في إحدى الجامعات 66اإليجابية. تكونت العينة من )
ة دريبي على عينة الدراسة. كما طبق عليهم مقياس حالالبريطانية، وتم تطبيق برنامج ت

التدفق، ومقياس العاطفة. أظهرت النتائج أّن مستخدمّي البرنامج التدريبي أظهروا عاطفة 
 إيجابية  مرتبطة بخبرات تدفق عالية، وارتبط ذلك بنجاح عالي على البرنامج التدريبي.

التدفق على العاطفة ( دراسه بحثت أثر Rogatko, 2007وأجرى روقاتكو )
( طالًبا وطالبة جامعًيا في مساق علم 57اإليجابية لدى طلبة الكلية. تكونت العينهً من )

لى إ النفس وذلك في إحدى الجامعات البريطانية. وقام الباحث بتعريض أفراد العينة
 مجموعتين، األولى ذات حالة تدفق مرتفع، والثانية ذات حالة تدفقإلى  نشاط وتوزيعهم

منخفض. طبق الباحث على أفراد العينة مقياس حالة التدفق، ومقياس العاطفة. أظهرت 
النتائج أّن الطلبة في حالة التدفق المرتفع سجلوا درجات أعلى على مقياس العاطفة 
اإليجابية. والطلبة في حالة التدفق المنخفض سجلوا درجات أقل على مقياس العاطفة 

 اإليجابية.
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تحديد أثر التدفق على العالقة بين إلى  ( بدراسة هدفتBeak, 2017) بيكوقام 
التوتر والشعور بالرضا عن الحياة والشعور بالرضا عن الحياة الجامعية. اختار الباحث 

( طالًبا وطالبة جامعيين من جامعة جوهانبو في كوريا الجنوبية. 353عينة  مكونة من )
مقياس الشعور بالرضا عن الحياة، وطبق عليهم مقياس التدفق، ومقياس التوتر، و 

ومقياس الشعور بالرضا عن الحياة الجامعية. أظهرت النتائج وجود عالقة سلبية بين 
التوتر والتدفق والشعور بالرضا. كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية موجبة بين 

اإلنحدار  لالتدفق والشعور بالرضا عن الحياة والحياة الجامعية. كما أظهرت نتائج تحلي
أّن التدفق توسط العالقة بتأثير معتدل بين التوتر والرضا عن الحياة. وتوسط العالقة 

 بتأثير قليل بين التوتر والرضا عن الحياة الجامعية.
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

انبثقت مشكلُة الدراسِة الحالية من نتائج دراسات سابقة تناولت موضوَع التدفق 
 ,Csikszentmihalyi)النفسي عند الطلبة وعالقته بالعديد من المتغيراِت المختلفِة 

1990; Chen ,wigand, Nilan, 1999; Schulman, 2005; Bakker, 
2005; Demerouti, 2006; Vernon, 2008; Khodarahimi, 2015)  وقد .

بيَّنت نتائُجها أن هناك العديد من السمات اإليجابية التي يمكن زيادتها عن طريق تجارب 
لى إ التدفق النفسي. ويمكن القول بأن عملية التعلم في كافة المؤسسات التربوية، تفتقر

اكساب الطلبة سمات كالمشاعر اإليجابية، والتوقعات الحسنة، وجودة الحياة، التي 
كس جميعها على أداء الطلبة، ونتائج تعلمهم. فغيابها يحدث خلل في منظومة تنع

العملية التربوية، قد يتجلى في تهرب بعض الطلبة، وتثاقلهم عن الدراسة، وعدم إقبالهم 
الجاد عليها، واستخدامهم إلساليب تعلم غير صحيحة، وهذا كله يؤثر بشكل سلبي في 

 هذه المنظومة.
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 اسئلة الدراسة:
 هذه  الدراسة لتجيب عن االسئلة التالية: جاءت

هل توجد فروق بين األوساط الحسابية للقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد عينة   .0
 تعزى للمجموعة )الضابطة، التجريبية(االنفعالية الدراسة على مقياس جودة الحياة 

 ؟عليه والجنس، والتفاعل بينهما بعد تحييد أثر القياس القبلي ألدائهم
هل توجد فروق بين األوساط الحسابية للقياسين القبلي والبعدي ألداء أفراد   .5

 ؟المجموعة التجريبية على مقياس جودة الحياة االنفعالية
هل توجد فروق دالة إحصائًيا بين األوساط الحسابية للقياسين البعدي والتتبعي   .0

 ؟ة االنفعاليةألداء أفراد المجموعة التجريبية على مقياس جودة الحيا
 :أهداف الدراسة

 معرفة مدى فعالية البرنامج التدريبي القائم على التدفقإلى  تهدف الدراسة الحالية
لدى المتعلمين, وفي حال نجاح البرنامج  االنفعالية النفسي. في تنمية جودة الحياة 

ذلك بشكل ايجابي على حياة المتعلم من عدة جوانب اولها الجانب النفسي؛  سينعكس
فيقبل على عملية التعلم بحب ورغبة بداًل من التثاقل والتهرب منها، ومن الناحية العملية 
سترتفع معدالتهم التحصيليه؛ ويزداد اتقانهم لما يتعلمون؛ وبذلك تزداد المنظومة التعليمية 

 ما تسعى اليه جميع الدول المتقدمة للحفاظ على مواطنيهم واوطانهم.بكاملها قوه؛ وهذا 
ن عوالهدف االخر من هذه الدراسة هو معرفة مدى استمرارية فاعلية البرنامج التدريبي 

 قيام الباحثان  بالقياس التتبعي.طريق 
 أهمية الدراسة:

ه الدراسة لهذ  األهمية النظريةوتأتي أهميتان.) نظرية وتطبيقية(  الدراسةلهذه 
 عدة بنود أهمها:عن طريق 
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 دفق وأثرها بخبرات الت تضيف للمكتبة العربية نوًعا جديًدا من الدراسات المتعلقة
تعد هذه الدراسُة من الدراسات الفريدة التي إذ  في تنمية جودة الحياة اإلنفعالية،

 ربطت بين هذه المتغيرات في بيئة التعلم األردنيه.
  لى المفهوم واألبعاد وتأثيره عإذ  نظرًيا واضًحا للتدفق النفسي، منتقدم إطاًرا

 بعض المتغيرات.
  .تفتح المجال إلجراء المزيد من الدراسات المشابهة 

 ما يلي:عن طريق اما األهمية التطبيقية فتظهر 
 لى إ قد تسهم نتائج هذه الدراسة في توجيه أنظار المسؤولين في مجال التعليم

سياساتهم  تغييرإذ  منعلى المتعلمين، وانعكاسه االيجابي أهمية التدفق النفسي 
م، إكسابهم الخبرات المثلى في عملية التعلعن طريق في التعلم بما يخدم الطلبة 

كما قد ينعكس ذلك على تعاملهم مع التحديات التي تواجههم أثناء المواقف 
 التعليمية وفي الحياة عموًما.

   يمكن االستفادة من البرنامج التدريبي لتنمية خبرة التدفق النفسي لدى طلبة
 متغيرات أخرى ذات عالقة. مع في حال إثبات فاعليته وربطه الجامعة

  لة, تتمتع بخصائص سيكومترية مقبو االنفعالية سيوفر أداة لقياس جودة الحياة
 نظرًا ُلشح ادوات قياس جودة الحياة االنفعالية.

 ات الدراسةمتغير 
 الدراسة على المتغيرات اآلتية: اشتملت

 : المجموعة  ولها مستويان: )التجريبية، الضابطة(.المتغير المستقل .0
 الجنس ولها فئتان: )ذكر، أنثى(. المتغير المستقل ثانوي األثر: .5
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القياس البعدي ألداء أفراد العينة على مقياس جودة الحياة  المتغيرات التابعة: .0
 االنفعالية.

القياس القبلي ألداء أفراد العينة على مقياس جودة المتغيرات مضبوطة األثر:  .4
 الحياة االنفعالية.

 :حدود الدراسة
 نتائج الدراسة بما يلي: تحددت

أفراد العينة: تم اختيار عينة قصدية ممن يعانون من تدني في مستوى جودة  .0
 من جامعة فيالدلفيا.االنفعالية الحياة 

 وأبعادها، ودالالت صدقها وثباتها.أدوات الدراسة،  .5
المدة الزمنية التي سيتم تطبيق البرنامج التدريبي فيها على الطلبة أفراد عينة  .0

 .5402-5402الدراسة الفصل الثاني من العام الدراسي 
 التعريفات المفاهيمية واإلجرائية: 

بقوة ؛  ع: يمكن تعريف التدفق لغًة بأنه: حالة السيولة واالندفاالنفسي التدفق
فعندما نقول دفق الماء دفًقا أي امتأل حتى فاَض من جوانبه، واندفق الماء وتدفق أي 

 (.5402مباركي، ، دعماش ،سال بقوة وبشدة. )عرعار
فقاااااد عرفاااااة ميهاااااالي بأناااااه االحسااااااس الشااااامولي الاااااذي يشاااااعر أماااااا اصاااااطالًحا؛ 

اإلنخااااااااراط يوصااااااااف هاااااااذا إذ  باااااااه األفااااااااراد عناااااااد االنخااااااااراط بأعماااااااال ومهااااااااام  معيناااااااة ،
باااااالعميق، فيشاااااعرون بالمتعاااااة والرغباااااة فاااااي تكاااااراره رغااااام التحاااااديات والصاااااعوبات التاااااي 

 .  (Csikszentmihalyi,1997)تواجههم
فسي الطلبة, على مقياس التدفق الن عليها:  الدرجة التي يحصل التعريف االجرائي

 ليه,. والذي تم استخدامة في الدراسة الحا(Jackson & Eklund, 2002) لجاكسون,
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( فقرة, توزعت على تسعة أبعاد كما حددها 02تكون المقياس من )إذ 
(Csiksentmihalyi,1990) ولكل بعد اربع فقرات, يختار المفحوصين الخيار .

االقرب لواقع تجربتهم مع الموقف او النشاط المقدم لهم, تراوحت درجات المقياس )غير 
 0ى درجتين، غير متأكد وتعطى موافق بشدة وتعطى درجة واحدة، غير موافق وتعط

 درجات(. 2درجات، موافق بشدة وتعطى  0درجات، موافق وتعطى 
 مجموعة من األنشطة والخبرات :البرنامج التدريبي القائم على التدفق النفسي

 التعليمية التي صممها الباحثان تتيح للطلبة فرصة اكتساب مهارات تسهم في الوصول
( 00)ريق عن طبما يتناسب مع إمكانات المتعلمين وقدراتهم, االنفعالية جودة الحياة إلى 

تنمية جودة الحياة إلى  جلسة, مدة كل جلسة )ساعتان( والذي من المتوقع أن يؤدي
مجموعه من االنشطه أعدت خصيصًا لهذا عن طريق االنفعالية. والتي سيتم قياسها 

 الغرض.
ة ة تتضمن استراتيجيات تدريبية متنوع: إجراءت دقيقة ومنظمالتعريف اإلجرائي
 عينة من طلبة جامعة فيالدلفيا.  لدىاالنفعالية هدفها تنمية جودة الحياة 

 & Kahnemanعرفها كل من كنيمان وديتون )جودة الحياة االنفعالية: 
Deaton, 2010 لفرد للتجارب اليومية التي يمر بها ااالنفعالية و  العاطفية( بأنها الحالة

 تعكس الخبرات الممتعة أو غير الممتعة.والتي 
جرائيا قرات إجابته على فعن طريق : هي الدرجات التي يحصل عليها الطالب وا 

 الذي أعده الباحثان. االنفعالية مقياس جودة الحياة 
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 اجراءات الدراسة
 : منهجية الدراسة 

الباحثان المنهج التجريبي للكشف عن أثر برنامج تدريبي قائم على التدفق  استخدم
 لدى عينة من طلبة الجامعة؛ وذلك لمناسبتهاالنفعالية النفسي في تنمية جودة الحياة 

 أهداف هذه الدراسة.
 مجتمع وأفراد الدراسة:

( طالًبا 022على عينة بلغ حجمها )االنفعالية تم تطبيق مقياس جودة الحياة 
( طالبًة من طلبة البكالوريوس في جامعة فيالدلفيا 052( طالًبا و)500) منهموطالبًة 

( 0450)إلى  ( طالًبا وطالبًة يتوزعون 0925ممن يمثِّلون مجتمع الدراسة البالغ حجمه )
نى الدرجات في ( طالًبا وطالبًة ممن سجلوا أد40( طالبة . وتم اختيار )0292طالب  و)

مقياس جودة الحياة االنفعالية، وممن توافرت لديهم الرغبة بالمشاركة في البرنامج 
مجموعتين  إلى تمت إعادة تعيينهم عشوائًياإذ  التدريبي القائم على التدفق النفسي،

( طالب 04( طالًبا وطالبًة بواقع )20تجريبية وضابطة، بحيث تضم كل مجموعة )
 كلّ  من المجموعتين.( طالبات في 04و)

ا ية االنفعالللقياس القبلي ألداء أفراد عينة الدراسة على أدوات التدفق النفسي وجودة الحياة  الحسابيةاألوساط  وفقا
 (1للمجموعة وللجنس, الجدول رقم )

 العدد الجنس المجموعة

 القياس القبلي
 لجودة الحياة االنفعالية للتدفق النفسي

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الضابطة
 1.27 2.77 1.26 2.73 10 ذكر
 1.76 2.88 1.70 2.99 10 أنثى
 1.49 2.82 1.46 2.86 20 الكلي

 1.44 3.67 1.45 3.61 10 ذكر التجريبية
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 1.28 3.65 1.26 3.48 10 أنثى
 1.32 3.66 1.33 3.54 20 الكلي

 الكلي
 1.40 3.22 1.40 3.17 20 ذكر
 1.55 3.26 1.48 3.23 20 أنثى

 أدوات الدراسة:
 )إعداد الباحثان(. أوالا: البرنامج التدريبي القائم على التدفق النفسي

 : هو تنمية خبرة التدفق لدى طلبة البكالوريوسالهدف العام من البرنامج التدريبي
 لتتضمن أبعاد خبرة التدفق، ومنها الوصو أنشطة عن طريق في جامعة فيالدلفيا، وذلك 

)الرضا، ارتفاع بمفهوم الذات، خفض القلق، السعادة، االنفعالية جودة الحياة إلى 
 االستمتاع وغيرها من المفاهيم المرتبطة بجودة الحياة االنفعاليه(.

ماد على االعتعن طريق : قام الباحثان بتصميم البرنامج خطوات تصميم البرنامج
قسيم تم تإذ  أبعاد التدفق النفسي التسعة, على، المعتمد (Chen, 1999)تشين نموذج 
اربع مراحل, وفي كل محور مجموعه من ابعاد التدفق النفسي التي اشار إلى  البرنامج

 اليها ميهالي.
عدد من الفنيات واألساليب  استخدام: تم األساليب المستخدمة  في البرنامج

الحياة االنفعالية، ومن هذه األساليب )العصف الذهني،  األكثر مالئمة لتنمية جودة
الحديث الذاتي االيجابي، المناقشات الجماعية، االسترخاء، وصف مسار التفكير, 

 وغيرها من الفنيات(. الموسيقيالتدخل 
( جلسة تدريبية، بواقع 00: تكّون البرنامج من )محتويات البرنامج التدريبي

 بعد إجراء القياس القبلي لجودة الحياة، جلستين اسبوعيًا، وذلك جلسةساعتين لكل 
 االنفعالية، وبعد تطبيق البرنامج تم اجراء القياس البعدي والتتبعي له.
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 اجراءات صدق البرنامج:
 .لم النفس( محكمين متخصصين في ع2عرض البرنامج بصورته االوليه على ) .0
كل جلسة, والوقت المخصص لها, طلب منهم تحديد مالئمة األهداف لمحتوى  .5

 وصحة االجراءات التطبيقية للبرنامج , والتعديالت.
 .%24كانت نسبة إجماع المحكمين  .0
اقتصر التعديل على توحيد مدة جميع الجلسات بحيث تبلغ ساعتان لكل جلسة.  .0

وتم استبدال بعض المصطلحات بأخرى, مثل استبدال الباحثة بكلمة المدربة, 
وصين بالمتدربين, واستبدال اساليب التدريب بإستراتيجيات واستبدال المفح

 التدريب.
 ( جلسة تدريب.   00استقر البرنامج بصورته النهائية على ) .2

 ثانياا: مقياس جودة الحياة االنفعالية: )إعداد الباحثان(.
األدب النظري إلى  الرجوعاالنفعالية عن طريق تم بناء مقياس جودة الحياة 

لية من والدراسات الس ن في صورته األوَّ ابقة ذات الصلة بجودة الحياة؛ وبعد بناءة تكوَّ
( فقرة ، والحياة 54السلبية وله )االنفعالية ( فقرة  موزعة  على بعدين؛ هما: الحياة 04)

 ( فقرة .54اإليجابية وله )االنفعالية 
 دالالت صدق وثبات مقياس جودة الحياة االنفعالية:

التحقق من صدق المحتوى لمقياس جودة الحياة االنفعالية؛ تم صدق المحتوى:  .أ
بعرضه على محكمين من أصحاب التخصص والخبرة في مجاالت علم النفس، 

تم األخذ بمالحظاتهم التي لم تتجاوز تعديل بعض األلفاظ، إذ  وعلم االجتماع،
( فقرة  04في صورته النهائية مكوًنا من )االنفعالية وبهذا بقي مقياس جودة الحياة 
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النفعالية االسلبية، والحياة االنفعالية موزعة  على بعدين رئيسين؛ هما: الحياة 
 اإليجابية.

 تطبيقعن طريق تم التحقق من مؤشرات صدق البناء مؤشرات صدق البناء:  .ب
( طالًبا 30المقياس بصورته النهائية بعد التحكيم على عينة استطالعية تكونت من )

وطالبًة من خارج عينة الدراسة ومن داخل مجتمعها. وُحسبت معامالت االرتباط 
ما بالمقياس وبالبعد الذي تنتمي له، وذلك كاالنفعالية المصححة لفقرات جودة الحياة 

 (.5هو ُمبيَّن في جدول )
 :(9) جدول

 بالمقياس وبالبعد الذي تنتمي له.االنفعالية قيم معامالت االرتباط الُمصححة لفقرات جودة الحياة 
 البعد
ورقم 
 الفقرة

وفق البعد االنفعالية الحياة  مضمون فقرات مقياس جودة
 التابعة له

االرتباط الُمصحح 
 :*للفقرة مع

 المقياس البعد
 السلبيةاالنفعالية الحياة 

 0.82 0.83 (-أشعر بالخوف في كثير من المواقف ) 1 
 0.85 0.85 (-سبب )أصاب بالذعر ألي  2
 0.78 0.80 (-أشعر بالتوتر عند مواجهة أي موقف ) 3
 0.73 0.74 (-أثور ألتفه األسباب ) 4
 0.83 0.83 (-يتعكر مزاجي بسرعة ) 5
 0.78 0.80 (-لدي ميول عدائية ) 6
 0.79 0.80 (-ينتابني اإلحساس بالذنب ) 7
 0.82 0.83 (-أشعر بالخجل ) 8
 0.75 0.75 (-دون مبرر )أنزعج  9

 0.63 0.67 (-أشعر بالدونية ) 10
 0.65 0.66 (-ينتابني شعور باالشمئزاز ) 11
 0.84 0.86 (-أشعر باالغتراب عن نفسي ) 12
 0.90 0.91 (-ألوم نفسي كثيَرا ) 13
 0.85 0.87 (-ينتابني شعور بالكآبة ) 14
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 0.86 0.87 (-لدي إحساس بالوحدة ) 15
 0.88 0.91 (-يتقلب مزاجي بسرعة ) 16
 0.76 0.76 (-أصاب بالذهول من أي موقف يواجهني ) 17
 0.89 0.90 (-يالزمني إحساٌس بالرعب ) 18
 0.59 0.60 (-ينكسر خاطري بسهولة ) 19
 0.80 0.82 (-أشعر بالحزن ) 20

 اإليجابيةاالنفعالية الحياة 
 0.88 0.89 أشعر بالسعادة 21 

 0.77 0.79 أواجه الناس بابتسامة 22
 0.83 0.86 أنا شخص َمِرح 23
 0.86 0.88 أشعر بالحماس 24
 0.50 0.53 أنا ُمفعٌم بالحيوية 25
 0.77 0.79 أشعر بالطاقة والنشاط 26
 0.78 0.80 أفتخر بنفسي 27
 0.75 0.76 أتسم بالصالبة 28
 0.90 0.91 أشعر بثقة في نفسي 29
 0.84 0.87 أتسم بالجرأة 30
 0.77 0.78 أتعامل مع الناس ببساطة 31
 0.83 0.85 أشعر باالسترخاء 32
 0.86 0.88 أتسم بالهدوء 33
 0.77 0.79 أستمتع باألشياء من حولي 34
 0.79 0.81 أشعر باالتزان 35
 0.69 0.70 أمتاز بالحزم 36
 0.83 0.84 أشعر بالتفاؤل 37
 0.83 0.84 المستقبل مشرق  أرى أن 38
 0.88 0.90 لدي أمل بالمستقبل 39
 0.85 0.86 أنا شخص إيجابي 40
 (.α=0.05* دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )     
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( أنَّ قيم معامالت االرتباط الُمصحح لفقرات بعد الحياة 5يالحظ من جدول )
-4.22( وبالمقياس تراوحت بين )4.20-4.24السلبية قد تراوحت بين )االنفعالية 

يجابية قد اإلاالنفعالية (، وأنَّ قيم معامالت االرتباط الُمصحح لفقرات بعد الحياة 4.24
(. وجميعها قيم 4.24-4.24( وبالمقياس تراوحت بين )4.20-4.20) بينتراوحت 

( لقبول الفقرة 4.54م تقلّّْ دون معيار )( لα=0.05دالة إحصائيَا عند مستوى الداللة )
 (.5404)عودة، 

االنفعالية ارتباط بيرسون لعالقة بعدي جودة الحياة  معامالتوتم حساب 
بالمقياس، وحساب معامل ارتباط بيرسون البينية لعالقة البعدين بين بعضهما، وذلك 

 (.0كما هو ُمبيَّن في جدول )
 :(1جدول )

بالمقياس، ومعامل ارتباط بيرسون البيني لعالقة االنفعالية قيم معامالت ارتباط بيرسون لعالقة بعدي جودة الحياة 
 البعدين ببعضهما.

 *العالقة
االنفعالية الحياة 

 السلبية
 االنفعاليةالحياة 

 اإليجابية
  -0.97 يةاإليجاباالنفعالية الحياة 

 0.99 0.99 الكلي للمقياس
 (.α=0.05إحصائياا عند مستوى الداللة )* دالة 

االنفعالية ( أنَّ قيمتي معاملي ارتباط بعدي جودة الحياة 0يالحظ من جدول )
-(، في حين بلغت قيمة معامل ارتباط البعدين ببعضهما )4.22) بلغتابالمقياس قد 

4.29.) 
 دالالت ثبات المقياس

( طالب  وطالبة  من 04)تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من 
-Testخارج عينة الدراسة ومن داخل مجتمعها مرتين بطريقة االختبار وا عادته )
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Retest ل والثاني؛ مقداره( بفاصل  زمني م حساب ثبات تإذ  أسبوعان بين التطبيقين األوَّ
ل والثان ، ياإلعادة للمقياس ولبعديه باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين األوَّ

في حين تم حساب معامالت ثبات االتساق الداخلي للمقياس ولبعديه باستخدام معادلة 
ل للعينة  (Cronbach’s α)كرونباخ ألفا  باالعتماد على بيانات التطبيق األوَّ

 (.0االستطالعية. وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول )
 (:4جدول )

 ولبعديه التابعين له.االنفعالية قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي واإلعادة لمقياس جودة الحياة 

 المقياس وبعديه
 عدد معامالت ثبات

 *اإلعادة االتساق الداخلي الفقرات
 20 0.85 0.97 يةالسلباالنفعالية الحياة 
 20 0.86 0.97 ابيةاإليجاالنفعالية الحياة 
 40 0.82 0.99 للمقياسالكلي 

 (.α=0.05* دالة إحصائياا عند مستوى الداللة )

( أنَّ قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي لمقياس جودة  0يتضح من جدول )
(. ويتضح 4.22( وبلغت قيمته لبعدي المقياس بين )4.22قد بلغت )االنفعالية الحياة 

(، كما بلغت قيمته لبعد جودة 4.25ثبات اإلعادة للمقياس قد بلغت ) معاملأنَّ قيمة 
 (.4.22السلبية )االنفعالية (، ولبعد جودة الحياة 4.22اإليجابية )االنفعالية الحياة 

 تصحيح المقياس
( فقرة بصورته النهائية، يجاب 04على )االنفعالية اشتمل مقياس جودة الحياة 

تدريج ليكرت خماسي يتضمن البدائل )ال أوافق بشدة وله على الفقرات موجبة االتجاه ب
درجة واحدة، ال أوافق وله درجتان، غير متأكد وله ثالث درجات، أوافق وله أربع 
درجات، أوافق بشدة وله خمس درجات(، في حين يجاب على الفقرات سالبة االتجاه 

 أوافق س درجات، المنها بتدريج ليكرت خماسي يتضمن البدائل )ال أوافق بشدة وله خم
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وله أربع درجات، غير متأكد وله ثالث درجات، أوافق وله درجتان، أوافق بشدة وله 
 (.544-04درجة واحدة(. وبذلك تتراوح درجات المقياس الكلي ما بين )

 .وما هو المعيار للحكم على مستوى جودة الحياة ؟ نحتاج لتوثيق
 تصميم الدراسة:

؛ (Real Experimental Design)ي الحقيقي التصميم التجريب استخدامتم 
وذلك لتحقق نوعي الصدق الداخلي والخارجي بسبب االختيار العشوائي والتعيين 

 العشوائي لطلبة المجموعتين. 
 إجراءات التكافؤ:

للتحقق من التكافؤ على القياس القبلي ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة 
،الضابطة(،وللجنس؛ تم حساب األوساط التجريبيةللمجموعة )وفًقا االنفعالية الحياة 

 (.2لهما؛ كما هو ُمبيَّن في جدول) المعياريةالحسابية واالنحرافات 
 (:5جدول )

ا للمجموعة وللجنساالنفعالية األوساط الحسابية للقياس القبلي ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة الحياة   .وفقا

 العدد الجنس المجموعة
 القياس القبلي

 لجودة الحياة االنفعالية
 المعياري  االنحراف الحسابي الوسط

 الضابطة
 1.27 2.77 10 ذكر
 1.76 2.88 10 أنثى
 1.49 2.82 20 الكلي

 التجريبية
 1.44 3.67 10 ذكر
 1.28 3.65 10 أنثى
 1.32 3.66 20 الكلي

 الكلي
 1.40 3.22 20 ذكر
 1.55 3.26 20 أنثى
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( وجود فروق ظاهرة بين األوساط الحسابية للقياس القبلي 2يالحظ من جدول )
ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة الحياة ناتجة عن اختالف مستويي المجموعة 

( وفئتي الجنس؛ وللتحقق من جوهرية الفروق الظاهرة؛ فقد تم إجراء الضابطة)التدريب، 
ياة للقياس القبلي ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة الح تحليل التباين ثنائي التفاعل

 (.2وفًقا للمجموعة وللجنس، كما هو ُمبيَّن في جدول )
 (:6جدول )

نتائج تحليل التباين ثنائي التفاعل بين األوساط الحسابية للقياس القبلي ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة الحياة 
ا للمجموعة وللجنس.  وفقا

 مصدر
 التباين

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

وسط 
 مجموع
 المربعات

F احتمالية 
 الخطأ

 القياس القبلي لجودة الحياة االنفعالية
 0.08 3.34 7.01 1 7.01 المجموعة
 0.92 0.01 0.02 1 0.02 الجنس
 0.88 0.02 0.05 1 0.05 الجنس×المجموعة

   2.10 36 75.63 الخطأ
    39 82.71 الكلي

( عدم وجود فروق دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة 2يتضح من جدول )
(α=0.05 بين األوساط الحسابية للقياس القبلي ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة )

تكافؤ  إلى ُتعزى للمجموعة وللجنس وللتفاعل بينهما؛ مما يشيراالنفعالية الحياة 
ألداء  الجنس )ذكر، أنثى( على القياس القبليالمجموعتين )التجريبية، الضابطة( وفئتي 

 أفراد الدراسة على مقياس جودة الحياة االنفعالية.
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 المعالجة اإلحصائية:
تم إجراء تحليل التباين الُمصاحب المتعدد ثنائي التفاعل ألداء الطلبة بين األوساط 

م إجراء تحليل تالحسابية للقياسين البعدي والتتبعي ألدائهم، وفًقا للمجموعة وللجنس، و 
التباين الُمصاحب ثنائي التفاعل بين األوساط الحسابية للقياسين البعدي والتتبعي ألداء 
الطلبة على األداة. وتم حساب األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين )القبلي 

 tتبار اء اخوالبعدي( ألداء الطلبة على أداة جودة الحياة االنفعالية، ثمَّ ُأتِّْبَعت بإجر 
للقياسين )القبلي والبعدي( ألداء الطلبة على األداة. كما تم حساب  المترابطةللعينات 

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين )البعدي والتتبعي( ألداء الطلبة على 
قياسين للعينات المترابطة لل tأداة جودة الحياة االنفعالية، ثمَّ ُأتِّْبَعت بإجراء اختبار 

 )البعدي والتتبعي( ألداء الطلبة على أداة جودة الحياة االنفعالية.
 نتائج الدراسة ومناقشتها:

هل ال توجد فروق دالة إحصائياا عند مستوى النتائج المتعلقة بالسؤل االول: "
( بين األوساط الحسابية للقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد α=1.15الداللة )

تعزى للمجموعة )التجريبية، الضابطة( االنفعالية الدراسة على مقياس جودة الحياة 
  والجنس، والتفاعل بينهما بعد تحييد أثر القياس القبلي ألدائهم علية؟.

ة نحرافات المعياريالختبار فرضية الدراسة؛ تم حساب األوساط الحسابية واال
وفًقا عالية االنفأفراد الدراسة على مقياس جودة الحياة  ألداءللقياسين البعدي والتتبعي 

 (.9للمجموعة وللجنس؛ كما هو ُمبيَّن في جدول)
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 (:7جدول )
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة الحياة 

ا للمجموعة وللجنس.االنفعالية   وفقا

المجموعة 
 العدد الجنس الضابطة

 القياس البعدي
 لجودة الحياة االنفعالية

 

 القياس التتبعي
 لجودة الحياة االنفعالية

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 0.89 3.27  1.72 3.28 10 ذكر 
 0.71 3.22 1.75 3.17 10 أنثى
 0.79 3.24 1.69 3.22 20 الكلي

 مجموعة التدريب
على التدفق 
 النفسي

 0.21 4.88  0.53 4.68 10 ذكر
 0.10 4.92 0.23 4.88 10 أنثى
 0.16 4.90 0.41 4.78 20 الكلي

 1.04 4.07  1.43 3.98 20 ذكر الكلي
 1.00 4.07 1.50 4.03 20 أنثى

( وجود فروق ظاهرة في األوساط الحسابية للقياسين البعدي 9يالحظ من جدول )
ف ناتج عن اختالاالنفعالية والتتبعي ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة الحياة 

 مستويي المجموعة وفئتي الجنس؛ وللتحقق من 
جوهرية الفروق الظاهرة سالفة الذكر؛ فقد تم إجراء تحليل التباين الُمصاحب 
المتعدد ثنائي التفاعل للقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد الدراسة على المقياس وفًقا 

 (.2) للمجموعة وللجنس، وذلك كما هو ُمبيَّن في جدول
 (:8جدول )

نتائج تحليل التباين الُمصاحب المتعدد ثنائي التفاعل للقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة 
ا للمجموعة وللجنس.االنفعالية الحياة   وفقا

 األثر
اختبارات تحليل التباين 

 F المتعدد
 الكلية

 احتمالية درجة حرية:
 الخطأ

 حجم
 األثر

 الخطأ الفرضية قيمته نوعه
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القياس القبلي لجودة الحياة 
 )ُمصاحب(االنفعالية 

Wilks' 
Lambda 

0.87 2.50 2 34 0.10 0.128 

 Hotelling's البرنامج التدريبي
Trace 

2.08 35.30* 2 34 0.00 0.675 

 Hotelling's الجنس
Trace 

0.00 0.01 2 34 0.99 0.001 

 'Wilks الجنس×البرنامج التدريبي
Lambda 

0.99 0.09 2 34 0.91 0.005 

 .(α=0.05* دالة عند مستوى الداللة )    

( عدم وجود أثر للجنس ولتفاعل المجموعة مع الجنس عند 2يتضح من جدول )
( في α=0.05( ووجود أثر للمجموعة عند مستوى الداللة )α=0.05مستوى الداللة )

الدراسة مجتمعين على مقياس جودة الحياة القياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد 
االنفعالية؛ ولتحديد على أيّ  من القياسين البعدي أم التتبعي ألداء أفراد الدراسة كان أثر 
المجموعة؛  فقد تم إجراء تحليل التباين الُمصاحب ثنائي التفاعل للقياسين البعدي 

ما هو جموعة وللجنس، وذلك كوالتتبعي ألداء أفراد الدراسة على نفس المقياس وفًقا للم
 (.2ُمبيَّن في جدول )

 :(2جدول )
نتائج تحليل التباين الُمصاحب ثنائي التفاعل للقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد الدراسة كلٍّّ على حدةٍّ على مقياس 

ا للمجموعة وللجنس.االنفعالية جودة الحياة   وفقا

 مصدر التباين
 والمتغيرات التابعة له

 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 وسط مجموع
 المربعات

F احتمالية 
 الخطأ

 األثر حجم

 )ُمصاحب(االنفعالية القياس القبلي لجودة الحياة         
 0.003 0.74 0.11 0.18 1 0.18 القياس البعدي لجودة الحياة االنفعالية 
 0.109 0.05 **4.30 1.34 1 1.34 القياس التتبعي لجودة الحياة االنفعالية 

 البرنامج التدريبي          
 0.291 0.00 *14.38 23.33 1 23.33 القياس البعدي لجودة الحياة االنفعالية 
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 ( أنَّ النتائج الخاصة به قد جاءت كالتالي: 2يتضح من جدول )
( بين الوسطين الحسابيين α=0.05وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة ) -

النفعالية اللقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة الحياة 
ُيعزى للمجموعة؛ لصالح أفراد المجموعة التجريبية الذين تلقوا التدريب على التدفق 

لين مقدارهما )  ( على 0.20، ثم 0.2النفسي بوسطين حسابيين ُمعدَّ
الترتيب للقياسين مقارنًة بأفراد المجموعة الضابطة الذي لم يتلقوا التدريب على 

لين مقدارهما )التدفق النفسي بوسطين حسابيين مُ  ( على الترتيب 0.0، ثم 0.5عدَّ
للقياسين؛ ويتضح وجود حجم أثر )أقل من المتوسط( للمجموعة على القياس البعدي 

 (5449وفًقا لمعيار )الشربيني,االنفعالية ألداء أفراد الدراسة على مقياس جودة الحياة 
( للمجموعة على (. كذلك يتضح وجود حجم أثر )مرتفع جًدا%52.0بلغت قيمته )إذ 

 0.667 0.00 *70.05 21.77 1 21.77 القياس التتبعي لجودة الحياة االنفعالية 
 الجنس         

 0.000 0.90 0.02 0.03 1 0.03 القياس البعدي لجودة الحياة االنفعالية 
 0.000 0.94 0.00 0.00 1 0.00 القياس التتبعي لجودة الحياة االنفعالية 

 الجنس×البرنامج التدريبي       
 0.004 0.71 0.14 0.22 1 0.22 القياس البعدي لجودة الحياة االنفعالية 
 0.003 0.76 0.10 0.03 1 0.03 القياس التتبعي لجودة الحياة االنفعالية 

 الخطأ        
    1.62 35 56.81 القياس البعدي لجودة الحياة االنفعالية 
    0.31 35 10.88 القياس التتبعي لجودة الحياة االنفعالية 

 الكلي      
     39 81.46 القياس البعدي لجودة الحياة االنفعالية 
     39 39.57 القياس التتبعي لجودة الحياة االنفعالية 
 (.α=0.05عند مستوى الداللة ) دالة* 

ل.  ** خطأ من النوع األوَّ
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فًقا لمعيار و االنفعالية القياس التتبعي ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس جودة الحياة 
 (.%22.9بلغت قيمته )إذ  الشربيني،

( بين الوسطين α=0.05عدم وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة ) -
دة  على مقياس على ح الحسابيين للقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد الدراسة كلّ  

 ُيعزى للجنس.االنفعالية جودة الحياة 
( بين الوسطين α=0.05عدم وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة ) -

الحسابيين للقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد الدراسة كلّ  على حدة  على مقياس 
 ُيعزى لتفاعل المجموعة مع الجنس. االنفعالية جودة الحياة 

ث عنه المبدأ الذي تحدعن طريق ويمكن بدايةً االنطالق في تفسير هذه النتائج 
مهالي حول خبرات التدفق، والمتمثل في أن النشاط الذي يقوم به الفرد يجب أن يكون 

عام، فعندما ُيكِسُب النشاط الفرد مشاعر  ثل؛ مبحد ذاته مصدًرا لجودة الحياة بشكل  
ذي يعكس الشعور بالتأثير اإليجابي الإلى  الفرح، والسعادة، والشعور بالرضا، يصل الفرد

جودة الحياة اإلنفعالية، وعندما يتضمن النشاط مشاعر غير ممتعة مثل؛ الحزن، 
والخوف، فهو يعكس المستوى العالي من التأثير السلبي، أو ما يسمى الضيق أو التعاسة 

 ,Bradburn, 1969; Friedman, 1993; Csikszentmihalyi) العاطفية
1975.) 

جملة اإلجراءات التي أكدا عليها الباحثان إلى  وربما يعزو الباحثان هذه النتيجة
اثناء فترة تطبيق البرنامج، والمتمثلة بالتأكيد على زيادة وتحسين مستوى االتصال 

االتصال مع العائلة، واألصدقاء، سواًء في العمل، أو عن طريق االجتماعي لدى الفرد 
المنزل، أو المدرسة، أو المجتمع المحلي، وهذا بدوره يزيد من مستويات جودة الحياة 
اإلنفعالية، كما حاول الباحثان أن يجعال تجارب التدفق النفسي تتضمن سمة الفضول، 
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بحث عن الحقيقة، وعن وذلك بأن يقوم الفرد بتجربة كل ما هو غريب، وجديد، وي
 الفرد.  لدىاالنفعالية تفسيرات تزيل الغموض، وهذا بحد ذاته يزيد من جودة الحياة 

ما أوضحه شكزنتميهالي إلى  وربما من الممكن عزو هذه النتيجة
(Csikszentmihalyi, 1997 حين ارتأى أّن الناس ال يشعرون بالسعادة أثناء نشاط )

عادة يصرف انتباههم عن تجربة التدفق األمر الذي قد يجعلها أّن الشعور بالسإذ  التدفق،
وتتالشى. فيأتي الشعور بالسعادة والتمتع عقب االنتهاء من نشاط التدفق. كما  تضمحل

افترض شكزنتميهالي أًن التدفق يزيد من الشعور بالرضا عن الحياة، والذي هو مكون 
 مهم من مكونات جودة الحياة االنفعالية.

رت نتائج الدراسة المتعلقة بهذا السؤال عدم وجود فرق دال إحصائًيا كما وأظه
( بين الوسطين الحسابيين للقياسين البعدي والتتبعي ألداء α=0.05عند مستوى الداللة )

فاعل ُيعزى للجنس ولتاالنفعالية أفراد الدراسة كلّ  على حدة  على مقياس جودة الحياة 
نئشة أساليب التإلى  أن يعزو الباحثان هذه النتيجةالمجموعة مع الجنس. ومن المحتمل 

، والتي تركز بشكل غير مباشر على إكساب األفراد لمهارات جودة الحياة االجتماعية
تأكيد األهل على أبعاد جودة الحياة االنفعالية، المتمثلة عن طريق االنفعالية، وذلك 

تعزو الباحثة كما و السلبية. نفعالية االاإليجابية، واالبتعاد عن الحياة االنفعالية بالحياة 
أّن كال المجموعتين قد تعرضتا لنفس الظروف الزمانية والمكانية، إلى  هذه النتيجة

ومن  لتطبيق،اإلعداد، واإذ  وتشابهت لديهم بيئة تطبيق المقاييس البعدية والتتبعية من
لى اكساب والتي تركز عالثقافة المجتمعية، إلى  المحتمل أن يعزو الباحثان هذه النتيجة

ناًثا لجودة الحياة االنفعالية،  بدون محاباه لصالح أحدهم على اآلخر، ذ إ األفراد ذكوًرا وا 
كال الجنسين  أنّ إلى  أن كال الجنسين نتاج البيئة االجتماعية نفسها، ويمكن عزوها ايضا 

ويمكن عزو  ايدرسون في نفس البيئة التعليمية، ويخضعون لنفس البرامج الدراسية، كم
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أن البرنامج في حد ذاته حيادي، غير متحيز لصالح الذكور أو اإلناث، إلى  هذه النتيجة
عدم وجود فروق لتفاعل المجموعة مع الجنس، فهو نتاج لعدم عن طريق ويظهر ذلك 

 التحيز لصالح الذكور أو اإلناث.
 هوفمانو  كونرادت وفيليبواتفقت نتيجة هذه الدراسة جزئًيا مع نتيجة دراسة 

(Konradt, Filip & Hoffmann, 2003)  في أن مستخدمي البرنامج التدريبي
ة جزئًيا كما واتفقت نتيجة هذه الدراسأظهروا عاطفة إيجابية مرتبطة بخبرات تدفق عالية، 

والتي أظهرت نتائجها أن الطلبة من  (Rogatko, 2007)مع نتيجة دراسة روقاتكو 
ما كوا درجات مرتفعة  على مقياس العاطفة اإليجابية، مستويات التدفق المرتفع سجل

 ,Chen, Ye)واتفقت نتيجة هذه الدراسة جزئًيا مع نتيجة دراسة جين ويي وجين وتانغ 
Chen & Tung, 2010)  والتي أظهرت أن التدفق له تأثير مباشر على الرضا عن

ينغيو ميجو وشوساو وتالحياة، كما واتفقت نتيجة هذه الدراسة جزئًيا مع نتيجة دراسة 
والتي  (Mei-Ju, Show-Sau, Ting-Yu & Ho-Tang, 2016) وهوتانغ

 اظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة بين التدفق النفسي وجودة الحياة النفسية.
ا ال توجد فروق دالة إحصائيا المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على: "  النتائج

األوساط الحسابية للقياسين القبلي والبعدي ( بين α=0.05عند مستوى الداللة )
 .ألداء أفراد المجموعة التجريبية على مقياس جودة الحياة االنفعالية

الختبار فرضية الدراسة المتعلقة بعدم وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة 
(α=0.05بين الوسطين الحسابيين للقياسين القبلي والبعدي ألداء أفراد المجموع )ة 

التجريبية على مقياس جودة الحياة االنفعالية؛ فقد تم حساب الوسطين الحسابيين 
واالنحرافين المعياريين للقياسين القبلي والبعدي ألداء أفراد المجموعة التجريبية على 



 

242222 

 

للعينات المترابطة؛ وذلك  tمقياس جودة الحياة االنفعالية، ثم ُأتِّْبعت باستخدام اختبار 
 (.04في الجدول رقم ) كما هو ُمبيَّن

 :(11جدول )
للعينات المترابطة بين القياسين القبلي والبعدي ألداء أفراد المجموعة التجريبية على مقياس جودة  tنتائج اختبار 

 الحياة االنفعالية.

 القياس الجنس
 الوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 معامل
 t االرتباط

 درجة
 الحرية

 احتمالية
 الخطأ

 ذكر
 1.44 3.67 القبلي

-0.48 -1.81 9 0.10 
 0.53 4.68 البعدي

 أنثى
 1.28 3.65 القبلي

0.65* 3.43-* 9 0.01 
 0.23 4.88 البعدي

 1.32 3.66 القبلي الكلي
-0.15 3.46-* 19 0.00 

 0.41 4.78 البعدي
 (.α=0.05دالة عند مستوى الداللة )* 

وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة (؛ عدم 04يالحظ من جدول )
(α=0.05 بين الوسطين الحسابيين للقياسين القبلي والبعدي ألداء أفراد المجموعة )

 التجريبية من الذكور على مقياس جودة الحياة االنفعالية.
( α=0.05(؛ وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة )2ويالحظ من جدول )

الحسابيين للقياسين القبلي والبعدي ألداء أفراد المجموعة التجريبية ككل  نبين الوسطي
التجريبية من اإلناث على مقياس جودة الحياة االنفعالية؛ لصالح  المجموعةوألداء أفراد 

اسهم القبلي مقارنةً بقياالنفعالية القياس البعدي ألدائهم وألدائهن على مقياس جودة الحياة 
 عليه.ألدائهم وألدائهن 

 األثر اإليجابي للبرنامج يالتدريبي على أفرادإلى  وربما يمكن عزو هذه النتيجة
دريبهن اللواتي تم تأن الطالبات إذ  المجموعة التجريبية ككل، وعلى اإلناث بشكل خاص،
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على البرنامج قد استفدن بشكل أكبر من الطالب، وأبدين دافعية أكبر، واهتمام وتفاعل 
الحظ الباحثان وجود مثابرة وانهماك في العمل الفريقي والفردي إذ  التدريبية، المواقفمع 

بة أن وقت تدريب الطلإلى  للطالبات أكثر من الطالب. وربما يمكن عزو هذه النتيجة
فترة أطول من اإلناث، خصوًصا ما يتعلق بجزئية جودة الحياة إلى  الذكور يحتاج

أن تغيير الحالة  (Han, 1988)وجد هان إذ  واطف،المتعلقة بالمشاعر والعاالنفعالية 
 وقت أكثر من اإلناث.إلى  العاطفية للذكور تحتاج

واتفقت نتيجة هذه الدراسة جزئًيا مع نتيجة دراسة كونرادت وفيليب وهوفمان 
(Konradt, Filip & Hoffmann, 2003)  في أن مستخدمي البرنامج التدريبي

ًيا خبرات تدفق عالية، كما واتفقت نتيجة هذه الدراسة جزئأظهروا عاطفة إيجابية مرتبطة ب
والتي أظهرت نتائجها أن الطلبة من  (Rogatko, 2007)مع نتيجة دراسة روقاتكو 

مستويات التدفق المرتفع سجلوا درجات مرتفعة  على مقياس العاطفة اإليجابية، كما 
-Mei)تانغ وساو وتينغيو وهو واتفقت نتيجة هذه الدراسة جزئًيا مع نتيجة دراسة ميجو وش

Ju, Show-Sau, Ting-Yu & Ho-Tang, 2016)  والتي اظهرت وجود عالقة
 ارتباطية موجبة بين التدفق النفسي وجودة الحياة النفسية.
ا ال توجد فروق دالة إحصائيا النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الذي نصَّ على: " 

عي والتتب( بين األوساط الحسابية للقياسين البعدي α=0.05عند مستوى الداللة )
 التجريبية على مقياس جودة الحياة االنفعالية". المجموعةألداء أفراد 

الختبار فرضية الدراسة السادسة المتعلقة بعدم وجود فرق دال إحصائًيا عند 
اء د( بين الوسطين الحسابيين للقياسين البعدي والتتبعي ألα=0.05مستوى الداللة )

أفراد المجموعة التجريبية على مقياس جودة الحياة االنفعالية؛ فقد تم حساب الوسطين 
الحسابيين واالنحرافين المعياريين للقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد المجموعة 
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للعينات  tالتجريبية على مقياس جودة الحياة االنفعالية، ثم ُأتِّْبعت باستخدام اختبار 
 (.00ذلك كما هو ُمبيَّن في جدول )المترابطة؛ و 

 :(11جدول )
جودة  لى مقياسللعينات المترابطة بين القياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد المجموعة التجريبية ع tنتائج اختبار 

 الحياة االنفعالية
 القياس الجنس

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

معامل 
 t االرتباط

درجة 
 الحرية

احتمالية 
 الخطأ

 0.53 4.68 البعدي ذكر
-0.29 -1.01 9 0.34 

 0.21 4.88 التتبعي
 0.23 4.88 البعدي أنثى

0.12 -0.45 9 0.66 
 0.10 4.92 التتبعي

 0.41 4.78 البعدي الكلي
-0.18 -1.12 19 0.28 

 0.16 4.90 التتبعي

مستوى الداللة (؛ عدم وجود فرق دال إحصائًيا عند 00يالحظ من جدول )
(α=0.05 بين الوسطين الحسابيين للقياسين البعدي والتتبعي ألداء أفراد المجموعة )

 التجريبية على مقياس جودة الحياة االنفعالية.
ج أثر الخبرات التي اكتسبها الطلبة في البرنامإلى  وربما يمكن عزو هذه النتيجة

، الحيويةو سعادة، والفرح، والحماس، التدريبي، والمتمثلة بالمشاعر اإليجابية مثل، ال
والطاقة، والنشاط، والفخر، والثقة بالنفس، والجرأه، والبساطة، واالسترخاء، والهدوء، 
واالستمتاع، واالتزان، والحزم، والتفاؤل، واإليجابية. وكل هذه المشاعر اإليجابية المنبثقة 

 ألساسية.وتعتبر من مكوناتها ا من البرنامج تزيد من مستويات جودة الحياة اإلنفعالية، بل
 التالية: التوصياتفي ضوء النتائج السابقة يمكن اقتراح  التوصيات:

إعااااداد باااارامج تدريبيااااة قائمااااة علااااى خباااارات التاااادفق النفسااااي موجهااااة نحااااو طلبااااة  -
 لديهم.االنفعالية تنمية وتطوير جودة الحياة إلى  المدراس، تهدف
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لمختلفااااااااة لخباااااااارات التاااااااادفق العماااااااال علااااااااى تضاااااااامين اسااااااااتراتيجيات التاااااااادريس ا -
 النفسي، جودة الحياة االنفعالية.

 بحوث مستله مقترحة:
إجااااااراء المزيااااااد ماااااان الدراسااااااات حااااااول التاااااادفق النفسااااااي، وتأكيااااااد فاعليتااااااه علااااااى  -

متغيااااااارات مختلفاااااااة مثااااااال؛ كفااااااااءة عضاااااااو هيئاااااااة التااااااادريس، والصاااااااور العقلياااااااة، 
 واالنتباه.
 المراجع العربية

وتصميم التجارب في البحوث النفسية والتربوية اإلحصاء (. 5449الشربيني، زكريا. )
 القاهرة, مكتبة األنجلو المصرية.. واالجتماعية
عالقة االتزان االنفعالي بالتدفق النفسي دراسة ميدانية على (. 5402بن الشيخ، ربيعه. )
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االنعكاسات البيئية واالقتصادية واالجتماعية لزراعة القنب الهندي بمنطقة 
  غفساي بالريف األوسط المغربي

 القبول تاريخ  اإلرسال تاريخ
21/21 /1122  11/5/1111 

  (†) صباح بوصفيحة  (*)مناجي محمد
 الملّخص

إلى إبراز مدى تأثير زراعة القنب الهندي في  -من خالل هذه الدراسة-نهدف 
تطوير حياة الفالح القروي وتغييرها اقتصاديا واجتماعيا، في حين أنها تضر بالمنظومة 
البيئية بمنطقة غفساي. ولمقاربة هذا الموضوع أكاديميا، ارتكزنا على المنهج النسقي 

إبراز مختلف العالقات والتفاعالت بين فقر المجال )غفساي( وذلك ألهميته في 
ومحدودية إمكانياته من جهة وارتفاع النمو الديمغرافي الذي أدى إلى تضاعف الحاجيات 
المتزايدة لإلنسان القروي من جهة أخرى، وما ينتج عن ذلك من اختالل التوازنات 

لى النتائج والتوصيات، ندرجها ع البيئية.  كما توصلنا من خالل هذه الدراسة إلى أهم
 الشكل اآلتي:

 2111بأكثر من  4102و 4102تراجع المساحة المخصصة لزراعة الحبوب بين  -
 هكتار سنويا، وتعويضها بزراعة القنب الهندي.

درهم سنويا قبل الزراعة إلى  2011تطور الدخل السنوي للفالحين، حيث انتقل من  -
 درهم بعد الزراعة. 24444

قبل الزراعة، فيما تراجعت نسبة  % 44انعدام نسبة الفقر المدقع التي كانت تبلغ  -
 .4102خالل سنة  %02إلى  %22الفقر من 

                                                           
 .فاس –الانسانية ظهر المهراز  طالب باحث بكلية الآداب والعلوم (*)
 .فاس –أستاذة باحثة بكلية الآداب والعلوم الانسانية ظهر المهراز  (†)
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 .4102خالل  %24.44إلى  %02تطور نسبة فرص الشغل من  -
على المستوى االجتماعي: الحظنا تطورا مهما للهجرة المعاكسة، حيث قبل زراعة  -

الهجرة تنطلق من منطقة غفساي باتجاه المدن، وسرعان  القنب الهندي كانت تيارات
ما أصبحت المنطقة مجاال الستقطاب المهاجرين، إضافة إلى تفشي القيم 
الرأسمالية)انتشار العمل المأجور( على حساب قيم التضامن والتعاون األصيلة 

 والمتمثلة في ظاهرة التويزة.
ن خالل بشكل سلبي على البيئة م على المستوى البيئي: تؤثر زراعة القنب الهندي -

تدهور المجال الغابوي عن طريق االجتثاث والحرائق لتوسيع مساحات الكيف، 
 والضخ الكبير للمياه لسقي الحقول، تعرية التربة...الخ. 

كل هذه العوامل تؤدي إلى اختالل التوازنات البيئية بمنطقة غفساي، وهو ما يفرض 
ريع اقتصادية لتحريك عجلة التنمية بالمنطقة، وتثمين على الدولة أن تقوم ببلورة مشا

الموارد الترابية بالمنطقة )الزيتون...( بهدف خلق رواج اقتصادي وتنمية ترابية، تقنين 
زراعة الكيف، واستثمارها في المجال الطبي والصناعي، إنشاء تعاونيات اقتصادية 

لقروي المهمش، تطوير واجتماعية تهدف إلى خلق فرص الشغل داخل هذا المجال ا
البنية التحتية والتجهيزات السوسيواقتصادية بمنطقة غفساي وجعلها قطب إشعاع وجذب 

 لالستثمارات...إلخ. 
 الهجرة المعكوسة.،البيئة،القنب الهندي،الفقر،غفساي- المفاتيح:
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The environmental, economic and social repercussions of the 

cultivation of Indian cannabis in the region of Ghafsai in the 

central Moroccan countryside 

Abstract  

The study aims to highlight the impact of Indian cannabis 

cultivation on the economic and social development and change of 

rural peasant life while affecting the environmental system in the 

region of Gefasai. To approach this subject in academic terms, we 

have built on the feminist approach because it is important to 

highlight the different relationships and interactions between the 

poverty of the field (Gefasai) and its limited potential, on the one 

hand, and the rise of demographic growth, which has doubled the 

increasing needs of the village human beings, on the other, and the 

resulting environmental imbalances. 

We have also found the most important findings and 

recommendations in this study, which we include as follows: 

 The grain area between 2014 and 2017 has been reduced by 

more than 4,000 hectares per year and is offset by Indian 

cannabis cultivation. The development of the annual income 

of farmers; he moved from 7,500 DHS per year before 

agriculture to 4, 2333 DHS after agriculture. 

 The absolute poverty rate, which was 33% before agriculture, 

fell from 44% to 17% in 2017. 

 The proportion of job opportunities developed from 17% to 

43.33% during 2017. 

 Social: We have noted an important development of opposite 

migration, as before the cultivation of Indian cannabis, 

migration flows from the Ghafsai region toward the cities, 

and the region quickly became a popular attraction for 

immigrants, as well as the spread of capitalist values (the 

spread of paid labor) at the expense of the inherent values of 
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solidarity and cooperation represented by the Twiza 

phenomenon. 

On the environmental level, the cultivation of Indian 

cannabis negatively affects the environment through the 

degradation of the absentee fields by uprooting and burning to 

expand the area of the air, the excessive water pumping of the 

fields, the erosion of the soil, etc. All of these factors lead to 

environmental imbalances in the region of Gefasai. This imposes: 

The state should develop economic projects to promote 

development in the region. The land resources of the region are 

considered valuable in order to create economic growth and to 

develop the soil. The legalizing of the cultivation of the kif and its 

investment in the medical and industrial fields. establishment of 

economic and social cooperatives aimed at creating employment 

opportunities within this marginalized rural area. Developing the 

infrastructure and socioeconomic equipment in the Ghafsay 

region, making it a radiation pole and attracting investments, etc. 

 

Key words: -Ghafsai -Poverty -Canabis –Environment -

Reverse Immigration. 
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 مقدمة
تعد منطقة غفساي من المناطق الهشة/المهمشة ضمن الريف األوسط، حيث 
تعاني العديد من االختالالت المجالية واالقتصادية واالجتماعية، فالموارد الطبيعية تعرف 

ذ ط البشري المكثف، إتدهورا ملحوظا، نتيجة الظروف المناخية غير المالئمة، والضغ
تعاني التربة من ظاهرة التعرية بشتى أنواعها، إضافة الى تراجع الغطاء الغابوي 

 واستنزاف الموارد المائية وتلويثها...إلخ.
ديمغرافيا، عرفت الكثافة السكانية ارتفاعا نتيجة قدم االستقرار وتعدد القبائل 

، كل هذه العوامل نتج عنها فقدان بالمنطقة )بني زروال، بني ورياغل، بني أحمد...(
 التوازن بين الموارد الطبيعية المحلية وحاجيات الساكنة المتزايدة.

أمام تفاقم هذه اإلشكاالت، وفشل تدخالت الدولة في تعبئة واستثمار ما تزخر به 
المنطقة من مؤهالت تنموية مهمة )سياحية(، لتطوير البنيات االقتصادية واالجتماعية 
والمجالية، ولضمان التوازن بين إمكانيات المجال ومتطلبات سكانه، لم يجد السكان 

تمكنهم من تحسين أوضاعهم المعيشية المزرية،  خيارا في البحث عن مصادر أخرى 
سوى التوسع على الملك الغابوي لتوفير األرض، وذلك ليس إلقامة زراعات تقليدية 

نما للتعاطي لزراعة "محظورة  قانونيا، محرمة دينيا ومرغوب فيها )حبوب، قطاني...( وا 
 اقتصاديا"، متمثلة في زراعة الكيف.

 مشكلة الدراسة
ية البحث حول مالمسة موضوع له حساسية كبرى: "القنب الهندي"، تتمحور إشكال
من الموضوعات المسكوت عنها، وما زالت العديد من الوثائق  قريبالذي ظل حتى وقت 

الرسمية تتحاشى ذكره باالسم وتنعته بـ)الزراعات التسويقية، الزراعات الصناعية...(؛ 
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زراعة، المشجعة على التعاطي لهذه ال والبشريةحيث تم التركيز على الظروف الطبيعية 
 وكذا وقعها البيئي واالقتصادي والتحوالت االجتماعية التي اعقبتها.

  فما هي االسباب الحقيقية التي كانت وراء تعاطي الساكنة لهذا النوع من الزراعات؟
 وما هو المنطق الذي يحركهم؟

  ة التوازنات البيئية بمنطقالى أي حد يساهم النظام الزراعي المعتمد في خلخلة
 غفساي؟

 هل يمكن اعتبار الفقر دافعا رئيسا لممارسة هذا النشاط؟ 
 ما عالقة هذه الزراعة بالواقع االقتصادي القروي؟ 
  هل يمكن القول بأن زراعة الكيف لعبت دورا مهما في تحسن المستوى المعيشي

 للفالحين؟
  ة؟التي أحدثتها هذه الزراعكيف يمكن رصد التحوالت االجتماعية واالقتصادية 
 ماهي األضرار البيئية الناتجة عن هذه الزراعة؟ 

 منهجية الدراسة
 لمعالجة هذا الموضوع قمنا باتباع النهجية التالية:

: االطالع على بعض الدراسات التي تناولت هذا الموضوع وكذا البحوث األكاديمية أوالا 
 تاريخيا واجتماعيا.التي تطرقت إلى دراسة المنطقة طبيعيا، 

 : مرحلة البحث الميداني، التي يمكن تقسيمها إلى مرحلتين:ثانياا 
لى حقول الكيف على وجه  -0 قمنا بزيارات ميدانية للمجال المدروس عموما، وا 

الخصوص قصد تحديد مختلف الظواهر وتصويرها وجردها، إضافة إلى تنظيم 
مختلف المعلومات  مقابالت وملء استمارات مع مزارعي الكيف قصد جمع

 حول هذه النبتة )القنب الهندي( وأخذ ارتساماتهم واقتراحاتهم.
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 االتصال بالمصالح واإلدارات بهدف جمع والوثائق واالحصائيات. -4
نجار ثالثا : مرحلة العمل الكارطوغرافي، والتي تناولت معالجة المعطيات االحصائية وا 

 .ArcGisومات الجغرافية الخرائط وذلك باالعتماد على برنامج نظم المعل
 وبناء على هذه المعطيات قمنا بتقسيم هذا الموضوع إلى المحاور التالية:

 المؤهالت الطبيعية والبشرية بمنطقة غفساي. -
 العوامل التي أدت إلى بروز زراعة القنب الهندي. -
 االنعكاسات البيئية والسوسيواقتصادية لهذه الزراعة المحظورة. -

  والبشرية لمنطقة غفسايالمؤهالت الطبيعية  .2
 الموقع الجغرافي لمنطقة غفساي  -

 
 : موقع منطقة غفساي ضمن اقليم تاونات وضمن خريطة المغرب2خريطة رقم

 °2تنتمي هذه المنطقة إلى سلسلة جبال الريف األوسط التي تقع بين خطي طول 
، شمال خط ’45 °34و 41' °34غرب خط كرينتش، وخطي عرض  °5و  45'
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. تمتد في جزئها الغربي لتشمل الحدود 4كلم 9,8االستواء. على مساحة تقدر بحوالي 
اإلدارية لشفشاون المنتمية لسلسلة الريف الغربي، تالمس في جزئها الشرقي الحدود 
اإلدارية لدائرة تاونات الموالية لجماعة متيوة، أما في جزئها الجنوبي فهي تحد بقبيلة 

 اينة، وفي جزئها الشمالي تتوغل في دائرة كتامة التابعة إلقليمبني ورياغل وقبيلة الحي
وتعرف بمنطقة جبالة، حيث "يتعلق األمر إذن بمجال اجتماعي ال يزال  إلخ.…الحسيمة

حبيس ظروف طبيعية ورواسب تاريخية فهو مجال ال يتوفر على اإلمكانيات الالزمة 
 1كيله بشريا وعقاريا "للتخفيف من حدة تعرية التربة، كما أنه مجال تم تش

 بسيادة الطابع الجبلي  التضاريستتميز  -

 
 : التضاريس وفئات االرتفاع بالمجال المدروس3خريطة 

                                                           

، "المجال والمجتمع جنوب الريف األوسط"، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الجغرافيا، كلية 1115حسن ضايض،1 
 اآلداب سايس، فاس.
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تتميز األشكال الطبوغرافية لمنطقة غفساي بالتجزئة، وشدة تقطع السطح، وهي 
مميزات السلسلة الريفية خاصة في جزئها األوسط، باعتبار أن المنطقة جزء ال ينفصل 

"فإن الجبال المنخفضة للريف األوسط تبدو  Maurer (G)عن المجال الريفي وحسب 
ف، لكن عندما نتوغل داخلها يظهر التجانس ظاهريا األكثر تجزيئا من غيرها في الري
نظام إذ يتميز كل عنصر بارتفاعه المتوسط وب ،العجيب للوحدات الصغيرة التي تشكلها

جريانه وبوجود مستويات عليا مجاورة لمستويات منخفضة وبأعراف تتخذ عدة اتجاهات 
توحدها.  يوبوجود تضاريس حادة ومنعزلة وغير مرتبة يصعب معه تحديد العالقات الت

ويرى أن هذه الخاصية ناتجة عن البنية جد المعقدة الذي تميز هذا الجزء من الريف 
الجنوبي حيث تتعاقب الصخور الصلبة والهشة، وحيث تتخذ بروزات الترياس الجبسية 

 .1الملحية"
 مستوى االرتفاع إلى ثالث وحدات، هي: علىويمكن تقسيم المنطقة 

تشر وحدة جبلية شاسعة، يمثل بها جبل ودكة نموذجا من الجنوب باتجاه الشمال تن -
 م.0011للجبال المنعزلة، حيث يعد  أعلى قمة بالمنطقة إذ يصل ارتفاعه إلى 

 220بالجنوب نجد جبال الجاية شرق واد أوالي، حيث تتراوح االرتفاعات "ما بين  -
 . 2متر عند سقف بوليد" 690متر بجبل عين الريحان، و 

                                                           
1 Maurer. (G), « Les montagnes du rif central, étude géomorphologique », N° 14, 

Rabat, p : 56. 

 .2253لسنة  2/51111الخريطة الطبوغرافية لغفساي بمقياس 2
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والتي تمتد على طول واد أوالي، إذ يعد هذا األخير" منخفض وحدة المنخفضات  -
ضيق جوانبه منتظمة خطية، بينما يعرف وسطه تناقضات تسقط عليه صفة 

 .1م" 000 المنخفض نظرا لوجود مجموعة من األعراف مثل جبل بوسفول
 بنية جيولوجية معقدة  .1

 
 :الخريطة الجيولوجية للمجال المدروس.1شكل رقم

بشكل عام تنتمي البنية الجيولوجية لمنطقة غفساي "لسلسلة جبال الريف التي 
 بالموازاة مع الفترة التي تكونت فيها السلسلة األلبية نهاية الزمن األولىتشكلت معالمها 

  .2"مع الحركات الميوسينية نهاية الزمن الثالث  واكتملتاألول وأواخر الزمن الثاني، 
بين مرحلتين ( G.Maurer 1968أعلوان استنادا إلى )نجيم  وقد ميز الباحث

 منطقة غفساي: لتكوين
                                                           

م لنيل دبلو  فلوحية"، بحث ، "مظاهر التشكيل بمجال غفساي)الريف األوسط(: دراسة جيومور2225 سعيد، شاكر  1
 س، الرباط."الدراسة العليا في الجغرافيا، جامعة محمد الخام

دكتوراة الدولة في  أطروحة ، حركات السفوح والمخاطر المرتبطة بها في الريف األوسط،1111الفالح،  بوشتى2 
 .اإلنسانية، الرباط اآلداب والعلومكلية  الجغرافيا،
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 مرحلة الغمر البحري. -
 مرحلة ما بعد الطرطوني األوسط. -

 المناخ المتوسطي بالمنطقة سيادة .3
 التساقطات -

يتميز فصل الشتاء عموما باالعتدال، رغم أن الحرارة قد تنزل إلى دون الصفر 
، كما تتميز (Aalouan N 1952)درجة كما هو الحال بالنسبة لمنطقة ودكة 

ملم في  041التساقطات بالتركز الواضح في الزمان والمكان بحيث يمكن أن تصل إلى 
وب نحو الشمال ومن الشرق باتجاه الغرب اليوم الواحد، وتزداد أهمية التساقطات من الجن
 الخ.…. تحت تأثير عاملي االرتفاع والموقع الجغرافي

 الحرارة -
تهدف متغيرة الحرارة إلى تحديد الفصل الجاف نظرا ألهميته كعامل بيومناخي 
أساسي لما له من تأثير واضح على النشاط الفالحي والموارد المائية، فجل المحطات 

أشهر جافة أو أكثر، وذلك من شهر ماي إلى غاية  2ى األقل بالمنطقة تعرف عل
شتنبر، وقد تطول مدة الفصل الجاف أكثر من ذلك في حالة الجفاف المناخي، كما 

 حيث عرفت عدة شهور جفاف واضحا. 0992حدث سنة 
 المائية السطحية وضعف الموارد الباطنية  المواردوفرة  .4

دة وضعف نفاذية التكوينات الصخرية وسيالقد ساهمت وفرة التساقطات المطرية 
التضاريس المرتفعة بمعظم تراب المنطقة، في وفرة المياه السطحية وضعف الفرشة 

 الباطنية.
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 خريطة الموارد المائية بالمجال المدروس

ونشير إلى أن جل األودية التي تتواجد بالمجال هي ذات تصريف موسمي باستثناء 
 يتميزان بتصريف دائم الجريان.واد أوالي وأمزاز اللذان 

 تربة هشة معرضة لتعرية مائية زادتها زراعة الكيف فقرا وتدهورا .5
 يمكن التمييز داخل مجال غفساي بين عدة أنواع من األتربة، أهمها:

وهي تربة دكناء غنية بالمواد العضوية وتتميز بتعمق كبير ونسيج تربة الترس:  -
 والطين والرمال.متوازن عموما والمشكل من الطمي 

تكونت نتيجة لتوضع التربات، توجد في قعور األودية وعلى  تربة الدهس: -
 ضفاف األنهار وهي خليط من حبيبات الرمل والحبيبات الدقيقة المتنوعة.

وهي مزيج من صخور مختلفة )حث، رمل، التربة الحجرية أو الصخرية:  -
 والسفوح. توجد في المناطق المرتفعة في أقدام األعراف….( طين
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 نمو ديموغرافي سريع .6
يتبين من خالل المعطيات اإلحصائية أن مجال غفساي يحظى بحمولة سكانية 
هامة، وما تطرحه هذه الوضعية من صعوبة استقرار الريفيين بهذا الوسط، فاألمر يتعلق 
بمجال تسجل فيه الكثافات السكانية متوسطات مرتفعة، وتعّد فيه من أهم عوامل الخلل 

قدان التوازن بين عدد السكان ومواردهم المحلية "إال أن ما يهمنا ليس هو تحليل النمو وف
نما النتائج االجتماعية المترتبة عنه، وفي منطقة فقيرة  الديموغرافي في حد ذاته، وا 
كالريف لم تعمل الزيادة الطبيعية السريعة للسكان سوى على تضخيم عدد الفقراء، 

راضي القابلة لالستغالل الزراعي، مما يعني تعميق اختالل وممارسة ضغط قوي على األ
 . 1"التوازن بين الحمولة الديموغرافية والموارد الفعلية المحدودة 

 :  4جدول رقم 
 4102الكثافة السكانية ببني زروال سنة 

الكثافة السكانية ب  4كلم ـالمساحة ب عدد السكان الجماعة
 4ن/الكلم

 غفساي
 البيان
 ودكة
 الرتبة

 س. الحاج محمد 
 س. المخفي

 س. يحي بني زروال
 تابودة
 تافرايت

 تمز كانة

0400 
0414 
6292 
00640 
9440 
6210 
00204 
00006 
02420 
00024 

04 
40 
014 
000 
00 
60 
90 
040 
009 
040 

202 
020 
64 
010 
064 
012 
004 
040 
009 
049 

 .+ معالجة شخصية 1126المصدر: منغرافية بلدية غفساي، السنة* 

                                                           

ة إقليم والمجالية: حالالى اسبانيا وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية  ، "هجرة الريفيين1114-1113محمد لزعر، 1 
 فاس.-ظهر المهراز-الحسيمة"، أطروحة الدكتوراة الدولة في الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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تترجم هذه األرقام الثقل الديموغرافي الكبير الذي أصبحت تعرفه منطقة غفساي، 
الكبير، بحيث يتجاوز متوسط عدد األسر بها  بحجمهاذلك أن معظم الجماعات تتميز 

، 4112أسرة كمتوسط خالل إحصاء  4464، مقابل 4102أسرة خالل إحصاء  4292
أفراد،  0وتتميز من جهة ثانية بارتفاع عدد األفراد لكل أسرة، حيث يتجاوز المتوسط 
ة، فاألمر دهذا الوضع يبرز الثقل الكبير الذي تعرفه هذه المنطقة أمام الموارد المحدو 

يتعلق بوضعية بشرية غير مالئمة، بل معرقلة للنمو، على اعتبار عدم قدرة المجال 
 االقتصادي احتواء ودمج كل الفئات النشيطة.

 االقتصاد القروي أدت إلى بروز زراعة القنب الهندي هشاشة .7
 زراعة معاشية ال تلبي حاجيات السكان -

ح، عية أساسا حيث تضرس السطترتبط الفالحة بمنطقة غفساي بالظروف الطبي
تعرية التربة، عدم انتظام التساقطات، والعوامل البشرية والتاريخية متمثلة في صغر 

اإلنتاج، قدم االستغالل، كل هذا ينعكس على مستوى  وسائلوتشتت الملكيات، تخلف 
ر سالمردودية واإلنتاج إذ يظل المردود الفالحي ضعيفا ومتذبذبا لدى فئات واسعة من األ

 الريفية، وهو ما يتضح من خالل الجدول التالي.
 : 1جدول رقم

 في حالة تحسن الظروف المناخية )دائرة غفساي(. 1117تقويم مردودية الزراعات الخريفية خالل
 الشعير القمح الطري  القمح الصلب الجماعة المحلية

المساحة 
 ب )ه(

المردود 
 ب ق/ه

المساحة 
 ب )ه(

المردود 
 ب ق/ه

 المساحة
 ب )ه(

المردود 
 ب ق/ه

 6 011 6 011 9 011 الرتبة
 6 011 6 011 9 211 ودكة

 6 211 6 011 9 011 سيدي يحيى بني زروال
 6 411 6 011 9 211 س. الحاج امحمد
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 الشعير القمح الطري  القمح الصلب الجماعة المحلية
المساحة 
 ب )ه(

المردود 
 ب ق/ه

المساحة 
 ب )ه(

المردود 
 ب ق/ه

 المساحة
 ب )ه(

المردود 
 ب ق/ه

 6 011 6 011 9 011 سيدي المخفي
 6 211 6 011 9 211 البيبان
 6 211 6 011 9 201 تمزكانة
 6 411 6 2011 9 411 تابودة
 6 211 6 011 6 411 تافرانت
 1 1 6 011 6 01 غفساي

 1123المصدر: المديرية اإلقليمية للفالحة تاونات 
 تعقد الوضعية العقارية وسيادة ملكيات مجهرية مشتتة -

من أكبر المعضالت التي تعرفها األرياف المغربية، وتكبح نجاح التنمية بها، تعقد 
لألراضي والتباين الكبير في تملك األراضي، ينعكس على  العقاريةالنظام والبنية 

األوضاع االقتصادية واالجتماعية باألرياف المغربية عامة، وتلقي بظاللها على األوساط 
الحضرية خاصة، هذه العالقة القائمة بين البوادي والمدن المغربية من شأنها أن تفرز 

مو والبنيات العقارية تعرقل الن تباينات صارخة بين المجالس وتظل مشاكل األراضي
 . 1االقتصادي والتنمية بصفة شمولية

  

                                                           

», Série Thèse et Mémoires,  Migration et développement au Maroc karzazi. (M), « 1

N° 55 p : 89. 
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 :  3جودل رقم

 .النظام العقاري لألراضي الصالحة للزراعة بمنطقة غفساي

 المتغيرة
 الجماعة

المساحة الصالحة 
 للزراعة ب )ه(

ملك 
 خاص

أراضي 
 الجموع

أراضي 
 االحباس

أراضي 
 الكيش

أراضي 
 الدولة 

 1 1 4 1 000 006 غفساي 
 1 1 404 1 4440 4046 البيبان
 1 1 44 1 4202 4220 ودكة
 1 1 20 02 2206 2622 الرتبة

 1 1 01 1 4400 4406 سيدي الحاج امحمد
 1 1 1 20 0406 0404 سيدي المخفي

 1 1 49 1 2904 2964 س.يحيى بني زروال
 1 1 22 1 0106 0044 تافرانت 

 1 1 041 4211  4041 تابودة
 410 1 49 00 2200 2200 تمزكانة
 2227 – 2226المصدر : االحصاء الفالحي :  

كما ورثت غفساي عقب الفترة االستعمارية نظاما عقاريا معقدا، إذ عرفت الفالحة 
بها سلسلة من التحوالت ساهمت إلى حد كبير في تعقيد البنية العقارية، فأصبحت 
االستغاللية الفالحية الكبرى في ملكية فئة محدودة من المالك الكبار، في حين ظلت 

رة على غير قاد مجهريةرض، أو أنها تملك ملكيات الفئات العريضة من الفالحين دون أ
تتجاوز  ٪ 01هكتار و 0تقل مساحتهم عن  ٪ 24سد حاجيات األسر، إذ نجد أن" 

 .1"هكتار  0مساحتهم 

                                                           

 .2227-2226اإلحصاء الفالحي، 1 
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 الكيف بديل حقيقي لسد خصاص القطاع الفالحي زراعة -
أن ظهور زراعة القنب الهندي عرف تضاربا على مستوى  الى اإلشارةتجدر 

المصادر التاريخية، فهناك من أرجع هذه الزراعة بالمغرب إلى "بداية القرن الحادي 
 .1عشر الميالدي"

وتشير الدراسات إلى أن زراعة القنب الهندي تم الترخيص لها بجبال الريف منذ 
ربي الحسن األول الذي سمح لخمس أواخر القرن التاسع عشر من قبل السلطان المغ

دواوير بقبيلتي كتامة وبني سدات بمزاولتها، منها دواران من قبيلة كتامة "بني عيس" 
 .Maurer 0906بجماعة عبد الغاية السواحل "وكريحة" بجماعة كتامة المجاورة )

(G)   .) 
على ممارسة سكان هذه المناطق لزراعة القنب الهندي،  MOULIERASويؤكد 

لك بقوله: "يزرع القرويون هذه المساحات الصغيرة بالفول والعدس والحمص والقليل وذ
 .2كما أنهم يقومون بزراعة الكيف"…. الخصوصعلى  الذاتيمن الحبوب لالستهالك 

ومع نهاية القرن العشرين عرفت زراعة الكيف انتشارا واسعا حيث أصبحت العديد 
تستمد رزقها من هذه العشبة سواء عن من مناطق الشمال بما فيها منطقة غفساي 

 طريق الزراعة أو عن طريق العمل في ميدانها، أو عن طريق اإلتجار بها.
 ويتطلب إنتاج الكيف عدة مراحل نجملها كالتالي:

يتم في المرحلة األولى تهيئة األرض للحرث )القليب( في شهري يناير وفبراير، 
 تأتي بعدها مرحلة التنقية حيث يقوم ليتم زرع البذور في شهري مارس وأبريل. ثم

                                                           
1 Boudouah.(M),2014, « La culture du Kif et son impact économique et social dans 

le rif central(Maroc) : cas de Ktama». 
2 Moulièras. (A), (1989), « Le Maroc inconnu », tom 1. 
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الفالحون بمساعدة المشتغلين في إزالة األعشاب الضارة ثم النبتة الذكورية وترك النبتة 
 األنثوية.
 

 
 : حقل للكيف السقوي تبرز من خالله الفصيلة األنثوية من الذكرية2مورة رقص

مباشرة بعد ذلك تبدأ عملية الحصاد على شكل حزمات ليتم تشميسها في مكان 
معزول لمدة تتراوح بين ثالثة إلى خمسة أيام ليتم بيعها أو تحويلها إلى مرحلة موالية 

 حيث تتطلب هذه العملية عمال من نوع خاص. pressageتسمى "الزيار" 
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 مراحل تحويل نبتة الكيف إلى حشيش صلب

 
 

 زراعة الكيف وقعها البيئي وانعكاساتها االقتصادية واالجتماعية* 
 تدهور المجال الغابوي عن طريق االجتثاث والحرائق :. 2

يتم توسيع المساحات الزراعية واستغاللها في زراعة الكيف من طرف الساكنة عن 
ضرام النار، حيث عرفت سنتا   حرائق خطيرة بالمجال 4110و 4112طريق االجتثاث وا 

 400160حريق أدى إلى إتالف أزيد من  44الغابوي لدائرة غفساي وصل عددها 
حرق الملك الغابوي لتوسيع  درهم. 4041.201هكتار، بقيمة مالية تقدر بحوالي 

 مساحات الكيف.



 

424044 

 

 
 :6جدول رقم

 1114الحرائق الغابوية بدائرة غفساي سنة 
عدد  الجماعة

 الحرائق
 المساحة

 ب )هكتار( 
 الماليةالقيمة 

 2911 1.0 0 ودكة

 0241411 090.4 2 الرتبة

 غير واردة 4.2 4 غفساي

 401111 26.92 2 الوردزاغ

 4011 2.00 0 تمزكانة

 4041201 400.64 44 المجموع

 . 1123المصدر:مصلحة المياه والغابات                      
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 التربة. تهديد حقيقي للفرشاة المائية ولخصوبة واستقرار 1
تتميز األراضي الفالحية بمنطقة غفساي بوضعيتها الهشة، نتيجة غسل مكونات 
التربة تحت وطأة التساقطات، واستنزافها بفعل االستغالل المكثف، وهو ما دفع الفالحين 

ية التربة بعض مكوناتها العضو  لتعوضكبيرة، وذلك  بكمياتالستعمال المخصبات 
لمائية هذا إضافة إلى الضغط الكبير التي تعانيه الفرشاة ا وبالتالي تستمر في مردوديتها.

 والموارد السطحية جراء سقي حقول الكيف.

 
 : استعمال المحركات لضخ المياه في عملية السقي11و 22صورة رقم

 .  اختالالت نظام التناوب الزراعي التقليدي السائد واستبداله بالزراعة البديلة3
فساي إلى تراجع واضح لزراعة القمح، حيث أصبحت أدى إدماج الكيف بمنطقة غ

 على منتوجين زراعيين هما الكيف والشعير، وأما زراعة القطاني أساسااالستغاللية تتوفر 
فلم تعد تقتصر سوى على المشارات الضيقة المحيطة بالسكن والتي تدعى محليا بـ 

 )الدمنة(.
بوب بمنطقة غفساي أن المساحة المخصصة لزراعة الح إلىاإلشارة  وتجدر

 2111، بأكثر من 4102-4100و 4100-4102تراجعت، بين الموسم الفالحي 
 هكتار سنويا.
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 .  تطور الدخل السنوي للفالحين بعد ممارسة زراعة الكيف4
عرف الدخل السنوي للفالح بعد زرعة القنب الهندي تطورا واضحا، حيث ارتفع 

درهم، وانتقل  24444درهم قبل الزراعة إلى  2011للفالحين من  السنوي معدل الدخل 
درهم قابلة للزيادة إلى حدود  41111إلى  01111منوال الدخل السنوي من الفئة 

درهم، مما أدى إلى تطور القدرة الشرائية وتحسين الظروف المعيشية لساكنة  41111
ن وتطوير مساكنهم من المساكالمنطقة، إضافة إلى توجه الفالحين إلى شراء العقارات 

 التقليدية إلى المساكن العصرية.
المؤشرات في الوضعية االقتصادية قبل الزراعة كانت متأرجحة ونشير إلى أن 

بين فقر، وفقر مدقع، ووضعية مستقرة في بعض األحيان، وهذا ما سوف يتغير كليا 
ادية لوضعية االقتصملحوظا في ا تحسنابعد زراعة القنب الهندي؛ ألننا سوف نشاهد 

قبل الزراعة،   %44للمزارع، "حيث انعدمت نسبة الفقر المدقع التي كانت تبلغ حوالي 
و تنامت الوضعية االقتصادية المتوسطة  % 0إلي %24.44وتقلصت نسبة الفقر من 

في حين شهدنا بروز طبقة غنية وصلت نسبتها إلي حدود  % 24حيث بلغت نسبتها 
طبقة األغنياء شبه منعدمة في الوسط القروي، وال يخفى التراجع ، بعدما كانت % 41

الواضح في معدل األزمات الخانقة التي كان يعيشها الفالح قبل الزراعة حيث تراجعت 
 .1، وبقيت من حين آلخر تهدد بعض الفالحين "% 01إلى  %64نسبتها من 

 .  انتشار العمل المأجور5
لما  طلينابالنسبة لفئة عريضة من الفقراء والعشكلت زراعة الكيف مستقبال زاهرا 

تحققه من أرباح وما تتطلبه من يد عاملة، وبالتالي فإنها توفر فرص شغل مهمة بالوسط 
من الفالحين يقومون بتشغيل العمال بشكل دائم  %24.44القروي، حيث إن حوالي 

                                                           
  .4102المعطيات اإلحصائية تعود للبحث الميداني الشخصي لسنة  1
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الفالح القروي من  قبل الزراعة، وبالتالي تحول %02بعدما كانت هذه النسبة ال تتجاوز 
عامل إلى فاعل اجتماعي واقتصادي يساهم في تنشيط البنية االقتصادية واالجتماعية 

 بالبادية.
 .  تحول العالقات التقليدية لإلنتاج: من التويزة إلى العمل المأجور6

بعدما كان نظام التويزة يعد شكال من أشكال التضامن، حيث "يقوم على إرادة 
وهو نظام يتجند من خالله فالحو دوار أو قبيلة معينة، لتبادل منفعة ، تطوعيةجماعية 

 . 1العمل بشكل دوري"
أصبح هذا النظام اليوم يتالشى نظرا لتسرب القيم الرأسمالية والفردانية القائمة على 
العمل مقابل أجر محدد، وال نستثني أن لزراعة الكيف تأثيرا كبيرا في هذه المحصلة 

 بالمنطقة.
 طور الهجرة المعاكسة.  ت7

عرفت الهجرة بمنطقة غفساي خالل سنوات التسعينات تغيرا جوهريا ارتبط   
بظهور زراعة الكيف، حيث تعّد هذه األخيرة إحدى المحطات األساسية في مسلسل 
الهجرة بالمنطقة، إذ كان لهذا النشاط )الكيف( األثر البليغ في إحداث تغيرات جوهرية 

عد جالية، فإذا كانت الهجرة قبل زراعة الكيف تسواء على البنية االقتصادية أو السوسيوم
إحدى الدعائم والركائز األساسية في تقويم وهيكلة االقتصاد المحلي، أصبح إشعاعها 

جديد،  وعنفيما بعد باهتا، ولم تعد قادرة على مقاومة دينامية المجال، فظهرت هجرة من 
لمهن ات الجنود وأرباب ااألمر بالهجرة المعاكسة والتي أصبحت تهم أساسا فئ ويتعلق

الحرة، مما جعل هذه الشريحة من المجتمع الجبلي تكرس كل جهدها واهتمامها لتطوير 
هذا النشاط الزراعي الدخيل بغية تحسين ظروفها المعيشية، وعلى هذا األساس فإن 

                                                           

 4104صيف  09األرض وعوائق التنمية، مجلة إضافات، العدد ،سياسة 4104عبد الله هرهار،1 . 
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لى الريف األوسط غيرت اتجاه تياراتها التقليدية جذريا، فبعد أن  "حركات السكان من وا 
خارجا للعمل في شتى القطاعات، أصبحت اليوم تستقبل  أبناءهات المنطقة ترسل كان

  1باحثين عن العمل في الفالحة والبناء...ومن جهات األقاليم المغربية."
 خاتمة:

 تضح من خالل ما سبق أن:ا
تلعب تأثيرا قويا على حياة الساكنة بالمنطقة، حيث نقف على  الظروف الطبيعية -

للسطح، وقساوة المناخ المتمثلة في طول مدة الفصل الجاف والتركز التجزؤ الكبير 
الكبير للتساقطات في الزمان والمكان، إضافة إلى هشاشة التربة، مما ينعكس 
على حركات السفوح ومضاعفة ظاهرة التعرية النهرية. أما على المستوى 

عف الموارد وضالهيدرولوجي فمنطقة غفساي تتميز بوفرة الموارد المائية السطحية 
 الباطنية.

نموا ديمغرافيا مهما حيث تسجل الكثافات السكانية متوسطات  المنطقة سجلت -
مرتفعة، وما تشكله من عوامل الخلل وفقدان التوازن بين عدد السكان والموارد 

 المحلية.
االقتصاد القروي وهشاشته، نظرا الرتباط زراعة الحبوب والقطاني  ضعف- -

جزؤ السطح، عدم انتظام التساقطات، التعرية...إلخ(، بالظروف الطبيعية )ت
إضافة إلى تعقد الوضعية العقارية لألراضي وسيادة ملكيات مجهرية وتشتتها، 

ساهمت في ظهور وتطور زراعة القنب الهندي خالل منتصف  كلها عوامل
التسعينات كبديل حقيقي لسد الخصاص والضعف الذي يعاني منه القطاع 

                                                           

، بعض مظاهر التحوالت المجالية والسوسيو اقتصادية الحديثة بالريف األوسط العالي، مجلة 0992محمد العبدالوي، 
 40.1، ص:0كلية اآلداب والعلوم االنسانية عبد المالك السعدي، تطوان، عدد 
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نعكس على المستوى السوسيو اقتصادي للفالحين نتيجة تطور الفالحي، مما ا
الدخل السنوي بعد الزراعة وانتشار فرص الشغل وتطور الهجرة المعاكسة وتحول 

 رها السلبيزراعة الكيف تأثي العالقات التقليدية لإلنتاج...إلخ، غير أنه من سلبيات
وسيع ثاث والحرائق لتعلى البيئة من خالل تدهور المجال الغابوي عن طريق االجت

مساحات الكيف، والضخ الكبير للمياه بهدف سقي محاصيل القنب الهندي 
 واالستعمال المكثف لألسمدة والمخصبات....إلخ. 

 قائمة المراجع 
، أطروحة الدكتوراة في المجال والمجتمع جنوب الريف األوسط، 4110حسن ضايض،

 فاس.-سايس-الجغرافيا، كلية اآلداب
: دراسة التشكيل مجال غفساي الريف األوسطمظاهر ، 0990 شاكر سعيد،

، بحث لنيل دبلوم الدراسة العليا في الجغرافيا، جامعة محمد جيومورفلوجية
 الخامس، الرباط.

حركان السفوح والمخاطر المرتبطة بما في الريف األوسط، ، 4111بوشتى الفالح، 
 ، الرباط.، كلية اآلدابأطروحة دكتوراه الدولة في الجغرافيا

هجرة الريفيين الى اسبانيا وانعكاساتها االقتصادية ، 4112-4114محمد لزعر، 
، أطروحة الدكتوراه الدولة في واالجتماعية والمجالية: حالة إقليم الحسيمة

 فاس.-ظهر المهراز-الجغرافيا، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 المجالت والتقارير
 .09، العدد مجلة إضافاتاألرض وعوائق التنمية"، ، "سياسة 4104عبد الله هرهار، 
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اقتصادية  ، "بعض مظاهر التحوالت المجالية والسوسيو0992محمد العبدالوي، 
 ، عبد المالكمجلة كلية العلوم اإلنسانيةالحديثة بالريف األوسط العالي"، 

 .0السعدي، تطوان، عدد 
 مونوغرافية غفساي.

  . 4102والسكنىاإلحصاء العام للسكان 
 .0992اإلحصاء الفالحي لسنة 
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العالقة بين اضطرابات المسلك والتوافق النفسي االجتماعي لدى األحداث 
 الجانحين في مدينة إربد

 القبول تاريخ  اإلرسال تاريخ
51/7 /9152  15/59//9152 

 (†)د. رامي طشطوش  (*)معاذ أكرم عبيدات
 الملّخص

ق العالقة بين اضطرابات المسلك والتوافهدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على 
النفسي االجتماعي لدى األحداث الجانحين في مدينة إربد، حيث ُأجريت الدراسة على 

ضطرابات ا( حدثا تم اختيارهم بالطريقة العشوائية، ُطبق عليهم مقياس 47عينة قوامها )
لك وأشارت النتائج إلى أن اضطرابات المسافق النفسي االجتماعي. المسلك، ومقياس التو 

االنتهاك الخطير للقواعد مجال  جاءالمنتشرة بين األحداث الجانحين جاءت كما يلي: 
ارت نتائج كما أشفي المرتبة األخيرة. تدمير الملكية ، بينما جاء مجال في المرتبة األولى

اءت ج، النفسي االجتماعي لدى األحداث الجانحينالدراسة إلى أن مستويات التوافق 
في  يالتوافق النفسبينما جاء جاء التوافق االجتماعي في المرتبة األولى، : كما يلي

بين  ادالة إحصائي  سلبية كما أشارت النتائج إلى وجود عالقة عكسية المرتبة األخيرة. 
وال بد من  ،جميع أبعادهب اضطرابات المسلك، وبين مستوى التوافق النفسي االجتماعي

إجراء برامج إرشادية تعنى باألحداث الجانحين الدخلين إلى دور التوصية بضرورة 
 الرعاية للعمل على تخفيض اضطرابات المسلك لديهم. 

اضطرابات المسلك، التوافق النفسي االجتماعي، األحداث : الكلمات المفتاحية
 الجانحين. 
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The relationship between behavior disorders and 

psychosocial adjustment among juvenile delinquents in Irbid 

city 

 

Abstract 

The present study aimed to identify the relationship between 

behavior disorders and psychosocial compatibility among 

delinquent juveniles in the city of Irbid. The study was conducted 

on a sample of relationship between behavior disorders and 

psychosocial compatibility among delinquent juveniles in the city 

of Irbid. The study was conducted on a sample of 74 randomly 

selected events. The results indicated that the pathological 

disorders prevalent among delinquent juveniles came as follows: 

The field of serious violations of the rules came in first place, 

while the field of property destruction came in last place. The 

results of the study also indicated that the levels of psychosocial 

compatibility among delinquent juveniles came as follows: social 

compatibility came in the first place, while psychological 

compatibility came in the last place. The results also indicated that 

there is a negative, statistically significant relationship between 

psychological and social compatibility. And the level of disorders 

of behavior in all its dimensions and it is necessary to recommend 

the necessity of conducting counseling programs for juvenile 

delinquents who have entered care homes to work to reduce their 

behavior disorders. 

Keywords: behavior disorders psychosocial compatibility 

delinquent juveniles. 
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 مقدمة
تعد السلوكيات والنشاطات التي يقوم بها الفرد خالل حياته عامال محددا  وأساسيا 

تعّد هي و ومواجهة متطلبات حياته،  هالتي يقوم بها إلشباع حاجاتللمحاوالت واألنشطة 
ة ؛ فإذا كانت مرغوبة تجلب له المنفعالتصرفات واالستجابات التي تصدر عن الفرد

وبالتالي، يسعى إلى زيادتها وتقويتها، ولكن هنا قد يكون لدى البعض عدد من الحاجات 
قليل تي الحاجة للعمل على إضعافها وتتدفع بهم إلى سلوك ال يرضاه المجتمع، وهنا تأ

لوك تعد مشكلة االضطراب في الستكرارها ومحاولة إحالل سلوك مرغوب ِبه بدال  عنها، و 
وخصوصا  األفرادمن المشكالت الهامة التي تشغل اآلباء والمربين فهو سلوك يظهر عند 

شكل مقاومة علنية أو مستترة لما يطلب من قبل اآلخرين،  المراهقين، والذي يكون على
وذلك نتيجة شعوره بالقسوة والتسلط، وما يؤدي إلى العجز عن القيام برد فعل اتجاه 
ذلك، وبالتالي يتذمر الكثير من اآلباء من اضطراب السلوك الذي يظهر عند أبنائهم 

ي مجاالت وف د األسرة والعملوالتي تسبب لهم العديد من المشاكل سواء كانت على صعي
، Abram الحياة األخرى المختلفة كافة، التي تؤثر بشكل واضح على حياته بشكل كبير.

Teplin ،Charles ،LongworthMcClelland&Dulcan ،2004)) . 
وتعّد فئات األحداث الجانحين من أكثر الفئات المهيأة والمعرضة لإلصابة 

ن واضطرابات ما بعد الصدمة بي والسلوكيةجتماعية بالصدمات والمشاكل النفسية واال
المراهقين في مراكز اإليواء لألحداث، وهو ما يشير إلى زيادة انتشار المشاكل في 

، Abram لمهنياو  الجتماعياو  لنفسياو سواء أكان على الصعيد الشخصي  المجتمع
Teplin ،Charles ،Longworth McClelland& Dulcan ،2004)) . 

وترتبط اضطرابات المسلك بالعديد من االضطرابات األخرى، والتي تؤدي إلى 
العناد الشارد، وهو نمط من السلوك السلبي والعدائي  باضطرابحدوثه مثل: ارتباطه 
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على أعصابه، وغالبا  يجادل  السيطرةخالل هذا االضطراب يفقد الَحدث و ، والمتحدي
 (. Remsing& Steiner ،2007الكبار ويتحدى اآلخرين )

ويعد التوافق النفسي واالجتماعي من المواضيع العامة التي تم تناولها في علم  
النفس لإلشارة إلى قدرة الفرد على التوافق مع المتطلبات المفروضة عليه خالل المشاركة 
في العالقات االجتماعية مع اآلخرين في المجتمع، بالتالي، فإن التوافق هو في الحقيقة 

تقديم االستجابات الجسدية والنفسية واالنفعالية المناسبة للضغوطات  علىرة الفرد قد
المفروضة في البيئة االجتماعية المحيطة، كما يشير إلى قدرة الفرد على تلبية المتطلبات 

 (. Rizvi، 2016الداخلية )
 اضطرابات المسلك

لوك صلة عن السبأنه نمط متكرر من العوامل البيئية الفا: اضطرابات المسلك
المجتمعي االيجابي، والتي تؤدي إلى اضطرابات المسلك. وتشمل هذه العوامل على 
سبيل المثال: االندفاع، وعدم الشعور بالذنب، وينشأ اضطراب المسلك بسبب األسر 
ساءة معاملة األطفال، واألقران  المفككة من سوء األبوة واألمومة، واإلجرام األبوي، وا 

األداء األكاديمي، وظهرت هذه العوامل بسبب خلل أبعاد التنظيم  الجانحين، وضعف
ويعرف _ االجتماعي للمجتمع واألسرة، وذلك لعدم وجود الرقابة األسرية واالجتماعية

إجرائيا بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس اضطرابات المسلك المعد 
 Lahey ،2004 ،p4 ،p5))0 لهذه الدراسة

( &Thomas ،2006Whittinger ،2007توماس وويتينجر) ويتفق كل من
على أن اضطرابات المسلك عند األحداث يعبر عن مشكالت سلوكية مزمنة مثل 
االنحراف، االندفاع، السلوك الغير اجتماعي، استخدام مخدر أو االنخراط في أنشطة 

راب فإذا ضطفعالية عالج اضطرابات المسلك عند األحداث بطبيعة اال رتبطتو إجرامية، 
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مصاحب الضطرابات أخرى مثل)قلة االنتباه، وفرط النشاط،  االضطرابما كان 
التدخل المبكر مع الحالة يضمن عدم نشأة  أنكما ، (االكتئاب، اضطرابات التعلم

شخصية حدية أو معادية للمجتمع خاصة إذا ما قدم العالج الطبي والنفسي الصحيح، 
 واألسرة والمجتمع. وبشكل متعاون بين كل من الطبيب 

األحداث الجانحون منذ الطفولة معدل أعلى من السلوكيات التي تشير  يظهرإذ  
إلى وجود صعوبات في ضبط النفس )مثل العراك، والسرقات الصغيرة، والتخريب، 
واالستخدام المبكر للكحول، والمخدرات( مقارنة بالمراهقين اآلخرين مع األحداث 

 . ((Borrani ،2015الجانحين 
واألحداث الجانحون هم في أغلب األحيان ذكور، بسبب انخفاض الدخل، وارتفاع 
معدل تعاطي المخدرات، مما يؤدي إلى معدالت عالية من االضطرابات النفسية، وعادة 
ما تأتي هذه الفئة من األحداث الجانحين من أسر مختلة وعائالت لديها سجالت جنائية، 

 الرأسالجانحين لديهم معدل أعلى من إصابات وباإلضافة إلى ذلك، فإن األحداث 
الصادمة أثناء الطفولة والمراهقة، باإلضافة إلى المشاكل األكاديمية، واالحتفاظ بالصف 
ا مما يؤثر بشكل سلبي  الدراسي واالنقطاع عن الدراسة بشكل مستمر ولفترات طويلة جد 

 (. Puzzanchera ،2009على مسار حياتهم )
ذا االضطراب يتزايد في الطبقات االجتماعية الدنيا إذ إن إن نسبة انتشار ه 

السلوك المنحرف أكثر شيوعا  لدى األحداث الذين يعاني آباؤهم من اضطراب الشخصية 
المضادة للمجتمع، والذين يعتمدون على الكحوليات بنسبة أعلى مما يوجد في المجتمع 

الظروف  بانخفاضاد للمجتمع العام، ويرتبط انتشار اضطرابات المسلك والسلوك المض
االقتصادية واالجتماعية، وقد ُلوحظ أن أكثر أشكال اضطرابات المسلك هو النوع غير 
العدواني الذي يسرق دون مواجهة مع الضحية، ويهرب من البيت أو المدرسة، ويكذب، 
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ويتعاطى مواد مخدرة بشكل عام في المجتمع، وبالتالي يؤثر فيه بشكل واضح وصريح 
 (. Kaplan&Sadock ،2007ياته على المجاالت كافة )في ح

 التوافق النفسي االجتماعي: 
( التوافق النفسي Friedrman& Wyatt ،2009فريمان وويت ) وعّرف

االجتماعي بأنه مفهوم خاص يسعى الفرد من خالله في سعيه لتنظيم حياته وحل 
حباطات وصوال  إلى ما يسمى بالصحة النفسية  صراعاته ومواجهة مشكالته من إشباع وا 

 أو السواء أو االنسجام والتناغم مع الذات. 
الطبيعية، والرضا  ( أن التوافق يعني الحياةKelley، 2006وكما يرى كيلي )

عن الذات، واالكتفاء االجتماعي، والسيطرة على المتطلبات المتغيرة، وهو ما يعني عدم 
وجود المشكالت التي تنتج عن الوضع الداخلي للفرد أو البيئة االجتماعية الخارجية أو 

اعات ر التفاعل بينهما، كما ال يمكن أن يتحقق التوافق للفرد إال عندما يكون خاليا من الص
 الداخلية بين احتياجاته المحددة والقيم والمعايير التي تحيط به. 

( إلى أن التوافق عملية ديناميكية مستمرة يسعى من 2008كما يشير بطرس )
خاللها الفرد إلى الوصول إلى حالة من التوافق بين ما يمتلكه من حاجات ودوافع، وبين 

ية، منذ لحظة الميالد للعمل بطريقة إيجابما يواجهه من متطلبات بيئية، فالفرد يسعى 
وذلك من أجل الشعور باالرتياح والرضا، والحصول على تقبل اآلخرين له في مختلف 
المواقف االجتماعية، وهذا األمر يقتضي من الفرد أن يعدل من سلوكه حتى يتمكن من 

 تحقيق االنسجام بين واقعه الداخلي ومحيطه البيئي الخارجي. 
كذلك على األهمّية التي يحظى بها التوافق النفسي واالجتماعي بحسب ومما يؤكد 
( إن التوافق النفسي واالجتماعي مكونان Eckes&Trautner ،2000اكس وتراونتر )

رئيسان في تشكيل حياة اإلنسان على المستوى الشخصي واالجتماعي، فهو الذي يتحكم 
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فرد تمع، وبحال عدم استطاعة البسلوك الفرد ويضبطه ضمن شروط وأعراف وُخُلق المج
الوصول للتوافق النفسي فإنَّ ذلك سيدخله في دوامة مستمرة من الصراعات النفسية، 

 وتستهلك طاقته في سبيل محاولة إنهائها. 
أما بالنسبة للتوافق االجتماعي لدى األحداث فإنه يعتمد أساسا  على شعور الَحدث 

خضاع باألمن االجتماعي وفهمه للمستويات اال جتماعية أي إدراكِه لحقوق اآلخرين، وا 
بعض رغباته لحاجات الجماعة، وتنوع نشاطه وميوله ومدى كفاءته في مواجهة 

 (. Kaplan ،2012المشكالت التي تواجهُه )
وّيعد التوافق النفسي واالجتماعي ِبمثابة حاجة ضرورية لكل فرد في كل مرحلة 

نشاط ُتشير إلى التغييرات والظروف التي تنشأ ب من مراحل حياته، فهو حالة ذاتية نفسية
 (.Leung, 2000)األفراد، َفيتقبلونها من أجل المحافظة على حالة الرضا داخل أنفسهم

 ُمشكلة الدراسة وأسئلتها
تنبثق أهمية الدراسة من وجهه نظر الباحث في أن دراسة اضطرابات المسلك 
والتوافق النفسي االجتماعي مهمة لألحداث الجانحين في دور اإليواء التابعة وزارة التنمية 
االجتماعية لألحداث الجانحين في األردن شأنهم شأن باقي الفئات العمرية التي قد 

بسبب العديد من الظروف التي تحيط بالفرد ومن  تعاني من إضرابات سلوكيه أخرى 
هنا باشرت في رسالتي البحثية التي جاءت من واقع عملي كأخصائي نفسي مع األحداث 
في مركز التأهيل وقد رأيت أن المنظومة األخالقية التي قد يتجاوز خطوطها الحدث 

يات الجانح هي منظومة بنائية وشيء كبير من إرثه االجتماعي يحمله في ط
االضطرابات السلوكية التي يعاني منها لنرى تلونا في السمة التي أصبحت لصيقة 
بشخصية الحدث من سرقة أو تحرش أو غيرها من المشكالت األخرى مثل إدمان 

 الكحول أو تعاطي المخدرات. 
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ومن هنا بدأت أشعر بغصة حقيقية لما يعانيه الحدث من خلل يستوجب إيجاد 
لتي تسمو بسلوكه ليحظى بالقبول من والديه وأسرته ومجتمعه وما هي الحلول التوافقية ا

الغراس التي نراها اليوم في مراكز إصالح األحداث إال لبذار أهملها ذويها شأني وشأنكم 
أن نسهم في تقويم ما احدودب من لين جذوعها حتى نستفيء بظلها مستقبال لما يرى 

ختلفة وجمود األحداث وعدم التوافق الباحث من تفشي فيها من اضطرابات مسلك م
النفسي االجتماعي؛ ونظرا لما تتطلبه من مسؤوليات لتطوير المهارات والكفايات 

 لألحداث للتعامل مع مواقف الحياة اليومية بإيجابية بشكل مستمر. 
ومن جانب آخر يرى الباحث أن األحداث بمراكز التأهيل األحداث الجانحين، 

تـزاما تـجاه أسـرهم، فهم في من أكثر األسر المفككة، وهو ما يحول في الغالب، هم أقل ال
من توافقهم النفسي االجتماعي، ويعّد العمل مع األحداث الجانحين من أكثر المهن 

 مصدرا للحاجة لجهود؛ لما فيها من أعباء. 
ومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة لتخفيف اضطرابات المسلك وتحسين التوافق 

تماعي لألحداث الجانحين في وزارة التنمية االجتماعية من خالل تطبيق النفسي االج
 برنامج وفق العالج الواقعي في محافظة إربد لألحداث الجانحين. 

ق اضطرابات المسلك والتواف لبحث العالقة بينومن هنا فقد جاءت هذه الدراسة 
جتماعية، ارة التنمية االالنفسي االجتماعي لألحداث الجانحين في دار الرعاية التابعة لوز 

وبالتحديد حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي: ما العالقة بين 
 اضطرابات المسلك والتوافق النفسي االجتماعي لدى األحداث الجانحين في مدينة إربد؟

 ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية: 
 تشرة بين األحداث الجانحين؟ما هي اضطرابات المسلك المن .1
 ما مستوى التوافق النفسي االجتماعي لدى األحداث الجانحين؟ .2
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التوافق النفســــــــــــــي هــل توجــد عالقــة ارتبــاطيــه ذات داللــة إحصـــــــــــــــائيــة بين  .3
 ؟اضطرابات المسلكوبين مستوى االجتماعي 

 أهمية الدراسة
 األهمية النظرية: 

ي نتاج جديد من التراكم المعرف تتمثل األهمية النظرية لهذه الدراسة في إضافة
حول العالقة بين اضطرابات المسلك والتوافق النفسي االجتماعي عند األحداث 
الجانحين، من عدم وجود دراسات تناولت اضطرابات المسلك والتوافق النفسي 
طالعه إضافة إلى ما تهدف  االجتماعي على المستوى المحلي في حدود علم الباحث وا 

الكشف عن مستوى اضطرابات المسلك لدى عينة من األحداث  إليه من محاولة
الجانحين، وذلك لما له من أثر فَعال في قدرة األحداث الجانحين على التوافق النفسي 

 االجتماعي.
 الناحية التطبيقية:  

كما تقوم هذه الدراسة بتقديم بعض المقترحات من خالل نتائجها للمهتمين 
من أجل وضع خطط وبرامج إرشادية تساعد على االهتمام  والعاملين في مراكز اإلصالح

مكاناتهم  بالجانب االنفعالي لدى األحداث الجانحين مما يساعد في استغالل طاقاتهم وا 
الفاعلة وقدراتهم اإليجابية لالندماج مع المجتمع الخارجي، أضف إلى ذلك أن هذه 

لك لعالقة بين اضطرابات المسالدراسة تفتح المجال أمام الباحث للقيام بدراسات حول ا
والتوافق النفسي االجتماعي لكافة الفئات العمرية، وفي مجاالت متعددة باعتبارهما من 
المتغيرات المهمة، وبالتالي توجيه القائمين والعاملين مع األحداث الجانحين على تدريب 

ن نسبة ماألحداث على ضبط النفس، والتحلي بالصبر والعمل على الحد قدر المستطاع 
 جنوح األحداث عن طريق التوعية باستخدام البرامج المتخصصة. 
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 حدود ومحددات الدراسة
اقتصرت الدراسة على عينة قصدية من األحداث الجانحين في مراكز اإلصالح  -

 (. 2012/2020بمدينة اربد، في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي )
 وتتحدد نتائج الدراسة بأداتين هما:  -

 مقياس اضطرابات المسلك والمطور من قبل الباحث. .1
 مقياس التوافق النفسي االجتماعي والمطور من قبل الباحث.  .2

وبالتالي ال يمكن تعميم النتائج إال في ضوء ما تتمتع به هذه المقاييس من 
 خصائص سيكومترية. 

كما تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوء المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في هذه  -
 الدراسة وما تتضمنه من األبعاد. 

 وتتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة على المجتمعات المماثلة لمجتمع الدراسة فقط.  -
 ننتائج هذه الدراسة بالعينة التي اقتصرت على األحداث الجانحين الموجودي تتحدد -

في دار الرعاية التابع لوزارة التنمية االجتماعية في مدينة إربد، كما تتحدد بأداتي 
 الدراسة، وبدالالت صدقها وثباتها، ومدى مناسبتهما ألفراد عينة الدراسة. 

 الدراسات السابقة ذات الصلة
 الدراسات الخاصة بمتغير اضطرابات المسلك

( دراسة بعنوان اضطرابات المسلك وعالقته ببعض 2002كما أجرت إسماعيل )
المتغيرات مثل: الجنس والعمر والتحصيل الدراسي والمهارات االجتماعية وأساليب 

من تالميذ المرحلة االبتدائية من  مجموعة، وتكونت عينة الدراسة من الوالديةالمعاملة 
ولقد ، ( سنة، قسمت إلى ثالث فئات عمرية11-6مدينة قنا تراوحت أعمارهم ما بين )

استخدمت الباحثة مقياس اضطرابات المسلك من إعدادها واختبار أساليب المعاملة 



 

424044 

(، ومقياس تقييم المهارات االجتماعية 2007الوالدية من إعداد محمد النوبي محمد )
( توصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات 1222للصغار إعداد محمد عبد الرحمن )

داللة إحصائية بين اضطرابات المسلك وكل من تأثير النوع ذكر وأنثى لصالح الذكور، 
بين اضطرابات  موجبة(. وكذلك توجد عالقة 11-12والفئات العمرية لصالح الفئة )

المسلك وكل من المعاملة الوالدية غير السوية والمهارات االجتماعية والتحصيل لدى 
 عينة الدراسة. 

( إلى التعرف إلى العالقة بين فاعلية الذات 2016كما هدفت دراسة طومان )
غزة  المهني في محافظات واضطرابات المسلك لدى الطلبة الملتحقين بمراكز التدريب
 الوصفي التحليلي المنهجفي ضوء مجموعة من المتغيرات، ولقد اتبعت الباحثة 

واستخدمت أداتين هما: استبانة فاعلية الذات، واستبانة اضطرابات المسلك، من إعداد 
(طالبا وطالبة، توصلت نتائج الدراسة 312الباحثة، ولقد اشتملت عينة الدراسة على )

ستوى فاعلية الذات لدى الطلبة الملتحقين بمراكز التدريب المهني في محافظات إلى أن م
( مستوى اضطرابات المسلك لدى الطلبة الملتحقين بمراكز التدريب %4. 24غزة مرتفع )

( ووجود عالقة عكسية ذات داللة %6، 34المهني في محافظات غزة منخفض )
ريب لدى الطلبة الملتحقين بمراكز التدإحصائية بين فاعلية الذات واضطرابات المسلك 

المهني في محافظات غزة، ووجود فروق جوهرية في اضطرابات المسلك وأبعاده تعزى 
 لمتغير الجنس لصالح الذكور. 

لى الكشف عن اضطرابات المسلك إ التي هدفت( 2012دراسة النوايسة ) ففي
لدراسة تم ولتحقيق أهداف ا لدى الطلبة المراجعين للمرشد وعالقته بمركز الضبط لديهم،

( طالبا 361( طالبا وطالبة، منهم )161اختيار عينة قصدية، وقد بلغت عينة الدراسة )
( طالبة، وتم استخدام مقياس اضطرابات المسلك لدى الطلبة المراهقين من 321و)
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وجهة نظر المرشد التربوي، وتطوير مقياس اتجاه مركز الضبط من قبل الباحثة، وقد 
نتائج الدراسة أن مستوى اضطرابات المسلك لدى الطلبة المراجعين للمرشد  أظهرت

بلغت على األبعاد والدرجة الكلية بدرجة متوسطة، وأن الطلبة يميلون لمركز الضبط 
الداخلي ثم مركز الضبط الخارجي، وأن هناك عالقة بين مركز الضبط سواء الداخلي 

كور لديهم اضطراب مسلك أكثر من اإلناث، أو الخارجي مع اضطرابات المسلك، وأن الذ
وبناء على نتائج الدراسة تم الخروج بعدد من التوصيات منها إجراء برامج إرشادية أكثر 
شمولية تعنى بالطلبة المراجعين للمرشدين التربويين للعمل على تخفيض اضطرابات 

 المسلك لديهم. 
 الدراسات الخاصة بمتغير التوافق النفسي االجتماعي

( إلى بحث العالقة بين الذكاء العاطفي 2014هدفت دراسة سالمي وعامر)
والتوافق النفسي االجتماعي ولزواجي لدى عينة من األزواج في مدينة الوادي، حيث 
بينت فروض الدارسة: توجد عالقة ارتباطيه بين الذكاء العاطفي والتوافق النفسي 

ي لعاطفي والتوافق لزواجي. توجد فروق فاالجتماعي. توجد عالقة ارتباطيه بين الذكاء ا
الذكاء العاطفي تبعا لمتغير الجنس. توجد فروق في التوافق لزواجي تبعا لمتغيرات: 
)السن، المستوى التعليمي، عدد سنوات الزواج، فارق السن(. )أدوات الدارسة: استخدمت 

نفسي االجتماعي ( ومقياس التوافق ال1224اون،  -الباحثة مقياس الذكاء العاطفي )بار
(، 1246( ومقياس التوافق الزواجي )لغراهام سبانيه، 2003)زينب محمود شقير، 

وقامت الباحثة بحساب معامل الصدق والثبات لمقاييس عند قيامها بإجراءات الدراسة 
( متزوجا. نتائج الدراسة 110االستطالعية عينة الدراسة تكونت عينة الدراسة من )

( بين 01. 0وجود عالقة ارتباطيه دالة إحصائيا عند مستوى )توصلت الدراسة إلى: 
الذكاء العاطفي والتوافق النفسي االجتماعي، ما يعني تحقق الفرضية األولى، وجود 
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( بين الذكاء العاطفي والتوافق 01. 0عالقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى)
 ذات داللة إحصائية في الزواجي، ما يعني تحقق الفرضية الثانية، عدم وجود فروق 

الذكاء العاطفي تبعا  لمتغير الجنس ما يعني عدم تحقق الفرضية الثالثة، عدم وجود 
 فروق ذات داللة إحصائية في التوافق الزواجي تبعا  لمتغيرات السن. 

( إلى َمعرفة العالقة بين الصالبة النفسية 2012َهدفت دراسة شعبان والمصدر )
حافظة غزة والتوافق النفسي واالجتماعي، ومعرفة الفروق بين لدى الشباب الجامعي بم

الطلبة على مقياس الصالبة والتوافق النفسي واالجتماعي طبقا لمتغيرات )والجنس، 
( طالب وطالبة 232والمستوى والدراسي، ونوع الجامعة(، وتكونت عينة الدراسة من )

 زة، واستخدم الباحثان مقياسمن الملتحقين بجامعة األقصى وجامعة األزهر بمحافظة غ
الصالبة النفسية ومقياس التوافق النفسي واالجتماعي من إعدادهما، كما استخدما المنهج 
الوصفي التحليلي بأبعاده المختلفة، واألساليب اإلحصائية المناسبة الستخالص النتائج، 

 1. 42) وقد توصلت الدراسة إلى أن درجة الصالبة النفسية لدى أفراد العينة بلغت
(، كما %1. 43(، وأن التوافق النفسي واالجتماعي لدى أفراد العينة، بلغت نسبته )%

وأظهرت الدراسة أن هناك عالقة دالة إحصائيا  بين الصالبة النفسية والتوافق النفسي 
 واالجتماعي لدى أفراد العينة. 

سية لنفكما وأظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية على مقياس الصالبة ا
طبقا لمتغيرات الدراسة، كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية، 
على مقياس التوافق النفسي واالجتماعي تعزى لمتغير الجنس، ولصالح الطالبات، وعدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى الدراسي على مقياس التوافق 

م وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة األقصى وطلبة النفسي واالجتماعي، وعد
 األزهر على مقياس التوافق النفسي واالجتماعي. 
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( إلى معرفة 2012َهدفت دراسة العاقب ومحمد ومأرب ومروى ومصطفى )و 
العالقة بين التوافق النفسي واالجتماعي والتحصيل األكاديمي لدى الطالب الجامعيين، 

بة علي التساؤالت اآلتية: هل يؤثر التوافق النفسي واالجتماعي وذلك من خالل اإلجا
علي التحصيل األكاديمي لدي الطالب الجامعين؟. وهل هناك فروق في التوافق النفسي 
واالجتماعي والتحصيل األكاديمي تعزي لمتغير النوع )ذكر( )أنثى(؟. هل هناك فروق 

 مي لدي الطالب الجامعين تعزي في التوافق النفسي واالجتماعي والتحصيل األكادي
لمتغير الفصل الدراسي؟. وتم استخدام المنهج الوصفي االرتباطي، حيث بلغت عينة 

( طالب وطالبة تم اختيارهم بالطريقة عشوائية من طلبة قسم علم النفس 70الدراسة )
: السودان للعلوم والتكنولوجيا. أهم النتائج التي تم التوصل إليها بجامعةبكلية التربية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التوافق النفسي تبعا  لمتغير النوع )ذكر، أنثى( 
نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق ذات داللة  وأظهرتلصالح النوع )أنثى(. 

جيد،  تحصيل األكاديمي )ممتاز، جيد جدا ،إحصائية في التوافق النفسي تبعا  لمتغير ال
مقبول، ضعيف(. وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية في التوافق النفسي تبعا  لمتغير المستوى الدراسي )األول، الثاني، الثالث، 

ت الى عدد من االستنتاجالرابع(. وفي ضوء النتائج الواردة أعاله، تم التوصل إ
 .والتوصيات

 التعقيب على الدراسات السابقة
ايسة، النو ) باضطرابات المسلكمراجعة الدراسات السابقة المتعلقة  يتبين من

فعالية العالقة بين متغير (، 2002(، )إسماعيل، 2016(، )طومان، 2012
عالقة  وأن هناكالمشكالت السلوكية، اضطرابات المسلك مع متغيرات أخرى في خفض 

بين مركز الضبط سواء الداخلي أو الخارجي مع اضطرابات المسلك، وأن الذكور لديهم 
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اضطرابات مسلك أكثر من اإلناث، وأن هناك عالقة عكسية ذات داللة إحصائية بين 
 فاعلية الذات واضطرابات المسلك لدى الطلبة الملتحقين بمراكز التدريب المهني. 

( أن 2012( و)النوايسة، 2016بين )طومان، وما يؤكد من اتفاق النتائج 
اضطرابات المسلك منتشرة عند الذكور أكثر من اإلناث، وهذا يرتبط بعالقة موجبة بين 

وكل من المعاملة الوالدية غير السوية والمهارات االجتماعية  المسلكاضطرابات 
 والتحصيل. 

ي سي االجتماعومن خالل مراجعة سريعة للدراسات التي تناولت التوافق النف
(، 2012(، )شعبان والمصدر، 2012)العاقب ومحمد ومأرب ومروى ومصطفى، 

، أن هناك فروقا لصالح األنثى، وعدم وجود فروق ذات داللة 2014)سالمي وعامر، 
كور واإلناث، األكاديمي بالنسبة للذ التحصيلإحصائية في التوافق النفسي تبعا  لمتغير 

يا  بين الصالبة النفسية والتوافق النفسي واالجتماعي، ومما وأن هناك عالقة دالة إحصائ
 يبين إن الذكاء العاطفي والتوافق النفسي االجتماعي ذو عالقة ارتباطيه.

وتختلف هذه الدراسة عن سابقاتها بأنها تبحث موضوع لم تتطرق له أي دراسة 
لنفسي ا من قبل، حيث إنها ستكشف عن اضطرابات المسلك المختلفة على التوافق

االجتماعي لدى األحداث. وتتميز هذه الدراسة أيضا  عن الدراسات السابقة بطبيعة العينة 
التي ستطبق عليها والمتمثلة باألحداث، وهي مرحلة هامة جدا  في حياة الفرد، حيث 
إنها تختلف عن الطفولة بما لها من طابع خاص كفترة انتقالية تؤهل الفرد لحياة النضج، 

رد فيها أكثر حاجة إلى التعبير عن نفسه وانفعاالته لتحقيق التوافق النفسي ويكون الف
االجتماعي السليم. وكذلك تم االستفادة من الدراسات السابقة باستخدام أدواتها نظرا  

ة بحيث تم أخذ فقرات المقاييس وتطوير مقاييس الدراسة الحالي والثباتلتمتعها بالصدق 
 من الدراسات السابقة.
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 ف المصطلحات: تعري
البيئية الفاصلة عن السلوك  العواملنمط متكرر من  اضطرابات المسلك:

المجتمعي اإليجابي، التي تؤدي إلى اضطرابات المسلك. وتشمل هذه العوامل على 
سبيل المثال: االندفاع، وعدم الشعور بالذنب، وينشأ اضطراب المسلك بسبب األسر 
ساءة معاملة األطفال، واألقران  المفككة من سوء األبوة واألمومة، واإلجرام األبوي، وا 

جانحين، وضعف األداء األكاديمي، وظهرت هذه العوامل بسبب خلل أبعاد التنظيم ال
عرف وي -االجتماعي للمجتمع واألسرة، وذلك لعدم وجود الرقابة األسرية واالجتماعية

بالدرجة التي يحصل عليها المفحوص على مقياس اضطرابات المسلك المعد جرائيًا إ
 (. (Lahey ،2004 ،p4 ،p5وتطبيقه على العينة  لهذه الدراسة

( عام وقاموا 12-12هم األطفال الذين تتراوح أعمارهم من)األحداث الجانحين: 
بارتكاب سلوكيات وأفعال مخالفة للقانون مما يترتب عليها جزاء قانوني والوضع في 

 (. (Borrani ،2015 مراكز األحداث
: ظهر منذ سبعينيات القرن العشرين، حيث تم التوافق النفسي االجتماعي

ا من المدارس االبتدائية إلى مستشفيات  استخدامه في مجموعة متنوعة من البيئات، بدء 
األمراض النفسية، وذلك لتعزيز األداء النفسي واالجتماعي، وذلك من خالل التركيز 

دي إلى مساعدة على الكفاءة في مجموعة متنوعة من مهام الحياة اليومية، وذلك يؤ 
األفراد على تطوير: "مجموعة من مهارات التوافق النفسي االجتماعي التي تسهل التكيف 
واألداء في مجموعة متنوعة من المواقف. على وجه التحديد، يمكن تحديد المهارات 
الحياتية، ومنها. "سلوكيات حل المشكالت التي ُتستخدم بشكل مناسب ومسؤول في 

صية، وذلك من خالل تضمين بعض األمثلة على المهارات الحياتية إدارة الشؤون الشخ
مثل، تحديد األهداف، وطرح األسئلة، ومهارات االستماع النشطة. ويمكن أن يكون 
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للفشل في تطوير مهارات التوافق النفسي االجتماعي الحرجة، وهو أمر شائع لدى األفراد 
ا بالدرجة ويعرف إجرائيبكل شيء  المصابين بأمراض عقلية وتؤثر على حياتهم الخاصة

 التي يحصل عليها المفحوص على مقياس التوافق النفسي االجتماعي المعد لهذه الدراسة
(Sharma &Woodman ،2008 ،b122 .) 

 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة

( حدثا  جانحا من المسجلين في سجالت دار 47تكون مجتمع الدراسة من ) 
 ( يبين توزيع أفراد مجتمع الدراسة. 1، )2020- 2019الرعاية للعام 

 :(1الجدول رقم )
 توزيع أفراد مجتمع الدراسة

 الجنس المجتمع  الرقم 
 ذكور 47 1

 عينة الدراسة
( سنه 12_16( حدثا  ممن تراوح أعمارهم من )11تكونت عينة الدراسة من )

والموجودين في دار الرعاية والتأهيل التابع لوزارة التنمية االجتماعية وكانت العينة كلها 
ذكور وكان مستواهم التعليمي يتراوح من عدم الدخول للمدرسة والصفوف االبتدائية كما 

ب واألم وتدني المستوى االقتصادي لألسرة جانح حسب كان تدني لمستوى تعليم األ
، تم اختيارهم بالطريقة 2020- 2019المسجلين في سجالت دار الرعاية للعام 

 ( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة. 2العشوائية والجدول )
 :(9الجدول رقم )

 يبين توزيع أفراد عينة الدراسة
 الجنس العينة  الرقم 

 ذكور 11 1
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 الدراسةأداوت 
 أواًل: مقياس اضطرابات المسلك

هدف الكشف عن مستوى اضطرابات المسلك لدى األحداث الجانحين، قام 
الباحث بعد مراجعة األدب النظري والدراسات ذات الصلة االطالع على كافه المقاييس 

المسلك واختيار المناسب منها لخصائص العينة وهي األحداث  الضطراباتالمستخدمة 
يث ح استخدامه الجانحين وبناء على ذلك تم تطوير مقياس الضطرابات المسلك وتم

( فقرة موزعة على ستة أبعاد 42تكون المقياس في صورته األولية قبل التحكيم من )
( فقرات، 12ر الملكية وله )( فقرة، وتدمي22وهي: )العدوانية تجاه الناس والحيوانات )

( فقره، وانتهاك خطير 16( فقرات، والعناد والتحدي وله )11والخداع والسرقة وله )
( فقرات ولم يحتو المقياس على أي 6( فقرات، والتسيب الخلقي وله )11للقواعد وله )

( فقرة وكانت جميع الفقرات 64فقرة سلبية وتكون المقياس في صورته النهائية من )
 المسلك التالية:  اضطرابمجاالت جابية وكانت إي
هو أحد مظاهر السلوك المنحرف وقد يأخذ العدوانية تجاه الناس والحيوانات:  (5)

 داءواالعتواحدا أو بعض أو كل المظاهر أو المواقف التالية: المشاجرات الجسدية 
 الجسدي ويتمثل في الضرب والتشابك باأليدي والخدش والركل. 

ويقصد به تدمير وتخريب ممتلكات اآلخرين مثل وتخريب ( تدمير الملكية: 9)
 ممتلكات المدرسة وتدمير األشياء عن طريق االنتقام. 

واالعتداء على أشياء اآلخرين وأخذها دون وجه ويقصد به السرقة السرقة:  (1)
 شرعي سواء أكانت السرقة ليال أو نهارا. 

ممتلكات المدرسة، ومعاكسة البنات، والهروب من وتخريب : ( تدمير الملكية1)
 المدرسة أو البيت والخروج دون إذن، والتلصص بالنظر إلى اآلخرين.
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والعناد ويتمثل خاصة في مخالفة وتنفيذ األوامر المفهومة وعدم ( العناد والتحدي: 4)
الطاعة والعصيان والمقاومة واالنتقام والهجوم المؤجل والحروب واإلهانة 

تخدام األدوات الحادة واالعتداء على الحيوانات وتعذيبها. والعدوان الرمزي واس
هذا النوع من العدوان يمارس فيه سلوك يرمز إلى احتقار األفراد أو يؤدي إلى 

 توجيه االنتباه إلى إهانة تلحق به األذى. 
 ويقصد بها رفض االنصياع لتعليمات القانون والنظام( انتهاك خطير للقواعد: 1)

 والهروب من المنزل وا همال المواعيد والتغيب عن المدرسة. 
ويقصد به السلوك الذي يخرج عن العادات والتقاليد والقيم التسيب الخلقي:  (6)

المعروفة، ويتمثل في متابعة مواد جنسية إباحية، ومد اليدين إلى منطقة العورة، 
فة، اب المفرقعات المخيوعدم االنصياع لطلبات الوالدين والمدرسين، واشتعال الع

وتشويش الحصص، والكذب والغش واالستيالء على أدوات اآلخرين، وتكسير 
 محتويات المدرسة. 

 صدق المحتوى 
تم التحقق من صدق المحتوى للمقياس وأبعاده؛ بعرضه على مجموعة مكونة 

( محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في مجاالت اإلرشاد النفسي وعلم 10من )
والتربية الخاصة والقياس والتقويم، وكانوا أساتذة كلية التربية في جامعة اليرموك النفس 

والجامعة األردنية والجامعة الهاشمية وجامعة إربد األهلية بهدف إبداء آرائهم حول دقة 
وصحة محتوى المقياس من حيث: درجة قياس الفقرة للُبعد، ووضوح الفقرات، والصياغة 

ضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه مناسبا  اللغوية، ومناسبتها ل قياس ما وضعت ألجله، وا 
على األبعاد أو الفقرات وقد وضع عدد من المحكمين بعض المالحظات التي تتعلق 

-70-37-32-22-22-13-1من الفقرات وهي) 10بتعديل بعض األبعاد وحذف
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حصول  ادها هو( وكان المعيار الذي تم اعتماده في قبول الفقرات أو استبع71-12-61
( فأكثر من المحكمين لإلبقاء عليها وتكون %80الفقرة الواحدة على نسبة أتفاق )

 ( فقرة. 64بصورته النهائية من )
 صدق البناء

معامالت ارتباط فقرات  استخرجتالستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، 
( 21) تكونت مناستطالعية من خارج عينة الدراسة المقياس مع الدرجة الكلية في عينة 

، حيث كل فقرة من الفقرات ارتباط، حيث تم تحليل فقرات المقياس وحساب معامل حدثا
هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط  االرتباطإن معامل 

المجال التي برتباطها بين كل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ا
والدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط  مجال، وبين كل تنتمي إليه
 (21. 0-34. 0ومع المجال )، (23. 0-33. 0)ما بين مع األداة ككل الفقرات 

 . ( يبين ذلك2)والجدول رقم
 :(1الجدول رقم )

 والمجال التي تنتمي إليهمعامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية 
رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 ةالفقر 

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

1  .57*  .57* 24  .62**  .59** 47  .74**  .71** 
2  .41*  .48* 25  .53**  .56** 48  .66**  .65** 
3  .60**  .61** 26  .82**  .83* 49  .53**  .50* 
4  .69*  .70** 27  .62*  .56** 50  .58**  .56** 
5  .63**  .69* 28  .74**  .66* 51  .52*  .49* 
6  .50*  .48* 29  .61**  .61** 52  .60**  .59** 
7  .55**  .45* 30  .63*  .59* 53  .57**  .55** 
8  .49*  .43* 31  .75**  .68** 54  .45*  .41* 
9  .64**  .66** 32  .78**  .68** 55  .53**  .51** 

10  .41*  .40* 33  .71**  .69** 56  .71**  .63** 
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رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 الفقرة

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 ةالفقر 

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

11  .61**  .50* 34  .54**  .36* 57  .68*  .58** 
12  .54*  .54** 35  .57*  .41* 58  .72**  .75** 
13  .37*  .33* 36  .79**  .66** 59  .73*  .63** 
14  .62**  .59** 37  .85**  .70** 60  .61**  .58** 
15  .41*  .38* 38  .72*  .69** 61  .68**  .70** 
16  .74**  .71** 39  .69**  .69** 62  .71*  .59** 
17  .56**  .43* 40  .66**  .69* 63  .68**  .51** 
18  .67*  .66** 41  .68*  .65** 64  .74*  .66** 
19  .52**  .47* 42  .70**  .64* 65  .66**  .66** 
20  .64**  .72** 43  .76*  .75** 66  .75**  .56** 
21  .38*  .36* 44  .70**  .69** 67  .63**  .45* 
22  .70**  .76** 45  .51**  .50*    
23  .79*  .77* 46  .56**  .48*    

 ان:  (2يالحظ من الجدول رقم ) 
  (. 01. 0دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 (. 01. 0دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **
 . وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة

 :(7الجدول رقم )
 معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها والدرجة الكلية

 
العدوانية تجاه 
 الناس والحيوانات

 تدمير
 الملكية

الخداع 
 العناد والتحدي والسرقة

انتهاك خطير 
 القواعد

التسيب 
 الخلقي

اضطرابات 
 المسلك

العدوانية تجاه الناس 
       1 والحيوانات

      1 *908.  تدمير الملكية
     1 **862.  **787.  الخداع والسرقة
    1 **773.  *914.  **925.  العناد والتحدي

   1 **895.  *731.  **866.  *897.  انتهاك خطير القواعد
  1 **703.  *720.  **759.  *752.  **775.  التسيب الخلقي

 1 *823.  *923.  **956.  *884.  **962.  **967.  اضطرابات المسلك
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 : (، أن3يالحظ من الجدول رقم )
 (. 01. 0دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 (. 01. 0دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **
 ثبات األداة

لتقدير ثبات االتساق الداخلي لمقياس اضطرابات المسلك وأبعاده، تم حسابه 
 على بيانات التطبيق األول للعينة االستطالعية، وبهدفباستخدام معادلة كرونباخ ألفا، 

التحقق من ثبات اإلعادة للمقياس وأبعاده، تم إعادة تطبيق المقياس على العينة 
االستطالعية السابقة، باستخدام طريقة االختبار وا عادة االختبار، وذلك بفارق زمني 

عامل ارتباط حسابه باستخدام م مقداره أسبوعين بين التطبيقين األول والثاني، ومن ثم تم
( يوضح 3بيرسون بين التطبيقين األول والثاني على العينة االستطالعية، والجدول رقم )

قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي ومعامالت ثبات اإلعادة الخاصة بمقياس 
قرة من كل ف ارتباطحيث تم تحليل فقرات المقياس وحساب معامل اضطرابات المسلك 

 الفقرات. 
 :(1الجدول رقم )

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكلية
 المجال

 ثبات اإلعادة
االتساق 
 الداخلي

 72 .0 90 .0 العدوانية تجاه الناس والحيوانات
 82 .0 88 .0 تدمير الملكية
 83 .0 84 .0 الخداع والسرقة

 86 .0 86 .0 والتحديالعناد 
 72 .0 78 .0 انتهاك خطير القواعد

 88 .0 93 .0 التسيب الخلقي
 90 .0 93 .0 اضطرابات المسلك
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 تصحيح المقاييس
َيستجيب المفحوص على كل فقرة من فقرات المقاييس وفق تدريج خماسي يتكون 

غالبا : وتعطى ( درجات، 5من البدائل التالية: دائما: وتعطى عند تصحيح المقياس )
( درجات، 3( درجات، أحيانا : وتعطى عند تصحيح المقياس )4عند تصحيح المقياس )

نادرا : وتعطى عند تصحيح المقياس درجتان، مطلقا : وتعطى عند صحيح المقياس درجة 
واحدة. وهذه الدرجات تعطى للفقرات ذات االتجاه الموجب من المقياس بحيث كلما 

ك مؤشرا  على ارتفاع اضطرابات المسلك وقد تم االعتماد على ارتفعت الدرجة كان ذل
- 33 .2المعيار اإلحصائي التالي في الحكم على مستوى اضطرابات المسلك: من )

 5)–68 .3( مستوى متوسط، ومن )67 .3- 34 .2( مستوى منخفض، ومن )1
 مستوى مرتفع، وتم اعتماد تصحيح المقياس على قانون 

 الحد األدنى للفقرة مقسوما على عدد المستويات. – الحد األعلى للفقرة
 ثانُيا: مقياس التوافق النفسي االجتماعي

تماعي االج النفسيهدف الكشف عن مستوى التوافق ألغراض الدراسة الحالية، 
لدى األحداث الجانحين، قام الباحث بعد مراجعة األدب النظري والدراسات ذات الصلة 

ستخدمة الضطرابات المسلك كافة، واختيار المناسب منها االطالع على المقاييس الم
لخصائص العينة وهي األحداث الجانحين وبناء على ذلك تم تطوير مقياس للتوافق 

( فقرة موزعة على المجالين وبعد 14النفسي االجتماعي وتكون بصورته األولية من )
على النحو اآلتي: ن، ( فقرة موزعة إلى مجالي10من )التعديل تكونت الصورة النهائية 

التوافق (، والبعد الثاني: 25-1البعد األول: التوافق النفسي، وتقيسه الفقرات من )
( وهنا يوجد فقرات سالبة يتم فيها عكس 50-26، وتقيسه الفقرات من )االجتماعي

، 23، 22، 16، 10، 6، 1، 1التدريج وكانت الفقرات السالبة في المجال النفسي هي)
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(. 21، 27، 23، 17، 6، 3، 1في المجال االجتماعي هي ) السالبة(. والفقرات 21
 وكانت مجال المقياس كاالتي: 

: يقصد به التوافق مع الذات والشعور بالطمأنينة ومواجهه ( المجال النفسي5)
 المشكالت الشخصية والرضا عن القدرات واالستقرار األسري. 

التوافق مع اآلخرين والقدرة على بناء العالقات  : ويقصد به( المجال االجتماعي9)
 االجتماعية والشعور بالثقة واالحترام من اآلخرين والشعور باالنتماء والوالء. 

  صدق المحتوى 
للتحقق من صدق األداة قام الباحث بعرض المقياس على مجموعة المحكمين 
في علم النفس واإلرشاد النفسي، وذلك للتأكد من دقة والحكم على مدى انتماء الفقرات 

فقرات  (4)للمجال ولألداة ككل، وسالمة الصياغة اللغوية، وخلصت نتائج التحكيم إلى 
( فقرات من المجال 7(، و)21، 14، 7( من المجال النفسي وهي الفقرات )3)

 ( وا عادة صياغة بعض الفقرات لغوي ا. 27، 16، 10، 1االجتماعي وعي الفقرات )
 صدق البناء 

أما الطرق االرتباطية التي استخدمت في إجراءات التحقق من صدق أداة 
لبعد االدراسة، فقد تمت بحساب معامالت االرتباط بين الدرجة على الفقرة، والدرجة على 

الذي تنتمي له؛ وذلك من أجل معرفة مدى مساهمة كل فقرة من فقرات المقياس بما 
 يقيسه المقياس الفرعي الذي تنتمي له. 

الستخراج دالالت صدق البناء للمقياس، استخرجت معامالت ارتباط فقرات 
 (21) تكونت مناستطالعية من خارج عينة الدراسة المقياس مع الدرجة الكلية في عينة 

 كل فقرة من الفقرات، حيث إن ارتباطحيث تم تحليل فقرات المقياس وحساب معامل 
هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل ارتباط بين  االرتباط معامل
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التي تنتمي  بالمجالكل فقرة وبين الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها 
الدرجة الكلية من جهة أخرى، وقد تراوحت معامالت ارتباط و  مجال، وبين كل إليه

 (20. 0-31. 0ومع المجال )، (21. 0-37. 0)ما بين مع األداة ككل الفقرات 
 . يبين ذلك (1والجدول رقم )

 :(6الجدول )
 معامالت االرتباط بين الفقرات والدرجة الكلية والمجال التي تنتمي إليه

رقم 
 ةالفقر 

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 ةالفقر 

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

رقم 
 ةالفقر 

معامل 
 االرتباط

 مع المجال

معامل 
 االرتباط
 مع األداة

1  .45*  .46* 18  .75*  .70* 35  .35*  .34* 
2  .50*  .53** 19  .62**  .62** 36  .47*  .48* 
3  .50*  .49* 20  .73**  .73* 37  .41*  .38* 
4  .59**  .58** 21  .69*  .67** 38  .64*  .58** 
5  .68**  .64* 22  .78**  .71** 39  .53**  .54** 
6  .53**  .54** 23  .68**  .62* 40  .73**  .70** 
7  .47*  .50* 24  .50*  .56* 41  .44*  .43* 
8  .61**  .61** 25  .73**  .67* 42  .75**  .74** 
9  .64**  .67** 26  .76*  .73** 43  .45*  .44* 

10  .63**  .65* 27  .73**  .73** 44  .52*  .53** 
11  .49*  .48* 28  .37*  .35* 45  .65**  .64* 
12  .54**  .55** 29  .73**  .73** 46  .64**  .70** 
13  .63*  .67* 30  .68**  .66** 47  .66**  .70* 
14  .65**  .64** 31  .50*  .42* 48  .70*  .73** 
15  .75*  .69* 32  .65**  .56** 49  .80*  .81** 
16  .80**  .78** 33  .64**  .64* 50  .72**  .71* 
17  .70*  .64* 34  .75**  .75*    

 : ( ان6يالحظ من الجدول رقم )
  (. 01. 0دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 (. 01. 0دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) **
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ودالة  وتجدر اإلشارة أن جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة
 .  إحصائيا

 ثبات األداة
لتقدير ثبات االتساق الداخلي لمقياس التوافق النفسي االجتماعي وأبعاده، تم 

تطالعية، ق األول للعينة االسعلى بيانات التطبيحسابه باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، 
وبهدف التحقق من ثبات اإلعادة للمقياس وأبعاده، تم إعادة تطبيق المقياس على العينة 

(، Test-Retestاالستطالعية السابقة، باستخدام طريقة االختبار وا عادة االختبار )
وذلك بفارق زمني مقداره أسبوعين بين التطبيقين األول والثاني، ومن ثم تم حسابه 
باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين األول والثاني على العينة االستطالعية، 

هنا يمثل داللة للصدق بالنسبة لكل فقرة في صورة معامل  االرتباطحيث إن معامل 
المجال بن الدرجة الكلية من جهة، وبين كل فقرة وبين ارتباطها ارتباط بين كل فقرة وبي

ل كما تم حساب معاموالدرجة الكلية من جهة أخرى،  مجال، وبين كل التي تنتمي إليه
  .والجدول التالي يبين ذلك ( يوضح ذلك4ثبات االتساق الداخلي كرونباخ ألفا والجدول )

 :(4الجدول رقم )
 ونباخ ألفا وثبات اإلعادة للمجاالت والدرجة الكليةمعامل االتساق الداخلي كر 

 االتساق الداخلي ثبات اإلعادة المجال
 78 .0 82 .0 التوافق النفسي

 82 .0 91 .0 التوافق االجتماعي
 72 .0 79 .0 التوافق النفسي االجتماعي

 تصحيح المقاييس
ماسي يتكون خَيستجيب المفحوص على كل فقرة من فقرات المقاييس وفق تدريج 

( درجات، غالبا : وتعطى 5من البدائل التالية: دائما: وتعطى عند تصحيح المقياس )
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( درجات، 3( درجات، أحيانا : وتعطى عند تصحيح المقياس )4عند تصحيح المقياس )
نادرا : وتعطى عند تصحيح المقياس درجتان، مطلقا : وتعطى عند صحيح المقياس درجة 

تعطى للفقرات ذات االتجاه الموجب من المقياس بحيث كلما  واحدة. وهذه الدرجات
ارتفعت الدرجة كان ذلك مؤشرا  على ارتفاع اضطرابات المسلك وقد تم االعتماد على 

- 33 .2المعيار اإلحصائي التالي في الحكم على مستوى اضطرابات المسلك: من )
 5)–68 .3( مستوى متوسط، ومن )67 .3- 34 .2( مستوى منخفض، ومن )1

 مستوى مرتفع، وتم اعتماد تصحيح المقياس على قانون 
 الحد األدنى للفقرة مقسوما على عدد المستويات. –الحد األعلى للفقرة 
 عرض النتائج ومناقشتها

ما هي اضطرابات األول والذي نَص على: "أواًل: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
 ؟. المسلك المنتشرة بين األحداث الجانحين

لمعيارية اتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  السؤاللإلجابة عن هذا 
( أدناه يوضح 2والجدول رقم )، الجانحينالضطرابات المسلك المنتشرة بين األحداث 

 ذلك. 
 :(8الجدول رقم )

الضطرابات المسلك المنتشرة بين األحداث الجانحين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  المجال الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المستو
 ى

 مرتفع 327.  01 .4 انتهاك خطير القواعد.  1 1
 مرتفع 558.  97 .3 التسيب الخلقي.  6 2
 مرتفع 304.  96 .3 العناد والتحدي.  7 3
 مرتفع 350.  92 .3 العدوانية تجاه الناس والحيوانات.  1 7
 مرتفع 378.  88 .3 الخداع والسرقة.  3 1
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المتوسط  المجال الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المستو
 ى

 مرتفع 403.  87 .3 تدمير الملكية.  2 6
 مرتفع 282.  93 .3 اضطرابات المسلك.   

 
 .4-87 .3المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 2يبين الجدول )

ابي متوسط حسبأعلى انتهاك خطير القواعد في المرتبة األولى مجال  حيث جاء، (01
بلغ  ابيحسفي المرتبة األخيرة وبمتوسط تدمير الملكية ، بينما جاء مجال (01 .4)بلغ 
 (. 93 .3) ككل (، وبلغ المتوسط الحسابي الضطرابات المسلك87 .3)

 يزال الالمرتبة األولى إلى أن ويفسر أن مجال انتهاك خطير للقواعد جاء في 
هناك بعض الجدل حول ما إذا كانت أسباب انتهاك القواعد في سن المراهقة طبيعية 
تمام ا أو ضرورية، حيث يفترض البعض أن فشل الَحدث في تحقيق الشعور بالهوية 
يمكن أن يؤدي إلى ارتباك دوره وعدم القدرة على عيش حياته، ويمكن أن تؤدي هذه 

 ادة الضغوط وبالتالي التجريء على انتهاك القوانين واألنظمة. إلى زي
وَيعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن العامل األهم في تطور اضطرابات المسلك 
هو نوع الرعاية الو الدية حيث إنهم من أسر مفككة، والتي بدورها تدعم السلوك العدواني 

الضطراب يتزايد في الطبقات من خالل انتهاك القواعد، وأن نسبة انتشار هذا ا
االجتماعية الدنيا إذ إن السلوك المنحرف أكثر شيوعا  لدى األحداث الذين يعاني آباؤهم 
من اضطراب الشخصية المضادة للمجتمع، والذين يعتمدون على الكحوليات بنسبة أعلى 

 المجتمع العام.  فيمما يوجد 
حلَّ في المركز األخير، فيعزو الباحث ذلك  والذيأما بالنسبة لتدمير الملكية 

إلى القيود المفروضة على األحداث وعدم منحهم استقالليتهم التامة، واتخاذ قراراتهم 
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الخاصة بحرية مطلقة، وبالرجوع إلى عينة الدراسة المتمثلة بعينة األحداث يتوقع وجود 
 نسبة ممن يشكلون أنماط انتهاك القواعد وتدمير الملكية. 

ا تفسير نتيجة انتشار اضطرابات المسلك فنجد نموذج آلية كف العنف أم
في آلية  لالخللصاحبه جيمس بلير، والذي افترض أن السلوك المنحرف يحدث بسبب 

الفسيولوجية مما يدفع الفرد إلى القيام بالسلوكيات المنحرفة أو الجانحة، كما أن غياب 
شئة سبب نقص في الخبرات ناتج عن التنهذه اآللية قد يرجع إلى خلل فسيولوجي أو ب

االجتماعية أو كليهما معا ، ويؤدي انخفاض هذه اآللية لدى األفراد إلى عدم وجود أي 
مشاعر أخالقية تجاه الضحية مثل الشعور بالذنب بسبب اإليذاء بل والسعادة بما يفعل 

لدالة ر العالمات اتجاه اآلخرين، وأن المراهق بدون هذه اآللية ال يدعم سلبيا  عند ظهو 
 Krolعلى الكرب، وبالتالي فإنه يقوم باألفعال العدوانية، والسلوكيات المعادية للمجتمع 

Morton and Debruyn (2004).  
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن أفراد العينة يعيشون بمعتقدات أساسية في 

أنشطة واالنغماس الكلي بكراهية اآلخرين، والسعي نحو السيطرة، والتحكم في اآلخرين، 
 . الرعب وتهديد اآلخرين واالستمتاع بذلك

وافق ما مستوى التوالذي نّص على: "ثانيًا: النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني 
 ؟. النفسي االجتماعي عند األحداث الجانحين

لمعيارية الإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
( أدناه 2والجدول رقم )، الجانحينلمستوى التوافق النفسي االجتماعي عند األحداث 

 يوضح ذلك. 
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 :(2الجدول رقم )
 لمستوى التوافق النفسي االجتماعي عند األحداث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية الجانحين

المتوسط  المجال الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 المستوى 

 منخفض 379.  19 .2 التوافق االجتماعي  2 1
 منخفض 451.  13 .2 التوافق النفسي  1 2

 منخفض 375.  16 .2 التوافق النفسي االجتماعي   

 .2-13 .2المتوسطات الحسابية قد تراوحت ما بين )أن ( 2يبين الجدول )
 .2) متوسط حسابي بلغبأعلى  األولىحيث جاء التوافق االجتماعي في المرتبة ، (19
(، 13 .2في المرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ )التوافق النفسي ، بينما جاء (19

ويعزو الباحث هذه (. 16 .2) توافق النفسي االجتماعي ككلللوبلغ المتوسط الحسابي 
ي االجتماعي في البيئة العربية أهمية كأهمية النتيجة إلى عدم إعطاء الجانب النفس

الجوانب األخرى من المأكل والمشرب، والبيئة التعليمية واألسرية ال تدعم الَحدث 
وى ويرى الباحث أن السبب قد يعود إلى تدني مست للوصول للتوافق النفسي االجتماعي،

اث ر على األحدالوعي بأهمية التوافق النفسي االجتماعي لدى الوالدين والتي تؤث
، وتميل األسر إلى السيطرة والتحكم في معظم األحيان الجانحين في نمو الشخصية

وتجعل من االبن متلقي لألوامر والخبرات الو الدية وأخذها والعمل بها دون نقاش، على 
 اعتبار أن الوالدين هما األكثر دراية بما فيه مصلحة أبنائهم. 

وقد يعود ذلك إلى واقعنا العربي حيث إن أبناء المنطقة الواحدة يعرفون بعضهم 
نفسي إلى عدم التوافق ال يؤديالبعض ويعرفون أدق التفاصيل عن حياتهم الخاصة مما 

 االجتماعي بعد خروج الَحدث لحياته اليومية، ومعاملتهم بسلبية.
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" والتي ي نظريته "الوصموفي هذه النتائج ما يؤكد على ما توصل إليه بيكر ف
أشار فيها إلى أن ثمة تأثيرات مهمة يحدثها إلصاق صفة االنحراف باألحداث بعد 
خروجهم من مراكز اإلصالح وان هذا الوصم يؤثر على التوافق النفسي االجتماعي بين 
هؤالء األفراد وبين اآلخرين من خالل وصف الفرد بأنه ذو شخصية غير سوية. كما 

أشار في نظرية البناء االجتماعي أن العالقات االجتماعية في المجتمعات  إن)دوركايم(
العضوية هي عالقات تعاقدية بين األفراد والجماعات أي أن هذه العالقات ليست قائمة 
على روابط الدم والقرابة بل على روابط تعاقدية وعند عدم احترام هذه الرابطة التعاقدية 

ة والظروف المجتمعية مما يؤدي إلى ظهور األنوميا أو يحدث فشل المعايير االجتماعي
الالمعيارية، أي بمعنى أن نزالء المراكز اإلصالحية وبسبب تصوراتهم المرتفعة 
للمعوقات االجتماعية واالقتصادية سوف يواجهون صعوبة في عملية التوافق النفسي 

اضطرابات االجتماعي وهذا بدوره سوف يؤدي إلى اإلحباط وعدم الرضا وظهور 
 المسلك. 

ي التوافق النفسالسؤال الثالث: هل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين 
 . اضطرابات المسلكوبين مستوى االجتماعي 

النفسي  التوافقبين تم استخراج معامل ارتباط بيرسون لإلجابة عن هذا السؤال 
 . يوضح ذلك( 10، والجدول )اضطرابات المسلكوبين مستوى االجتماعي 

 :(10الجدول رقم )
 اضطرابات المسلكوبين مستوى التوافق النفسي االجتماعي بين للعالقة معامل ارتباط بيرسون 

  التوافق النفسي  
التوافق 

 االجتماعي 
التوافق النفسي 
 االجتماعي

 (*)689 .- (*)536 .- (*)694 .- معامل االرتباط ر العدوانية تجاه الناس والحيوانات 
 001.  001.  001.  الداللة اإلحصائية

 30 30 30 العدد
 (*)577 .- (*)463 .- (*)570 .- معامل االرتباط ر تدمير الملكية 
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 001.  010.  001.  الداللة اإلحصائية 
 30 30 30 العدد

 (*)601 .- (*)404 .- (*)653 .- معامل االرتباط ر الخداع والسرقة 
 000.  027.  000.  الداللة اإلحصائية

 30 30 30 العدد
 (*)617 .- (*)465 .- (*)632 .- معامل االرتباط ر العناد والتحدي 

 000.  010.  000.  الداللة اإلحصائية
 30 30 30 العدد

 (*)587 .- (*)399 .- (*)634 .- معامل االرتباط ر انتهاك خطير القواعد 
 001.  029.  000.  الداللة اإلحصائية

 30 30 30 العدد
 (*)526 .- 305 .- (*)607 .- معامل االرتباط ر التسيب الخلقي 

 003.  101.  000.  الداللة اإلحصائية
 30 30 30 العدد

 (*)646 .- (*)479 .- (*)668 .- معامل االرتباط ر اضطرابات المسلك
 000.  007.  000.  الداللة اإلحصائية

 30 30 30 العدد
 (. 01. 0دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) *

 التوافق النفسيبين دالة إحصائيا سلبية وجود عالقة ( 6) يتبين من الجدول
ويمكن تفسير ذلك أن  بجميع أبعاده اضطرابات المسلكوبين مستوى االجتماعي 

األحداث الجانحين في هذه المرحلة من المراحل خاصة الذكور يكونوا األكثر رغبة في 
 كذلك الباحث أيضا ويعزوالتمرد والعصيان والخداع والخروج عن السلطة الموجودة، 

إلى العوامل الفردية واالجتماعية المرتبطة باضطراب السلوك، سلطت األبحاث الضوء 
ة البيئة والسياق في حاالت الشباب دوي السلوك المعادي للمجتمع. ومع ذلك، على أهمي

من المهم مالحظة أن هذه ليست عوامل ثابتة، بل هي عبارة عن معامالت متبادلة 
ا(. على سبيل المثال، تمت دراسة  بطبيعتها )مثال، يتأثر األفراد ببيئتهم ويؤثرون بها أيض 

والتعرض للعنف باالقتران مع اضطراب السلوك، ولكن مدى التوافق النفسي االجتماعي 
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الحال ليس بالبساطة أن الشباب ذوي الميول العدوانية لديهم توافق اقل ومن هنا تبين 
أن الشباب قد يلجؤون إلى العنف في كثير من األحيان نتيجة لعدم التوافق النفسي 

تي أشارت إلى وجود ( ال2016كما تتفق مع نتائج دراسة طومان )االجتماعي لديهم 
 فروق جوهرية في اضطرابات المسلك تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور. 

 التوصيات والمقترحات: 
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج يمكننا اقتراح عدد من 

 التوصيات: 
توصي الدراسة باستخدام البرامج العالجية في المؤسسات ودور الرعاية للحد من  -1

اضطرابات المسلك المنتشرة بين األحداث الجانحين، لتحسين قدراتهم على التوافق 
 النفسي االجتماعي. 

العمل على االستفادة من مكونات وفنيات العالج الواقعي لتحسين مستويات  -2
لألحداث الجانحين، والعمل على إجراء دراسات  التوافق النفسي االجتماعي

 مستقبلية في موضوع الدراسة على مجتمعات وعينات ومتغيرات جديدة.
تطوير برامج وقائية أسرية، ألن األسرة هي أساس المجتمع وبؤرة حدوث  -3

 االضطرابات والمشكالت النفسية لدى األطفال والمراهقين. 
الجانحين الدخلين إلى دور الرعاية للعمل إجراء برامج إرشادية تعنى باألحداث  -7

على تخفيض اضطرابات المسلك لديهم وتحسين التوافق النفسي االجتماعي وجعل 
 العالقة عكسية بين المتغيرين. 

العمل على إشراك أولياء أمور األحداث والمعلمين في البرامج المخصصة  -1
 لألحداث للحد من اضطرابات المسلك. 
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العالقة بين التوجُّهات الهدفيَّة وأنَّماط الهويَّة األكاديميَّة لدى الطلبة المراهقين 
 في مديرية قصبة إربد

 القبول تاريخ  اإلرسال تاريخ
12/21/1122  12/21/1122 

 (†)أ. د. محمد احمد صوالحة       (*)محمد فالح يوسف عبابنة 
 الملّخص

هَّت الهدف إلهدفِت الدراسةةةل اليَّل إل  لل ال عةةةة       طوأنإمَّ العالقل ب   التوجُّ

نت    ِنل الدراسةةة. الهويإل األكَّديم إل لدى الطلبل المراهق   في مديريل قصةةةبل  ربد ل ت وإ

ب ل 777)م   و وطةَّلبةلو م  طلبل الصةةةةةةنإ   اللَّم  واألوإ  دَّنوة في مديريل التر  ( طةَّلبةَّ

قصةةةةةبل  ربد لال  النصةةةةةا الدراسةةةةةي الل َّني م  العَّ  الدراسةةةةةي والتعل م في مديريل 

ل. ط ب ِ   ل هم مق ةةَّ  8702/8702 ل الطبق ةةإ ، وقةةد تمإ الت ةةَّرهم بةةَّلطريقةةل الععةةةةةةوا  ةةإ

هَّت األهداف مسةةةةتوى أهداف  تقَّن أظهرِت النتَّ ج أنإ الهويإل األكَّديم إل. ومق َّ   توجُّ

 قدا ، وأهداف أداف – قةدا  جةَّف في المرتبةل األولل وبدرجل مرتنعل، يل ه أهداف أداف –

تجنُّب في المرتبل الل َّن ل والل َّللل  لل التوالي وبدرجل متوسطل ، كمَّ أظهرِت النتَّ ج  –

ن َجزة)الميقإقل( جَّف في المرتبل األولل وبدرجل مرتنعل، يل ه أنإ مستوى نمط الهويإل الم 

َّللةةل  لل التوالي  َّن ةةل واللةة  ل المفلَقةةل في المرتبةةل اللةة  لةةل ونمط الهويةةإ ل المَّجإ نمط الهويةةإ

وبدرجل متوسةةةةةطل، وأل راو جَّف نمط الهويإل المةةةةةةطِربل في المرتبل األل رة وبدرجل 

و ب    أهداف منخِنةةةل، كمَّ أظهرِت النتَّ ج وجود   القل ارتبَّط إل موِجبل دالل  حصةةَّ  َّ

ل المنَجزة م  جهةةل ألرى، و القةةل  - تقةةَّن ل األكةةَّديم ةةإ  قةةدا  م  جهةةل، ونمط الهويةةإ

و ب   أهداف  تقَّن  قدا  ونمط الهويإل المةطِربل، ووجود  -ارتبَّط إل سةَِّلبل دالل  حصَّ  َّ

و ب    أه  قدا  م  جهل وب    نمط الهويإل  -داف أداف القل ارتبَّط إل موِجبل دالل  حصةةةَّ  َّ

لل، والمةطِربل( م  جهل ألرى، ووجود  القل ارتبَّط إل  )المنَجزة، والمفلَقل، والمَّجإ

و ب    أهداف أداف تجنُّب م  جهل ونمط الهويإل األكَّديم إل المفلَقل  -موِجبل دالل  حصةةةةةَّ  َّ

لل والمةطِربل م  جهل ألرى.    والمَّجإ

 

هَّت الهدف إل، الهويإل األكَّديم إل، الطلبل المراهق  . : ت المفتاحيةالكلما  التوجُّ

                                                           

 .ababneh70@yahoo.com -وزارة التربية والتعليم الأردنية (*)

 . drsawalha@hotmail.com -كلية التربية -جامعة اليرموك (†)
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The Relationship between the Goal Orientations and the Academic 

Identity Styles among Adolescent Students in Irbid District 

Abstract: 

 This study aimed at exploring the relationship between the goal 

orientation, (GO) and the academic identity styles among adolescent students 

in Irbid district. The sample of the study consisted of (770) male and female 

students from the eighth and eleventh grades at the Directorate of Education 

in Irbid District for the academic year 2018/2019; the second semester. The 

students were chosen randomly and in a stratified manner.  They were applied 

to the Goal Orientation Scale and the Academic Identity Scale. The results 

showed that the level of mastery-approach goals came first and with a high 

degree, followed by performance –approach goals and performance – 

avoidance goals in the second and third place respectively. The results also 

showed that the level of achievement Identity came in the first place with a 

high degree, then came moratorium identity and foreclosure identity in the 

second and third place respectively with a medium degree. Finally came the 

diffusion identity style with a low degree. In addition, the results showed a 

correlation relationship statistically positive between the mastery-approach 

goals and the achievement academic identity on the other hand. Besides, a 

negative correlation relationship significant with the style of diffused identity. 

They also showed a positive correlation relationship statistically significant 

between performance- approach goals on one hand and the style of identity 

(achievement, foreclosure, moratorium, diffused).Moreover, there has been a 

statistically significant positive relationship between  performance – 

avoidance goals on one hand and the foreclosure moratorium and diffused 

academic identity styles on the other hand.  

                                   

Keywords: Academic Identity, Goal Orientation, Adolescent Students 
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 مقدمةال
ُتَعدُّ مرحلة المراهقة من المراحل االنَّتقالية الحرجة في حياة اإلنسان، ففيها الكثير 
من التغيرات الفسيولوجية والنفسية التي تطرأ في حياة الشخص المراهق وخاصة في 
فهم هويته؛  لهكلهع تعهددت وتنولت الدراسههههههههههههههات التي رة ت للو هك  المرحلة التطورية 

 واالنَّتقالية ةمًّا ونولا.
(، Erikson, 1968ومن الكين بحثوا في المراحل االنَّتقالية للمراهقة إريةسهههون  

الي، ةمها  اقترحالهك   مفهوم تشههههههههههههههةيهل الهويهَّة من خمو نلريته؛ في النمو النف  اجتمهَّ
ل الهويَّة للو أنَّها لملية تطور تفدأ في الطفولة وتسههتمَّر طيلة  ترة فوصههع لملية تشههةُّ

ة تحههد  في مرحلههة  حيههاة الفرد، مك ةون ام مههة المرة يههة للهويههة مقههافههل صههههههههههههههرا  الهويههَّ
 المراهقة.

( بالتوسهك في مراحل إريةسون للهوية مقافل Marcia, 1980ثم قامت مارشهيا  
صههههرا  الهويَّة، مفترأههههةم أنَّ اممر لي  مجرد أ مة فين تحقيق الهويَّة وتشههههتت الهويَّة، 

ي؛ ة أكثر تمَّاي ام من ِقفل الفرد بمسهتو  االسهتكشاو وااللت ام بالهويَّة. وللولكن هك  الفتر 
ة، ةههالهويهَّة العرقيهة، والهويهَّة القيهاديههة، ومن  ا مختلفههة من الهويههَّ اقترحهت مهارشههههههههههههههيهها أنَّوالههم

 أمنها أيأا الهويَّة امكاديميَّة.
ة ولهههها دور  ة امكهههاديميهههَّ ور ةفير في تطومن المفهههاهيم التي لهههها لمقهههة بهههالهويهههَّ

هات الهدفيَّة، فعندما يقوم الطلبة فوأك أهداو منَّفسهم، فإنَّهم ينهمةون  الدافعية، التوجُّ
بالسهههلوع الك  يحقق تلع امهداو، وفي هك  المرحلة يحاولون التخلص من التأهههار  
والتناقض فين ما هم للي؛ وما يريدون الوصهوو إلي؛، لندها يختار الشخص من فدالل 

المتههاحههة لتحقيق الهههدو، ويختههار اسههههههههههههههتراتيجيههات  فههديلههةم لوأهههههههههههههها لن تلههع  السههههههههههههههلوع
 (.,Ames 2991االستراتيجيات غير الفعالة في تحقيق أهداف؛  
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 الهويَّة األكاديميَّة: 
أنَّ الفرد يشههههههههههد في فداية  (Berzonsky & Kulk, 2005) ير  اريةسهههههههههون 

شههههاو ام مة للو لملية اسههههتكمرحلة المراهقة أ مة نفسهههية تتعلق فهويت؛، وتنطو  هك  
الفرد المراهق لههكاتهه؛ محههاوالم فهمههها، ومهها تحتو  هههك  الههكات من قيم ومعتقههدات وملههاهر 
سههههههههههههههلوةيهة، ويرافق ههك  العملية حالة من لدم االت أن االنَّفعالي، ولملية تقييم من لدة 
 فهدالهل محتمَّلهة من أجهل فهم كاته؛، ونتيجهة لههاتين العمليتين  االسههههههههههههههتكشههههههههههههههاو ولملية
التقييم(، فههإنَّ الفرد يقوم  فههدمم قيم ومعتقههدات وأهههداو جههديههدة في فهمهه؛ الجههديههد لههكاتهه؛، 

 .ويصبح ملت ما فهكا الفهم الجديد لكات؛
( االسهههتكشهههاو وااللت ام أهههمن أوأههها  Marcia, 1980وقد أهههم نت مارشهههيا  

يا إلو أنَّ مارشالهويَّة امربعة:  المأطربة، والمعلَّقة، والمغلقة، والمحقَّقة(. ةما أشارت 
توطيد الهويَّة وتع ي ها يعتِمد للو درجة االسهههههههههتكشهههههههههاو وااللت ام. وفيما يلي أوأههههههههها  

 الهويَّة التي اقترحتها مارشيا:
(: وتتأمن  استكشافما متدنيما، والت امما Diffused Identityالهويَّة المأطربة   .2

لو لدم وجود اهِتمام فيما  متدنيما( ويميل أصحا  هكا النمط إلو لدم االكترا  وا 
 يتعلق بقأايا الهويَّة.

(: وتتأمن  استكشافما متدنيما، والت امما Foreclosed Identityالهويَّة المغلقة   .1
لاليما( ويتمَّي   أصحا  هكا النمط بامنَّغمق الكهني، والصمبة النفسية. ولديهم إلت ام 

فراد و لها. ويتفنو امبشةل غير مقصود بمجمولة من امهداو والقيم دون استكشا
 في هكا النمط قوالد وقوانين، وخيارات ومعتقدات اآلخرين دون سؤاو.
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(: وتتأهههههههمن  اسهههههههتكشهههههههافما لاليما، والت امما Moratorium Identityالهويَّة المعلَّقة   .3
ا(، وامفراد في ههكا النمط يقومون فتقييم نهاقهد للفدالل المرتبطة فخيارات الحياة  متهدنيهم

 الهامة.
(، وتتأههههههههههمن  اسههههههههههتكشههههههههههافما لاليما، والت امما Achieved Identityهويَّة المحقَّقة  ال .4

 لاليما(، وفي هكا النمط يتحقق تطور الهويَّة.
د فناء الهويَّة امكاديميَّة فوأوح في امد  النفسي إال  في لام   (، 1002لم يتحد 

اWas & Isaacson, 2008حي  طوَّر ةل من وا  واساكسون   لقيا   ( نموكجم
أنَّماط الهويَّة الخاصة بامكاديميين. وقد لرَّفا الهويَّة امكاديميَّة: بأنَّها وجهة نلر المرء 
لنفس؛ في اموساط امكاديميَّة ةما هو مفيَّن في اختيارات الفرد والت ام؛ بأدوار المدرسة 

يصام للتمَّيي  فين اموأ مكاديميَّة ا  اوقيمها وأهدافها، وقد ُصمِ م هكا المقيا  ِخص 
(، Diffused Academic Identityامربعة للهوية: الهويَّة امكاديميَّة المأطربة  

والطال  وفقام لهكا النمط ُيلِهر افتقارما إلو االلت ام فهويت؛ امكاديميَّة واستكشافها، وغالبام 
اصة، والهويَّة الخما يةون مصحوبما بالتباطؤ والمماطلة التي تتعلق بالقرارات امكاديميَّة 

(: والطال  وفقما لهكا النمط Moratorium Academic Identityامكاديميَّة المعلَّقة  
ٌد، ويحاوو الوصوو إلو استنتاجات حوو قيِم؛  غيُر قادر للو اتخاك القرار، أو متردِ 

غَلقة مامكاديميَّة وأهداف؛ من خمو االستكشاو والبح  الفالل، والهويَّة امكاديميَّة ال
 Foreclosed Academic Identity ا بالهويَّة (: والطال  وفقام لهكا النمط ُيلِهر الت امم

امكاديميَّة دون أنَّ يةون منخرطما بشةل فالل في استكشاو الهويَّة، والهويَّة امكاديميَّة 
(: والطال  وفقام لهكا النمط يةون قد طور Achieved Academic Identityالمحقَّقة  

الت امما بمجمولة من القيم امكاديميَّة بعد فترة من االستكشاو الفالل. وقد تمَّ اختيار 
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هك  التصنيفات فناءم للو أوأا  الهويَّة التي اقترحتها مارشيا  محاسنة والعلامات، 
1022.) 

وتؤثر الهويَّة امكاديميَّة للطلبة للو طريقة تفاللهم مك فيلة التعلُّم، ةما أنَّها من 
دات امنَّماط السلوةية للطلبة في سياقات التعلُّم وللو اتخاك القرارات امكاديميَّة  أهمِ  محدِ 
الخاصة فهم، ممَّا يعني أنَّها مؤثٌر واأح للو مساراتهم ومخرجاتهم التعليميَّة، لكلع 

نشغاو ُينلر إلو الهويَّة امكاديميَّة للو أنَّها مؤثٌر في التحصيل امكاديمي وامداء واال
هات الهدفيَّة وأهداو التعلُّم والطموحات امكاديميَّة ومستو  الدافعية  بمهام التعلُّم والتوجُّ

 Howard, 2003 .) 
والهويَّة امكاديميَّة هي طريقة فهمِ الفرد لكات؛ من خمو تفالل؛ مك الفيلة امكاديميَّة 

علُّم، ةما ملها للو خفرات التالتي ينتمَّي إليها أو المؤسسة التربوية التي يحصل من خ
أنَّ الهويَّة امكاديميَّة من العوامل المؤثرة في التصورات الكاتية الفردية حوَو الفاللية 
والقدرة والنجاح في أداء المهام امكاديميَّة المعطاة والوصوو إلو أللو درجات التحصيل 

 Bal, 2014 .) 
هات الهدفيَّة:  التوجُّ

، قيقهالتحو سالولون ةل  ايت ِفعمم يسعو امفراد لفلوغها، داو مستقفمهُتعتفر ا
ا منلِ مما لسلوع اليهاون ةل  الجهد للوصوو إلكيفو ن رد  فهي تتأملف، وتعتفر أيأم

د ما يج  إنَّجا  ، والطريقة التي سوو ُتتَّبك،  أغراض ومهمات ومعايير من خملها تحد 
 (. 1002ما ينشد  الفرد  ال غوو، والكيفية التي سوو ُتطفَّق فها وصوالم إلو 

هات الهدفيَّة تؤد  دورما بار ما في تنمية الدافعية الكاتية، حي  يقوم الطلبة  إنَّ التوجُّ
مهم في لملية التعلُّم    ,Elliot & Churchففناء أهداو كاتية يتمَّ من خملها تقويم تقدُّ



 

424244 

 

 الوأك الراهن، وما (. ةما تقوم امهداو فدفك الطلبة لخفض التناقض فين1997
 (.(Maehr, 1989يرغفون أنَّ يةونوا للي؛ مستقفمم 

ة للتوجُّهات الهدفيَّة، ومن هك  التعريفات تعريع آم    هناع تعريفات لدَّ
 Ames,1992 هات الهدفيَّة بأنَّ؛ نمط متكامل من االلتقادات (، الك  ير  التوجُّ

  (1998,المقصود. ةما لر فها ونت ووأسالي  الع و واالنَّفعاو، التي تنتم السلوع 
Wentzel بأنَّها تمَّثيمت لقلية ِلما يرغ  امفراد في تحقيق؛، وأنَّ وليفتها توجي؛ )

هات الهدفيَّة  Dweckالسلوع نحو الوصوو إلو هك  النتالم. أم ا دويع  فتعرِ و التوجُّ
ل في مواقع  Cornاإلنَّجا    بأنَّها: السعي المستمَّر من امفراد ةبعد شخصي مفأَّ

& Slocum,2001 Walle .) 
هات الهدفيَّة بأنَّها: تمَّثيمت لقلية 1002أم ا ال غوو   ( فقد لرَّو التوجُّ

لملتقادات، والتصورات، واالدراكات، والتفسيرات، والوجداني ات، والتفأيمت، والرغبات 
وتحديد  واستثارت؛ واختيار نول؛واالهتمامات، التي تعمل للو تحريع السلوع اإلنَّجا  ، 
ت؛ واستمَّرار  إلو حين تحقيق الهدو.  صيغت؛ ومستو  شد 

وتختلع توجُّهات الطلبة نحو اإلنَّجا ، فبعض الطلبة ُيلهرون اهتمَّامما ةفيرما 
بعملية التعلُّم كاتها ويعتفرونها كات قيمة بحدِ  كاتها، فينما ُيلهر البعض اآلخر اهتمامما 

صوو للو درجات  مرتفعة  وةس  النتالم النهالي ة للمهمة كاتها، وأحةامما بالسعي للح
 .(Dewck,1986) مملممة للو قدرات الفرد مقارنة باآلخرين

يت أح مم ا سفق أنَّ أسبا  انهماع الطلبة في التعلُّم يرتبط بطفيعة أهداو اإلنجا  
التي يتفنونها، فعلو سفيل المثاو ربما يختار الطلبة المشارةة واالنخراط في أنشطة 
دة للحصوو للو المةافأة الخارجية أو لتطوير مهاراتهم وقدراتهم، أو إللهار أنَّهم  محد 
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قهم للو اآلخرين، أو لن طريق محاولة تحقيق النجاح ففكو أقل  أكةياء لن طريق تف و 
 (.(Ames,1990جهد 

هات امهداو منها الثنالية والثمثية والربالية، ومن  ة تصنيفات لتوجُّ وقد وردت ِلد 
 هك  التصنيفات: 

( الك  يشير إلو نمطين من توجُّهات امهداو، Ames, 1992تصنيع آم    -2
ين الكتسا  مهارات جديدة، اموو: أهداو اإلتقا ن والتي تصع امفراد الُمجدِ 

 ، لون المهمات التي تحتو  للو تحد   ويحاولون فهمما أفأَل لما يدرسون؛، ويفأ 
ويميلون إلو االستقملية في التعلُّم واإلندماج في المهمات التعليمية. أم ا النمط 

ن بمقارنة أدالهم بأداء الثاني: أهداو امداء التي تصع امفراد الكين يهتمَّو 
لهارها، ويندمجون في التفةير  اآلخرين، ويرغفون في الفرهنة للو قدراتهم وا 
بالقدرة أكثر من التفةير في المهمة، وتترة  استراتيجياتهم في حفظ الحقالق 
 واالهتمَّام بما يعتقدون؛ هامًّا واالستفادة من؛ في تحقيق مستويات أللو من أقرانهم.

هات امهداو، (Dweck, 1986تصنيع دويع  -1 ( حي  افترض نمطين من توجُّ
( وتعة  الترةي  للو تطوير Mastery Goalsالنمط اموو: أهداو التعلُّم  

تقان المهارات الجديدة. أم ا النمط  الكفاءة لن طريق تحسين مستو  القدرة وا 
( والك  يعة  محاولة تجنُّ  Performance Goalsالثاني: أهداو امداء  

امحةام السالبة للكفاءة والسعي للحصوو للو أحةام إيجافية لنها، ومحاولة 
 إلهار القدرات ولدم فقدان الثقة فها.

هات الهدفيَّة إلو Elliot & Church,1997وصن ع اليوت وتشارش   -3 ( التوجُّ
هات دافعية إقدامي؛ موِجبة، حي   ثمثة أنماط رليسية هي: أهداو إتقان، وهي توجُّ

فرد للوصوو إلو الكفاءة من خمو معايير داخلية ترتبط في إتقان المهمة، يسعو ال
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  كِ ري، جفةومية مداقت إجُ هاوتأم ا النمط الثاني فهو: أهداو أداء اإلقدام وهي 
، من خمو مقارنت؛ مك اآلخرين، وأخيرما النمط جيةرلخام امحكااللو رد لفافها 

ها ةِ   ت دافعية تجنُّفي ة كات قيمة سالبة، وير الثال : أهداو أداء تجنُّ ، وهي توجُّ
 الفرد للو تجنُّ  الفشل وتجنُّ  ألراض النقص والعج  واإلحراج من اآلخرين. 

-( فإأافة نمط  رابك  وسمِ ي بأهداو إتقانPintrich,2000رش  فينتبعد كلع قام  -4
و تجنُّ  أإحجام، وهنا يرةِ   الفرد للو تجنُّ  التوقعات السالبة لحدو  التعلُّم 

 الفشل خوفما من لدم الفهم ةتجنُّ  اكتسا  مهارة متعلَّمة.
 & Elliotومغراض الدراسة الحاليَّة تمَّ التمَّاد تصنيع اليوت وتشارش  

Church,1997 هات إقدام، -الك  يتأمن ثمثة أنَّماط وهي:  إتقان الهدفيَّة( للتوجُّ
 ثر انتشارما.تجنُّ (، وكلع لكون؛ أك-اإلقدام، وأداء-وأداء

 الدراسات السابقة
بالرجو  إلو امد  التربو  والدراسات السابقة، وجد الباحثان بعض الدراسات 
كات العمقة بموأو  الدراسة الحاليَّة، حي  أجر  وا ، والحارثي وستاع أودين 

( دراسة في Was, Al-Harthy, Stack-Oden & Isaacson, 2009وأي اكسون  
الواليات المتحدة اممريةية هدفت إلو تعرُّو العمقة فين التوجُّهات الهدفيَّة والهويَّة 

نت لي نة الدراسة من   لد امكاديميَّة  من طلبة  ( طالبما وطالبةم 404طلبة الجامعة. تكوَّ
ت الهدفيَّة االجامعة اختيروا لشواليام. ولتحقيق هدو الدراسة، تمَّ استخدام مقيا  التوجُّه

ومقيا  وأك الهويَّة امكاديميَّة. فْينت النتالم وجود لمقة ارتباطيَّة موجبة فين 
هات الهدفيَّة إقدام  إتقان من جهة وبْين تحقيق الهويَّة امكاديميَّة لد  الطلبة -التوجُّ

 الجامعيين.
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( في الواليات المتحدة Kaplan & Flum, 2010أم ا دراسة ةافمن وفلوم  
اممريةية فقد هدفت للو تعرو العمقة فين التوجُّهات الهدفيَّة وأسالي  تشةيل الهويَّة. 
استخِدمِت الدراسة المنهجية الوصفية الناقدة المستندة إلو مراجعة امدفيات والدراسات 

نت لي نة الدراسة من   مة. تكوَّ ( دراسة 24السابقة المنشورة في المجمت العلمية المحةَّ
تمَّ الحصوو لليها بالرجو  إلو قوالد الفيانات النفسية والتربوية. ولتحقيق هدو سابقة 

الدراسة، تمَّ استخدام تحليل المحتو . ةشفِت النتالم لن وجود لمقة ارتباطيَّة موجبة 
نهاء الهويَّة، ةما ألهرت النتالم وجود  فْين التوجُّهات الهدفيَّة اإلتقانية وبْين تحقيق وا 

هات الهدفيَّة امدالية وبْين تشتت الهويَّة.لمقة ارتب  اطيَّة موجبة فْين التوجُّ
 & Hejazi, Lavasani, Amaniقام حجا  ، والفاساني وأم اني ووا   

Was, 2012 هات الهدفيَّة ( فإجراء دراسة في إيران هدفت إلو تعرُّو العمقة فْين التوجُّ
 ة امكاديميَّة لد  الطلبة المراهقين.والتحصيل امكاديمي من جهة وبْين وأك الهويَّ 

نت لي نة الدراسة من   ( طالبما وطالبمة من طلبة الصع اموو الثانو  اختيروا 302تكوَّ
هات الهدفيَّة ومقيا  الهويَّة  لشواليام. ولتحقيق هدو الدراسة، تمَّ استخدام مقيا  التوجُّ

البة فْين لنتالم وجود لمقة ارتباطيَّة سامكاديميَّة والسجمت امكاديميَّة للطلبة. فيَّنت ا
ْينت النتالُم إقدام(. ةما ف –الهويَّة امكاديميَّة المشتَّتة وبْين التوجُّهات الهدفيَّة  إتقان 

تجنُّ (  –وجود فروق في مستو  الهويَّة امكاديميَّة المشت تة والتوجُّهات الهدفيَّة  إتقان 
 ةور.ُتع   لمتغيِ ر الجن  ولصالح الكُّ 

 ,Dekker, Krabbendam, Leeوفي دراسة قام فها دةر وآخرون  
Boschloo, de Croot,& Jolles, 2013 )  هدفت إلو التحقق من الفروق الفردية

فين الجنسين والمرحلة الدراسية في توجهات امهداو خمو مرحلة المراهقة لد  طلبة 
( 920لينة الدراسة من   ( لاما في هولندا، تكونت29-20تراوحت ألمارهم فين  
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( لاما، والثانية 24-20طالبا وطالبة تم تقسيمهم إلو مجمولات لمرية ، امولو فين  
( لاما ، ألهرت نتالم الدراسة ان االنا  تفوقن للو الكةور في توجهات 29-24فين  

 -ةما ألهرت النتالم أيأا ان توجهات امهداو من نو   إتقان(، إقدام -اهداو  إتقان
مك التقدم في العمر لد  المراهقين، فينما يرتفك مستو  توجهات  مستواهاقدام( يقل إ

 تجنُّ ( .-امهداو من نو   أداء
( إلو التعرو للو الهوية المهنية 1024ةما هدفت دراسة ال بيد  والكحالي  

لطلبة الصفين التاسك والعاشر بمدار  التعليم العام بسلطنة لمان، وةان من أمن 
ها التعرو إلو الفروق في الهوية حس  متغير الفصل الدراسي، تم استخدام مقيا  أهداف

الهوية المهنية لطلبة الصع التاسك والعاشر ومقيا  القلق، تكونت لينة الدراسة من 
( من الصع العاشر ، 221( من الصع التاسك و  243( طالبما وطالبمة منهم  122 

كات داللة إحصالية في مجاالت الهوية  المنج ة،  ةان من نتالم هك  الدراسة وجود فروق 
والمؤجلة، والمقيدة( تع   لمتغير مستو  الصع الدراسي ولصالح طلبة الصع العاشر 

 ، ولدم وجود فروق كات داللة إحصالية لمجاو الهوية المأطربة.
( فدراسة في الواليات المتحدة اممريةية هدفت إلو التعرُّو Bal, 2014قام باو  

و مستو  الهويَّة امكاديميَّة لد  الطلبة المجلين من وجهة نلر الطلبة أنَّفسهم وأولياء لل
نت لي نة الدراسة من   ( فردام من الطلبة وأولياء اممور 14اممور والمعلمين. تكوَّ

( معلمين. ولتحقيق هدو 2( طم  وطالبات و 2( ولي أمر  و 21والمعلمين، منهم  
دام االستبانة. فْينت نتالم الدراسة أنَّ مستو  الهويَّة امكاديميَّة لد  الدراسة، تمَّ استخ

الطلبة المجلين ةان منخفأام. ةما فْينت النتالم لدَم وجود فروق ُتع   إلو العمر 
 والجن  في مستو  الهويَّة امكاديميَّة لد  الطلبة المجلين.
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راسة في ترةيا هدفت ( دOral & Ozgungor, 2015أجر  أوراو وأو غونغور  
إلو التعرُّو للو العمقة فْين التوجُّهات الهدفيَّة وبْين وأك الهويَّة لد  الطلبة 

نت لي نة الدراسة من   ( طالبام وطالبة من الطلبة الجامعيين اختيروا 424الجامعيين. تكوَّ
هات الهدفيَّة و  قيا  وأك ملشواليام. ولتحقيق هدو الدراسة، تمَّ استخدام مقيا  التوجُّ

هات  هوية امنَّا. ألهرِت النتالم وجود لمقة ارتباطيَّة موجبة ودالة إحصاليام فين التوجُّ
هات-الهدفيَّة  إقدام   إتقان( وبْين تحقيق الهويَّة، ووجود لمقة ارتباطيَّة موِجبة فْين التوجُّ
 تجنُّ ( وبْين تشتُِّت الهويَّة.-الهدفيَّة  أداء 

( فدراسة في الواليات Grred & Hennessy, 2016 قام غريد وهينيسي 
المتحدة اممريةية هدفت إلو التعرو للو العمقة فْين التوجُّهات الهدفيَّة وبْين الهويَّة 

نت لي نة الدراسة من   ( طالبام وطالبة من الطلبة 122المهنية لد  الطلبة الجامعيين. تكوَّ
لهدفيَّة الدراسة  تمَّ استخدام مقيا  التوجُّهات االجامعيين اختيروا لشواليام. ولتحقيق هدو 

ومقيا  الهويَّة امكاديميَّة. ةشفت نتالم الدراسة لن وجود لمقة ارتباطيَّة موجبة فْين 
هات الهدفيَّة  أداء  الم وجود لمقة فيَّنِت النتةما تجنُّ ( وبْين االلت ام بالهويَّة.  -التوجُّ

ويتهم إتقان( وبْين تحقيق الطلبة له-هات الهدفيَّة  إقدام ارتباطيَّة موجبة فْين التوجُّ 
 امكاديميَّة.

؛ الهدفي امكثر 1024ةما قامت أفو فوو   ( فدراسة تناولت فيها مستو  التوجُّ
نت فلسطين، حي   ت –شيولما في المرحلتين اإللدادية والثانوية في منطقة المثل   كوَّ

بمة تمَّ اختيارهم من مناطق المثل  في فلسطين ( طالبما وطال324لي نة الدراسة من  
هات امهداو الُمَعد  من ِقفل أفو غ او  وُطفِ ق لليهم مقيا  المناخ الصفي ومقيا  توجُّ

؛ إتقان 1023وآخرون   ؛ امكثر شي –(، وقد ألهرت النتالم أنَّ توجُّ ، ولاإقدام هو التوجُّ
؛ أداء ؛ أداء  -ثم تم  توجُّ ق تجنُّ ، ةما ألهرت النتالم لدم وجود فرو  –إقدام ، ثم توجُّ
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هات امهداو.  ةما  دالة إحصاليام ُتع   لمتغيِ ر الجن  في أ ِ  مجاو من مجاالت توجُّ
ا وجود فروق دالة إحصاليا في متغير المرحلة الدراسية في جميك  ألهرت النتالم أيأم

 مجاالت توجهات امهداو لصالح المرحلة اإللدادية.
(، التعرُّو للو التوجُّهات الهدفيَّة 1024دراسة التي أجراها الرومي  وهدفِت ال

نت لي نة الدراسة من   ( طالبما وطالبمة. تمَّ 222ولمقتها بأسالي  المعاملة الوالدية. تكوَّ
اختيارهم بالطريقة المتيسرة من طلبة الصفوو السابك والتاسك والحاد  لشر، من 

م ة فني ةنانة في امردن. ولتحقيق هدو الدراسة تمَّ استخداالمدار  التابعة لمديرية تربي
هات الهدفيَّة المطوَّر من أفو غ او وآخرون   ( ومقيا  امسالي  1023مقيا  التوجُّ

(. أشارت نتالم الدراسة أنَّ مستو  1024الوالدية المطوَّر من قفل جرادات والجوارنة  
هات الهدفيَّة إتقان -اءلمرتبة امولو وبدرجة مرتفعة ثم جاء بعد  أدإقدام جاء في ا-التوجُّ

ا فينما ةاَن مجاو أداء   تجنُّ  في المرتبة امخيرة وبدرجة –إقدام وبدرجة مرتفعة أيأم
متوسطة ةما أشارت نتالم الدراسة إلو وجود فروق كات داللة إحصالية في مجالي 

انو  لصالح الصع إقدام فين الصع السابك والصع اموو الث-إقدام وأداء –إتقان 
 السابك.

هدفت للتعرُّو إلو أنَّماط الهويَّة ( فدراسة 1022وقام محاسنة والعلامات  
امكاديميَّة السالدة لد  طلبة الجامعة الهاشمية في امردن، ولمقتها بالتحصيل الدراسي 
نت لي نة الدراسة من  لد  الطلبة في أوء متغير  الجن  والمستو  الدراسي، تكوَّ

( طالبام وطالبمة من طلبة الجامعة الهاشمية تمَّ اختيارهم بالطريقة العشوالية 420 
لت  رة. ولجمك فيانات الدراسة تمَّ استخدام مقيا  أنَّماط الهويَّة امكاديميَّة. وتوصَّ المتيسِ 
لت إلو  الدراسة إلو أنَّ نمط الهويَّة امكاديميَّة المحقَّقة هو النمط السالد، وةكلع توصَّ
وجود فروق دالة إحصاليام في نمط الهويَّة امكاديميَّة المأطربة ُتع   لمتغيِ ر جن  
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الطال  لصالح الكةور، ووجود فروق دالة إحصاليام في نمط الهويَّة امكاديميَّة المحقَّقة 
 ُتع   لمتغيِ ر جن  الطال  لصالح اإلنا .

ن التوجُّهات الهدفيَّة ( إلو الكشع لن العمقة  في1022وهدفت دراسة الع ام  
والحاجة إلو المعرفة لد  الطلبة المراهقين في مدار  قصبة إربد ، وقد تمَّ استخدام 
هات الهدفيَّة ومقيا  الحاجة إلو المعرفة،  مقياسين لتحقيق أهداو الدراسة، مقيا  التوجُّ

نت لي نة الدراسة من   الحاد  ( طالبما وطالبمة من الصع السابك والتاسك و 400تكوَّ
وجهات مستو  التأظهرت النتالم أن   لشر، تمَّ اختيارهم بالطريقة العشوالية الطبقية ،

 -تقانإالهدفية لد  الطلبة  المراهقين جاء ما فين المرتفك  والمتوسط، حي  جاء مجاو 
إقدام فالمرتفة الثانية  فمستوى  -أداءو ومجا، إقدام فالمرتفة امولو فمستوى مرتفك

تجنب فالمرتفة الثالثة  فمستوى متوسط. وكشفت نتالم الدراسة  -أداءو اومج، متوسط
لن فروق دالة إحصاليما لدى الطلفة المراهقين ُتعزى لمتغيِ ر الجنس في جميك 

ولصالح اإلناث ، تجنب-إقدام وأداء-وجاءت الفروق لصالح الذكور في أداء، المجاالت
 إقدام.-في إتقان

في الواليات المتحدة اممريةية دراسة هدفت  (Maberry, 2018وأجر  مافير   
هات الهدفيَّة لد  الطلبة الجامعيين ولمقتها بالهويَّة الرياأية لديهم.  إلو تعرُّو التوجُّ

نت لي نة الدراسة من   ( طالبام وطالبمة من الطلبة الجامعيين اختيروا لشواليام. 442تكوَّ
اأية. توجُّهات الهدفيَّة ومقيا  الهويَّة الريولتحقيق هدو الدراسة، تمَّ استخدام مقيا  ال

هات الهدفيَّة اإلتقانية وبْين تحقيق  فيَّنِت النتالم وجود لمقة ارتباطيَّة موجبة فْين التوجُّ
 الهويَّة الرياأية لد  الطلبة الجامعيين.

لدم وجود دراسات لربية وقلة  لسافقةا تسارادلا اضرستعا وخم  م يمحظ
هات الهدفيَّة وأنَّماط الهويَّة امكاديميَّة  الدراسات امجنفية التي تناولت العمقة فين التوجُّ
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لد  الطلبة المراهقين، حي  لم نجد أيَّة دراسة لربية  حس  للم الباحثان( تناولت 
لة التي عض الدراسات القليالمتغيران بطريقة مباشرة ولمرحلة المراهقة، إنما ةان هناع ب

تناولت الهويَّة امكاديميَّة ولكن مك متغيرات مختلفة  ةالتحصيل الدراسي والحاجة إلو 
هات الهدفيَّة ومن هك  الدراسات: دراسة محاسنة والعلامات  المعرفة ولي  التوجُّ

ن ( ، أما الدراسة الحالية  فقد تناولت  العمقة في1022(، ودراسة الع ام  1022 
هات الهدفيَّة وأنَّماط الهويَّة امكاديميَّة لد  الطلبة المراهقين، وبالنسبة للدراسات  التوجُّ

هات الهدفيَّة وأنَّماط الهويَّة امكاديميَّة وهي  -امجنفية التي بحثت العمقة فين التوجُّ
  للو ةةان معلمها يرةِ   للو المرحلة الجامعية فقط فينما الدراسة الحالية تر  -قليلة

  ممرحلة المراهقة في تشةيل هوية المراهق امكاديميَّة ، وللي؛ فقد استفاد الباحثان 
 نتالجها.  بمشةلة الدراسة وإلحساا رةوفلفي  لسافقةا تسارادلا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها
يواج؛ الطلبة أثناء مسيرتهم الدراسية وبعد وصولهم إلو مرحلة المراهقة الكثير 

الأغوطات النفسية واالجتمالية التي تتعلق بالتقاداتهم حوو هويتهم من التحديات و 
، ومن خمو لمل الباحثان في الميدان التربو  والجامعي ةمدرسين المستقفليةامكاديمي ة 

لفترة  طويلة  الحلا وجود تباين واختمفات فين الطلبة في التقاداتهم حوو هويتهم 
فوأوح  وثقة ، ومنهم لي  لدي؛ اية معلومات  او امكاديمي ة ، فمنهم من يتحد  لنها 

التقادات  لنها وبعأهم يتحد  لن هويت؛ امكاديمي ة فلغة اآلخرين وتوجيهاتهم ل؛، 
لكلع ةان ال فد من دراسة بعض المتغيرات التي ربما لديها تفسير لهكا التباين واالختمو 

 في نلرة المراهق حوو هويت؛ امكاديمي ة.
شةلة الدراسة الحاليَّة من نتالم دراسات سابقة مثل دراسة وا  وقد انفثقت م

 ,Oral & Ozgungor( ودراسة أوراو وأو غونغور  Was, et al., 2009وآخرون،  



 

424244 

 

اللتان حاولتا تعرُّو العمقة فين التوجُّهات الهدفيَّة والهويَّة امكاديميَّة لد  طلبة ( 2015
جاءت هك  الدراسة لمحاولة البح  في العمقة فْين التوجُّهات الهدفيَّة  لكلعالجامعة، 

والهويَّة امكاديميَّة لد  الطلبة المراهقين، وتحديدام، تتمثَّل مشةلة الدراسة الحاليَّة في 
 محاولة اإلجابة لن امسللة التالية:

التعليم في لتربية و ما مستو  التوجُّهات الهدفيَّة لد  الطلبة المراهقين في مديرية ا -0
 قصبة إربد؟

ما مستو  أنَّماط الهويَّة امكاديميَّة لد  الطلبة المراهقين في مديرية التربية والتعليم  -8
 في قصبة إربد؟

( فْين التوجُّهات α = 0.02هل توجد لمقة كات داللة إحصالية لند مستو  الداللة   -3
التعليم في لبة المراهقين في مديرية التربية و الهدفيَّة وأنَّماط الهويَّة امكاديميَّة لد  الط

 قصبة إربد؟
( فين α = 0.02هل توجد فروق كات داللة إحصالية لند مستو  الداللة   -4

المتوسطات الحسافية الستجابات أفراد لينة الدراسة للو فقرات مقياسي  التوجهات 
ربية والتعليم رية التالهدفية، ومستو  الهوية امكاديمي ة لد  الطلبة المراهقين في مدي

 في قصبة إربد تع   مثر متغير  الجن ، والمستو  الصفي  ثامن، أوو ثانو (؟
 أهمية الدراسة 

ين فتستمدُّ الدراسة الحاليَّة أهميتها من أهمية موأولها وهو معرفة العمقة 
هات الهدفيَّة وأنَّماط الهويَّة امكاديميَّة لد  الطلبة المراهقين في  ديرية التربية مالتوجُّ

 والتعليم في قصبة إربد وتتمثَّل هك  امهمية من خمو تناولها جانفين مهمَّين هما: 
  ُم؛ الدراسهههههههههههههة من معلومات  امهمية النلرية: تفدو امهمية النلرية من خمو ما ُتقدِ 

ههات الههدفيهَّة وأنَّماط الهويَّة  جهديهدة إلو المعرفهة اإلنَّسههههههههههههههانيهَّة حوو العمقهة فين التوجُّ
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امكاديميَّة لد  الطلبة المراهقين في مديرية التربية والتعليم في قصهههههههبة إربد تسهههههههاهم 
الهويههة االكههاديميههة للطلبههة  في الكشههههههههههههههع لن مسههههههههههههههتو  التوجهههات الهههدفيههة وأنمههاط

ا في توليع ما ُةِتَ  من أد   نلر   المراهقين، وقد تسهاهم نتالُم هك  الدراسههة ايأههم
 في تفسير العمقة فين متغيرات الدراسة الحاليَّة.

  امهمية العملية: تفدو امهمية التطفيقية فيما يترت  للو نتالم الدراسههههههههههههههة من فوالَد
 والنفسي، وتتمثَّل امهمية التطفيقية فيما يأتي:  لملية  في الميدان التربو  

ربما يسههتفيد من نتالم الدراسههة الحاليَّة المسههؤولون التربويون من خمو الوقوو للو  -
ة لهههد  الطلبهههة مسههههههههههههههتو  العمقهههة  ة امكهههاديميهههَّ ة وأنَّمهههاط الهويهههَّ ههههات الههههدفيهههَّ فين التوجُّ

ة إربد لمسههالدة الطلبة المراهقين في تنمية مسههتو  الهويَّ  المراهقين في مديرية قصههبة
امكاديميَّة لديهم، ممَّا ينعة  إيجابام في اختيارهم السهههههههههتراتيجيات تعلُّم  فاللة  وقادرة  

 للو تحقيق أهدافهم امكاديميَّة.
؛ أنَّلار المهتمَّين، والدارسين، والباحثين إلو البح  في هكا المجاو. -  ستوجَّ
ستفادة من نتالم الدراسة في تقديم خدمات إرشادية لمجتمك الطلبة تتأمن يمةن اال -

أسههههههههالي  التكيع الناجحة، ومسههههههههالدة الوالدين في التعرو للو أسههههههههالي  التنشههههههههلة 
الوالدية المناسهبة التي من شهأنها أن تؤد  لوصوو امفناء إلو تشةيل هوياتهم التي 

 تناسفهم.
 محددات الدراسة 

ة لدراسة بالعي نة التي اقتصرت للو الطلبة المراهقين في مديريتتحدد نتالم هك  ا
(، 1022/1029التربية والتعليم في قصبة إربد الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  

د بأداتي الدراسة،  وبالتالي ال يمةن تعميم نتالجها للو طلبة المدار  امخر . ةما تتحدَّ
 فتهما مفراد لي نة الدراسة.وبدالالت صدقهما وثباتهما، ومد  مناس
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 متغيرات الدراسة
 المتغيرات التالية: للواشتملت الدراسة 

المتغيرات التصههنيفية: وتشههمل الجن   كةر، انثو(، والمسههتو  الصههفي  ثامن،  -2
 أوو ثانو (.

المتغيرات الرليسهههههههههية: وتشهههههههههمل الهوية امكاديمية  الهويَّة المأهههههههههطربة، الهويَّة  -1
قدام، أداء إ –ؤجلهة، الهويهَّة المحققهة(، والتوجههات الهدفية  إتقان المغلقهة، الهويهَّة الم

 تجن (. –إقدام، أداء  –
 التعريفات المفاهيمية واإلجرائية 

هات الهدفيَّة: نلام من التمثيمت العقلية والمعتقدات والتصورات  التوجُّ
   وتنشيط؛ اورغبات الفرد التي تعمل للو دفك السلوع اإلنَّج والتفأيمتوالتفسيرات 

يام وُتعرَّو إجرال مستو  شدت؛ واستمراريت؛. وتحديد( Ames, 1992ر نول؛،  ختياوا
هات الهدفيَّة الُمستخدم  أنَّها للو الدرجُة التي يحصل لليها الُمستجي  للو مقيا  التوجُّ

 في هك  الدراسة. 
فهِم الفرد لكات؛ من خمِو تفالل؛ مك الفيلة  طريقةهي الهويَّة األكاديميَّة: 

امكاديميَّة التي ينتمي إليها أو المؤسسة التربوية التي يحصل من خملها للو خفرات 
الدرجة التي يحصل لليها الُمستجي   للو أنَّها (. وُتعر و إجراليام Bal, 2014التعلُّم  

 الدراسة. للو مقيا  الهويَّة امكاديميَّة الُمستخدم في هك  
ن لمديرية افعيهلتههر الشد  اههلحالثامن وا ووفههصة هلفط ن:هقيــرالماة ــلبطلا

بية والتعليم في قصبة إربد خمو الفصل الدراسي الث   ي اني من العام الدراسالتر 
1022/1029. 
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 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة وعينتها

تكون مجتمك الدراسة من طلبة الصفين الثامن امساسي واموو ثانو  في مديرية 
في قصبة إربد خمو الفصل الدراسي الث اني من العام الدراسي  والتعليمالتربية 
 ( طالبام وطالبة22420من المدار  امساسية والثانوية والبالغ لددهم  .1022/1029

 ( يوأح كلع.2جدوو  مو لين وفقام لمتغيرات الدراسة، وال
 :(2جدول )

 توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغيرات الجنس والصف الدراسي
 المجموع األول الثانوي  الثامن الجنس الصف

 4140 3240 3240 كةر

 2110 4010 4100 أنثو
 22420 4290 4240 المجمو 

 

 عينة الدراسة
تمَّ اختيارهم بالطريقة ( طالبام وطالبةم وقد 440تكونت لي نة الدراسة من  

( يوأح تو يك 1( والجدوو  %2العشوالية الطبقية من مجمو  مجتمك الدراسة فنسبة  
 أفراد العي نة.

 (:1جدول )
 توزيع أفراد العينة في ضوء متغيري الجنس والمستوى الصفي 

 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات
 46.62 359 كةر الجن 

 53.38 411 أنَّثو
 49.87 384 ثامن المستو  الصفي

 50.13 386 أوو ثانو  
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 أداتا الدراسة، ُاستخدم في هذه الدراسة أداتين، هما:  
هات الهدفيَّة : مقياس التوجُّ  أوًلا

الدراسة مقيا  توجُّهات امهداو الك  طور  أفو غ او  هك اسُتخِدم في  
ن المقيا  بصورت؛ النهالية من  1023والحمور  والعجلوني   ( لبارة، 12(، حي  تكو 

تتمُّ اإلجابة لنها وفق تدريم ليةرت الخماسي، مو لة للو ثمثة مجاالت فرلية هي: 
إقدام:  –او أهداو أداء ( لبارات، ثم مج4إقدام تكون من   –مجاو أهداو اإلتقان 

 ( لبارات.2تجنُّ  وتكون من  -( لبارات، ثم مجاو أهداو أداء9تكون من  
 صدق المقياس: 

للتحقق من دالالت صدق أداة الدراسة تمَّ التماد طريقة الصدق اللاهر  
 Face Validity  من المحةمين  22(، حي  تم لرض امداة بصورتها امولية للو )

للم النف  التربو  واإلرشاد النفسي والقيا  والتقويم ومناهم اللغة المتخصصين في 
العربية،  من ألأاء هيلة التدري  في جامعة اليرموع والجامعة الهاشمية وأخك الفقرة 

( فأللو مك امخك بعين االلتبار التعديمت %20   إجما التي حصلت للو 
صورت؛ وافق لليها، وتكون المقيا  بوالممحلات واإلأافات واستبعاد الفقرات التي لم يُ 

( من المقيا  وكلع فإجما  4( لبارة، بعد أن تم حكو الفقرة رقم  10النهالية من  
(، بعد كلع تمَّ التحقق من صدق امداة الستخراج 22( من المحةمين من أصل  9 

( 20دالالت صدق الفناء للمقيا  حي  تمَّ تطفيق؛ للو لي نة استطملية مةونة من  
طالبما وطالبمة من الصفين الثامن والحاد  لشر امساسيين من خارج لي نة الدراسة ومن 
داخل مجتمعها، وتمَّ حسا  معاممت االرتباط فين ةل  فقرة من فقرات امداة بالدرجة 
الُكليَّة للبعد الك  تنتمي إلي؛، ومعاممت االرتباط لكلِ  ُبْعد مك الدرجة الكلية للمقيا ، 

ارت الفيانات إلو أنَّ معاممت االرتباط فْين ةل  فقرة والدرجة الكلية للمجاو وقد اش
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ودالة إحصاليام، حي  تراوحت معاممت االرتباط للمجاو  موجبةالمنتمية إلي؛ ةانت 
إقدام فْين  –(، وللمجاو الثاني أداء 8190.- 0.463إقدام فْين   –اموو إتقان 

(. ةما 7470. -0.535تجنُّ  فْين   –أداء (، والمجاو الثال  0 707.-6010. 
فلغت معاممت االرتباط لكل مجاو من مجاالت المقيا  مك الدرجة الكلية للمقيا  

إقدام فقد  –(، أم ا المجاو الثاني: أداء 0.937إقدام   –ةةل، المجاو اموو: إتقان 
( يوأح 3  ( والجدوو9070.تجنُّ  فلغت   –(، والمجاو الثال : أداء 0.891فلغت  

كلع، وتجدر اإلشارة إلو أنَّ جميك قيم معاممت االرتباط ةانت كات درجات مقفولة ولم 
 يتمَّ حكو أ  من هك  الفقرات.

 

 :(1جدول )
قيم معامالت ارتباط الفقرة بالبعد الذي تنتمي اليه لمقياس التوجهات الهدفية ومعامالت 

 ارتباط ابعاد المقياس بالدرجة الكلية له

 
  

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
الفقرة مع 

 البعد
 اًلبعاد

معامل ارتباط 
البعد بالدرجة 

 الكلية 

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
 اًلبعاد الفقرة مع البعد

معامل ارتباط 
البعد بالدرجة 

 الكلية
2 .811**  

 البعد اموو: 
 إقدام –إتقان 

 
 

.937** 
 

22 .642**   
1 .819** 21 .675** 
3 .797** 23 .616** 
4 .808** 24 .625** 
2 .669** 22 .707** 
 البعد الثال : **709. 22 **463. 2

 تجن  –أداء 
 
 

.907** 
 البعد الثاني: **616. 4

 إقدام –أداء 
 
 

.891** 

24 .653** 
2 .677** 22 .535** 
9 .601** 29 .735** 
20 .649** 10 .747** 
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 دًلًلت ثبات المقياس
للتحقق من دالالت ثبات أداة الدراسة تمَّ حسا  الثبات باستخدام طريقة    

، وتمَّ حسا  العمقة فين التطفيقين اموو Test-Retest)التطفيق وا لادة التطفيق  
(. ةما تمَّ تطفيق معادلة ةرونباخ Personوالثاني باستعماو معامل ارتباط فيرسون  

 Internal( الستخراج معامل االتِ ساق الداخلي  Cronbach Alphaألفا  
Consistency )يوأح كلع.4وامداة ةةل، والجدوو   لألبعاد ) 

 :(4جدول )
قيم ثبات مقياس التوجهات الهدفية بطريقتي اعادة اًلختبار واًلتساق الداخلي )كرونباخ 

 الفا(
 كرونباخ الفا اعادة اًلختبار عدد الفقرات اًلبعاد

 0.825 **860. 2 إقدام –البعد اموو: إتقان 
 0.866 **871. 9 إقدام –البعد الثاني: أداء 
 0.870 **706. 2 تجن  –البعد الثال : أداء 
 0.915 **908. 10 امداة ةةل

 

هات الهدفيَّة 4يتفين من الجدوو   (  أنَّ معاممت إلادة االختبار لمقيا  التوجُّ
(، 871.إقدام فلغت   –(، والبعد الثاني: أداء 860.إقدام فلغت   – إتقانالبعد اموو: 

هات الهدفيَّة ةةل فلغت 706.تجنُّ  فلغت   –والبعد الثال : أداء  (، ومقيا  التوجُّ
(، وهي قيم مقفولة ودالة إحصاليام، ةما فلغت معاممت الثبات باستخدام ةرونباخ 908. 

هات الهدفيَّة ا لمقيا ألفا  (، والبعد الثاني: أداء 0.825إقدام   –لبعد اموو: إتقان التوجُّ
(، ومقيا  0.870تجنُّ  فلغت   –(، والبعد الثال : أداء 0.866إقدام فلغت   –
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هات الهدفيَّة ةةل فلغت   (، وهي قيم مقفولة ودالة إحصاليام ومناسبة 0.915التوجُّ
 مغراض الدراسة.
 تصحيح المقياس:

( 4بعد أن تم حكو الفقرة رقم  -( فقرة10لنهالية من  تكون المقيا  بصورت؛ ا
وُصمِ م المقيا  فتدرج خماسي، وفقما لتدريم ليةرت -من المقيا  في صدق اللاهر  

 Likert وهي  موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(، وقد )
أنَّ فقرات المقيا  (. للما ب2, 1, 3, 4, 2أُلطيت درجات رقمية فلغت للو التوالي:  

-10ةل ها موجبة ولم تتأمن أي ة فقرة سالبة، وبكلع تتراوح الدرجات للو المقيا  فْين  
(، ةما تمَّ تصنيع المتوسطات الحسافية إلو ثمثة مستويات وكلع وفق طوو الفلة 200

  ا(، وقد تمَّ حسا  كلع من خمو المعادلة التالية: الحد  امللو للمقي2.33الك  فلغ  
(، إكن 3(، وبما أنَّ لدد الفلات المطلوبة  4(، ويساو   2الحد  امدنو للمقيا   -( 2 

( إلو نهاية ةل  فلة. 2.33، ومن ثم إأافة الجوا   2.33(   =3( للو  4تقسم  
( 1.33-2.00وتمَّ التمَّاد تصحيح المقيا  مغراض تحليل النتالم ةما يلي: من  

( درجة مرتفعة 2.00-3.22( درجة متوسطة، من  3.24-1.34درجة منخفأة، من  
 (.2992 لودة، 
 مقياس الهويَّة األكاديميَّةثانياا: 

مغراض تحقيق أهداو الدراسة تمَّ استخدام مقيا  الهويَّة امكاديميَّة الك  قام 
(، ويتكون المقيا  Rahiminezhad et al.2011فتطوير  رحيمين  هاد وآخرون  

( فقرة تقي  مستو  الهويَّة امكاديميَّة من خمو أربعة أبعاد 22  بصيغت؛ االصلية من
رليسية للمقيا ، وهي: بعد الهويَّة امكاديميَّة  المأطربة والمغلقة والمعلَّقة والمنج ة( 

 وبفقرات متساوية العدد فواقك أربك فقرات لكل بعد.
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 دًلًلت صدق وثبات المقياس:
نجلي ية  النسخة االصلية( إلو اللغة العربية، اللغة اإل منتمَّ ترجمة المقيا  

وتمَّ لرأ؛ للو مجمولة من امساتكة المتخصصين في اللغة اإلنجلي ية، من أجل 
التأكد من سممة الترجمة، وبعد كلع تمَّت ترجمة المقيا  من اللغة العربية إلو اللغة 

إلنجلي ية لمقيا  فُلغت؛ ااإلنجلي ية مرة أخر ، وبعد التأكد من مطابقة النسخة امصلية ل
 مك النسخة المترجمة، تمَّ لمل إجراءات الصدق والثبات للمقيا  للو النحو االتي: 

 Faceللتحقق من صدق أداة الدراسة تم التماد طريقة الصدق اللاهر   
Validity  من المحةمين 22(، حي  تم لرض امداة بصورتها امولية للو )

ة تربو  واإلرشاد النفسي والقيا  والتقويم ومناهم اللغالمتخصصين في للم النف  ال
العربية، من ألأاء هيلة التدري  في جامعة اليرموع والجامعة الهاشمية وأخك الفقرة 

( فأللو مك امخك بعين االلتبار التعديمت %20التي حصلت للو إجما   
ا  بصورت؛ كون المقيوالممحلات واإلأافات واستبعاد الفقرات التي لم ُيوافق لليها وت

( لبارة. ةما تمَّ التحقق من صدق امداة الستخراج دالالت صدق الفناء 22النهالية من  
للمقيا  حي  تمَّ تطفيق؛ للو لي نة استطملية من خارج لي نة الدراسة ومن داخل 

نة من   ( طالبما وطالبة من الصفين الثامن والحاد  لشر امساسيين، 20مجتمعها مةو 
د الك  الكلية للبعحسا  معاممت االرتباط فين ةل فقرة من فقرات امداة بالدرجة وتم 

الفيانات  وقد أشارتتنتمي الي؛، ومعاممت االرتباط لكل بعد مك الدرجة الكلية للمقيا ، 
إلو أنَّ معاممت االرتباط فْين ةل  فقرة والدرجة الكلية للمجاو المنتمية إلي؛ ةانت موجبة 

حي  تراوحت معاممت االرتباط: البعد اموو الهويَّة المأطربة فين  ليام،ودالة إحصا
(، والبعد الثال : 934. - 810.فين  (،  والبعد الثاني الهويَّة المغلقة 855. - 699. 

ين ( فالمنج ة   المحققة(، و البعد الرابك : الهويَّة 738. - 636.الهويَّة المؤجلة  فين  
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اإلشارة إلو أنَّ جميك قيم معاممت االرتباط ةانت كات  (، وتجدر892. - 705. 
درجات مقفولة ولم يتم حكو أ  من هك  الفقرات. ةما فلغت معاممت االرتباط لكل 

لغت ف الهويَّة المأطربة اموو البعد لمقيا  مك الدرجة الكلية ةةل:بعد من أبعاد ا
الثال : الهويَّة المؤجلة البعد و (، 841.فلغت   الهويَّة المغلقة الثاني البعد(، 908. 

( وهي قيم مرتفعة 797.(، والبعد الرابك الهويَّة المنج ة المحققة( فلغت  914.فلغت  
 ودالة إحصاليام.

 :(5جدول)
قيم معامالت ارتباط الفقرة بالبعد الذي تنتمي إليه لمقياس الهوية األكاديمية ومعامالت 

 لهارتباط أبعاد المقياس بالدرجة الكلية 
رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
الفقرة مع 

 البعد

معامل ارتباط  اًلبعاد
البعد بالدرجة 

 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
 الفقرة مع البعد

معامل ارتباط  اًلبعاد
البعد بالدرجة 

 الكلية
البعد  **761. 2

اموو: 
الهوية 
 المأطربة

 
 

.908** 
 

 البعد الثال : **738. 3
 

 الهوية المؤجلة

 
 

.914** 
 

2 .776** 4 .636** 
9 .699** 22 .736** 
23 .855** 22 .730** 
البعد  **882. 1

 الثاني:
الهوية 
 المغلقة

 
 

.841** 
 

 البعد الرابك: **892. 4
الهوية 

 المنج ة المحققة(

 
 

.797** 
 

2 .886** 2 .844** 
20 .934** 21 .705** 
24 .810** 22 .804** 

 
 دًلًلت ثبات المقياس

للتحقق من ثبات أداة الدراسة تم حسا  الثبات باستخدام طريقة التطفيق وا لادة 
(، حي  تم تطفيقها مرتين بفارق  مني أسفولين للو لينة Test-Retestالتطفيق  
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( طال  20استطملية من خارج لينة الدراسة ومن داخل مجتمعها، تكونت من  
اختيارهم لشواليما، وتم حسا  العمقة فين التطفيقين اموو والثاني باستعماو وطالبة تم 

 Cronbach(. ةما تم تطفيق معادلة ةرونباخ ألفا  Personمعامل ارتباط فيرسون  
Alpha  الستخراج معامل االتساق الداخلي )Internal Consistency لألبعاد وامداة )

 ( يوأح كلع. 2ةةل والجدوو  
 :(6جدول)

 قيم ثبات مقياس الهوية اًلكاديمية بطريقتي اعادة اًلختبار واًلتساق الداخلي )كرونباخ الفا(
 كرونباخ الفا اعادة اًلختبار عدد الفقرات اًلبعاد

 0.880 **914. 4 البعد اموو: الهوية المأطربة
 0.819 **879. 4 البعد الثاني: الهوية المغلقة

 0.831 **836. 4 المؤجلةالبعد الثال : الهوية 
 0.790 **831. 4 البعد الرابك: الهوية المنج ة المحققة(

 0.910 **924. 22 امداة ةةل
 

( أنَّ معاممت إلادة االختبار لمقيا  الهويَّة امكاديميَّة 2يتفين من الجدوو  
المغلقة فلغت (، والبعد الثاني الهويَّة 914.البعد اموو الهويَّة المأطربة فلغت  

(، والبعد الرابك الهويَّة المنج ة 836.(، والبعد الثال : الهويَّة المؤجلة فلغت  879. 
( وهي قيم 924.(، ومقيا  الهويَّة امكاديميَّة ةةل فلغت  831. المحققة( فلغت  

 مقفولة ودالة إحصاليام.
لمأطربة يَّة اوبلغت معاممت الثبات باستخدام ةرونباخ ألفا للبعد اموو: الهو 

(، والبعد الثال : الهويَّة المؤجلة 0.819(، البعد الثاني: الهويَّة المغلقة  0.880 
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(، ومقيا  الهويَّة امكاديميَّة 0.790(، والبعد الرابك: الهويَّة المنج ة  المحققة(  0.831 
 ( يوأح كلع.2(، وهي قيم مقفولة ودالة إحصاليام. والجدوو  0.910ةةل  

 المقياس:تصحيح 
( فقرة، وصمم المقيا  فتدرج خماسي، 22تكون المقيا  بصورت؛ النهالية من  

( وهي  موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق Likertوفقما لتدريم ليةرت  
(. للما بأنَّ 2, 1, 3, 4, 2بشدة(، وقد ألطيت درجات رقمية فلغت للو التوالي:  

ة ولم تتأمن أية فقرة سالبة، وبكلع تتراوح الدرجات للو فقرات المقيا  ةلها موجب
(، ةما تم تصنيع المتوسطات الحسافية إلو ثمثة مستويات 20-22المقيا  فين  

(، وقد تم حسا  كلع من خمو المعادلة التالية: 2.33وكلع وفق طوو الفلة الك  فلغ  
(، وبما أنَّ لدد 4و   (، ويسا2الحد امدنو للمقيا   -( 2الحد امللو للمقيا   

، ومن ثم إأافة الجوا  2.33(   =3( للو  4(، اكن تقسم  3الفلات المطلوبة  
( إلو نهاية ةل فلة. وتم التماد تصحيح المقيا  مغراض تحليل النتالم ةما 2.33 

( درجة متوسطة، من 3.24-1.34( درجة منخفأة، من  1.33-2.00يلي: من  
 (.2992 لودة، ( درجة مرتفعة 3.22-2.00 

 عرض النتائج ومناقشتها
هات   أوًل: النتائج المتعلقة باإلجابة عن السـاال األول وهو: ما مستوى التوجُّ

 الهدفيَّة لدى الطلبة المراهقين في مديرية تربية قصبة إربد؟
لإلجابة لن هكا السؤاو تم حسا  اموساط الحسافية واالنحرافات المعيارية لكل 

التوجهات الهدفيَّة " والمقيا  " التوجهات الهدفيَّة " ةةل، وجدوو رقم مجاو من مجاالت 
 ( يوأح كلع:4 
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 :(7جدول رقم )
األوساط الحسابية واًلنحرافات المعيارية لمجاًلت التوجهات الهدفيَّة مرتبة تنازلياا والمقياس 

 ككل 
الوسط  المجال الرقم

 الحسابي
اإلنحراف  

 المعياري 
 الدرجة 

 مرتفعة  0.60  4.08 إقدام –إتقان  2
 متوسطة  0.86  3.51 إقدام –أداء  1
 متوسطة  0.81  3.33 تجنب –أداء  1

 متوسطة  0.58  3.62 التوجهات الهدفيَّة ككل
 

( أنَّ اموساط الحسافية لمجاالت "التوجهات الهدفيَّة " 4يلهر من جدوو رقم  
إقدام " فوسط حسافي  –اموو " إتقان (، ةان ألمها للمجاو 4.02-3.33تراوحت فين  

( 3.22إقدام بالمرتبة الث انية فوسط حسافي فلغ  -( ودرجة مرتفعة، ثم أداء4.02فلغ  
 تجن  " فوسط حسافي –ودرجة متوسطة، وبالمرتبة امخيرة جاء المجاو الثال  " أداء 

( 3.21ل  ( ودرجة متوسطة، وبلغ الوسط الحسافي للتوجهات الهدفيَّة ةة3.33فلغ  
فدرجة متوسطة، اتفقت نتالم هك  الدراسة مك معلم نتالم الدراسات السابقة مك اختمو 

(، 1024(، والرومي  1024العينات ما فين جامعات ومدار  مثل: دراسات أفو فوو  
 (،ولم تختلع نتالم هك  الدراسة مك الدراسات السابقة.1022والع ام  
مرحلة المراهقة من أهم المراحل التي يحاوو ويمةن تفسير هك  النتيجة أنَّ  

الطال  فيها إثبات أنَّ؛ قادر للو اإلنَّجا  واإلقدام للو المهمات التعليمية، وخاصة 
المهمات التي تمهد ل؛ الطريق لتحقيق النجاح وتع ي  الثقة بالنف  إلثبات هويت؛ الخاصة 

المرتبة امولو في هك   إقدام في-. ومن هنا جاءت امهداو إتقان (Ames,1990) ب؛
– تجن (-إقدام، وأداء-الدراسة. أما الفرد المراهق الك  يتفنو امهداو امدالية  أداء
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دف؛ الوصوو فإنَّ ه –حي  جاءت بالمرتبة الث انية والثالثة للو التوالي في هك  الدراسة 
، منَّ؛ ت؛إلو أحةام إيجافية من اآلخرين حوو أدال؛، وتجن  امحةام السلفية حوو قدر 

يسعو فكلع للنجاح ولو ففكو القليل من الجهد للتفوق للو اآلخرين ليشعر بالكفاءة 
 Elliot & Church,1997.) 

ثانياا: النتائج المتعلقة بالســـاال الثاني وهو: ما مســـتوى أنَّماط الهويَّة األكاديميَّة 
 لدى الطلبة المراهقين في مديرية تربية قصبة إربد؟

كا السؤاو تم حسا  اموساط الحسافية واالنحرافات المعيارية لإلجابة للو ه
( يوأح 2لكل مجاو من مجاالت الهويَّة امكاديميَّة " والمقيا  " ةةل، والجدوو رقم  

 كلع:
 (:8جدول رقم)

 األوساط الحسابية واًلنحرافات المعيارية لمجاًلت الهويَّة األكاديميَّة مرتبة تنازلياا والمقياس ككل
الوسط  المجال الرقم

 الحسابي
اًلنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 مرتفعة 0.90 3.73 الهويَّة المنج ة المحققة( 2
 متوسطة 0.80 3.55 الهويَّة المؤجلة 1
 متوسطة 1.02 2.60 الهويَّة المغلقة 1
 منخفأة 0.98 2.33 الهويَّة المأطربة 4

 متوسطة 0.56 3.05 ةةل الهويَّة امكاديميَّة
 

( أنَّ اموساط الحسافية لمجاالت " الهويَّة امكاديميَّة 2يتفين من الجدوو رقم  
(، ةانَّ ألمها مجاو الهويَّة المنج ة المحققة( فوسط 3.43-1.33" تراوحت فين  
( 3.55( وبدرجة مرتفعة، ثم مجاو الهويَّة المؤجلة فوسط حسافي  3.43حسافي فلغ  

( وبدرجة متوسطة 2.60ة المغلقة فوسط حسافي  وبدرجة متوسطة، ثم مجاو الهويَّ 
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ا، وبالمرتبة امخيرة مجاو الهويَّة المأطربة فوسط حسافي فلغ   ( فدرجة 1.33أيأم
( فدرجة متوسطة. وتتفق 3.02منخفأة، وبلغ الوسط الحسافي للهوية امكاديميَّة ةةل  

جريت للو الطلبة ( والتي أ1022هك  النتالم مك نتالم دراسة محاسنة والعلامات  
 ,Balالجامعيين، ولم تختلع نتالم هك  الدراسة إال مك دراسة واحدة وهي دراسة باو  

(، والتي أجريت في الواليات المتحدة االمريةية للو الطلبة المجلين حي  فْينت 2014
 نتالم الدراسة أنَّ مستو  الهويَّة امكاديميَّة لد  الطلبة المجلين ةان منخفأام.

تبة المر في ألهرت نتالم الدراسة أنَّ نمط الهوية امكاديمية المحققة جاء  لقد
امولو، وربما يمةن رد هك  النتيجة إلو التطور والتغير الك  طرأ للو دور امسرة في 
رشادات إيجافية  السنوات الماأية في تعاملها مك المراهق من حي  تقديم توجيهات وا 

ي للوالدين يَّة  نتيجة للتقدم في المستو  التعليمي والثقافتسالد في تحقيق هويت؛ امكاديم
والمجتمك، باإلأافة إلو توفير الطمأنَّينة وتقديم امفةار اإليجافية لن نفس؛ مما ينعة  

اني للتفمجتمعنا استعداد  في المراهق للو ظ فإن؛ ُيمَحللو  يادة ثقة المراهق فكات؛، 
ليحقق هويت؛ امكاديميَّة ةما يرأاها هو. لر امخر  لنت اجهاولء الولص واإلخموا

ةما جاء نمط الهويَّة امكاديميَّة المؤجلة في المرتبة الث انية ومن المحتمل ان تعود هك  
هوية، وبالتالي فإن المراهقين  مةأ  نويعيش اول اما أنَّ الطلبة في هكا النمط لو إلنتيجة ا

كا الوأك يمرون بحالة من لدم االستقرار النفسي نتيجة الختمو القيم وامهداو في ه
 (.Marcia, 1980التي يتعرأون لها  

أما نمط الهويَّة المغلقة والك  جاء في المرتبة الثالثة، ربما ُيرد إلو وجود بعض 
 أسلو  رلاية صارمة تجفر  للو تفني هويةاُمسر التي ما  الت تفرض للو أفنالها 

أكاديمية تخأك لمعتقداتها وقيمها وخفرتها الكاتية دون أنَّ يةون للمراهق أ  دور فيها. 
وجاء في المرتبة امخيرة نمط الهويَّة امكاديميَّة المأطربة. وربما يمةن تفسير هك  
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ويَّة و والبح  لن الهأوء خصالص بعض الطلبة المتمثلة بغيا  االكتشالنتيجة في ا
امكاديميَّة، ولدم المرور بأ مة الهويَّة وتطوير أية الت امات في المجاالت امكاديميَّة 
ومجاالت العمل والفةر، فةثير من المراهقين في هك  الفترة لديهم شعور بعدم القفوو من 

 (.Marcia, 1993الوالدين والك  يؤد  إلو اأطرابات نفسية  
ج المتعلقة بالساال الثالث وهو: هل توجد عالقة ذات دًللة إحصائية ثالثا: النتائ

هات الهدفيَّة وأنَّماط الهويَّة األكاديميَّة α = 0.05عند مستوى الدًللة ) ( بْين التوجُّ
 لدى الطلبة المراهقين في مديرية قصبة إربد؟ 

الهويَّة  طلإلجابة لن هكا السؤاو، تم استخراج معامل ارتباط فيرسون فين أنَّما
امكاديميَّة والمتمثلة فهِ  الهويَّة المأطربة، الهويَّة المغلقة، الهويَّة المؤجلة، الهويَّة المنج ة 

وو تجن (، والجد-إقدام، أداء -إقدام، أداء- المحققة( ومجاالت التوجهات الهدفيَّة  إتقان
 ( يوأح كلع.9رقم  

 :(2جدول رقم )
 بين أنَّماط الهويَّة األكاديميَّة ومجاًلت التوجهات الهدفيَّةمعامل ارتباط بيرسون للعالقة 

 أداء/ تجنب أداء/ إقدام إتقان/ إقدام المتغيرات
الدًللة  معامل اًلرتباط 

 اًلحصائية
معامل 
 اًلرتباط

الدًللة 
 اًلحصائية

معامل 
 اًلرتباط

الدًللة 
 اًلحصائية

 0.002 0.099 *0.000 0.133 *0.000 0.124 الهويَّة المنج ة
 *0.000 0.124 *0.000 0.331 0.212 0.022 الهويَّة المغلقة
 *0.000 0.120 *0.000 0.292 0.044 0.024 الهويَّة المؤجلة
 *0.000 0.322 *0.000 0.291 *0.000 -0.100 الهويَّة المأطربة

 (α = 0.02دالة لند مستو  الداللة   *
 

ارتباطيَّة موجبة دالة إحصاليام لند ( جود لمقة 9يتفين من الجدوو رقم  
(  فين نمط الهويَّة امكاديميَّة المنج ة ومجاالت α= 0.02مستو  الداللة اإلحصالية  
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التوجهات الهدفيَّة  إتقان/ إقدام ،أداء إقدام(،ولدم وجود لمقة دالة إحصاليام لند مستو  
-ميَّة المنج ة ومجاو  أداء(  فين نمط الهويَّة امكاديα = 0.02الداللة اإلحصالية  

 ( تجن -إقدام، أداء -تجن (.ووجود لمقة ارتباطيَّة موجبة دالة إحصاليام لند م أداء
(  فين α = 0.02ولدم وجود لمقة دالة إحصاليام لند مستو  الداللة اإلحصالية  

وجبة ة مإقدام(، ووجود لمقة ارتباطيَّ  -نمط الهويَّة امكاديميَّة المغلقة ومجاو  إتقان
( فين نمط الهويَّة امكاديميَّة α = 0.02دالة إحصاليام لند مستو  الداللة اإلحصالية  

تجن (،ولدم وجود لمقة دالة  -إقدام، أداء -المؤجلة ومجاالت التوجهات الهدفيَّة  أداء
( فين نمط الهويَّة امكاديميَّة α = 0.02إحصاليام لند مستو  الداللة اإلحصالية  

إقدام(، ووجود لمقة ارتباطيَّة موجبة دالة إحصاليام لند مستو   -جلة ومجاو  إتقانالمؤ 
( فين نمط الهويَّة امكاديميَّة المأطربة  ومجاالت α = 0.02الداللة اإلحصالية  

تجن (، ووجود لمقة ارتباطيَّة سالبة دالة  -إقدام ،أداء -التوجهات الهدفيَّة  أداء
( فين نمط الهويَّة امكاديميَّة α = 0.02لداللة اإلحصالية  إحصاليام لند مستو  ا
 إقدام. -المأطربة ومجاو إتقان

( وجود لمقة ارتباطيَّة موجبة دالة إحصاليام 9لقد ألهرت النتالم  جدوو رقم  
إقدام،  -فين نمط الهويَّة امكاديميَّة المنج ة  المحققة( ومجاالت التوجهات الهدفيَّة  إتقان

-إقدام(، ولدم وجود لمقة فين نمط الهويَّة امكاديميَّة المنج ة ومجاو  أداء-أداء
تجن (، وربما يمةن تفسير هك  النتيجة أنَّها منطقية ومتسقة  فالمراهق الك  وصل إلو 
حالة تحقيق الهويَّة امكاديميَّة والقدرة للو اتخاك القرارات ومتابعتها وااللت ام فها بعد أنَّ 

ة الهويَّة وانَّتهو فتكوين هوية أكاديمية محددة المعالم فإنَّ لدي؛ من التوجهات مرَّ بأ م
 الهدفيَّة اإلتقانية  التي يرة  فيها للو تحقيق الكفاءة في أوء المعايير الكاتية 

(Berzonsky & Kulk, 2005) تقان ، فالمتعلم لدي؛ فرصة الكتسا  المعرفة وا 
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(، وةكلع لدي؛ معايير خارجية للكفاءة وخاصة المقارنة إقدام -المعلومات في حالة  إتقان
لهار القدرة وا لجا  اآلخرين والكبار في حالة  ل الدرجات وا  باآلخرين ، فيثافر ليحص 

 إقدام(، تتفق هك  النتالم مك دراسة وا  وآخرون  -توج؛  أداء
  Was, et al., 2009  ةافمنَّ وفلوم ،)Kaplan & Flum, 2010  مافير ،)
 Maberry, 2018 وتختلع نتالم هك  الدراسة مك نتالم دراسة غريد وهينيسي ،)
 Grred & Hennessy, 2016تجن ( وبين -( في ُبعد التوجهات الهدفية  أداء

االلت ام بالهوية حي  ةشفت نتالم الدراسة لن وجود لمقة ارتباطيَّة موجبة فْين 
هات الهدفيَّة  أداء / تجنُّ ( وبْين اال  لت ام بالهويَّة.التوجُّ

( وجود لمقة ارتباطيَّة موجبة دالة إحصاليام فين 9ةما يتفين من الجدوو رقم  
جن (، ت -إقدام، أداء -نمط الهويَّة امكاديميَّة المغلقة ومجاالت التوجهات الهدفيَّة  أداء

 -انقولدم وجود لمقة دالة إحصاليام فين نمط الهويَّة امكاديميَّة المغلقة ومجاو  إت
إقدام(، وربما يمةن تفسير هك  النتيجة، أنَّ المراهق الك  يصل إلو حالة الهويَّة المغلقة 
والتي تتمثل باإلنَّغمق الكهني والصمبة النفسية للهوية امكاديميَّة ولدي؛ الت ام بشةل 
غير مقصود بمجمولة من امهداو والقيم التي لم يعمل للو استكشافها فل تفناها من 

ربما يحاوو هكا المراهق بشتو الطرق والوسالل إلو تفنَّي -لد وقوانين اآلخرين قوا 
إقدام(، لُيرأي اآلخرين ، فيبادر المراهق ليحصل  -توجهات هدفية أدالية  توج؛ أداء

للو الدرجات ليناو إلجا  غير ، أو يعمل للو تجن  هك  المعايير الخارجية لعدم 
حتو ال يلهر بملهر العج  أمام اآلخرين، فةلما ةانت تجن (   -امتمك؛ للكفاءة  أداء

مداء غيرها ةلما  ادت توجهاتها الهدفيَّة نحو ا بقراراتالهويَّة امكاديميَّة مغلقة وملت مة 
 .(Dewck,1986) فقط إلرأاء اآلخرين أو تجن  اللهور بملهر العج 
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( وجود لمقة 9أما فيما يتعلق بالهويَّة المؤجلة فقد تفين من الجدوو رقم  
إرتباطيَّة موجبة دالة إحصاليام فين نمط الهويَّة امكاديميَّة المؤجلة ومجاالت التوجهات 

تجن (، ولدم وجود لمقة دالة إحصاليام فين نمط الهويَّة  -إقدام، أداء -الهدفيَّة  أداء
إقدام(، ويمةن تفسير  هك  النتيجة أنَّ المراهقين في  -مؤجلة ومجاو  إتقانامكاديميَّة ال

نوا هويتهم بعد، ةما أنَّهم يعانون من صعوبة في اتخاك قراراتهم حوو  هك  الحالة لم ُيةوِ 
هويتهم امكاديميَّة المستقفلية وقيمهم الشخصية، لكلع ارتبطت هويتهم فتوجهات أهداو 

لهروا ةفاءتهم امام اآلخرين وليشةلوا انطبا  إيجافي لن قدراتهم إقدام( حتو يُ  - أداء 
ويتجنفوا تشةيل اإلنطبا  السلفي لد  اآلخرين لن قدراتهم، أو يعملوا للو تجن  الفشل 

لوا والتي لم يص -وخاصة امكاديميَّة–تجن ( بعدم إلهار قدراتهم المنخفأة  - أداء
 نَّهم يتجنفون أيأا طل  المسالدة من االخرين لها بعد ولم ُيتخك فها أ  قرار ، ةما أ

(Berzonsky & Kulk, 2005). 
( وجود لمقة ارتباطيَّة سالبة دالة إحصاليام فين 9ةما يتفين من الجدوو رقم  

ي إقدام، ويمةن تفسير هك  النتيجة ف-نمط الهويَّة امكاديميَّة المأطربة ومجاو إتقان
م االهتمام واالكترا  وتدني النشاط والدافعية لديه أوء خصالص الطلبة والمتمثلة بعدم

وافتقارهم إلو التنليم وتدني مستو  الكات ولدم االستقملية والممباالة، ةل كلع 
سينعة  سلبما للو توجهاتهم الهدفيَّة اإلتقانية ةانخفاض الكفاءة وقيمة المهمات وتدني 

 م وااللت ام بمعايير خاصة ب؛الفاللية الكاتية وغيا  مفهوم التعلم من أجل التعل
(Dewck,1986)  ةما تفين وجود لمقة ارتباطيَّة موجبة دالة إحصاليام فين نمط .

ن (، تج-إقدام، أداء-الهويَّة امكاديميَّة المأطربة ومجاالت التوجهات الهدفيَّة  أداء
ا هو مؤشر لإلقدام ل مهمات لو الوهكا يفسر لنا أنَّ اأطرا  الهويَّة امكاديميَّة أيأم

من أجل معايير الكفاءة الخارجية وجل  اهتمام اآلخرين وفي حالة التجن  فإنَّ الهدو 
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 &Elliotيصبح تجن  المعايير الخارجية، وتجن  اللهور بملهر العاج  او الفاشل  
Charch,1997  وتتفق هك  النتالم مك دراسة وا  وآخرون  .)Was, et al., 

 ,Hejazi(، حجا   وآخرون  Kaplan & Flum, 2010(، ةافمنَّ وفلوم  2009
et al. 2012  أوراو وأو غونغور ،)Oral & Ozgungor, 2015 واختلفت مك ،)

(. حي  أنَّ الدراسة Grred & Hennessy, 2016بعض نتالم دراسة غريد وهينيسي  
جنُّ ( ت-الحاليَّة ةشفت لدم وجود لمقة دالة إحصاليام فين التوجهات الهدفيَّة  أداء 

 وبْين االلت ام بالهويَّة.
رابعاا: النتائج المتعلقة بالساال الرابع وهو: هل توجد فروق ذات دًللة إحصائية 

( بين المتوسطات الحسابية ًلستجابات أفراد عينة α=  1.15عند مستوى الدًللة )
الدراسة على فقرات مقياسّي التوجهات الهدفية، ومستوى الهوية األكاديمّية لدى 
الطلبة المراهقين في مديرية التربية والتعليم في قصبة إربد تعزى ألثر متغيري الجنس، 

 والمستوى الصفي )ثامن، أول ثانوي(؟
: الفروق فين اموساط الحسافية الستجابات أفراد لينة الدراسة للو فقرات  أوالم

أوو  ،مقيا  التوجهات الهدفية تع   مثر متغير  الجن ، والمستو  الصفي  ثامن
 ثانو (

 :(21جدول رقم )
األوساط الحسابية واًلنحرافات المعيارية لمقياس التوجهات الهدفية تعزى ألثر متغيري 

 الجنس، والمستوى الصفي )ثامن، أول ثانوي(
الوسط  الفئات المتغير المجال

 الحسابي
اًلنحراف 
 المعياري 

 0.65 3.99 كةر الجن  إقدام –إتقان 
 0.55 4.16 انثو

 0.60 4.15 ثامن المستو  الصفي
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 0.60 4.01 أوو ثانو  
 0.85 3.49 كةر الجن  إقدام –أداء 

 0.86 3.45 انثو
 0.86 3.57 ثامن المستو  الصفي

 0.84 3.37 أوو ثانو  
 0.84 3.34 كةر الجن  تجن  –أداء 

 0.78 3.31 انثو
 0.82 3.43 ثامن المستو  الصفي

 0.79 3.22 أوو ثانو  

( وجود فروق لاهرية فين اموساط الحسافية إلجابات 20رقم   الجدوويتفين من 
أفراد لينة الدراسة في جميك مجاالت مقيا  التوجهات الهدفية تع   مثر متغير  
الجن ، والمستو  الصفي  ثامن، أوو ثانو (، ولمعرفة الداللة اإلحصالية لتلع الفروق 

ك مجاالت مقيا  التوجهات للو جمي (MANOVA)تم تطفيق تحليل التباين المتعدد 
ا للمتغيرات: الجن ، والمستو  الصفي، والجدوو رقم    ( يوأح كلع.22الهدفية تبعم

 :(22جدول رقم )
( للكشف عن الفروق في مجاًلت مقياس MANOVAنتائج تحليل التباين المتعدد )

 التوجهات الهدفية تبعاا للمتغيرات )الجنس، والمستوى الصفي(

مجموع  المجال المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الدًللة  "Fقيمة "
 اإلحصائية

 قيمة هوتلنم  الجن (
Value (0.024) 
F (6.105a) 
Sig (0.000) 

 0.000 15.65 5.559 1 5.559 إقدام –إتقان 
 0.406 0.693 0.499 1 0.499 إقدام –أداء 

 0.498 0.459 0.295 1 0.295 تجن  –أداء 

هوتلنم  المستو  قيمة 
 الصفي(

Value (0.031) 
F (7.805a) 

 0.003 8.689 3.086 1 3.086 إقدام –إتقان 
 0.001 11.56 8.327 1 8.327 إقدام –أداء 

 0.000 13.55 8.708 1 8.708 تجن  –أداء 
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Sig (0.000) 

 الخطأ
   0.355 767 272.425 إقدام –إتقان 
   0.720 767 552.510 إقدام –أداء 
   0.643 767 492.880 تجن  –أداء 

 المجمو  المصحح
    769 281.339 إقدام –إتقان 
    769 561.217 إقدام –أداء 
    769 501.791 تجن  –أداء 

 (.α≤0.05* ذات دًللة إحصائية عند مستوى الدًللة )
( لدم وجود فروق كات داللة إحصالية لند مستو  22يتفين من الجدوو  

( تجن  –إقدام، وأداء  –( في مجاالت مقيا  التوجهات الهدفية  أداء α≤0.05الداللة  
(  0.02" إلو مستو  الداللة اإلحصالية  Fتبعام لمتغير  الجن (، حي  لم تصل قيم "

إقدام(، وةانت الفروق لصالح اإلنا ، حي  فلغ الوسط الحسافي  –باستثناء مجاو  إتقان 
ةما يتفين من الجدوو (. 3.99فلغ الوسط الحسافي للكةور   (، فينما4.22لإلنا   

إحصالية في جميك مجاالت مقيا  التوجهات الهدفية ( وجود فروق كات داللة 22 
تع   مثر متغير المستو  الصفي لصالح طم  الصع الثامن حي  فلغ الوسط 

سط الحسافي إقدام( فينما فلغ الو  –( في مجاو  إتقان 4.22  ثامنالحسافي للصع ال
إقدام(  –(، ةما فلغ الوسط الحسافي في مجاو  أداء 4.02وو الثانو   ام للصع

(. 3.34وو الثانو   ام (، فينما فلغ الوسط الحسافي للصع3.24للصع الثامن  
( فينما فلغ 3.43تجن ( للصع الثامن   – أداء  مجاووأخيرما فلغ الوسط الحسافي في 

 (.3.11  الثانو  وو ام الوسط الحسافي للصع
أشارت نتالم السؤاو الرابك الشق اموو لمتغير الجن  إلو لدم وجود فروق 
كات داللة إحصالية تع   مثر متغير الجن  في مجاالت  مقيا  التوجهات الهدفية 

إقدام( حي  ةانت الفروق لصالح اإلنا ، ويمةن تفسير هك   –باستثناء مجاو  إتقان 
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ة المراهقين كةورما ةانوا أم إناثما وتوجهاتهم الهدفية نحو التعلم النتيجة أن دوافك الطلب
لة مك التأكيد أنها نف  المرح-ونلرتهم للمستقفل من حي  االهتمامات وتأكيد الكات 

(، ةما يمةن تفسير 1002هي خصالص يشترع فها ةم الجنسين  ال غوو، -العمرية
   لديهن  إصرار أكثر في اتقان لملهنَّ أن الدافعية لند اإلنا  أكفر من الكةور  فاإلنا

للو أكمل وج؛، ةما أن اإلنا  يقأين أكثر وقتهنَّ بالفيت مما يسالدهن  للو اتقان 
المهمة بشةل جيد، فينما الكةور أغل  وقتهم خارج المن و فهم يهتمون فإنجا  المهمة 

ملهر لهروا بالمطلوبة بغض النلر لن اتقانها منهم يسعون إلتمام المهمة حتو ال ي
العج  أو لدم الكفاءة. اتفقت نتالم هك  الدراسة مك نتالم دراسات محاسنة والعلامات 

 –إقدام، أداء  –( في مجالي  أداء 1024(، وأفو فوو  1022(، والع ام  1022 
 Hejazi, etتجن (، واختلفت نتيجة هك  الدراسة مك نتالم دراسة حجا   وآخرون  

al. 2012 .) 
بة لمتغير المستو  الصفي فقد أشارت النتالم إلو وجود فروق كات أما بالنس

داللة إحصالية في جميك مجاالت مقيا  التوجهات الهدفية تع   مثر متغير المستو  
الصفي ولصالح طم  الصع الثامن   وربما يمةن تفسير هك  النتيجة بأن منهاج 

امن ، فالطلبة في الصع الث الصع الثامن أقل صعوبة من منهاج الصع اموو الثانو  
يهتمون بالحصوو للو درجات لالية لتحقيق النجاح والترةي  بالتفوق للو اآلخرين، 
لهار انفسهم أمام  مملهم وأولياء اممور مقارنة بالصع  والتمةن من المادة الدراسية، وا 

 -هك  المرحلة ياموو الثانو ، وربما أن الدافعية فنوليها الداخلية والخارجية لند الطلبة ف
تفدأ بالفتور والتراجك منها مرحلة انتقالية ينشغل تفةير واهتمام الطلبة  -اموو الثانو  

بالتطلك لمرحلة مقفلة  ومهمة في حياتهم وهي مرحلة اجتيا  امتحانات الثانوية العامة، 
أن؛  وفيحاوو الطلبة أن يدَّخروا جهودهم لهك  المرحلة الحرجة في حياتهم، وهكا يدو لل
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ةلما تقدم الطلبة في العمر وانتقلوا إلو مرحلة أخر  ا دادت صعوبة المنهاج فتقل 
إقدام( دةر وآخرون  –إقدام(، وتوجهات  أداء  –احتمالية تفني توجهات  إتقان 

 Dekker, et al. ,2013  ،اتفقت نتالم هك  الدراسة مك نتالم 1022(   أفو غ او.)
(، ولم تختلع نتالجها مك دراسة أخر  1024الرومي   ( ودراسة1024دراسة أفو فوو  

 في الدراسات السابقة.
ثانيما: الفروق فين اموساط الحسافية الستجابات أفراد لينة الدراسة للو فقرات 
 الهوية امكاديمية تع   مثر متغير  الجن ، والمستو  الصفي  ثامن، أوو ثانو (.

 :(21جدول رقم )
نحرافات المعيارية لمقياس الهوية األكاديمية تعزى ألثر متغيري األوساط الحسابية واًل 

 الجنس، والمستوى الصفي
الوسط  الفئات المتغير المجال

 الحسابي
اًلنحراف 
 المعياري 

 1.06 2.63 كةر الجن  الهوية المأطربة
 0.82 2.06 انثو

 1.02 2.32 ثامن المستو  الصفي
 0.94 2.34 أوو ثانو  

 1.02 2.86 كةر الجن  المغلقةالهوية 
 0.97 2.37 انثو

 1.09 2.59 ثامن المستو  الصفي
 0.94 2.61 أوو ثانو  

 0.80 3.56 كةر الجن  الهوية المؤجلة
 0.79 3.55 انثو

 0.77 3.66 ثامن المستو  الصفي
 0.81 3.45 أوو ثانو  

 0.89 3.73 كةر الجن  الهوية المنج ة المحققة(
 0.92 3.72 انثو

 0.91 3.77 ثامن المستو  الصفي
 0.89 3.68 أوو ثانو  
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( وجود فروق لاهرية فين اموساط الحسافية إلجابات 21يتفين من الجدوو رقم  
  تع   مثر متغير  أفراد لينة الدراسة في جميك مجاالت مقيا  الهوية امكاديمي ة

الجن ، والمستو  الصفي  ثامن، أوو ثانو (، ولمعرفة الداللة اإلحصالية لتلع الفروق 
للو جميك مجاالت مقيا  الهوية  (MANOVA)تم تطفيق تحليل التباين المتعدد 

ا للمتغيرات: الجن ، والمستو  الصفي، والجدوو رقم   امكاديمي ة  ( يوأح كلع.23تبعم
( للكشف عن الفروق في مجاًلت الهوية األكاديمية "تبعاا MANOVA( نتائج تحليل التباين المتعدد )21جدول رقم )

 للمتغيرات )الجنس، والمستوى الصفي(
مجموع  المجال المتغير

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

الدًللة  "Fقيمة "
 اإلحصائية

 قيمة هوتلنم  الجن (
Value (0.120) 
F (22.965) 
Sig (0.000) 

 0.000 72.058 63.613 1 63.613 الهوية المأطربة
 0.000 46.371 45.560 1 45.560 الهوية المغلقة
 0.744 0.107 0.066 1 0.066 الهوية المؤجلة

 0.920 0.010 0.008 1 0.008 الهوية المنج ة المحققة(

 قيمة هوتلنم  المستو  الصفي(
Value (0.026) 

F (5.021) 
Sig (0.001) 

 0.973 0.001 0.001 1 0.001 الهوية المأطربة
 0.966 0.002 0.002 1 0.002 الهوية المغلقة
 0.000 14.044 8.742 1 8.742 الهوية المؤجلة

 0.192 1.705 1.394 1 1.394 الهوية المنج ة المحققة(

   0.883 767 677.112 الهوية المأطربة الخطأ
   0.983 767 753.587 المغلقةالهوية 

   0.622 767 477.405 الهوية المؤجلة
   0.818 767 627.334 الهوية المنج ة المحققة(

    769 740.806 الهوية المأطربة المجمو  المصحح
    769 799.212 المغلقةالهوية 

    769 486.174 الهوية المؤجلة
    769 628.731 الهوية المنج ة المحققة(

 (α≤0.05*دال عند مستوى الدًللة )
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( لدم وجود فروق كات داللة إحصالية لند مستو  23يتفين من الجدوو  
ام ( تبعالمنج ة المحققة(( في مجاالت الهوية امكاديمية  المؤجلة، و α≤0.05الداللة  

(، ووجود 0.02" إلو مستو  الداللة اإلحصالية  Fلمتغير الجن  حي  لم تصل قيم "
الهوية المأطربة ومجاو الهوية المغلقة ولصالح فروق كات داللة إحصالية في مجاو 

( لمجاو الهوية المأطربة، فينما فلغ الوسط الحسافي 1.23الكةور فوسط حسافي  
الهوية المغلقة لصالح الكةور فوسط  (. ةما ةانت الفروق في مجاو1.02لإلنا   
جدوو ةما يتفين من ال (.1.34(، فينما فلغ الوسط الحسافي لإلنا   1.22حسافي  

( في مجاالت α≤0.05وجود فروق كات داللة إحصالية لند مستو  الداللة   ( لدم23 
" إلو مستو  الداللة Fالمستو  الصفي حي  لم تصل قيم " الهوية امكاديمية تبعام لمتغير

 ثامنلصالح الصع ال (، باستثناء مجاو الهوية المؤجلة فةانت الفروق 0.02اإلحصالية  
 (. 3.42  وو الثانو  ام (، فينما فلغ الوسط الحسافي للصع3.22فوسط حسافي  

أشارت نتالم السؤاو الرابك الشق الثاني لدم وجود فروق كات داللة إحصالية 
( في مجالي الهوية امكاديمية  المؤجلة، α≤0.05لند مستو  الداللة  

كات داللة إحصالية في مجاو ( تبعام لمتغير الجن ، ووجود فروق المنج ة المحققة(و 
الهوية المأطربة ومجاو الهوية المغلقة وةانت الفروق لصالح الكةور  وربما يمةن رد 

أن طفيعة المناخ العام الك  أصبحت تعيش؛ امسر امردنية من حي   هك  النتيجة
 اللروو االقتصادية واالجتمالية والتي سمحت مفنالها من ةم الجنسين بمساحة  ةافية  
من الحرية االجتمالية والثقافية الختيار هويتهم امكاديمية التي يرونها مناسبة 

ي اممر الك  لم يسهم ف -ةما ةان سابقا-الستعداداتهم واتجاهاتهم دون قيد أو شرط 
وجود اختمو في تو يك حاالت الهوية االكاديمية لد  أفراد لينة الدراسة تبعا لمتغير 

المنج ة والمؤجلة، حي  أأحت اللروو امكاديمية لهوية الجن  وخاصة في مجالي ا
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التي يعيشها المجتمك امردني تتطل  من اإلنا  تجاو  امدوار التقليدية مثل الكةور، 
فم لج  أنهنَّ  سيتشافهن مك الكةور في مجالي الهوية المحققة والهوية المؤجلة ، 

من أهم محددات امنماط ( (Howard, 2003فالهوية امكاديمية  ةما أشار اليها هوارد 
السلوةية للطلبة في سياقات التعلم واتخاك القرارات امكاديمية الخاصة فهم ، فهي مؤثر 
للو مساراتهم ومخرجاتهم التعليمية، اما بالنسبة لمجاو الهوية االكاديمية المأطربة 

لنتيجة للو أن ا فقد تفين وجود فروق في نتالم الدراسة لصالح الكةور وربما ُتفسير هك 
الكةور أكثر قلقما من االنا  فدرجة معينة تجا  مستقفلهم المهني وانعةا  كلع للو 
قدرتهم التعليمية للقيام فواجباتهم المادية تجا  تكوين أسرهم مستقفمم، ةل هكا يؤد  إلو 
ا وجود  لدم وأوح الرؤية المستقفلية لد  المراهقين الكةور،  ةما ألهرت النتالم أيأم
فروق كات داللة إحصالية في مجاو الهوية المغلقة لصالح الكةور، وربما يمةن تفسير 
كلع أن الكثير من الطم  الكةور في مجتمعنا يتعرأون لم يد من الأغوط االجتمالية 
القاسية من ِقفل الوالدين في اختيارهم لتخصصاتهم االكاديمية من منطلق حرص الوالدين 

لهك  الأغوط أصبحوا يتفنون معتقدات الوالدين دون أن يمروا للو مستقفلهم، ونتيجة 
ات دون فحص هك  المعتقد للوبحالة استكشاو وتجري  لهويتهم امكاديمية، فل ُيقفلون 

أو تمحيص أو انتقاد لها احترامما في تلفية رغبات اآلخرين . اتفقت نتالم هك  الدراسة 
محاسنة (، ودراسة Hejazi, et al. 2012حجا   وآخرون  مك نتالم دراسة 

( في مجاو الهوية المأطربة مك اختمو لينة الدراسة للطلبة 1022والعلامات  
( التي فينت لدم وجود Bal, 2014باو  الجامعيين، لكنها اختلفت مك نتالم دراسة 

فروق فين الكةور واإلنا  في ةافة مجاالت الهوية االكاديمية، واختلفت مك دراسة 
 ( في مجاو الهوية المحققة .1022امات  محاسنة والعل
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لدم وجود فروق في مجاالت الهوية امكاديمية تبعام ةما أشارت نتالم الدراسة 
الح الصع لص المستو  الصفي باستثناء مجاو الهوية المؤجلة فةانت الفروق  لمتغير

ثامن، وربما يمةن رد هك  النتيجة بأن الطلبة في مرحلة المراهقة للو اختمو ال
مستوياتهم الصفية يتشافهون في نلرتهم ومعتقداتهم حوو هويتهم امكاديمية من حي  
االستكشاو وااللت ام فهوية معينة ، وربما يرجك هكا التقار  بسف  وسالل التواصل 

لو اختمو مستوياتهم في مرحلة المراهقة  حي  االجتمالي المتاحة لجميك الطلبة ل
لملت هك  الوسالل الحديثة للو تقليص الفارق الثقافي والفةر  لديهم من خمو االطم  
للو الثقافات والمعلومات وامحدا  المحلية والعالمية ، وربما يرجك كلع إلو أن المجتمك 

الفية وثقافية متشافهة لد  غ امردني أصبح حاليما يعيش لروفما اقتصادية واجتمالية
طبقات؛ المختلفة من حي  التطلعات وامهداو والتحديات الداخلية والخارجية، التي باتت 
تفرض وجودها للو جميك المستويات بحي  تؤثر للو تشةيل هوية المراهق امكاديمية 

شهد يمن حي  الخيارات المتاحة لدي؛.  فالمراهق  -للو اختمو مراحلهم  الصفية   –
ية وتنطو  هك  ام مة للو لملفي فداية مرحلة المراهقة أ مة نفسية تتعلق فهويت؛ 

استكشاو الفرد المراهق لكات؛ بما لدي؛ من قيم ومعتقدات يتفناها ثم تتطور لدي؛ لملية 
 & Berzonsky) تقييم لهك  المعتقدات والقيم للوصوو إلو تشةيل هويت؛ المناسبة

Kulk, 2005) ا إلو وجود فروق في مجاو الهوية . ةما أشا رت نتالم الدراسة أيأم
ثامن، وربما ترجك هك  النتيجة أن لصالح الصع ال امكاديمية المؤجلة وةانت الفروق 

المراهق في فداية مراحل؛ الدراسية لدي؛ العديد من المعتقدات والخيارات حوو هويت؛ 
ي هك  فمم لكن؛ لم يصل فامكاديمية من حي  التخصص الك  يرغ  في دراست؛ مستق

المرحلة إلو االلت ام فهوية محددة، من الصورة لم تكتمل لدي؛ بعد في االختيار للتخصص 
الك  يناسب؛، فيقوم فتأجيل هكا الخيار الحاسم. اتفقت نتالم هك  الدراسة مك نتالم دراسة 
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ة م دراس( باستثناء مجاو الهوية المؤجلة، لكنها اختلفت مك نتالBal, 2014باو  
 ( باستثناء مجاو الهوية المأطربة مك اختمو المقيا . 1024ال بيد  والكحالي  

 التوصيات:
 في أوء ما توصلت إلي؛ الدراسة من نتالم، يوصي الباحثان بما يلي:

ة  -2 ة وأنَّمههاط الهويههَّ إجراء الم يههد من الههدراسهههههههههههههههات التي تربط فين التوجهههات الهههدفيههَّ
 امكاديميَّة.

-تدريفية تهدو إلو مسالدة الطلبة المراهقين في تفني أهداو إتقانإلداد فرامم  -1
إقههههدام واالفتعههههاد لن أهههههداو أداء ل يههههادة الكفههههاءة الههههكاتيههههة وخلق روح اإلفههههدا  

 واإلفتكار.
تع ي  المواقع والجوان  التي تسههههههههم في تحقيق الهويَّة امكاديميَّة المنج ة وكلع  -1

 ل؛ المختلفة.من قفل امسرة والمدرسة والمجتمك فوسال
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 :دور قواعد الحوكمة في تفعيل بطاقة األداء المتوازن للمؤسسات الوقفية
 دراسة حالة األردن

 القبول تاريخ  اإلرسال تاريخ
01/00 /9102  99/8/9191 

 أميمـــة محمد الرفـــاعي
 الملّخص

يهدف هذا البحث إلى التعرف على دور قواعد الحوكمة في تفعيل أبعاد بطاقة 
األداء المتوازن، وقد تناول البحث مفهوم بطاقة األداء المتوازن وأهميتها، كما تضمن 
أثر قواعد الحوكمة على أبعاد بطاقة األداء المتوازن للمؤسسات الوقفية ومجاالت االتفاق 

اعد الحوكمة وبطاقة األداء المتوازن في المؤسسات الوقفية بينهما، ثم تحليل واقع قو 
 األردنية. 
وقد خلص البحث إلى التكاملية بين قواعد الحوكمة وبطاقة األداء المتوازن،    

مما يجعل لقواعد الحوكمة الوقفية دوًرا في تفعيل أبعاد بطاقة األداء المتوازن للمؤسسات 
زن الوقفية األردنية لمعظم أبعاد بطاقة األداء المتوا الوقفية، فضًًل عن شمولية المؤسسات

ن كان تطبيقها يشير إلى تراجع مؤشرات  مكانية تطبيقها جميعها واقعًيا، وا  قانونًيا، وا 
 األبعاد في هذه المؤسسات خًلل فترة الدراسة.

: الحوكمة، بطاقة األداء المتوازن، الوقف، تقييم األداء، الكلمات المفتاحية
 غير الربحية. المؤسسات
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The role of governance rules in activating the balanced 

scorecard for endowment institutions: a case study of Jordan 

Abstract 

This research aims to identify the role of governance rules 

in activating the dimensions of the balanced scorecard. The 

research dealt with the concept and importance of the balanced 

scorecard. It also included the impact of governance rules on the 

Balanced Scorecard dimensions and areas of agreement between 

them. Waq  organization in Jordan. The research concluded that 

the waqf organization's governance rules and the Balanced 

Scorecard complement each other, as well as the waqf Jordanian 

organization's comprehensiveness to most dimensions of the 

legally balanced scorecard and the possibility that they are all 

realistic, even if it indicates the dimensions of these organizations 

during the study period.  

 

Key words: governance, Balanced Scorecard, Waqf, Performance 

Appraisal, Non-profit organization. 
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 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، والصًلة والسًلم على الرحمة المهداة سيدنا محمد بن 

 عبد الله وعلى آله وصحبه ومن وااله إلى يوم الدين.
 أما بعد:

أنواعها إلى تحقيق أهدافها التي قامت من أجلها؛ لذلك تسعى المؤسسات بمختلف 
تحاول تفعيل أدوات الرقابة عليها، فتلجأ إلى تقييم أدائها من خًلل عدد من المؤشرات، 
التي تمكن المؤسسة من تحديد مدى انحرافها عن أهدافها، وبالتالي يمكنها تدارك 

 وات تستعين المؤسسة بقواعدالمخاطر والمشاكل المحيطة بها، ولتعزيز عمل هذه األد
 تضبط أعمالها وتحكمها من النواحي المختلفة.

تتبنى المؤسسات غير الربحية كغيرها من المؤسسات أدوات لتقييم األدوات تحمل 
في طياتها مؤشرات تتناسب مع طبيعة هذه المؤسسات من أجل االرتقاء بمستوى أدائها، 

ذه األدوات هي بطاقة األداء المتوازن، والتي ومن ثم القدرة على تحقيق أهدافها، وأحد ه
تفعل أبعادها بممارسة قواعد الحوكمة المؤسسية، ومن بين هذه المؤسسات غير الربحية 
مؤسسة الوقف التي تطمح إلى دمج أداة تقييم األداء وقواعد الحوكمة الوقفية فيها، لكي 

 تحقق أهدافها االجتماعية التي أنشأت من أجلها.
 راسةمشكلة الد

تتعلق مشكلة الدراسة في أدوات تقييم األداء التي تحكم المؤسسات غير الربحية 
أو التي تتمتع بطابع اجتماعي، حيث تختلف طبيعة هذه األدوات عنها في المؤسسات 
الربحية، وبالتالي تقوم على مؤشرات تتناسب مع طبيعة كل منها، ومن ثم تحتاج إلى 

عملها. وتطرح مشكلة الدراسة من خًلل اإلجابة على قواعد إدارية حاكمة لها تدعم 
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السؤال الرئيس التالي: ما دور قواعد الحوكمة الوقفية في تفعيل أبعاد بطاقة األداء 
 المتوازن؟

 أسئلة الدراسة
ما خصوصية بطاقة األداء المتوازن من حيث مفهومها وأهميتها ومقومات وعوامل  .1

 نجاحها؟
ة على أبعاد بطاقة األداء المتوازن وما عناصر ما أثر قواعد الحوكمة الوقفي .2

 االتفاق بينهما؟
ما واقع قواعد الحوكمة الوقفية وبطاقة األداء المتوازن في المؤسسات الوقفية  .3

 األردنية؟
 أهداف الدراسة

 تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق اآلتي:
ت قوماالتعرف إلى مااهياة بطااقاة األداء المتوازن من حياث مفهومهاا وأهادافهاا وم .1

 وعوامل نجاح تطبيقها.
الوقوف على مفهوم حوكمااة الوقف وأهميتهااا، ثم بيااان أثر قواعااد حوكمااة الوقف  .2

على أبعاااد بطاااقااة األداء المتوازن وهي البعااد المااالي، بعااد العمليااات الااداخليااة، 
وبعد العميل، وبعد التعليم والنمو، فضًًل عن توضيح عناصر االتفاق بين قواعد 

 ة وأبعاد بطاقة األداء المتوازن.الحوكمة الوقفي
رصد واقع مؤسسات الوقف األردنية، والوقوف على قواعد الحوكمة الوقفية والتي  .3

تشاااااااااااملها بنود القانون األردني والتي لها عًلقة بأبعاد بطاقة األداء المتوازن، ثم 
 بيان إمكانية تصميم بطاقة األداء المتوازن لمؤسسة تنمية أموال الوقف باعتبارها

 إحدى مؤسسات الوقف األردني.
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 أهمية الدراسة
تكمن أهمية البحث فيما تمارسه مبادئ حوكمة الوقف في ترسيخ الشفافية ومحاربة 
الفساد المالي واإلداري، فضًًل عن تزويدها مؤسسات الوقف بطرق وأنظمة أدق رقابة 

ظ المال في حفوأكثر فعالية، كما تعزز مبادئ حوكمة الوقف مقاصد الشريعة اإلسًلمية 
لكونها تقوم على العدل والمسؤولية والصدق واألمانة، وبما أن مؤسسات الوقف بحاجة 
إلى ضبط أدائها وفًقا ألساليب واستراتيجيات توازن بين جوانبها المالية وغير المالية، 
فتم استحداث أحد أساليب مؤشرات األداء تتناسب مع طبيعة هذه المؤسسات كبطاقة 

وازن، ومؤسسات الوقف األردنية كغيرها من هذه المؤسسات بحاجة إلى تطبيق األداء المت
 مبادئ الحوكمة التي تنعكس على مؤشرات أدائها. 

 ةحدود الدراس
تختص الدراسة في المؤسسات الوقفية األردنية دون غيرها من المؤسسات الربحية 

 (.2112-2112وغير الربحية خًلل فترة الدراسة )
 قةالدراسات الساب

في حدود اطًلع الباحثين فإن الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة 
 تكمن في اآلتي:

: دراســــة عبد المحســــن بن محمد بن عحمان المحر     ( بعنوان: حوكمة 9102أوًلا
 األوقاف دراسة تأصيلية مقارنة.

قانون، لتناول الباحث في دراسته بيان مفهوم الوقف وأحكامه وأركانه في الشريعة وا
فضًًل عن بيان مفهوم الحوكمة وأحكامها وأركانها، كما تضمنت إدارة عمل الوقف 
بطريقة الحوكمة من حيث مبادئها وأهميتها ومجاالت تطبيقها والصعوبات التي تواجهها 
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ثم المقارنة بين حوكمة األوقاف في النظام السعودي والقانون األردني، وتوصل الباحث 
 الحوكمة المطبقة على أعيان الوقف تضمن استخدام األمثل للوقف.من هذه الدراسة أن 

( بعنوان: 9102حانياا: دراسة فؤاد بن عبدالله العمر  باسمة بنت عبد العزيز المعود 
ا.  قواعد حوكمة الوقف نظارة مؤسسة الوقف نموذجا

هدفت الدراسة إلى توضيح أهمية قواعد الحوكمة في المحافظة على الوقف 
، وقد تضمنت تحليل التجاهات الحوكمة في اإلسًلم وفي إدارة الوقف، ثم ومؤسساته

تطور هذه االتجاهات ومجاالتها في بعض مؤسسات الوقف وتطبيقاتها وتحليل فوائدها، 
فضًًل عن تفصيل القواعد المقترحة لتطبيق الحوكمة في مجلس النظارة واإلدارة التنفيذية، 

ة إلى أن االلتزام بتطبيق الجوانب التفصيلية للحوكموتم التوصل من خًلل هذه الدراسة 
على مؤسسة الوقف سيؤثر إيجاًبا على أدائها، وبالتالي إمكانية وضع مقاييس لهذا 

 األداء تساعد في دعم قدرتها على االستمرار والنمو.
( بعنوان: التخطيط اًلســـتراتيجي   9102حالحاا: دراســـة وســـيلة عبدالعزيز العاشـــ    

 داء المتوازن .بطاقة األ
هدفت هذه الدراسة إلى قياس األداء عن طريق استخدام بطاقة األداء المتوازن، 
حيث تم تقسيم الدراسة إلى تعريف التخطيط االستراتيجي ومفهوم األداء وقياسه، ثم 
الوقوف على تعريف بطاقة األداء المتوازن وأهدافها وعناصرها ثم مكوناتها، فضًًل عن 

ميم بطاقة األداء المتوازن، وتوصلت الدراسة إلى أن بطاقة األداء المتوازن بيان كيفية تص
قادرة على قياس األداء في ظل الظروف والتغيرات في بيئة العمل وتحقق االستغًلل 

 األمثل للموارد.
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( بعنوان:  قابلية تطبي  بطاقة األداء المتوازن 9100رابعاا: دراسـة صال  بسسكة   
 ًلستراتيجية في المؤسسة اًلقتصادية الجزائرية .ا لتقييمكأداة 

تتضمن هذه الدراسة ثًلثة فصول: الفصل األول منها: مفاهيم األداء وبطاقة 
األداء المتوازن وأبعادها وتصميمها وتطبيقها ومتطلبات تبنيها وعوامل نجاحها، الفصل 

بطاقة األداء  وأدواتها ودورالثاني: مفاهيم حول تقييم االستراتيجية، ومراحلها والغاية منها 
المتوازن كأداة لتقييم االستراتيجية ومزايا ذلك، وأخيًرا الجانب التطبيقي، من خًلل توزيع 
استمارة على بعض المؤسسات االقتصادية الجزائرية، وتوصلت هذه الدراسة إلى عدم 

م توفر عدتطبيق بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات الجزائري محل الدراسة، نظًرا ل
 المقومات المساعدة على تطبيقه.

ا: دراســـــــــة حورة عزات أبو مـاريـة    تكاملية بطاقة األداء  ( بعنوان:9101خـامســـــــــا
دارة الجودة الشاملة وأحرها في تحقي  الميزة التنافسية في الشركات  المتوازن وا 

 الصناعية في محافظة الخليل.
تضمنت هذه الدراسة مفهوم بطاقة األداء المتوازن وأهميتها وأهدافها وميزاتها 
وأبعادها ثم بيان النموذج المعدل لبطاقة األداء المتوازن وقواعد بنائها وصعوبات 
تطبيقها، كما تناولت الدراسة مفهوم الجودة وأبعادها وأهميتها وأهدافها ومتطلبات تطبيقها 

قها، ثم عمدت إلى بيان العًلقة بين بطاقة األداء المتوازن ومراحلها وصعوبات تطبي
دارة الجودة الشاملة، ثم بيان بعض جوانب الميزة التنافسية وأثر كل من بطاقة األداء  وا 
دارة الجودة الشاملة على تحقيقها، وأخيًرا تم تحليل المعالجة اإلحصائية  المتوازن وا 

دارة للدراسة التطبيقية، وتوصلت الدراسة إلى  أن أبعاد كل من بطاقة األداء المتوازن وا 
 الجودة الشاملة تساهم في تحقيق الميزة التنافسية للمنشأة. 
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ا: دراسة محمد أحمد إبراهيم خليل    ( بعنوان دور حوكمة الشركات في 9112سادسا
 تطوير القياس المتوازن.

 لحوكمة فيتناولت هذه الدراسة مفهوم حوكمة الشركات، ودور مبادئ وآليات ا
تفعيل األداء االستراتيجي، ثم بيان دورها في تفعيل القياس المتوازن ألداء منظمات 
األعمال من حيث توضيح مجاالت االتفاق بين القياس المتوازن لألداء وحوكمة 
الشركات، ثم مجاالت تميز حوكمة الشركات وعًلقتها بالقياس المتوازن لألداء، وأخيًرا 

وير القياس المتوازن لألداء في ضوء مبادئ وآليات الحوكمة، وضع مدخل مقترح لتط
وتوصلت الدراسة إلى إمكانية الدمج بين حوكمة الشركات والقياس المتوازن لألداء، لكي 

 يتم تفعيل األداء لمنظمات األعمال.
 إضافة الدراسة

 تكمن إضافة الدراسة في اآلتي:
بعاد بطاقة األداء المتوازن، والتي الوقوف على العًلقاة بين قواعد حوكمة الوقف وأ .1

 تسهم كل منهما في رفع كفاءة األداء.
رصاااااااااد عناصااااااااار االتفاق بين قواعد الحوكمة الوقفية وأبعاد بطاقة األداء المتوازن،  .2

 األمر الذي يعكس مدى التكامل في تحقيق أهدافهما.
مكانية تب .3 ي بطاقة نتحليل واقع قواعد الحوكمة في المؤساااااااساااااااات الوقفية األردنية، وا 

 األداء المتوازن فيها.
 منهج الدراسة

في ضوء طبيعة الدراسة واألهداف التي سعت إلى تحقيقها، وبناًء على األسئلة 
 التي سعت الدراسة لإلجابة عنها، ستعتمد الدراسة على:
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والذي يتمثل بوصااااااف الجوانب النظرية للموضااااااوع باالسااااااتناد  المنهج الوصفي: .1
ا يتعلق بالجانب النظري ويشمل الكتب والبحوث على جملة من المصادر بعضه

العلمية التي لها عًلقة بموضااوع البحث، والبعض اآلخر يتعلق بالجانب العملي 
 ويتمثل في خًلل فترة الدراسة.

من خًلل تحلياااال مؤشاااااااااااااارات أبعاااااد بطاااااقااااة األداء المتوازن المنهج التحليلي:  .9
بيانات الواردة في وزارة للمؤساااااااااااساااااااااااات الوقفية األردنية من خًلل االساااااااااااتعانة بال

 االوقاف والشؤون والمقدسات اإلسًلمية ومؤسسة تنمية أموال الوقف.
 

 المبحث األول
 بطاقة األداء المتوازن: مفهومها وأهدافها

 المطلب األول: تعريف بطاقة األداء المتوازن 
عرف الباحثون بطاقة األداء المتوازن على أنها: " نظام يقدم مجموعة متماسكة 
من األفكار والمبادئ وخارطة مسار شمولي للمنظمات لتتبع ترجمة رؤيتها االستراتيجية 
ضمن مجموعة مترابطة من مقاييس األداء التي ال تستخدم في مجال األعمال فقط، 

اتيجية باألعمال، ولمساعدة التنسيق الفردي ولكن لتحقيق الترابط واتصال االستر 
 . (1)والتنظيمي وصواًل إلى أهداف المنظمة" 

يًلحظ من هذا التعريف أن بطاقة األداء المتوازن هي عبارة عن ترجمة المؤسسة 
لرؤيتها االستراتيجية وأهدافها من خًلل مقاييس األداء التي تعكس االتصال والتنسيق 

 راتيجيتها وهيكلها التنظيمي. بين أعمال المنظمة واست
                                                           

(1)  Kaplan, Robert, Norfon, David, Balanced Scarecard Measures that drive 

performance  Harvard Business Boston.1992,p72 
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كما عرفت على أنها " إطار متكامل لقياس األداء االستراتيجي تتكون من مجموعة 
من المقاييس المالية وغير المالية والتي تتًلءم مع أهداف واستراتيجية المنظمة، وكذلك 

بعضها  نمع أهداف واستراتيجيات الوحدات الفرعية في المنظمة، وترتبط هذه المقاييس بي
البعض بعًلقة السبب والنتيجة وهذه العًلقة هي التي تعمل على تحسين النتائج المالية 
في األجل الطويل بداًل من االرتكاز على المقاييس المالية فقط التي تعمل على تحسين 

 .(2)النتائج المالية في األجل القصير"
لة لقياس األداء من يشير هذا التعريف إلى أن بطاقة األداء المتوازن هي وسي

خًلل مؤشرات مالية تؤدي إلى نتائج مالية في المدى القصير، وأخرى غير مالية تعكس 
 نتائج مالية على المدى الطويل.

في حين جاء آخرون بتعريفها على أنها" نظام إداري أصبح يستخدم بشكل واسع 
األرباح  دفة لتحقيقمن قبل جميع منشآت األعمال الخاصة والحكومية، الربحية وغير الها

. ويوافق هذا التعريف تعريفها (3)بهدف موائمة أنشطة هذه المنشآت لرؤيتها واستراتيجيتها"
على أنها: " أداة لترجمة رؤية واستراتيجية المنظمة إلى أهداف محددة ومقاييس متوازنة 

 .(4)كامًًل"تمالية وأخرى غير مالية لقياس مدى تحقيق تلك األهداف لتمثل نظاًما إدارًيا م
من خًلل هذه التعريفات يمكن تعريف بطاقة األداء المتوازن على أنها نظام 
إداري لترجمة الرؤية االستراتيجية للمؤسسة سواء أكانت حكومية أم خاصة، ربحية أم 

                                                           
مدخل القياس المتوازن كأداة لتطوير نظم تقييم األداء في المشروعات  ،عبد الملك، أحمد رجب  )2(

 .59ص  ،6002،الصناعية، المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية
(3)  Divandri, Ali and Yousef, HomayounBalanced Scorecard for State-

owned Enterprise, Driving performance and corporate Governance, 

Asian Development Bank,Philippines, 2011,p472 
 تقويم أداء بنك فلسطين المحدود باستخدام بطاقة األداء المتوازن،، أبو قمر، محمد أحمد محمد  )4(

 .33ص ، 6005، )رسالة ماجستير(، الجامعة اإلسالمية، غزة
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غير ربحية، إلى مقاييس مالية وغير مالية، يمكن استخدامها كأداة للتنبؤ عن مدى 
 تحقيق أهدافها في األجل القصير والطويل. 

 المطلب الحاني: أهداف بطاقة األداء المتوازن 
 Kaplan and Nortonنشرت فكرة بطاقة األداء المتوازن من قبل األمريكيين 

قاما بها على عدد من الشركات،  1222رفارد عام من خًلل دراسة نشرت في جامعة ها
نتج عنها تركيز هذه الشركات على مقاييس أداء مالية مع القليل من المقاييس غير 
المالية، مما يخلق عدم التوازن في إدارتها، فعمدا إلى اقتراح تطبيق بطاقة األداء 

يس مالية اتيجية إلى مقايالمتوازن؛ نظًرا ألهميتها فهي أداة تقييم تحول األهداف االستر 
وغير مالية ومن ثم الرقابة عليها، كما تعكس بطاقة األداء المتوازن الوضع الحالي 
والمستقبلي للمؤسسة، كما تعمل على ربط استراتيجياتها طويلة األمد مع نشاطاتها قصيرة 
األمد، وتسلط الضوء على نقاط القوة في مجاالت معينة والضعف في مجاالت أخرى، 

بالتالي توجيهها نحو البرامج التي ترفع من أداء هذه المؤسسات، وتساعدها في صياغة و 
: وبناًء على ذلك يمكن تحديد (5)أهدافها، األمر الذي يحقق رؤية استراتيجية واضحة لها

 :(6)األهداف التي تحققها بطاقة األداء المتوازن بما يلي

                                                           
أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء المشروعات حسنين، محمود أحمد محمود،   )5(

 .02، ص6002جامعة أم درمان اإلسالمية،    ، السودان،االستثمارية
. الشيشني، 20، ص 6002،، عمان: دار وائل3جودة، محفوظ أحمد، إدارة الجودة الشاملة، ط  )6(

ونجاح وتبني نظام قياس األداء الرؤوف، نحو إطار لقياس محددات استخدام  حاتم محمد عبد

. نزيه، رانيا محمد، إمكانية استخدام بطاقة 002، ص 6002المتوازن، مجلة البحوث التجارية، 

أطروحة دكتوراه(، جامعة دمشق، ) األداء المتوازن لقياس كفاءة المصارف الحكومية في سوريا

 .35-32، ص 6002
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المؤسسة وأهدافها إلى مقاييس تعمل بطاقة األداء المتوازن على ترجمة رسالة  .1
مالية وأخرى غير مالية، أي أنها توازن بين القياس لألبعاد المالية والتقويم لألبعاد 

 غير المالية.
تربط هذه البطاقة الخطة السنوية قصيرة األجل باالستراتيجيات طويلة األجل،   .2

 األمر الذي يسهم في تحقيق استراتيجية شاملة ومتكاملة.
راسة االنحرافات لًلستراتيجيات الموجودة واتخاذ اإلجراءات تساعد في د .3

 التصحيحية، من خًلل استغًلل نقاط القوة للمؤسسة والفرص المتاحة لها.
تحفز المؤسسة على إجراء التغييرات المستمرة بما يتناسب مع الظروف المستجدة،  .4

 .لكفطبيعة المقاييس التي تقوم عليها بطاقة األداء المتوازن تتطلب ذ
تقوم بطاقة األداء المتوازن على فريق عمل يشمل جميع مكونات المؤسسة، حيث  .5

تساعد اإلدارة العليا في الرقابة على أقسامها، ومن ثم رصد مساهمتها في تحقيق 
أهدافها، وتقوية االتصال بينهم وتحفيزهم على األداء، أي أنها تلبي الكثير من 

 الفعالة للموارد البشرية. االحتياجات اإلدارية، وتحقق اإلدارة
تعمل بطاقة األداء المتوازن على تحقيق مثالية كلية للمؤسسة، فهي تقوم على  .2

مجموعة من المقاييس الشاملة لطبيعة المؤسسة، وبالتالي يمكن تحقيق التوازن 
 بين هذه المقاييس بحيث ال يتم تحسين مقياس معين على حساب آخر.

ر فهي توفر المعلومات محددة لهم ضمن المقاييس تدعم هذه البطاقة متخذي القرا .7
 المطلوبة، وبالتالي تجنب المشاكل في توفير المعلومات غير ضرورية.

تساعد المؤسسة في إدارة جميع أطرافها وهي العمًلء، والمالكين، الموظفين،  .8
 والعمليات التشغيلية.
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يطة خًلل الخر  تربط بين السبب والنتيجة أي عًلقة األهداف أحداهما باآلخر من .2
 االستراتيجية، األمر الذي يعكس مقاييس حاكمة منسجمة مع هذه االستراتيجية.

 المطلب الحالث: مقومات وعوامل نجاح تطبي  بطاقة األداء المتوازن 
يتطلب تطبيق بطاقة األداء المتوازن عدد من اإلجراءات والمتطلبات لنجاحها 

 :(7) وتتلخص بما يلي
المنظمة الفعلية من استخدام بطاقة األداء المتوازنة، ومن ثم : تحديد حاجة الحاجة .1

 تحديد المؤشرات المستهدفة من المحاور األربعة لهذه البطاقة.
: يجب أن تكون استراتيجية بطاقة األداء المتوازنة واضحة ودقيقة؛ اًلستراتيجية .2

افها، دنظًرا لترجمتها إلى مقاييس مالية وغير مالية، مما يساعد على تحقيق أه
والحكم على دقتها من خًلل عدد من المعايير منها مدى تحقيقها للميزة التنافسية، 

مكانية تطويرها، وقدرة المؤسسة على تحقيقها.  وا 
: تساعد اإلدارة العليا سياسة استخدام بطاقة األداء المتوازن على دعم اإلدارة العليا .3

مؤهلة بها، حيث الخبرات الفهم استراتيجيتها وصحة قراراتها وتحقيق االلتزام 
والتخصصات المتنوعة التي تخدم هذه السياسة لذلك تسعى اإلدارة العليا إلى توفير 

 كل من:
  النطاق التنظيمي: تعد بطاقة األداء المتوازن نظام إدارة، يحتاج إلى التكامل

في دمج أبعادها، وقدرتها على مواجهة التغيرات التي تحيط بالمؤسسة من 
 د عمًلئها وأساليب عملها.خًلل تحدي

                                                           
(7)  Niven, paul, Balanced Scorecard Step By Step, New York, John 

Wiley,2006, p43. 
 .22، ص 6003الخفاجي، نعمة، نظرية المنظمة مدخل العمليات، عمان، دار اليازوري، 
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  ،الكوادر البشرية المؤهلة: لكون بطاقة األداء المتوازن من األساليب الحديثة
تحتاج إلى عاملين متخصصين بهذه األداة، وتفعيل روح اإلبداع والمشاركة 

 فيما بينهم، وتعزيز قدراتهم من خًلل الندوات والمؤتمرات.
تخاذ القرارات السليمة من أجل تطبيق بطاقة : االبيانات الدقيقة والموارد الكافية .4

األداء المتوازن، يتطلب معلومات دقيقة من المحيط الداخلي والخارجي للمؤسسة، 
والعمل على مراجعة أساليب توفير هذه المعلومات باستمرار، فضًًل عن توفر 

 الموارد الًلزمة لنجاح تطبيق هذه البطاقة.
 المبحث الحاني

 فية وأحرها على أبعاد بطاقة األداء المتوازن قواعد الحوكمة الوق
تسهم قواعد الحوكمة عموًما إلى تفعيل أبعاد بطاقة األداء المتوازن في مختلف 
المؤسسات الربحية أم غير الربحية؛ وبما أن المؤسسات الوقفية تعد مؤسسات اجتماعية 

ديثة دارية الحغير ربحية، تسعى إلى االرتقاء بمستوى أدائها من خًلل األساليب اإل
كبطاقة األداء المتوازن، تعمل على تعزز أبعاد هذه األداة من خًلل صياغة قواعد 

 للحوكمة الوقفية.
 المطلب األول: الحوكمة الوقفية: تعريفها وأهميتها

: تعريف الحوكمة الوقفية  أوًلا
تعددت تعريفات الحوكمة المؤسسية عموًما دون النظر إلى الصفة الخاصة التي 
تقوم عليها كل منها، على أنها " تلك الممارسات التي تنبثق من المبادئ الخاصة 
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بالمشاركة واإلفصاح والرقابة والمساءلة التي تتبناها المؤسسات ضمن ثقافتها التنظيمية، 
 .(8) تلف الجوانب اإلدارية والفنية"لضمان تحقيق جودة أدائها في مخ

كما منحت بعض التعريفات خصوصية للحوكمة في قطاع الشركات كتعريفها 
من أنظمة الرقابة المالية وغير المالية التي يتم عن طريقها إدارة  مجموعةعلى أنها: " 

، في حين عرفتها منظمة التعاون االقتصادي ( 9)الشركات وتوجيهها والرقابة عليها"
 والتنمية بصفة العمومية بتسميتها.

 " النظام الذي تستخدمه المنشأة في: وخصصها بوظيفتها كتعريفها على أنها
عملية اإلشراف والرقابة على عملياتها، كما أنها تمثل النظام الذي يتم من خًلله توزيع 

مختلف األطراف في المنشأة بما في ذلك مجلس اإلدارة،  علىالحقوق والمسؤوليات 
والمديرين، وحملة األسهم، وأصحاب المصالح األخرى، كما أنها تحدد القواعد 

 .(10)واإلجراءات باتخاذ القرارات التي تتعلق بالمنشأة"
لذلك عند تعريف الحوكمة الوقفية يتم إضفاء صفة المؤسسة الوقفية على تعريف 

لجمهور بناًء ا الحوكمة والتي تستمد هذه الصفة من تعريف الوقف الذي تم تعريفه عند
في تعاريف الوقف عند أئمة المذاهب األربعة على أنه: "حبس  المشتركةعلى العناصر 

، وبذلك يمكن تعريف الحوكمة (11) والتصدق بالمنفعة" -تعالى-العين على ملك الله 
                                                           

الحوكمة المؤسسية مدخل لتحقيق ، محمد، عزام عبد النبي أحمد، الجابرية، بدرية بنت خلفان  )8(

، 6002الجودة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة، المجلة الدولية التربوية الخاصة، 

 .32(، ص 00) 2
( 9 ) Cadbury A, Cadbury,\Report "Committee on the financial Aspects of 

Corporate Governance", London Stock Exchange,1992,p1. 
( 10 ) Charles p,Oman, Corporate Governance and National Devlopment, 

OECDcenter,2005,p180 
 .952، ص 9ج  ،0520،مكتبة الرياض ض،المغني، الريا ،عبد الله بن أحمد، بن قدامة  )11(
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الوقفية على أنها: نظام مؤسسي يحكم العين الموقوفة ومنفعتها بما يحقق الشفافية 
الة والمساءلة والمسؤولية في توزيع الحقوق والمسؤوليات للمؤسسة واالفصاح والعد

 الوقفية، ويفعل الرقابة واإلشراف عليها.
 حانياا: أهمية الحوكمة الوقفية

تتبنى المؤسسات المختلفة قواعد الحوكمة لتحقيق جملة من األهداف، والمؤسسة  
صفتها  ة التي تتًلءم معالوقفية كغيرها من المؤسسات تسعى إلى تطبيق قواعد الحوكم

اجتماعي، لكي تستحوذ على هذه األهداف والتي تتمثل فيما  طابعكونها مؤسسة ذات 
 :(12)يلي
تمكن المؤسسة الوقفية من صياغة استراتيجيتها، ومن ثم اتخاذ القرارات المناسبة،  .0

 وبالتالي الرفع من قيمة أدائها.
من المخاطر والمشاكل مواجهة القصور في إدارة الوقف، عن طريق الحد  .9

المحيطة بها، مما يحفزها على تبني استراتيجيات قادرة على مواجهة الظروف 
 المختلفة.

 تحقيق الشفافية والعدالة في جميع فعاليات ونشاطات المؤسسة الوقفية. .3
 الفصل بين مهام العاملين في المؤسسة الوقفية، وتعزيز روح المساءلة لديهم. .4
مما   لوقفية ووسائلها بما ينسجم مع هيكلها التنظيميتحديد أهداف المؤسسة ا .5

 ينعكس على متابعة أدائها بكفاءة.

                                                           
قواعد حوكمة الوقف نظارة مؤسسة  ،العمر، فؤاد بن عبدالله، المعود، باسمة بنت عبد العزيز  )12(

، كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف، جامعة اإلمام محمد بن سعود االوقف نموذج  

دور أدوات الحوكمة في تطوير  ،. األسرج، حسين عبد المطلب026-092، 6002،اإلسالمية

 .20ص ، 6006ة، ، القاهر06مؤسسات الوقف، المنظمة العربية التنمية اإلدارية، المؤتمر 
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تحقيق االستغًلل األمثل للموارد المالية وغير المالية للمؤسسة الوقفية، مما  .2
 يعزز التكامل في تحسين أدائها.

 دتعزز الثقة بين إدارة المؤسسة الوقفية والمتعاملين معها، مما يسهم في تحدي .7
 .الحقوق والواجبات لكل منهم

تفعيل نظم التدقيق الداخلي والمحاسبي، مما يحقق اإلفصاح والشفافية في تقارير  .8
 المؤسسة، ومن ثم محاربة الفساد اإلداري والمالي.

 المطلب الحاني: أحر قواعد الحوكمة الوقفية على أبعاد بطاقة األداء المتوازن 
تقوم بطاقة األداء المتوازن بداية على التخطيط االستراتيجي للمؤسسة من خًلل 

خطة استراتيجية، فالرؤية ومن ثم االستراتيجية هي  ضمنوضع الرؤية والمسؤوليات 
المنطلق األول لتحقيق الجودة؛ لذلك على ناظر الوقف أن يمتلك مستوى من البعد 

والخارجية المحيطة بإدارة األوقاف؛ فضًًل عن  االستراتيجي والعلم بالعوامل الداخلية
تعزيز الخطة االستراتيجية لهذه اإلدارة بالقيم اإلسًلمية الحاكمة لها، كما ال بّد أن يتم 
تنفيذ الفعاليات والنشاطات الوقفية من خًلل رؤية واستراتيجية واضحة، تحدد فيها 

ل، فضًًل اإليجابية على األمد الطوي التزامات المؤسسة الوقفية، والتعهد بإجراء التغييرات
والمدة الزمنية المطلوبة لتحقيق ذلك، والمجاالت  وأولوياتهعن وضع خطة للعمل 

المنشودة للوقف، كما ال بد من مطابقة األهداف الموضوعة مع طبيعة المؤسسة، وأن 
يد والتطبيق عتتسم الخطة االستراتيجية بإمكانية المتابعة والتطوير والتقويم على المدى الب

 .(13)الفعلي لها

                                                           
الجودة الوقفية دراسة في معايير اإلدارة والتنمية، مجلة الشريعة والدراسات  ،الصالحات، سامي  )13(

 .60 -00، ص 62العدد  ،6003اإلسالمية، جامعة الكويت،
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تقوم بطاقة األداء المتوازن باعتبارها أحد أدوات تقييم األداء للمؤسسات على ثم 
عدد من األبعاد، والتي تساهم قواعد الحوكمة في دعم تحقيق هذه األبعاد من خًلل 
 مجموعة من اللوائح والتعليمات التي تنظمها مختلف المؤسسات بما يتناسب مع أهدافها
وطبيعتها، ومن هذه المؤسسات المؤسسة الوقفية التي ال بد أن تقوم على قواعد حوكمية 
تساهم في تحقيق مؤشرات متوافقة مع طبيعة هذه المؤسسة، ومن ثم تكوين بطاقة أداء 

 متوازن مناسبة.
: أحر قواعد الحوكمة الوقفية على البعد المالي  أوًلا

 لذي تحققه المؤسسة، لكسب رضا القائمينيتعلق البعد المالي بالتطور المالي ا
عليها، ويترجم هذا البعد األهداف المالية إلى مؤشرات تختلف باختًلف الطبيعة 
واالستراتيجية التي تقوم عليها المؤسسة، ففي المؤسسات الربحية تتبنى مؤشرات مالية 

ؤسسات، ممعينة كمستوى األرباح المتحققة ومستويات التكاليف التي تتحملها هذه ال
والعائد على كل من رأس المال المستثمر وحقوق المالكين، والعائد على إجمالي 
األصول، ونمو حجم المبيعات، فضًًل عن نمو التدفقات النقدية المتولدة من العمليات 
التشغيلية، يعّد البعد المالي من أكثر األبعاد أهمية؛ كون كل المؤشرات المستخدمة في 

تبط بتحقيق هدف واحد أو أكثر من األهداف المالية، كما أن كل األبعاد األخرى تر 
 . (14)االستراتيجيات والمبادرات يفترض أنها تدعم المؤسسات إلى تحقيق أهدافها المالية

                                                           
الملكاوي، إبراهيم الخلوف، إدارة األعمال باستخدام بطاقة األداء المتوازن، عمان، مؤسسة  (14)

 .78-72، ص 2118الوراق، 
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غير الربحية فيعتقد البعض أنه ليس لها أهداف مالية؛ كونها ال أما المؤسسات 
ن كان كذلك األمر (15)تسعى إلى تحقيق الربح فًل يجب أن نغفل عن ضرورة إدارة ، وا 

استخدامها لمصادر أموالها في تمويل المشروعات غير الربحية، فضًًل عن كونها بحاجة 
إلى ريع من هذه المصادر من أجل تغطية تكاليف التشغيل ثم االستمرار في تحقيق 
أهدافها المؤسسية من خًلل مشروعات ربحية؛ لذلك يمكن أن تتبنى المؤسسات غير 

ربحية أو المؤسسات ذات الطابع االجتماعي مؤشرات مالية تتناسب مع طبيعتها التي ال
أنشئت من أجلها، ومن هذه المؤشرات اإليرادات والمصروفات السنوية، ونسبة التبرعات 
من اإليرادات، ونسبة التبرعات الثابتة والمتقطعة، وحجم الترشيد في النفقات، ونسبة 

لتبرعات إلى مجموع المصروفات(، ونسبة التبرعات المحصلة فاعلية التبرعات )مجموع ا
فعلًيا إلى التبرعات المعلنة، ونسبة االلتزام بالموازنة، ونسبة دخل األوقاف إلى 

 .(16)اإليرادات
ولتفعيل البعد المالي لبطاقة األداء المتوازن في المؤسسات الوقفية أسوة بغيرها 

اند ى أدائها، نجد أن قواعد الحوكمة الوقفية تسمن المؤسسات التي تسعى لًلرتقاء بمستو 
هذا البعد من خًلل جملة من اإلجراءات كبناء األصول المالية في المؤسسات الوقفية 
على نظم محاسبية دقيقة واستثمارات مجدية، وا عداد موازنتها بالشكل الذي يحقق الشفافية 

ويات يراعى فيها سلم األول واإلفصاح لألصول المالية وريعها ومصارفها الشرعية، كما
في توظيف األموال حسب الخطة االستراتيجية لبطاقة األداء المتوازن؛ فضًًل عن 
المقابلة بين اإليرادات والمصروفات؛ منًعا لسوء استخدام األموال، كما ال بد من 

                                                           
، 6002النعيمي، محمد عبد العال وآخرون، إدارة الجودة المعاصرة، عمان، دار اليازوري،   )15(

 .602ص 
(16)  http://www.aleqt.com/2011/05/22/article_540823.html 

http://www.aleqt.com/2011/05/22/article_540823.html
http://www.aleqt.com/2011/05/22/article_540823.html
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د ياالستمرار في المراجعة المحاسبية لألموال الوقفية مما يدعم تقييم األداء لها، حيث تز 
االستثمارات وتنخفض النفقات، ومن ثم زيادة الريع لألصول الوقفية، كما تحرص قواعد 
الحوكمة الوقفية على وضع معايير المصلحة واألمانة في المحافظة على األعيان الوقفية 
دارتها واستثمارها، بما يضمن استمرار ريعها ووضعها في مصارفها بعدالة، أي أن  وا 

اسبي متكامل للمؤسسات الوقفية يمكن من تحقيق اإلفصاح وضع نظام معلومات مح
والشفافية عن المعلومات المناسبة لكافة أطراف الوقف، بما يمكن من الحد من مشكلة 

 . (17)عدم تماثل المعلومات
 حانياا: أحر قواعد الحوكمة الوقفية على بعد العمليات الداخلية

سات التي تقوم بها المؤسسة، يتضمن بعد العمليات الداخلية األنشطة والممار 
والتي لها تأثير على كل من بعد العميل عن طريق خلق قيمة لهم، والبعد المالي بزيادة 
الثروة للمالكين؛ لذلك فبعد العمليات الداخلية يقوم أواًل على عملية االبتكار وهي خلق 

 .(18)يعبعد البمنتجات تقابل رغبات العمًلء ومن ثم عملية التشغيل، وأخيًرا خدمات ما 
وتستخدم المؤسسات غير الربحية عدًدا من المؤشرات لتحقيق هذا البعد ومنها 
نسبة التحسين في اإلجراءات، ونسبة األخطاء في تقديم الخدمة، وعدد االقتراحات 

 .(19) المقدمة ونسبة التطبيق، وعدد المشاريع الجديدة، ونسبة التعامًلت اإللكترونية
تحقق قواعد الحوكمة الوقفية بعد العمليات الداخلية في بطاقة األداء المتوازن من 
خًلل اإلفصاح و الشفافية عن المعلومات واإلجراءات المتبعة، حيث تتبنى قواعد تحدد 

                                                           
ز والتمياتجاهات حديثة في التقييم ، عبد المحسن، توفيق محمد. 029العمر، مرجع سابق، ص   )17(

 .623ص ، 6002المصرية،  في األداء، مكتبة النهضة
وبطاقة التقييم المتوازن، دار زهران،  االستراتيجيةالغالبي، طاهر محسن منصور، دراسات في  (18(

 .032 -036، ص 6005عمان، 

(19)  http://www.aleqt.com/2011/05/22/article_540823.htm1 
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في حال عدم وجود التشريعات التي تحقق ذلك،  المعلوماتمستوى اإلفصاح عن 
ارير السنوية، األمر الذي يعزز الثقة بالمؤسسة واإلعًلن عن هذه المعلومات في التق

الوقفية، ويسهل تدفق المعلومات وتوزيعها واتصافها بمرونة الطلب عليها، لذلك ال بد 
من تفعيل الشفافية في جميع الفعاليات واألنشطة والتقارير، وال بّد من إصدار نظم للوائح 

 جاز، وتحقيق الفعالية في األداء،واإلجراءات محددة؛ لكي يتم توجيه العمل وسرعة اإلن
كما يجب على المؤسسة الوقفية القيام بتسهيل العمليات واإلجراءات وتحديثها والمرونة 
في نظامها وضبط تكاليف تقديم الخدمات، وموافقة الخدمات المقدمة الحتياجات العمًلء 

ذي يخلق مر الالتي يمكن رصدها من خًلل نتائج االستبانات واالقتراحات والشكاوى؛ األ
خدمات عالية الجودة، وبالتالي تحقيق أكبر قدر من الرضا للعمًلء، ومن ثم توسيع 

يات كما تخضع العمل، شبكة المتعاملين الطالبين للجودة العالية المنتجات والخدمات
الداخلية في المؤسسات الوقفية للرقابة من خًلل تفعيل أساليب التدقيق والمراجعة بإنشاء 

لرقابة الشرعية أو التدقيق الداخلي والخارجي، اإلفصاح عن ذلك ضمن التقارير هيئات ا
، كما ال بد من وضع هذا المجلس تحت المساءلة الوقفيةالسنوية يصدرها مجلس النظارة 

والتي تعد من قواعد الحوكمة؛ لكي تفعل السياسات المطلوبة، وتقديم الخدمات بجودة 
ة عن المعلومات غير الدقيقة مالية أو إدارية، ومن ثم ممتازة، وتقليل المخاطر الناجم

تقليل الفساد ومحاسبة المسؤول عن ذلك، ومن المعلومات والبيانات التي تتم المساءلة 
القضائية عنها هي اإلجراءات واللوائح المطلوب تنفيذها، والبرامج والنشاطات المرجو 

 .(20) تنفيذها
لوقف إلى المصلحة الشرعية فقد قال ابن كما ال بد أن تخضع قرارات ونشاطات ا

الوقف تدور مع المصلحة، ومع تحقيق مبدأ تحصيل أفضل  علىعابدين: " فالتصرفات 
                                                           

 .022 - 029 . عبد المحسن، مرجع سابق، ص026-029 العمر، مرجع سابق، ص  )20(
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بقاء و  -تعالى-المصالح، حيث يفتى بكل ما هو أنفع للوقف، صيانة لحق الله  ا 
 .(21)للخيرات"

 حالحاا: أحر قواعد الحوكمة الوقفية على بعد العميل
يشمل بعد العميل جميع المتعاملين مع المؤسسة، والتي تسعى إلى كسب رضاهم 
من خًلل تقديم الخدمات التي يحتاجونها؛ حتى تحقق المؤسسة ميزة تنافسية تمكنها من 
استمرار نشاطها في السوق، وبناًء على ذلك يترجم المديرون رسالة المؤسسة 

ذه ذات عًلقة برغباتهم واهتماماتهم ومن ه واستراتيجيتها الخاصة بالعمًلء إلى مؤشرات
المؤشرات رضا العمًلء واالحتفاظ بهم، عددهم، ربحيتهم، وذلك من خًلل استبانة 
موجهة للعمًلء أو عن طريق المًلحظة والمشاهدة أو حجم المبيعات المتحققة ذلك فيما 

 بّد من ، أما المؤسسات ذات الطابع االجتماعي فًل(22)يتعلق بالمؤسسات الربحية 
صياغة مؤشرات تتناسب مع هذه الطبيعة ومنها على سبيل المثال عدد المستفيدين من 

 .(23)الخدمة المقدمة، عدد الشركاء ونسبة رضاهم
 قواعد الحوكمة الوقفية من خًلل تشريك ممثلين للموقوف ويتم تفعيل هذا البعد في

شجيعهم صالحهم فيها، وتعليهم ضمن اإلدارة التنفيذية لهذه المؤسسات؛ لكي تعكس م
على المشاركة في القرارات والسياسات المتخذة من قبل المؤسسة الوقفية، ومن ثم يمكن 
من خًللهم تقييم جودة الخدمات المقدمة لهم، حيث يتم تحقيق روح المساءلة والتي 

 كما ال بد من تحقيق العدالة بين، تعكس التفاعل بين مؤدي الخدمة والمستفيد منها
                                                           

دمشق،  ،المختار( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، حاشية ابن عابدين )رد المختار على الدر  )21(

 .322، ص 9، ج6000دار الثقافة والتراث، 
بقياس األداء المتوازن، المكتبة  االستراتيجيةالمغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، اإلدارة  )22( 

 .626 -620، ص 6002العصرية، مصر، 
(23)  http://www.aleqt.com/2011/05/22/article_540823.html. 

http://www.aleqt.com/2011/05/22/article_540823.html
http://www.aleqt.com/2011/05/22/article_540823.html
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قوف عليهما، واالستجابة لشكاويهم من خًلل نظام عادل يمكنهم من التعبير عن المو 
 .(24)أي معاملة غير عادلة بحقهم، وسرعة االستجابة في حلها
 رابعاا: أحر قواعد الحوكمة الوقفية على بعد التعليم والنمو

 يهدف بعد التعليم والنمو إلى االهتمام بالقدرات الفكرية للموظفين من الجوانب
كافة، مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم ومن ثم تأهيلهم للقيام بالعمليات الموكلة إليهم 
والعمل على تحسينها باستمرار، وبطاقة األداء المتوازن تحقيق ذلك بجملة من المؤشرات 
التي لها عًلقة بقدرات الموظف كمعيار نسبة دوران العمل )نسبة الموظفين التاركين 

اجية الموظفين ومؤشرات ذات عًلقة بنظام المعلومات والتي تقاس للعمل(، وقياس إنت
بنسبة الموظفين الذين لديهم اتصال مباشر مع العمًلء، ومؤشرات أخرى للتحفيز 
والمكافآت وتقاس بنسبة الحوافز المادية والمعنوية المقدمة وعدد اقتراحات كل موظف 

غياب ملين والمتطوعين، ومعدالت الومدى تطبيق االقتراحات، وعدد الفرص الوظيفية للعا
والتظلمات، ونسبة مصروفات البحوث والتطوير إلى المصروفات الكلية، وعدد 

 .(25)المشاركات في المؤتمرات
وبخصوص تفعيل هذا البعد في قواعد الحوكمة الوقفية، فقد جاءت هذه القواعد 

ورات تحديد الدبوضع أسس عادلة لتعيين الموارد البشرية في المؤسسة الوقفية، و 
تدعم العمل المؤسسي الوقفي، فضًًل عن تقديم الحوافز والرواتب  والتيالممنوحة لهم 

المتناسبة مع الجهد الوظيفي، والحرص على أن تتم هذه اإلجراءات بشكل دوري وضمن 
تخطيط مسبق، وبالتالي تحقيق الرضا للموظفين والمحافظة عليهم، ومن ثم تحقيق الرفاه 

                                                           
 .022-029. عبد المحسن، مرجع سابق، ص026-029مرجع سابق، صالعمر،   )24(

عويسي، أمين، حوكمة الوقف وعالقتها بتطوير المؤسسات الوقفية، سلسلة  ،سماعيلإالمومني،  (25(

 .22-22، ص ، مرجع سابقالملكاوي. 6002،.بحاث الوقفيةاالبحاث الفائزة بمسابقة الكويت لأل
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لهم، وكل ذلك ينصب في تشكيل فريق جودة من الموظفين بشكل تلقائي، االجتماعي 
وال تغفل قواعد الحوكمة الوقفية عن تأسيس نظام ألخًلق العمل وهو يوضح األخًلقيات 
التي يجب أن يتحلى بها مجلس النظارة واإلدارة التنفيذية، مع بيان واجباتهم، مما يعزز 

مق روح المسؤولية واألمانة لديهم، من خًلل نشر طابع الرقابة الذاتية لديهم، كما تع
خضاعهم للرقابة والمحاسبة الدورية،  معلومات عن نشاطاتهم التي يمارسوها وتكلفتها، وا 
فضًًل عن تأكيدها االتجاه نحو النظارة الجماعية بداًل من النظارة الفردية؛ فالقرار 

اف ؛ فضًًل عن كبر حجم األوقالجماعي قد يكون أقرب إلى الصواب من القرارات الفردية
وأنواعها، وتنوع المؤسسات المنظمة للعمل الخيري، كما تحرص قواعد الحوكمة الوقفية 
على تجنب تعارض المصالح، حيث تفصل بين مصلحة الوقف والمصلحة الخاصة 
لناظر الوقف؛ من خًلل إفصاح ناظر الوقف عن مصلحته الشخصية لمجلس 

ن عبد السًلم ذلك بقوله: " اعتناء الشرع بالمصالح العامة . حيث أكد العز ب(26)الوقف
أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة، وكل تصرف جر فساًدا أو دفع صًلًحا فهو 

 (27) ".عنهمنهي 
وقد حددت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسًلمية في المعيار 

( 21وقف وتم تعديلها في المعيار رقم )( بعض األحكام المتعلقة بال33الشرعي رقم)
من حيث تعريفه وشروطه ووظائفه وصًلحياته، فضًًل  الوقفومن هذه األحكام نظارة 

 .(28)عن المحظورات التي يجب تجنبها، وأخيًرا أجرته وعزله
                                                           

 الصالحات، مرجع سابق، ص.  )26(

بيروت، دار الجيل، قواعد األحكام في مصالح األنام، ، أبي محمد عز الدين بن عبد السالم،  )27(

 .25، ص0520
ة هيئالبحرين، لمعايير الشرعية، ، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية  )28(

 .0202 -0206 ،6005، المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية
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ا: أحر قواعد الحوكمة الوقفية على البعد اًلجتماعي  خامسا
ر المجتمع واالهتمام بمتطلباته من يبنى هذا البعد على قيام المنظمات بتطوي

، وبما أن (29)خًلل القيام بالمشاريع والبرامج االجتماعية إلى جانب أهدافها المالية
المنظمات غير الربحية كالمؤسسات الوقفية تقوم على األهداف االجتماعية كأساس لها، 
فإن هذا البعد يتحقق تلقائًيا في هذه المؤسسات، وبالتالي فإن كل ما تقوم به هذه 

 المؤسسات من مشاريع أو برامج اجتماعية تعد مؤشر على هذا البعد. 
بعاد بطاقة األداء التوازن نًلحظ من خًلل العًلقة بين قوا  عد الحوكمة الوقفية وا 

ومؤشرات هذه االبعاد، وجود عًلقة بين مقومات وعوامل نجاح تطبيق بطاقة األداء 
المتوازن وقواعد الحوكمة الوقفية، فالحاجة مثًًل تم التعبير عنها بأبعاد ومؤشرات محددة 

ليم العليا يعكسها بعد التع تتناسب مع طبيعة المؤسسات الوقفية، وعامل دعم االدارة
والنمو حيث الكوادر البشرية المؤهلة، فضًًل عن توفر عامل البيانات الدقيقة من خًلل 

 بعد العمليات الداخلية لهذه المؤسسات.
 المطلب الحالث: عناصر اًلتفاق بين قواعد حوكمة الوقف وبطاقة األداء المتوازن 

 :(30)األداء المتوازن في العديد من النقاط منهاتلتقي قواعد الحوكمة الوقفية وبطاقة 
تهدف قواعد الحوكمة الوقفية وبطاقة األداء المتوازن إلى تحقيق التوازن سواء  .1

أكان توازًنا بين األبعاد والقواعد التي يقوما عليها من جهة، والتوازن بين مصالح 
 األطراف المختلفة ذات العًلقة بالمؤسسة الوقفية من جهة أخرى.

                                                           
، 6002، عمان، دار وائل، االستراتيجيةدارة الغالبي، طاهر حسن، وإدريس، وائل محمد، اإل  )29(

 .963ص 
جامعة  ،دور حوكمة الشركات في تطوير القياس المتوازن لألداء، ،خليل، محمد أحمد إبراهيم  )30(

 .202-203، ص 6ج، 6005 ،مجلد أبحاث المؤتمر العلمي األول لحوكمة الشركاتالملك خالد 
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يهتم كل منهما بوضع الرؤية االستراتيجية للمؤسسة الوقفية، بحيث تعكس خططها  .2
 وأهدافها

التمتع بالقدرة التنافسية للمؤسسة حين استخدام بطاقة األداء المتوازن وقواعد  .3
الحوكمة الوقفية، حيث يحقق بعد العمليات الداخلية وبعد التعليم والنمو تكلفة 

خرى خدمات ذات جودة مرتفعة، كما أن قواعد أقل، بينما تعكس األبعاد األ
 الحوكمة الوقفية تحقق هاتين الميزتين التنافسية على المدى الطويل. 

إن استخدام بطاقة األداء المتوازن هي متابعة لتطبيق قواعد الحوكمة، فهو نظام  .4
يوفر المعلومات لدعم واتخاذ القرارات وتقييم االستراتيجية، وأن كل بعد من أبعاد 
بطاقة األداء المتوازن يمكن أن يسهم في فعالية قواعد الحوكمة، فهي تدمج 
المؤشرات مالية وغير مالية التي تنبئ إدارة المؤسسة الوقفية عن مسار عملها 

 لتحقيق األهداف االستراتيجية. 
أن المؤسسات التي تطبق قواعد الحوكمة، ستطبق تلقائيا بطاقة األداء المتوازن،  .5

شترك في تعميق االتصال في المؤسسة بحيث تصل رسالتها وأهدافها فكل منهما ي
إلى العاملين والعمًلء لتحقيق الهدف الذي تأسست المنشأة من أجله، كما تشترك 

 في تخفيض التكاليف وتحسين الخدمات؛ ألنها تعتمد على مقاييس كمية.
حقيق ت تتوسع كل منها في استخدام مقاييس األداء المتعددة؛ لكي تعكس مدى .2

كل هدف من أهداف المؤسسة، كما تجعلها تتسم بالمرونة في تقييم األداء؛ فهي 
تضيق الفجوة بين ما هو كائن من اإلنجاز الفعلي وما يجب أن يكون عليه الحال 

 من نتائج مرجوة.
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مقاييس األداء التي تستخدمها سواء كانت مقاييس كمية أو غير كمية قادرة على  .7
يلة وقصيرة األجل، األمر الذي يؤدي إلى دعم عمليات تحقيق األهداف الطو 

 التحسين المستمر.
تقوم بطاقة األداء المتوازن على عًلقات السبب والنتيجة وهي ربط المقاييس  .8

المستقبلية بمقاييس تاريخية فمثًًل عمليات التعلم والنمو تؤدي إلى تحسين 
 ات مع العمًلء، والتيخلية وهي بدورها تؤدي إلى تحسين العًلقالعمليات الدا

تنعكس على تحسين األداء المالي، وكذلك قواعد الحوكمة فهي تحقق التكامل 
بين قواعدها والتي تنصب في تحسين جودة الخدمة المقدمة ومن ثم رفع مستوى 

 أدائها.
 المبحث الحالث

 تطبي  بطاقة األداء المتوازن على المؤسسات الوقفية األردنية
 

 ؤسسات الوقفية األردنيةالمطلب األول: الم
تمارس بعض المؤسسات األردنية إدارة األوقاف والرقابة عليها؛ لكي يتم المحافظة 

 :(31)وتنميتها وتوجيهها إلى مصارفها وهذه المؤسسات تتمثل في الوقفيةعلى األعيان 
تقوم فيها عدد من الدوائر وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسسمية:  .0

 والمديريات التي تعنى بالوقف وهي: 

                                                           
، ص (6)03، 6009،األردنالجوانب المحاسبية والرقابية للوقف في  ،الرحاحلة، محمد ياسين (31(

022-029 
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  تقوم على متابعة اإلدارة العليا ألهداف الوقفمديرية الرقابة والتفتيش اإلداري : 
ومدى ترجمتها إلى خطط وسياسات، ومن ثم تزويدها بالمعلومات والبيانات 

 المساءلة.الخاصة بها؛ لكي تتمكن الوزارة من تفعيل أدوات الرقابة و 
 تهدف إلى المحافظة على أموال الوقف، بحيث تستغل مديرية األمسك الوقفية :

األمًلك الوقفية بما يخدم مصلحتها ويحقق االستغًلل األمثل لها، وكما تقوم 
بمتابعة تسجيل أراضي وعقارات األوقاف باسم المتولي )وزارة األوقاف(، ومتابعة 

 ية. فتنفيذ الحجج الوقفية، واالحتفاظ بجميع السجًلت خاصة باألمًلك الوق
: يعهد إليها استثمار األموال الوقفية بمختلف الصيغ مؤسسة تنمية أموال األوقاف .9

المشروعة، وبما يحقق مصلحة الوقف، على أن تخضع تصرفاتها واستثماراتها 
ألحكام الشريعة اإلسًلمية من ناحية، ولشروط الواقفين من ناحية أخرى، كما 

من المؤسسات المالية اإلسًلمية  يمكن للمؤسسة الحصول على التمويل الًلزم
 أو بطرح صكوك بضوابط شرعية.

 المطلب الحاني: حوكمة الوقف في المؤسسات الوقفية األردنية
تسعى المؤسسات الوقفية األردنية إلى االرتقاء بتطبيق قواعد الحوكمة؛ لكي ترفع 

ؤسسات المومن ثم تحقيق األهداف التي وجدت من أجلها، تستمد هذه  أدائهامن مستوى 
معظم قواعدها من القانون األردني الذي نص على تنظيمات وقواعد تحكم عملها وتندرج 

 .ضمن أبعاد بطاقة األداء المتوازن 
 :(32)تضمن القانون األردني بعض البنود التي تفعل هذا البعد وهي البعد المالي:

                                                           
(32) http://hajjfund.gov.jo/sites/default/files/Awqaf_Law.pdf  

http://hajjfund.gov.jo/sites/default/files/Awqaf_Law.pdf
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لك األوقاف، وذالموافقة على إقامة المشروعات االستثمارية الخاصة بتنمية أموال  .1
بعد إجراء دراسات الجدوى االقتصادية والدراسات الفنية والمالية، كما ال بّد من 

 وضع الخطط والبرامج الًلزمة الستثمار األراضي الوقفية.
الموافقة على استبدال العقارات الوقفية بإذن من المحكمة الشرعية المختصة عند  .2

  ق جدوى مالية من هذا االستبدال.وجود المصلحة الشرعية من ذلك، ومنها تحقي
كيفية إدارة أعيان الوقف،  ال بد من مراعاة الشروط التي يحددها الواقف كتحديد .3

 وتقسيم ريعه، وجهات االستحقاق من هذا الريع.
تخضاع الفعاليات والنشااطات التي تمارساها مؤساسات األوقاف  بعد العمليات الداخلية:

 :(33)حددها القانون وهي التياألردنية إلى بعض البنود 
تولية مهمة التدقيق والرقابة على ساااااااااجًلت الوزارة وقيودها إلى مدقق حساااااااااابات  .1

قانوني يعتمده مجلس األوقاف وديوان المحاسبة لمراجعة حسابات الوزارة وتدقيق 
 سجًلتها ومعامًلتها.

 ساااااامح القانون للوزارة بتنظيم حسااااااااباتها وساااااااجًلتها طبقا للمحاسااااااابة التجارية أو .2
 لألصول المتبعة في وزارة المالية وتعتمد الوزارة المحاسبة الحكومية في التطبيق. 

 :(34)ينظم القانون بعض مهام تولية الوقف في البنود التاليةبعد التعليم والنمو: 
تعااّد الوزارة متوليااا عااامااا على األوقاااف الخيريااة كااافااة، وتقوم باااإلشااااااااااااااراف عليهااا  .1

نفاق غلتها على ا لجهات التي حددها الواقف ما لم يشااااترط الواقف واسااااتغًللها وا 
خًلف ذلاك، وفي هاذه الحالة يعّد الشااااااااااااااخص أو الجهة التي تتولى إدارة الوقف 

 واستغًلله متوليا خاصا وفي هذه الحالة تعّد الوزارة جهة رقابية عليهم. 
                                                           

(33)  http://hajjfund.gov.jo/sites/default/files/Awqaf_Law.pdf 

(34)  http://hajjfund.gov.jo/sites/default/files/Awqaf_Law.pdf 

http://hajjfund.gov.jo/sites/default/files/Awqaf_Law.pdf
http://hajjfund.gov.jo/sites/default/files/Awqaf_Law.pdf
http://hajjfund.gov.jo/sites/default/files/Awqaf_Law.pdf
http://hajjfund.gov.jo/sites/default/files/Awqaf_Law.pdf
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إسااااااااااااااناااد مهمااة الرقااابااة على األوقاااف لوزارة األوقاااف حيااث تتولى الوزارة مراقبااة  .2
بًلغ  المتولين الخاصين ومحاسبتهم والتأكد من عدم وقوع مخالفات أو تقصير وا 
المحكمااة الشاااااااااااااارعيااة عن المخااالفااات عنااد وقوعهااا ولهااا أن تطلااب من المحكمااة 

ارة ناد التولية للوز الشاااااارعية المختصااااااة عزل المتولي الخاص وتعين بديل أو إساااااا
المتولين على األوقاف الذرية وتبليغ المحكمة الشرعية المختصة ومراقبة أعمال 

عن أي مخالفة أو تقصااااااااير وطلب عزل المتولي ومحاكمته وتتولى اإلشااااااااراف 
نفاق غلته على مساتحقيه منفردة أو باالشتراك مع  دارته وا  على الوقف الذري وا 

( %11ي وتتقاضى الوزارة نسبة ال تزيد عن )المتولي بقرار من القاضي الشرع
( %5من واردات الوقف الذري مقابل التولية واإلدارة إذا كانت منفردة ونسااابة )

 إذا كانت باالشتراك مع المتولي. 
نًلحظ من خًلل االطًلع على بنود القانون األردني المنظمة لعمل مؤسسات 

أبعاد بطاقة األداء المتوازن، وتجاهلت جاءت تخدم ثًلثة أبعاد من  أنهاالوقف األردني، 
بعد العميل وهو البعد الذي يتعلق بالمستفيدين من األعيان الوقفية؛ لذلك ال بد من هذه 
المؤسسات االطًلع على قواعد الحوكمة الوقفية التي جاءت شاملة لهذه األبعاد، وبذلك 

م رفع مستوى وقفية ومن ثتحقق المؤسسات الوقفية األردنية التكامل في تطبيق الحوكمة ال
 أدائها.

 المطلب الحاني: تصميم بطاقة األداء المتوازن للمؤسسات الوقفية األردنية
بطاقة األداء المتوازن إلى مجموعة  تطبيقتخضع عموًما المؤسسات الهادفة إلى 

 :(35)من الخطوات هي

                                                           
التخطيط االستراتيجي" بطاقة األداء المتوازن"، المجلة الدولية  ،العاشق، وسيلة عبد العزيز  )35(

 .30-30ص  (،6)6002،6المحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات، 
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 هي وصف للنشاطات التي تخطط القيام بها منتحديد الرؤية اًلستراتيجية:  .0
 أجل الوصول إلى هدف معين في زمن محدد.

تحديد الغاية المراد تحقيقها، من خًلل رسم بياني وضع األهداف اًلستراتيجية:  .2
يوضح األهداف مقسمة على عدد من األبعاد: )المالي، العمليات الداخلية، 
العميل، التعليم والنمو( وترتبط هذه األهداف مع بعضها بعًلقات تسمى عًلقة 

 تشبه عبارة إذا( والنتيجة )تشبه عبارة إذن(.السبب )
: وهي تحديد العوامل التي تساعد في تحقيق األهداف بناء الخريطة اًلستراتيجية .3

االستراتيجية؛ وبالتالي تعّد بمثابة المرشد للعاملين في الهيكل التنظيمي للمؤسسة 
 للعمل بشكل منسق بين األعمال التي يمارسوها مع كل هدف للمؤسسة. 

المؤشر هو مقياس كمي لعوامل النجاح التي يتم استخراجها اختيار المؤشرات:  .4
 من األهداف االستراتيجية. 

توضيح النشاطات والفعاليات التي ال بد منها لتحقيق إعداد خطط العمل:  .5
األهداف، وتحديد الموارد المالية وغير المالية والمسؤوليات والبرامج الًلزمة 

 مدة زمنية معينة. إلنجاز خطة العمل ضمن
تقوم المؤسسة بمراجعة االستراتيجية دورًيا كل ربع سنة، المراجعات اًلستراتيجية:  .2

فيتم قياس المؤشرات، ويتم بناء تقرير األداء وعرضه في اجتماع لمراجعة 
االستراتيجية، كما يوجد مراجعات كل نهاية السنة يتم فيها مناقشة إذا كانت 

وهل هي بحاجة إلى تعديل أو إلغاء واستبدالها المؤشرات تعكس األهداف، 
 بمؤشرات أخرى.

وتهدف المؤسسات الوقفية األردنية كغيرها من المؤسسات إلى رفع مستوى أدائها 
من خًلل تبني تطبيق بطاقة األداء المتوازن، سواء أكان ذلك من خًلل وزارة األوقاف 
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الوقف، لذلك حددت كل منها والشؤون والمقدسات اإلسًلمية أو مؤسسة تنمية أموال 
الرؤية االستراتيجية واألهداف المحددة لها، والعوامل المؤثرة عليها في مختلف برامجها 
الوقفية، كما الحظنا عند رصد مؤشرات األداء إمكانية تطبيق المؤشرات التي تمثل كل 

سات لمقدبعد من أبعاد بطاقة األداء المتوازن، حيث تتكامل وزارة االوقاف والشؤون وا
االسًلمية ومؤسسة تنمية أموال الوقف في تحقيق المتغيرات الًلزمة للحصول على 
مؤشرات األداء الخاصة ببطاقة األداء المتوازن، حيث تمت اإلشارة اليها في الجدول 

 اآلتي:
 :(0الجدول رقم  

 مؤشرات األبعاد في مؤسسات األوقاف األردنية
 9102 9108 9107 9102 مؤشرات األبعاد

 124111 22811 72811 72211 إجمالي المصروفات
 4221875 4157221 4721222 4711217 التبرعات

 %3 %4 %2 %2 مؤشر البعد المالي )نسبة فاعلية التبرعات (
عدد المشاريع الجديدة )مؤشر بعد العمليات 

 الداخلية( 
2 13 11 11 

 12118 12255 24243 25483 عدد المستفيدين )مؤشر بعد العميل(
 14211 13211 7411 3211 مصروفات البحوث والتطوير

مؤشر بعد التعليم والنمو )نسبة مصروفات 
 البحوث والتطوير من إجمالي المصروفات(

10111% 112,1% 10111% 1% 

إجمالي )وزارة األوقاف والشؤون والمقدسات اإلسًلمية )التبرعات، عدد المستفيدين(، مؤسسة تنمية أموال الوقف *
 المصروفات، عدد المشاريع الجديدة، مصروفات البحوث والتطوير(.

 إعداد الباحثة: )مؤشر البعد المالي، مؤشر بعد التعليم والنمو(.*

نًلحظ من خًلل الجدول أن بعض مؤشرات أبعاد بطاقة األداء المتوازن في 
المؤسسات الوقفية األردنية استقر في بعض السنوات، ولكن انخفض في السنوات التي 

، ولكن انخفض %2نسبة  2117و 2112تليها كمؤشر البعد المالي الذي حقق في عام 
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ظ أن مؤشرات أبعاد بطاقة االداء ، كما يًلح%3نسبة  2112فيما بعد حتى بلغ عام 
المتوازن في هذه المؤسسات تتذبذب بين االرتفاع واالنخفاض كمؤشر بعد العمليات 

مشروًعا جديًدا وأقل قيمة  13حيث بلغت  2117الداخلية الذي حقق أعلى قيمة له عام 
مشاريع جديدة، ومؤشر بعد التعليم والنمو والذي وصلت  2حيث بلغت 2112له عام 

حيث بلغت  2117وأقل قيمة لها عام  %1والتي تقدر با 2112لى قيمة له عام أع
 25483، بينما استمر بعضها باالنخفاض كمؤشر بعد العميل الذي بدأ با 112,1%

 12118ب  2112وانتهى في عام  2112مستفيدا من الخدمات الوقفية المقدمة في عام
 مستفيدا.

مؤشرات أبعاد بطاقة األداء المتوازن في بناًء على ذلك نرى إمكانية تطبيق 
المؤسسات الوقفية األردنية، ولكن لم تضع المؤسسات الوقفية األردنية هدف االرتقاء 
بمستوى هذه االبعاد، حيث نجدها ترتفع تارة وتنخفض تارة أخرى أو تواصل في 

هذه  ياالنخفاض خًلل فترة الدراسة، وقد يرجع ذلك إلى عدم تطبيق قواعد الحوكمة ف
المؤسسات، وبالتالي عدم دعم األبعاد التي تقوم عليها بطاقة األداء المتوازن، ومن ثم 

 انعكاسها على مؤشرات األداء فيها.
 النتائج:

 توصل البحث إلى الخًلصات اآلتية:
أواًل: تحتاج المؤسسات الوقفية كغيرها من المؤسسات إلى مؤشرات تحدد مستوى أدائها، 

 حددة تضبط عملها.فضًًل عن قواعد م
ثانًيا: يحكم كل بعد من أبعاد بطاقة األداء المتوازن في المؤسسات الوقفية قواعد حوكمية 

 تضبط عملها؛ لكي تحقق أهدافها التي أنشئت من أجلها.
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ثالًثا: يظهر التوافق في معظم العناصر التي تقوم عليها كل من بطاقة األداء المتوازن 
 مما يحقق التكاملية في تحقيق أهدافهما.وقواعد الحوكمة الوقفية، 

رابًعا: يشمل قانون المؤسسات الوقفية األردنية معظم أبعاد بطاقة األداء المتوازن، كما 
تتوفر في هذه المؤسسات جميع المتغيرات الًلزمة لتحليل مؤشرات أبعاد بطاقة 

ة الدراسة، ر األداء المتوازن، ولكن شهدت هذه المؤشرات تراجعا في قيمتها خًلل فت
 ويرجع ذلك إلى عدم االلتزام بتطبيق مبادئ الحوكمة في هذه المؤسسات.

 التوصيات:
ضرورة صياغة المؤسسات غير الربحية مبادئ حوكة خاصة بها، ومحاولة قياسها  

 كمًيا من خًلل مؤشرات األداء ألبعاد بطاقة األداء المتوازن.
مة ألداء التي تخدم مبادئ الحوكتنبيه الباحثين إلى تعميق البحث في مؤشرات ا 

للمؤسسات الربحية وغير الربحية، األمر الذي ينعكس على تحقيق أهداف هذه 
 المؤسسات.
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 المصادر والمراجع:
 المراجع العربية:

 ،حاشية ابن عابدين )رد المختار على الدر المختار(ابن عابدين، محمد أمين بن عمر، 
 .5ج، 2111دمشق، دار الثقافة والتراث، 

تقويم أداء بنك فلسطين المحدود باستخدام بطاقة األداء أبو قمر، محمد أحمد محمد، 
 . 2112، )رسالة ماجستير(، الجامعة اإلسًلمية، غزة، المتوازن 

نظمة ، المدور أدوات الحوكمة في تطوير مؤسسات الوقفاألسرج، حسين عبد المطلب، 
 .2112رة، ، القاه12العربية التنمية اإلدارية، المؤتمر 

، بيروت، دار قواعد األحكام في مصالح األنامبن عبد السًلم، أبي محمد عز الدين، 
 .1281الجيل، 

 .5، ج 1281الرياض، مكتبة الرياض، المغني،عبد الله بن أحمد، ، بن قدامة

 . 2118، عمان: دار وائل،3، طإدارة الجودة الشاملةجودة، محفوظ أحمد، 

أثر استخدام بطاقة األداء المتوازن في تقييم أداء ، حسنين، محمود أحمد محمود
 .2117، السودان، جامعة أم درمان اإلسًلمية، المشروعات االستثمارية

 .2113، عمان، دار اليازوري، نظرية المنظمة مدخل العملياتالخفاجي، نعمة، 

، ءادور حوكمة الشركات في تطوير القياس المتوازن لألدخليل، محمد أحمد إبراهيم، 
، 2112جامعة الملك خالد مجلد أبحاث المؤتمر العلمي األول لحوكمة الشركات، 

 .2ج
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، 2115،الجوانب المحاسبية والرقابية للوقف في األردنالرحاحلة، محمد ياسين، 
 .175-174، ص (2)13

نحو إطار لقياس محددات استخدام ونجاح وتبني الشيشني، حاتم محمد عبد الرؤوف، 
 .2114، مجلة البحوث التجارية، اء المتوازن نظام قياس األد

عة ، مجلة الشريالجودة الوقفية دراسة في معايير اإلدارة والتنميةالصًلحات، سامي، 
 .28، العدد 2113والدراسات اإلسًلمية، جامعة الكويت،

المجلة  ،التخطيط االستراتيجي" بطاقة األداء المتوازن"العاشق، وسيلة عبد العزيز، 
 (.2)2112،2لمحكمة للعلوم الهندسية وتقنية المعلومات، الدولية ا

كتبة النهضة ، ماتجاهات حديثة في التقييم والتميز في األداءعبد المحسن، توفيق محمد، 
 .2112المصرية، 

مدخل القياس المتوازن كأداة لتطوير نظم تقييم األداء في عبد الملك، أحمد رجب، 
 .2112العلمية للبحوث والدراسات التجارية،، المجلة المشروعات الصناعية

ة قواعد حوكمة الوقف نظار العمر، فؤاد بن عبدالله، المعود، باسمة بنت عبد العزيز، 
، كرسي الشيخ راشد بن دايل لدراسات األوقاف، جامعة مؤسسة الوقف نموذًجا

 . 2112اإلمام محمد بن سعود اإلسًلمية،

دريس، وائل م ، عمان، دار وائل، اإلدارة االستراتيجيةحمد، الغالبي، طاهر حسن، وا 
2117. 
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الحوكمة المؤسسية مدخل محمد، عزام عبد النبي أحمد، الجابرية، بدرية بنت خلفان، 
ة التربوية ، المجلة الدوليلتحقيق الجودة بالمديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة

 (.11) 2، 2117الخاصة، 

المكتبة  ،اإلدارة االستراتيجية بقياس األداء المتوازن المغربي، عبد الحميد عبد الفتاح، 
 .282 -281، ص 2112العصرية، مصر، 

، عمان، إدارة األعمال باستخدام بطاقة األداء المتوازن الملكاوي، إبراهيم الخلوف، 
 .78-72، ص 2118مؤسسة الوراق، 

 ،كمة الوقف وعًلقتها بتطوير المؤسسات الوقفيةحو المومني، اسماعيل، عويسي، أمين، 
 2118سلسلة األبحاث الفائزة بمسابقة الكويت لألبحاث الوقفية، 

إمكانية استخدام بطاقة األداء المتوازن لقياس كفاءة المصارف نزيه، رانيا محمد، 
 . 2118، جامعة دمشق، الحكومية في سوريا )أطروحة دكتوراة(

، عمان، دار اليازوري، إدارة الجودة المعاصرةل وآخرون، النعيمي، محمد عبد العا
2118. 

حرين، ، البالمعايير الشرعيةهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسًلمية، 
 .2112هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسًلمية، 

 مواقع اإلنترنت:

1. http://www.aleqt.com/2011/05/22/article_540823.html 

2. http://hajjfund.gov.jo/sites/default/files/Awqaf_Law.pdf 
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 حق األفراد في اللجوء إلى المحاكم اإلقليمية لحقوق اإلنسان
 القبول تاريخ  اإلرسال تاريخ

02/8 /0202  02/5/0202 

 (*)كوثر قنظارد. 
 الملّخص

لى بضمان حق األفراد في اللجوء اتهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيف تقوم الصكوك االقليمية 
المحاكم، وباستقرائنا لها تبين لنا أنها ضمنت حق اللجوء بطريقتين إما مباشرة من خالل قيام األفراد 
مباشرة برفع دعوى أمام المحكمة أو بطريقة غير مباشرة من خالل رفعهم للشكوى أمام اللجان المنشأة 

لجان بإحالتها الى المحكمة في ظل شروط معينة.  وسواء في إطار الصكوك االقليمية، وتقوم هذه ال
أكان لجوء األفراد إلى المحاكم مباشرا أو غير مباشر فإن منح مثل هذا الحق يعّد درجة عليا من 
االهتمام اإلنساني الذي بني عليه النظام اإلقليمي لحقوق اإلنسان، والخطوة األولى في سبيل تحقيق 

 اإلنسان. حماية فعلية وفعالة لحقوق 
 : حق اللجوء للمحاكم، المحاكم اإلقليمية، األفراد، حقوق اإلنسان.لمات المفتاحيةالك

Individuals' right to recourse to regional human rights 

courts 

Abstract 
 This study aims to address how regional instruments have ensured the right 

of individuals to have recourse to the courts, and by extrapolating them, we realize 

that they have guaranteed the right to asylum in two ways: either directly through 

direct action taken by individuals or by lodging a complaint in front of the 

committees established within the framework of regional instruments, which are 

transmitted by these committees to the Court under certain conditions. And whether 

the individual’s access to the courts is directly or indirectly, giving (granting) such a 

right is a high degree of humanitarian attention upon which the regional human rights 

system is built, and it is the first step towards effective and efficient protection of 

human rights. 

Key words: Individuals, recourse, the regional courts, human rights 

                                                           
 .سكيكدة 5511اوث  02كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة   -استادة مساعدة قسم أ (*)
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 مقدمة

تعّد حقوق اإلنسان حقوق عالمية تمنح لإلنسان لمجرد كونه إنسانا، وهي حقوق 
لصيقة به وغير قابلة للتجزئة، وقد كانت تعّد من الشؤون الداخلية للدول، غير أنها 
أصبحت كذلك شأن دولي، ولترقيتها وحمايتها صدرت العديد من المواثيق الدولية العالمية 

،العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 8491نسان سنة كاإلعالن العالمي لحقوق اإل
...إلخ. 8411والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سنة  8411سنة 

ولتجسيد هذه الحقوق فعليا تم إنشاء العديد من الهيئات الدولية المكلفة بحمايتها، مثل 
دة واللجنة المعنية بحقوق اإلنسان، مجلس حقوق اإلنسان التابع لمنظمة األمم المتح

اللجنة الفرعية لمنع التعذيب...إلخ وتعمل هذه الهيئات عن طريق نظام التقارير و/ أو 
 الشكاوى. 

وعلى غرار النظام العالمي لحماية حقوق اإلنسان، أبرمت العديد من االتفاقيات  
عنى بحماية يمية( التي توالمواثيق والبروتوكوالت )يشار إليها فيما بعد بالصكوك االقل

حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليمي، تجسدت بإقامتها لمحاكم اقليمية لحقوق اإلنسان 
)يشار إليها فيما بعد بالمحاكم( تمنح لألفراد حق اللجوء إليها عند انتهاك حق من 
حقوقهم المنصوص عليها في الصكوك االقليمية، فكيف ضمنت هذه الصكوك االقليمية 

 راد حق اللجوء إلى المحاكم؟.لألف
ويقصد بالمحاكم تلك الهيئات القضائية المنشأة بموجب الصكوك اإلقليمية والتي 
توفر آليات لحماية الحقوق المعترف بها والمنصوص عليها في هذه األخيرة حيث يتم 
رفع دعاوى أمامها بخصوص االنتهاكات المرتكبة من طرف الدول المتعاقدة، وتعّد أهم 

ألحكام ملزمة التنفيذ وتوفير آليات لرقابة تنفيذ  ضمانة في هذه المحاكم هي إصدارها
هذه األخيرة، عكس األجهزة الشبه القضائية والمتمثلة في اللجان التي تصدر قرارات 
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فقط، تنفيذها يكون مبني على أساس حسن نية الدولة. وتعّد المحاكم أهم ميزات القانون 
 الدولي لحقوق اإلنسان. 

راسة فنقصد به األشخاص الطبيعيين والمنظمات أما مصطلح األفراد في هذه الد
غير الحكومية ومجموعة األشخاص، وتعرف المنظمات غير الحكومية بأنها: "هيئات 
قانونية دولية غير ربحية أعضاءها مواطنون، أو اتحاد مواطني في بلد أو أكثر يقومون 

د بمجموعة ". ويقص(1)بنشاطات جماعية تستجيب الحتياجات المجتمع الذي تعمل فيه
األشخاص كل مؤسسة غير رسمية تنشأ وتؤسس وفقا للتشريع الوطني تتألف من 
شخصين أو أكثر يجمع بينهم مصالح مشتركة ويدعون أنهم ضحايا انتهاك أحكام 
االتفاقية وغالبا ما تتشكل هذه المؤسسة بصفة مؤقتة، اذ يرتبط إنشاءها بالدفاع عن 

، ويعاني أفرادها من التمييز في المعاملة (2) مصلحةمصالح أعضائها وتزول بزوال هذه ال
 .(3)كأن يكونوا أقليات قومية 

بالرجوع إلى الصكوك اإلقليمية، وجدنا منها من تعطي لألفراد حق اللجوء إليها 
بطريقة غير مباشرة عبر اللجان اإلقليمية لحقوق اإلنسان. وهو المبحث األول من هذه 

لألفراد الحق باللجوء مباشرة إلى محاكمها وهو ما نتناوله في ومنها من تعطي  الدراسة
  .المبحث الثاني من هذه الدراسة

من أجل اإلجابة عن اإلشكالية المذكورة أعاله اتبعنا كل من المنهج الوصفي 
والتحليلي والمقارن فالمنهج الوصفي يقوم على أساس جمع الحقائق والمعلومات وتحليلها 

                                                           
 ) 1( عمر سعد الله، المنظمات الدولية غير الحكومية في القانون الدولي، )الجزائر، دار هومة، 0225(، ص. 51. 
(2) Frédéric Sudre, Droit européen et international des droits de l’homme, (France: presses 

universitaires de France, 10e Édition, 2010), p. 740. 
 لمزيد من التفاصيل حول مجموعة األشخاص انظر: (3)

Jean-Manue Larralde, « la convention européenne des droits de l’homme et la protection de 

groupe partticuliers », Revue trimestrielle des droits de l’homme , N° 56 , (2003): 1252 et 

suit. 
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لى نتائج مقبولة، أما المنهج التحليلي فيقوم على أساس تفسير وتفسيرها للوصول إ
المعلومات والوضع القائم، وهما المنهجين المناسبين لمثل هذه الدراسة، اذ قمت بجمع 
مختلف النصوص القانونية المتعلقة بحق األفراد في اللجوء إلى المحاكم في مختلف 

لة، أما لوصول إلى تعميمات ونتائج مقبو األنظمة اإلقليمية، وحاولت تحليلها وتفسيرها ل
المنهج المقارن فحاولت من خالله مقارنة حق اللجوء في مختلف المحاكم اإلقليمية بغية 

 الوصول إلى النظام األنجع والنقائص الموجودة في كل نظام.
 المبحث األول: حق األفراد في اللجوء غير المباشر إلى المحاكم 

ء غير المباشر إلى المحاكم، أول أنواع حق اللجوء التي يعّد حق األفراد في اللجو 
تم منحها واالعتراف بها لألفراد ويتمثل هذا الحق في قيام األفراد برفع شكوى أمام أجهزة 
الرقابة على الصكوك اإلقليمية المنشئة في إطار األنظمة اإلقليمية لحقوق اإلنسان 

كوى د فشلها في ايجاد حل، بإحالة هذه الشوالمتمثلة في اللجان، ثم تقوم هذه األخيرة عن
 إلى المحاكم.

ويجمع كل من النظامين اإلفريقي واألمريكي بين آلية اللجنة والمحكمة وهو ما نعّده    
 (4)من االتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان (99حق لجوء غير مباشر. إذ منحت )المادة 
ألمريكية ألفراد صراحة حق اللجوء إلى اللجنة ا)يشار إليها فيما بعد باالتفاقية األمريكية( ل

يحق ألي شخص أو جماعة أو أي هيئة غير حكومية " بنصها  (5)لحقوق اإلنسان

                                                           
بسان خوسيه بكوستاريكا ودخلت حيز النفاذ  00/55/5515بتاريخ  اإلنساناالمريكية لحقوق  اقيةاالتفتم التوقيع على  (4)

 . 51/20/5501في 
الذي دخل حيز النفاد  55تجدر االشارة هنا إلى أن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان قبل تعديلها بموجب البروتوكول  (5)

ها لألفراد حق اللجوء إلى اللجنة األوروبية لحقوق اإلنسان. من 01قد منحت بموجب المادة  25/55/5551في 

يجوز للجنة أن تتلقى الشكاوى المرسلة إلى السكرتير العام لمجلس أوروبا من أي شخص، أو من بنصها : "

المنظمات غير الحكومية، أو من مجموعات األفراد بأنهم ضحايا انتهاك للحقوق الموضحة بهذه المعاهدة من 

السامي المتعاقد الذي قدمت ضده الشكوى قد  الطرفاألطراف السامية المتعاقدة، بشرط أن يكون هذا جانب أحد 

سبق أن أعلن اعترافه باختصاص اللجنة في تلقي هذه الشكاوي. وتتعهد األطراف السامية المتعاقدة التي قامت 

 ". بهذا اإلعالن أال تعوق بأي حال من األحوال الممارسة الفعالة لهذا الحق
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معترف بها قانونًا في دولة أو أكثر من الدول األعضاء في المنظمة أن ترفع إلى اللجنة 
  رف."ط عرائض تتضمن شجبًا أو شكاوى ضد أي خرق لهذه االتفاقية من قبل دولة

بينما لم يقم الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب )يشار إليه فيما بعد بالميثاق   
( بالنص صراحة على حق األفراد في اللجوء إلى اللجنة اإلفريقية لحقوق (6)اإلفريقي

بعبارة عامة وهي " المراسالت الواردة من غير  55اإلنسان والشعوب فقد جاءت المادة 
راف في الميثاق" وتم تفسير هذه العبارة على أن المقصود بها األفراد دون الدول األط

من الميثاق التي  51/8. كما يمكن استنتاج ذلك من خالل نص المادة (7)الشعوب
إال أن ، (8)تشترط في الشكوى أن تحمل اسم مراسلها حتى لو طلب عدم ذكر اسمه

قصود أن المباخلي للجنة اإلفريقية النص في النظام الد إلى غاية موجوداً  الغموض ظل
 .(9)بالعبارة السابق ذكرها هو المراسالت المقدمة من األشخاص الطبيعية والمعنوية

باستقرائنا لنصوص الصكوك اإلقليمية نجد منها ما يضع شروط محددة يتوجب  
توافرها في األفراد حتى يتمكنوا من اللجوء غير مباشر وهو ما نطلق عليه اسم اللجوء 

( ومنها من ال يضع أية شروط وهو ما نطلق غير المباشر المشروط )المطلب األول
 المشروط )المطلب الثاني(.عليه باللجوء غير المباشر وغير 

  

                                                           
، ودخل 00/21/5515تم اعتماد الميثاق االفريقي من قبل مجلس الرؤساء األفارقة بدورته العادية بنيروبي، بتاريخ  (6)

 . 05/52/5511حيز النفاذ في 
ة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادحماية حقوق اإلنسان في ظل الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوبيوسف بوالقمح،  (7)

(، 5551فرع القانون الدولي والعالقات الدولية، )جامعة الجزائر: معهد الحقوق والعلوم اإلدارية،  الماجستير،

 .12-05ص. 
بحقوق  والمتعلقة 11تنظر اللجنة في المراسالت الواردة المنصوص عليها في المادة على انه "  11/5تنص المادة  (8)

إذا استوفت وبالضرورة الشروط التالية: أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلى اللجنة عدم  والشعوباإلنسان 

 ذكر اسمه... 

 (9) L’art 93 du règlement intérieur de la commission africaine. in: http:// www.achpr.org  

(10/05/2014). 

http://www.african-court.org/
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  المطلب األول: اللجوء غير المباشر المشروط
بالرجوع إلى الصكوك اإلقليمية وجدنا أن اللجوء غير المباشر المشروط يكون فقط 
بالنسبة للمنظمات غير الحكومية دون األشخاص الطبيعيين ونصت عليه االتفاقية 
األمريكية فقط، إذ اشترطت هذه األخيرة أن تكون المنظمات غير الحكومية معترف بها 

حتى تتمكن من رفع  منظمة الدول األمريكية في دولة أو أكثر من دول األعضاء في
 . (10)شكوى أمام اللجنة األمريكية

يعّد شرط االعتراف بالمنظمات غير الحكومية انتقاص من ضمانات حقوق اإلنسان 
في القارة األمريكية، وانتقاص من ضمانات حق اللجوء، فهو يقلل من عدد المنظمات 

 إلى اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان هذا غير الحكومية التي يمنح لها حق رفع شكوى 
االعتراف يبقى محصورا في يد الدولة فقط، فهي من  من جهة، من جهة أخرى فإن حق

  .(11)تمتلك سلطة االعتراف بالمنظمات غير الحكومية الموجودة داخل إقليمها
 المطلب الثاني: اللجوء غير المباشر غير المشروط

متاح أمام إن ممارسة حق اللجوء غير المباشر غير المشروط تعني أن هذا الحق 
جميع األفراد وال يتطلب تمتعهم بشروط معينة. ونفرق هنا بين األشخاص الطبيعيين 

 )الفرع األول( والمنظمات غير الحكومية )الفرع الثاني(.
 الفرع األول: بالنسبة لألشخاص الطبيعيين

 س الشخص الطبيعي حقه في اللجوء وتقديم شكوى إلى اللجنتينال يشترط لكي يمار  
 األمريكية واإلفريقية أن يكون هذا الشخص:

                                                           
  من االتفاقية األمريكية. 44المادة (10) 

( ص. 5511، )القاهرة: مطبعة العاصمة ،حماية حقوق اإلنسان في ظل التنظيم اإلقليميعزت سعيد سيد البرعي،  (11) 

410.  
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: بل تمنح لكل شخص يخضع ينتمي بجنسيته إلى أحد الدول األطراف -8 
 الختصاصها وقامت أحد الدول األطراف بانتهاك حقه، حتى ولو كان عديم الجنسية.

ك بأن: " هدف وموضوع االتفاقية األمريكية ليس تقابل وبررت المحكمة األمريكية ذل
نما هو حماية حقوق األفراد لجميع  في الحقوق وااللتزامات بين عدد محدد من الدول وا 

وأضافت المحكمة أن موضوع وهدف اتفاقيات حقوق اإلنسان هو حماية  .(12)البشر"
واليتها لة الخاضع لالحقوق األساسية للفرد، بغض النظر عن جنسيته في مواجهة الدو 

أو أي دولة أخرى طرف في المعاهدة، فالدول عندما تنظم إلى اتفاقيات حقوق اإلنسان 
.  (13)يعني أنها وافقت على الخضوع لنظام قانوني، تتحمل من خالله التزامات مشتركة

وقد اتبعت اللجنة االفريقية النهج نفسه، إضافة لتوسعها في األمر أكثر فقد قبلت النظر 
ي الدعاوى الفردية المرفوعة من أشخاص طبيعيين غير مقيمين بإفريقيا من غير ف

 . (14)األفارقة
أن يكون مقدم الشكوى هو نفسه ضحية االنتهاك وأن يكون له مصلحة - 2

 (15)نصت على هذا كل من االتفاقية األمريكية والميثاق اإلفريقي فردية في رفع الشكوى 
ويرجع سبب عدم اشتراط صفة الضحية في هاتين النظامين كون الشكوى تعّد فيهما 
نوع من االدعاء الشعبي، ففي النظام األمريكي نجد أن غالبية الشكاوى المرفوعة إلى 

                                                           
، )القاهرة: مركز القاهرة لدراسات حقوق ضمانات حقوق اإلنسان على المستوى اإلقليميمصطفى عبد الغفار،  (12)

 .252(، ص. 0222اإلنسان، 

(13) Inter-Am.CtHR.Ibid, paras. 431-434.  

منشورات  ، )بيروت،آفاق ومستقبل المحكمة العربية لحقوق اإلنسان، دراسة تحليلية مقارنةنقال عن: حسن ياسين المحمد، 

 .554-552(، ص ص.0255زين الحقوقية، 
  .5255(، ص. 0221، )القاهرة: دار النهضة العربية، آليات الحماية الدولية اإلنسان صطفى إبراهيم الخليل،نبيل م (14)
نجده قد منح حق تقديم شكوى إلى اللجنة ألي شخص طبيعي أو معنوي نيابة عن  اإلفريقيبالرجوع إلى الميثاق  (15)

ه  52/5،0اللجنة اإلفريقية من خالل المادة  الضحية يستنج منه عدم اشتراط وصف الضحية لتقديم شكوى أمام

من الميثاق.... تقدم من قبل  11من النظام الداخلي حيث نصت على: أن كل المراسالت المقدمة وفقا للمادة 

األشخاص الطبيعية أو المعنوية... مراسالت المقدمة يجب أن تحتوي على...اسم الضحية إذا كان ذلك ممكنا في 

  ن فيها المدعي هو الضحية نفسه".الحالة التي ال يكو
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اللجنة األمريكية لحقوق اإلنسان تتعلق بحاالت اختفاء قسري أو اعتقال غير قانوني 
. واألمر نفسه الذي (16)يه تقديم شكواه بنفسهوهي حاالت يصعب على الضحية عل

يحدث في إفريقيا، التي تعاني مشاكل سياسية وأمنية تؤدي إلى حدوث الكثير من 
االعتقاالت. ومنح مثل هذه المرونة لألفراد في تقديم الشكاوى يمكنهم من حماية حقوقهم 

 من خالل منح الغير حق تقديم الشكاوى نيابة عنهم.
 بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الفرع الثاني:

بغية تحقيق أهداف الميثاق اإلفريقي فإن النظام الداخلي للجنة اإلفريقية منح حق  
اللجوء إلى جميع المنظمات غير الحكومية ولم يشترط فيها أن تتمتع بصفة المراقب 

فريقية لدى اللجنة اإلفريقية لحقوق اإلنسان أو االتحاد اإلفريقي. وقام عضو اللجنة اإل
بالتأكيد على هذا األمر وبرر ذلك بأن عدم اشتراط صفة  E.V.O.Dankwaالسيد 

المراقب يتفق مع روح الميثاق اإلفريقي وأهدافه التي من بينها رقابة ومعرفة جميع 
االنتهاكات التي تقع في الدول اإلفريقية والعمل على وقفها وعدم تكرار وقوعها ولحدوث 

ح لجميع المنظمات غير الحكومية بتقديم شكاوى إلى اللجنة ذلك فإنه يتوجب السما
 .(17)اإلفريقية

أي النص على  -تجدر اإلشارة إلى أن ضمان حق اللجوء غير المباشر القانوني
 لألفراد وحده ال يكفي لتحقيق حماية فعلية وفعالة -حق اللجوء في الصكوك االقليمية

عائق مادي كضعف اإلمكانيات المادية لحقوق اإلنسان إذ يتطلب األمر عدم وجود أي 

                                                           
 . 511مرجع السابق، ص.  خليل، (16)
ترقية وحماية حقوق اإلنسان والشعوب في إفريقيا بين اآلليات الرسمية اإلقليمية والمنظمات غير سمير لعرج،  ( 17)

، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في القانون،)الجزائر: جامعة بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق، الحكومية

 . 14( ص. 0255/5250
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الذي يحول دون تحقيق ذلك على أرض الواقع، ولن يتحقق ذلك إال عن طريق نظام 
 .(18)المساعدة القضائية

المساعدة  2282وقد منحت اللجنة اإلفريقية بموجب نظامها الداخلي المعدل سنة  
زهم الذين يثبتون عج لألشخاص الطبيعيين دون المنظمات غير الحكومية، (19)القضائية

وال تمنح هذه المساعدة في النظام  . )20(عن دفع تكاليف مراسالتهم أمام اللجنة اإلفريقية
اإلفريقي إال إذا اقتنعت اللجنة اإلفريقية أن هذه المساعدة القضائية ضرورية لضمان 

 مساواة األطراف أمام اللجنة اإلفريقية. 
م المساعدة القضائية مما يؤدي لحرمان األفراد أما النظام األمريكي فإنه يفتقر لنظا

الذين ال يملكون اإلمكانات المادية، من اللجوء إلى اللجنة األمريكية وتقديم شكوى 
أمامها، وهذا من شأنه أن يحد من حقهم في اللجوء غير المباشر للمحكمة األمريكية، 

 .(21)وينقص من فعالية النظام األمريكي حماية حقوق اإلنسان
  

                                                           
 )18( . 221، 224عبد الغفار، مرجع السابق، ص ص.  
على  لنصتجدر اإلشارة إلى أنه، لم تقم كل من االتفاقية األوروبية عند اعتمادها والئحة إجراءات اللجنة األوروبية با (19)

 5514نظام المساعدة القضائية واستمر الوضع على حاله إلى غاية تعديل الئحة إجراءات اللجنة األوروبية سنة 

التي تتطلب فيها مصلحة العدالة ذلك، ويتم تقديم هذه  الحاالتوتم النص فيها على منح المساعدة القضائية في 

 –شهود وندب الخبراء أما باقي المصاريف فهي مجانية المساعدة للشاكي فيما يخص المصروفات المتعلقة بال

ومن أجل منح المساعدة القضائية يتوجب على المدعي أن يثبت أن  -األصل أن اإلجراءات القضائية مجانية 

وإلثبات ذلك يقوم بتقديم تقرير عن دخله وكافة ممتلكاته وقبل أن تتخذ اللجنة  حالته المالية تتطلب المساعدة 

قرارها يتم احالة هذا التقرير المقدم إلى الدولة المشتكى عليها إلبداء مالحظاتها قبل أن تتخذ اللجنة  االوروبية

 االوروبية قراره. انظر في:

 Louis-Edmond Pettiti , Emmanuel Decaux, Pierre hanri Imbert Imbert , La convention 

européenne des droits de l’homme commentaire article par article, (France, Economica 

, 2eme Edition , 1999), p p.728, 877.  
(20) L’art 104 de le règlement intérieur de la commission africain de droits de l’homme. 

 )21( . 224عبد الغفار، مرجع السابق، ص.  
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 المبحث الثاني: حق األفراد في اللجوء المباشر إلى المحاكم 
إن حق األفراد في اللجوء غير المباشر هو النوع الثاني من أنواع اللجوء إلى 
المحاكم التي تم منحها لألفراد وهو أحدثها وأهمها وأكثرها فعالية، ويعّد هذا الحق أقصى 

  .(23)كن عّده انتصارا إلنسانية القانون .كما يم(22)تنازل يمكن أن تمنحه الدول لألفراد
يمنح لألفراد في حق اللجوء المباشر حق رفع دعوى مباشرة أمام المحاكم دون 

. غير (24)وساطة اللجان، وهو ما يؤدي إلى تطوير وتحسين نظام حماية حقوق اإلنسان
أن هذا الحق قد يتم تقيده في بعض األنظمة بوضع بعض الشروط لممارسته وهو ما 

طلق عليه اسم اللجوء المباشر المشروط )المطلب األول( في حين في أنظمة أخرى ال ن
يتم وضع أي شرط لممارسته وهو ما نطلق عليه اسم اللجوء مباشر غير المشروط 

 )المطلب الثاني(.
 المطلب األول: اللجوء المباشر المشروط 

عند استقرائنا للصكوك االقليمية نجد أنها بالرغم من اعترافها ومنحها لحق اللجوء  
إال أنها وضعت شروطا لممارسته وتختلف هذه الشروط بين المحكمة االوروبية )الفرع 

 االول( والمحكمتين االفريقية والعربية )الفرع الثاني(. 
 الفرع األول: بالنسبة للجوء إلى المحكمة االوروبية

اشترطت المحكمة األوروبية على األفراد الذين يتعرضون النتهاكات في أقاليم ما  
وراء البحار أو بتعبير أدق المستعمرات أن تقوم الدولة المتعاقدة التي تقوم بإدارة العالقات 
الدولية لهذا اإلقليم أوال بتقديم اخطار لألمين العام لمجلس أوروبا، فحواه االمتداد االقليمي 

                                                           
 )22( .055البرعي، المرجع السابق، ص.  

(23) Rene Jean Dupuy « La commission européenne des droits de l’homme » , Annuaire 

Français de droit international, vol 03, N° 01, (1957):  p.449. 
، العدد مجلة السياسة الدوليةأحمد أبو الحسن زرد، "انظمة حقوق اإلنسان الوطنية والدولية، نظرة مقارنة "،  ( 24 (

 .10ص.  (:0225(جانفي 501
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تفاقية أي تطبيق االتفاقية في كل األقاليم أو التي تختارها، إضافة إلى شرط آخر لال
يتمثل في وجوب تقديم الدولة المتعاقدة إلعالن قبول اختصاص المحكمة للنظر في 
شكاوى األفراد الذين تعرضوا النتهاكات داخل هذه األقاليم التي يمتد تطبيق االتفاقية 

. كون أن الوضع (26) االتفاقية وجود هذا الشرط االستعماري . وقد برر واضعو (25) إليها
الحضاري ألقاليم ما وراء البحار ال يسمح دائما بممارسة الحقوق األساسية في ظل 

وهو نفس التبرير الذي اعتمدته المحكمة   (.27)الظروف ذاتها كما هو الحال في أوروبا 
لى غاية وقتنا ( أن الد51. وما يالحظ على )المادة (28) في أحكامها ول األوروبية وا 

الحالي ال تزال تعتقد بأن اإلنسان الذي يقيم فوق األراضي األوروبية أفضل من الباقي، 
فتطبيق حقوق اإلنسان لديها مزدوج وكأن اإلنسان الذي يقيم في األقاليم األوروبية 

 األصلية جدير باحترام وحماية حقوقه أما اآلخر فال.
ع االستعماري هو قيام الدول المتعاقدة بتقديم اخطار بقبول وما خفف من حدة الطاب

االمتداد اإلقليمي لالتفاقية وقبول شكاوى األفراد. رغم أن هذا األمر لم يشمل جميع 
أقاليم ما وراء البحار فعلى سبيل المثال قدمت هولندا اخطارين يتعلقان بكل من جزر 

. وقدمت 28/28/8411أوربا بتاريخ وجزيرة  18/21/8499األنتيل الهولندية بتاريخ 
جرسي بتاريخ 82/82/8419بريطانيا إخطارا يتعلق بأرخبيل برمودا بتاريخ 

89/28/8491 (29) 

                                                           
(25)L’art 56 § 01/03/04 

لمزيد من التفاصيل حول الشرط االستعماري في االتفاقية األوروبية انظر محمد أمين الميداني، "الشرط االستعماري  (26 (

ومات ، )تعز، مركز المعلدراسات في الحماية االقليمية لحقوق اإلنسان في االتفاقية االوروبية لحقوق اإلنسان"،

  وما يليها. 51(، ص 0221ق اإلنسان،، والتأهيل لحقو
( 27 ) Jacques velu, Rusen ergec , La convention européenne des droits de l’homme, 

(Bruxelles Brylant, ,1990), p. 48. 
( 28 ) Affaire Tyrer.c Rayaume- Uni , N5856/72, 25/04/1978, in: hudoc.echr.coe.int, 

(13/04/2018), § 38. 

 )29(Edmond Pettiti ,Decaux, Imbert, Op.Cit, p 918. 

http://www.coe.int/
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 الفرع الثاني: بالنسبة للجوء إلى المحكمتين االفريقية والعربية 
بالرجوع إلى الصكوك التي تحكم المحكمتين االفريقية والعربية نجد أنها قد اشترطت 

يجب توافرها في كل من المنظمات غير الحكومية )أوال( والدولة المدعى عليها شروط 
 )ثانيا(. 

  أوال: الشروط الخاصة بالمنظمات غير حكومية
حتى يمنح للمنظمات غير الحكومية حق اللجوء إلى لكل المحكمة اإلفريقية      

 (30)والمحكمة العربية لحقوق اإلنسان عند إنشائها )يشار إليها فيما بعد بالمحكمة العربية(
 فإنه يشترط على الترتيب أن: 

ن تتمتع هذه المنظمات غير حكومية  -8 بصفة مراقب أمام اللجنة اإلفريقية حتى وا 
. وتجدر اإلشارة هنا إلى أن حصر حق اللجوء إلى المحكمة (31)كانت غير إفريقية

اإلفريقية في المنظمات غير الحكومية التي تتمتع بصفة مراقب فقط دون سواها، 
مقابل عدم حصر اللجنة اإلفريقية للمنظمات غير حكومية التي يحق لها تقديم 

 ق اإلنسان في النظام اإلفريقي. شكوى أمامها يعّد تراجعا في مستوى حماية حقو 
أن تكون معتمدة وعاملة في مجال حقوق اإلنسان في إحدى الدول األطراف في  -2

النظام األساسي للمحكمة العربية التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية انتهاك حقوق 
 اإلنسان شريطة أن تكون الدولة المدعى عليها قد قامت بقبول هذا االختصاص

(32). 

                                                           
بمنح االشخاص الطبيعية حق ولم يقم هذا النظام  4102سبتمبر 7النظام األساسي للمحكمة العربية في تم اعتماد  (30)

 لم يتم تنصيب المحكمة بعد في:     22/21/0255رفع دعوى المحكمة مباشرة إلى غاية 

www.laslaportal.org http/:(25/21/0254) 
(31) L’art 05/03 du le protocole relative a la charte africaine portant création d’une cour 

africaine. 
 من النظام األساسي للمحكمة العربية. 55المادة  (32)
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وما يالحظ على المحكمة العربية وخالفا للمحكمة اإلفريقية أنها منحت للمنظمات  
غير الحكومية المعتمدة في الدولة المدعى عليها فقط حق اللجوء إلى المحكمة وبالتالي 
التقليص من فعالية هذه المنظمات. كما منحت لرعايا الدولة التي تصادق على النظام 

ى المحكمة عن طريق المنظمات غير الحكومية وبالتالي األساسي فقط حق اللجوء إل
يعّد هذا األمر انتهاكا لمبدأ عدم التمييز الذي يوفر الحماية لإلنسانية جميعا. وفي هذا 

ى بكون المدعي مواطنا إلحدال يتقيَّد خالف لالختصاص الشخصي، الذي يقضي أنه 
ن ائها أن تتجاوز هذا النقص مالدول األطراف. غير أنه يمكن للمحكمة العربية عند إنش

خالل توسيعها لمفهوم الرعايا عند بدئها العمل ليصبح يشمل كل من يوجد على اإلقليم 
تتعهد من الميثاق العربي التي تنص على أن: "  21/28للمادة  استناداً الوطني وهذا 

كل دولة طرف في هذا الميثاق بأن تكفل لكل شخص خاضع لواليتها حق التمتع 
وق والحريات المنصوص عليها في هذا الميثاق من دون تمييز بسبب العرق أو بالحق

اللون أو الجنس أو اللغة أو المعتقد الديني أو الرأي أو الفكر أو األصل الوطني أو 
االجتماعي أو الثروة أو الميالد أو اإلعاقة البدنية أو العقلية" فالميثاق العربي حسب 

 لمواطن وغير المواطن.بين اال يميُِّّز هذه الفقرة 
ن كان من جنسية إحدى الدول األطراف في النظام -أنها لم تمنح للفرد حتى   وا 

حق اللجوء ورفع دعوى أمامها مباشرة بالرغم من عدم منح األفراد حق  -األساسي
الشكاوى أمام لجنة حقوق اإلنسان العربية المنشاة في اطار الميثاق العربي لحقوق 

أمامها األفراد مثلما هو معمول به في النظام  يتظلَّمجود لجنة  . وعدم(33)اإلنسان
حيث يحتويان على اللجنتين األمريكية واإلفريقية وهذا األمر يؤدي  .األمريكي واإلفريقي

                                                           
-00المنعقدة في  51( تم اعتماد الميثاق العربي لحقوق اإلنسان من قبل مجلس جامعة الجول العربية في دورته العادية 33( 

 . 0224، ماي 02

، وق اإلنسانالعربي لحقالميثاق لمزيد من التفاصيل حول الميثاق العربي لحقوق اإلنسان انظر: ابراهيم علي بدوي الشيخ، 

 (.0221، 0)القاهرة دار النهضة العربية، القاهرة، الط 
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إلى االنتقاص من ضمانات حقوق اإلنسان في المنطقة العربية. كما أنه يدفع بنا إلى 
ة في ظل هذه القيود. فالغاية من وجود المحاكم التساؤل عن الغاية من وجود هذه المحكم

هو تمكين األفراد الذين انتهكت حقوقهم من قبل الدول األطراف من معالجة االنتهاك 
صالح الضرر الالحق بهم فإذا كانت ال تحقق هذا األمر فلماذا سيتم إنشاؤها.  وا 

  ثانيا: الشروط الخاصة بالدولة المدعى عليها
حتى يتمكن الفرد من اللجوء للمحكمة على الدولة المدعى عليها أن تكون قد سبق 
لها إصدار اعالن قبول اختصاص النظر في الدعاوى المرفوعة من األفراد، ولقد تم 

البروتوكول الملحق بالميثاق اإلفريقي المتعلق بإنشاء النص على هذا الشرط بموجب 
. ورغم أن منح األفراد (34)بعد بالبروتوكول اإلفريقي(  المحكمة االفريقية )يشار إليه فيما

حق اللجوء مباشرة أمام المحكمة اإلفريقية إذا ما انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في 
رور على دون الم الميثاق اإلفريقي أو أحد الصكوك اإلقليمية التي صادقت عليها الدولة

اإلفريقي  أنها تعّد ميزة منحها البروتوكولاللجنة اإلفريقية يكون في حاالت استثنائية، إال 
تسعة دول  2284وضمانة إضافية لحقوق اإلنسان. ولقد قامت إلى غاية شهر اوت 

 .(35)فقط بإصدار إعالن قبول اختصاص النظر في الدعاوى الفردية
وبالرغم من التطور الذي وصل إليه النظام اإلفريقي إال أن اشتراط تقديم الدولة    

يها والتي تكون طرف في البروتوكول اإلفريقي إلعالن قبول اختصاص المدعى عل
المحكمة اإلفريقية للنظر في الدعاوى الفردية ومنح صالحية قبول النظر في الدعوى 
من قبل هذه األخيرة أو إحالتها إلى اللجنة اإلفريقية، يعّد إنقاصا من ضمانات حماية 

 حقوق اإلنسان في النظام اإلفريقي. 
                                                           

تم اعتماد البروتوكول اإلفريقي من قبل الدول األعضاء في منظمة الوحدة اإلفريقية آنذاك )اإلتحاد اإلفريقي حاليا( في  (34)

 .0224جانفي  01ودخل حيز النفاذ في  0991جوان واغادوغو، بوركينافاسو في 
الدول التي قامت بتقديم اعالن قبول االختصاص هي بوركينا فاسو، كوت فوار، غانا، مالوي، مالي، جامبيا، تنزانيا  (35)

 court.org-www.african، (20/21/0255.)بنين، تونس. إحصائيات منشور في: 
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ر اإلشارة هنا إال أن نسخة البروتوكول االختياري الذي قام الخبراء غير وتجد 
الحكوميين والمنظمات غير الحكومية بإعداده، كان ينص في مادته السادسة منه بأنه 
يمكن لألفراد والمنظمات غير الحكومية رفع الدعاوى مباشرة أمام المحكمة في حاالت 

فريقية. إال أن بعض الوفود المشاركة كمصر استثنائية دون المرور عبر اللجنة اال
فعالة لحماية حقوقه،  ونيجيريا رفضت هذه المادة التي كانت ستمنح للفرد اإلفريقي آلية

وتم في اجتماع الخبراء بنواكشط تم االتفاق على وضع الشرط االختياري وترك األمر 
ريقة فريقية وكانت هده الطإلرادة الدول فمن تريد منح حق اللجوء لألفراد امام المحكمة اال

الوحيدة إلصدار البرتوكول االفريقي وقد عبَّر أحد أعضاء اللجنة االفريقية بأن النص لم 
 .(36)يكن لُيعتمد دون هذا الشرط االختياري 

 اللجوء المباشر غير المشروط -0
روط شبالرجوع لالتفاقية االوروبية والبروتوكول اإلفريقي نجدهما لم يقوما بوضع أية 

لألفراد من أجل ممارسة حقهم في اللجوء إلى المحكمتين األوروبية واالفريقية، باستثناء 
شرط اعالن قبول االختصاص واشتراط صفة المراقب بالنسبة للمحكمة االفريقية والذي 
 سبقت اإلشارة إليه أعاله وفي هذا تحقيق ضمان حماية فعالة وفعلية لحقوق اإلنسان.

 (37)يمنح حق اللجوء الى المحكمتين األوروبية اص الطبيعيين:بالنسبة لألشخ -أ
دون النظر إذا ما كان يتمتع بجنسية أحد الدول  (39)لكل شخص طبيعي (38)واإلفريقية

                                                           
(36) Marielle Debos « La création de la Cour africaine des droits de l’Homme et des 

peuples. Les dessous d’une ingénierie institutionnelle multi centrée » Cultures & Conflits, 

N 60/2005, p 172, in: https://conflits.revues.org (15/02/2017). 
الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  25األوروبية بموجب البروتوكول منح لألفراد حق رفع دعوى مباشرة أمام المحكمة  (37)

 .25/55/5551الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ  55وتم تعزيز هذا الحق بموجب البروتوكول  25/52/5554
تم اعتماد النسخة النهائية للنظام  0252. وفي جوان 0221تم وضع نظام داخلي للمحكمة اإلفريقية مؤقت في جوان  -(38)

 : اخلي. انظرالد

http://ar.african-court.org.)0251/20/54(  
 (39) -l’art 34 du la convention européenne et L4art 05 de du le protocole relative a la charte 

africaine portant création d’une cour africaine. 

https://conflits.revues.org/
http://ar.african-court.org/
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في البروتوكول االفريقي ولو كان من االطراف في مجلس أوروبا، أو الدول األطراف 
في  لدولة المدعى عليها طرفابالنسبة لهذا األخير يكفي أن تكون ا –عديمي الجنسية 
أو البروتكول االفريقي، كما لم تضع االتفاقية األوروبية أي شرط  (40)االتفاقية االوروبية

وبالتالي فاالتفاقية تمتد لتشمل  (41)يتعلق باإلقامة أو الحالة المدنية للشخص أو اهليته
 أو وصي أو قيمالالجئين وعديمي األهلية كاألحداث والمجانين دون أن يمثلهم ولي 

فاللجوء للمحكمة األوروبية ورفع دعوى أمامها ال يتطابق بالضرورة مع القانون الداخلي 
 . (42)للدول األطراف

من االتفاقية األوروبية  19فعند الرجوع إلى المادة  أما بخصوص صفة الضحية:
أو …اللجوء إلى المحكمـة ألي شـخص طبيـعي، أو ألية نجدها تنص على أن يكون: " 

أن صفة الضحية ومنه نستنتج ". …ألية مجمـوعة من األفراد تدعي بأنها ضـحية انتهاك 
مفهوم الضحية في النظام األوروبي عرف المباشرة شرط للجوء إلى المحكمة، إال أن 

تطورا تدريجيا حيث قامت اللجنة األوروبية أول األمر بحصره في الشخص الذي انتهكت 
، ثم قامت بعدها بتوسيع مفهوم الضحية إلى الضحية (43)باشرةحقوقه فقط أي الضحية الم

غير مباشر ليصبح يشمل أقارب الضحية أو أي شخص له مصلحة شخصية أصيلة 

                                                           
االتفاقية االوروبية لحماية حقوق اإلنسان والحريات االساسية والقواعد المكملة لها طبقا ( عبد العزيز محمد سرحان، 40) 

 .454(، ص. 5511، )القاهرة: دار النهضة العربية، للمبادئ العامة للقانون الدولي
(41) Guide pratique sur la recevabilité, la cour européenne de droits de l’homme, conseil 

de l’europe,2014, p 13 , in: http// www.echr.coe,int , (03/03/2015). 
(42) Décision A. Contre Royaume-Uni du 23/09/1998 .In hudoc.echr.coe.int (15/04/2015) 

voir aussi: Sudre , Op.Cit, p p. 737-738. 

 ين امام المحكمة األوروبية نذكر: يمن بين األحكام القضائية التي صدرت في قضايا رفعها أشخاص الطبع 

Arrêt Ac. Royaume uni , 23/09/1998, N100/1997/884/1096, Op.Cit, (18/02/2017). 

 التي صدرت في قضايا رفعها اشخاص طبيعيين مباشرة أمام المحكمة اإلفريقية نذكر: القضائيةمن بين األحكام 

Arrêt Kennedy Owine Onyachi et autres c. République-Unie de Tanzanie , N° 003/2015 

28/09/2017.In http://fr.african-court.org/index.php/affaires/affaires-

contentieuses#affaires-finalis%C3%A9es (29/12/2019). 
 .551، ص سابقخليل، مرجع -(43)

http://www.coe.int/
http://fr.african-court.org/index.php/affaires/affaires-contentieuses#affaires-finalis%C3%A9es
http://fr.african-court.org/index.php/affaires/affaires-contentieuses#affaires-finalis%C3%A9es
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. ولكي تتمكن الضحية غير مباشرة من اللجوء إلى المحكمة (44)في إنهاء االنتهاك
ية دقيقة شخصفيتوجب وجود ضحية مباشرة فعلية من االنتهاك وأن تكون هناك رابطة 

بين الضحية المباشرة وغير المباشرة )كاألم أو الزوجة...الخ( وأن يؤدي االنتهاك المزعوم 
إلى إحداث ضرر للضحية غير المباشرة، وأن تكون لها مصلحة شخصية في إنهاء 

زالة آثاره ، ولم يتوقف مفهوم الضحية عند هذا فقط بل تطور أكثر ليصبح (45)االنتهاك وا 
 .(46)ا المحتملين وهم الذين يدعون بوجود مصلحة شخصية ممكنةيشمل الضحاي

ولقد سارت المحكمة االفريقية على النهج نفسه إذ إنها ال تشترط على المدعي أن  
يكون ضحية االنتهاكات الواقعة حتى يمنح له حق اللجوء إلى المحكمة اإلفريقية ورفع 

ن النظام الداخلي للمحكمة ( م19/5دعوى أمامها ويستنتج ذلك من خالل )المادة 
اإلفريقية حيث جاء فيها على أنه: " يتعين على أي مدعي سواء إن تقدم الطلب باألصالة 

 عن نفسه أو نيابة عن الضحية..."
: قامت االتفاقية األوروبية بمنح حق اللجوء بالنسبة للمنظمات غير الحكومية -ب 

إلى أي منظمة غير حكومية بغض النظر عن حجم هذه المنظمة عن صالحياتها 
وواليتها والموارد البشرية والمالية التي تملكها والقضايا التي تدافع عنها، فنجد من هذه 

                                                           
 .502، ص نفسهالمرجع  - (44)

(45)Jean-Luc Sauron Jean-Luc Sauron, le système de la convention européenne des droits 

de l’homme, (Paris: gualino, 2008), p 28. 
 .501خليل، مرجع سابق، ص  (46)

  من بين األحكام القضائية التي صدرت في قضايا رفعت من ضحايا غير مباشرين نذكر:

McCann et autres c Rayaumeuni , N° 18984/91, 27/09/1995 , Op.Cit, (05/12/2017). 

Arrêt Brudnicka et autre c. Pologne , N°54723/00, 03/03/2005, définitif , 03/06/2005 

Op.Cit, (07/12/2017). 

 نذكر:  محتملينمن بين االحكام القضائية التي صدرت في قضايا التي رفعت من ضحايا 

Arrêt Michaud c France , N° 12323/11, 06/12/12, définitif , 06/03/2013, Op.Cit           

(29/12/2019). 

Arrêt Open Door et Dublin well Woman, Ireland , N° 14235/88, 29/10/1992, Op.Cit 

(29/12/2019). 
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توى على المسالمنظمات غير الحكومية من تعمل على المستوى الوطني ومنها من يعمل 
وبالرجوع إلى  (47)الدولي وتتمتع بصفة استشارية لدى األمم المتحدة ومجلس أوروبا.

نما من االتفاقية األوروبية نجدها  19نص المادة  لم تقم بتحديد فئة قانونية معينة، وا 
تشمل جميع األشخاص االعتباريين التي ال تكون تابعة للحكومة وال تستهدف الربح كما 

وبفضل هذا التفسير لمدلول المنظمة غير الحكومية، قام  (48)طنية أو دوليةقد تكون و 
من االتفاقية ليمتد  19االجتهاد القضائي األوروبي بالتوسع في النطاق الشخصي للمادة 

لغالبية األشخاص المعنوية، ليصبح يشمل الشركات التجارية واألشخاص المعنوية 
اتي ة مع تمتعها باالستقالل الذللقانون العام التي ال تمارس أي امتيازات للسلطة العام

 .(49)التام عن الدولة
ضمان حق اللجوء القانوني لألفراد كما سبق وأن أشرنا إليه في المحور األول فإن 

وحده ال يكفي لتحقيق حماية فعلية لحقوق اإلنسان، وهذه األخيرة لن تتحقق إال عن 
ألوروبية إلفريقي واالتفاقية اطريق نظام المساعدة القضائية، وقد قام كل من البروتوكول ا

 بالنص على هذا النظام.

                                                           
(47) Sabrina Ferstler « les stratégies des O.N.G. dans la défense des requérants devant la 

cour européenne des droits de l’homme, approche socio-politique » in la défense des 

requérants devants la cour européenne des droits de l’homme, (Bruxelle: Anthemis, 

Nemesis, 2012) pp. 64- 65. 
ين، دار العلم للمالي)بيروت: ، القاموس العملي للقانون اإلنساني فرانسواز بوشييه سولنييه، ترجمة أحمد مسعود،(48) 

 .120(، ص. 0221

 )49( Jean-Pierre Marguénaud, La cour européenne des droits de l’homme, (Paris: Dalloz 

1997) p. 12. 

 نذكر:  الحكوميةمن بين األحكام القضائية التي صدرت في قضايا رفعتها المنظمات غير 

Arrêt Autronic A G. C. Suisse , N° 12726/87,  22/05/1990, Op.Cit, (06/04/2017). 

Arrêt Sundicatul“ pastorulcelbum “.C. Roumaine , N 2330/09, 09/07/2013, Op.Cit, 

(06/04/2017). 

Arrêt Association A. et H. C. Autrich , N° 9905/82 ,15/03/1984, Op.Cit, (06/04/2017).  
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لمحكمة نص النظام الداخلي لبالنسبة لحق اللجوء الواقعي للمحكمة األوروبية فقد    
ية ال يملك اإلمكانيات المالية الكافاألوروبية على منح المساعدة القضائية للمدعي الذي 

 . (50)غية ضمان حسن سير القضيةمصاريف اإلقامة والتنقل وتوكيل محامي بلتغطية 
ومنح هذه المساعدة القضائية قد يكون تلقائيا من طرف رئيس الغرفة أو بناء على طلب 

  (51)المدعي
أن يقدم تصريحا بكافة ممتلكاته، من أجل إثبات عجز المدعي يتوجب عليه و 

تهم، وكذا أي نفقاااللتزامات المالية التي تقع على عاتقه اتجاه األشخاص الذين يتحمل و 
التزام مالي آخر ويجب أن يتم التصديق على هذا التصريح من قبل الهيئات الداخلية 
المؤهلة، ويجوز لرئيس الغرفة أن يدعو الدولة المعنية إلى إبداء مالحظاتها الكتابية، 
وبعد تلقي المعلومات الضرورية يقرر رئيس الغرفة منح أو رفض المساعدة القضائية 

ذا اقتنع رئيس الغرفة بعدم توفر الشروط المطلوبة،  (52)راره إلى األطراف المعنيةويبلغ ق وا 
 يجوز له في أي وقت سحب أو تعديل االستفادة من المساعدة.

أما بالنسبة لحق اللجوء الواقعي في المحكمة اإلفريقية وحتى يتمكن األفراد الذين   
حة حسن سير العدالة، يتم منح يعانون من عجز مادي من اللجوء إليها ولضمان مصل
. ولقد تم النص على نظام (53)المساعدة القضائية لألفراد ضمن الحدود المالية المتوفرة 

 طرف ألي يحق من البروتوكول اإلفريقي على أنه" 82المساعدة القضائية في المادة 
 المجانيالقانوني  التمثيل توفير ويمكن .اختياره من قانوني ممثل يمثله أن قضية في

 ذلك ". العدالة مصلحة تقتضي حينما

                                                           
( 50 ) L’art 101 du Règlement du la cour, Strasbourg, 14/11/2016, in: 

http://www.echr.coe.int (05/12/2016). 
(51) L’art 100 , du Règlement. 
(52) L’art 102, du Règlement. 

 )53( من النظام الداخلي للمحكمة اإلفريقية. 25المادة  

http://www.echr.coe.int/
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وحددت  2281وقامت المحكمة اإلفريقية بإصدار سياسة العون القانوني سنة     
القانوني  فيها النفقات التي تقوم بتغطيتها وتتمثل هذه األخيرة في: نفقات السفر التمثيل

 . (54)اليومي اإلعاشة الخبراء، بدل الشهود ذلك في بما الشهود مصروفات
 خاتمة
إن لجوء األفراد إلى المحاكم هو الضمان األساسي لحماية حقوق اإلنسان والخطوة  

األولى لنقل النصوص الخاصة بحقوق اإلنسان الصكوك االقليمية إلى الواقع وال يخضع 
هذا الحق لألحكام ذاتها في مختلف الصكوك اإلقليمية فتختلف اآلثار المترتبة عن كل 

 اعة هذه األنظمة.ممارسة كما تختلف وتتأثر نج
ويعد النظام األوروبي أكثر أنظمة حقوق اإلنسان فعالية وأنجعها من خالل قيامه   

بتعزيز مكانة الفرد، حيث قام بالمساواة بين الدول واألفراد في اللجوء إلى المحكمة 
األوروبية فمنح لألفراد حق اللجوء مباشرة ودون وضع أية شروط. والوضع الذي وصل 

النظام لم يكن دفعة واحدة بل عرف عدة تطورات وجهود لم يشهدها النظام إليه هذا 
االمريكي والذي الزال إلى غاية كتابة هذه األسطر ال يمنح لألفراد حق اللجوء المباشر 
إلى المحكمة األمريكية. عكس النظام االفريقي الذي رغم حداثته إال أنه منح لألفراد حق 

تطورًا هامًا في مجال حماية حقوق  معينة وهو ما يعدّ  اللجوء إلى المحكمة في حاالت
 .اإلنسان والشعوب في القارة اإلفريقية

أما المنطقة العربية فإنها تفتقر لحق اللجوء غير المباشر سيمنح فقط حق اللجوء 
المباشر للمنظمات غير الحكومية مع وضع عدة شروط تعّد عراقيل ستؤدي إلى إضعاف 

 نسان في المنطقة العربية.نطاق حماية حقوق اإل

                                                           
االتحاد اإلفريقي، المحكمة اإلفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب، سياسية العون اإلفريقي بالمحكمة االفريقية لحقوق  (54)

 court.org-www.african ، (20/22/0254.)، في: 0254، 0252اإلنسان والشعوب 
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ولضمان نجاعة نظام حماية حقوق اإلنسان بصفة عامة وحق األفراد في اللجوء 
 بصفة خاصة فقد توصلنا لجملة من التوصيات نذكرها فيما يلي: 

 بالنسبة للنظام األمريكي  -
صر قتعديل بنود االتفاقية والسماح لألفراد باللجوء المباشر للمحكمة األمريكية وعدم 

 حق اللجوء على اللجوء غير مباشر فقط.
 بالنسبة للنظام األفريقي  -

أن يتم إلغاء شرط إصدار إعالن قبول اختصاص النظر في الدعاوى المرفوعة من 
 األفراد

إلغاء شرط أن تكون المنظمة غير الحكومية تحوز على صفة مراقب أمام اللجنة 
 االفريقية 
 بالنسبة للنظام العربي -

 84تعديل النظام االساسي للمحكمة بعد دخوله حيز التنفيذ خاصة المادة إعادة 
منه عن طريق قيام الدول األطراف فيه بتقديم طلب تعديلها بحيث يتم إضافة فقرة جديدة 
تنص على منح األفراد الدول األطراف فيه بحق رفع دعوى أمام المحكمة نتيجة 

طراف. أو على األقل تعديل دور لجنة حقوق لالنتهاكات المرتكبة من قبل أحد الدول اال
اإلنسان العربية )لجنة الميثاق( ومنحها حق تلقي شكاوى األفراد وهذه اللجنة تقوم في 
حالة فشلها في تسوية النزاع تقوم بإحالة القضية للمحكمة العربية مصحوبة بتقرير حولها 

 لتباشر المحكمة بعدها دراسة الدعوى.
المحكمة العربية لجميع المنظمات غير الحكومية المؤسسة توسيع حق اللجوء إلى 

التي تنص على أنه  84بصفة قانونية وهذا عن طريق إلغاء الفقرة الثانية من المادة 
"يجوز للدول األعضاء... قبول أن تقوم منظمة أو أكثر من المنظمات الوطنية غير 
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ا لدولة التي يدعي أحد رعايتهالحكومية المعتمدة والعاملة في مجال حقوق اإلنسان لدى ا
أنه ضحية انتهاك" واستبدالها بفقرة أخرى تنص على حق جميع المنظمات غير الحكومية 
العاملة في مجال حقوق اإلنسان والمؤسسة بصفة قانونية دون اشتراط أن تكون معتمدة 
لدى الدولة التي يدعي أحد رعاياها أنه ضحية. أيضا حذف عبارة رعايا الدولة من 
النصوص القانونية التي تمنح لألفراد حق اللجوء للمحكمة العربية وفتح هذا الحق أمام 
جميع األشخاص الذين يتعرضون وسيتعرضون النتهاك من قبل أحد الدول األطراف 

 في النظام األساسي للمحكمة. 
هذه التعديالت تتفق مع نظام الحماية االقليمية لحقوق اإلنسان والتطور الذي   
إليه مجال حماية حقوق اإلنسان وتتالءم معه، مما تسمح بحماية فعلية وفعالة وصل 

 حقوق األفراد في المنطقة العربية.
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 التدقيق اللغوي 

 .ةجامعة إربد األهلي -قسم اللغة العربية -غسان الشمري الدكتور 
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 اإلنسانية إربد للبحوث والدراسات
 

 متخصصة مجلة علمية محّكمة
 في جامعة إربد األهلية  والدراسات العليا تصدر عن عمادة البحث العلمي

 

، وتنشر أو أكثرًا يضم عددين مجلدًا واحدًا سنوي   اإلنسانية إربد للبحوث والدراساتُتْصدُر مجلة 
والعلوم التربوية، والعلوم االقتصادية  ،المجلة البحوث العلمية األصيلة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

نشر المراجعات العلمية والتحقيقات والتعليقات والمقاالت العلمية . كما تواإلدارية، وعلوم الشريعة والقانون 
 .في تلك المجاالت المختصرة

 قواعد النشر في المجلة
 

يجب أن تتوافر في البحث المقدم للنشر شروط البحث العلمي من حيث الجدة واإلحاطة   -1
واالستقصاء والتوثيق، وأن يكون مكتوبًا بإحدى اللغتين العربية واإلنجليزية. ويجب أال يزيد عدد 

، بما في ذلك األشكال والرسومات والمراجع والجداول ثالثين صفحةصفحات البحث عن 
 والمالحق. 

م للنشر في أية مجلة أخرى، وعلى الباحث أن يتعهد   -2 يشترط في البحث أال  يكون قد نشر أو قد 
 ًا عند تقديمه البحث.بذلك خطي  

أو  اإلنسانية إربد للبحوث والدراساتال يجوز للباحث إعادة نشر بحثه المنشور مسبقًا في مجلة   -3
رور ستة أشهر على نشره، وبموافقة خطية نشر ملخص عنه في أي وسيلة نشر أخرى إال  بعد م

 من رئيس التحرير، على أن يشار إلى هذه الموافقة عند إعادة النشر.
تحتفظ المجلة بحقها في أن تحذف  أو تختزل  أو تعيد صياغة بعض الجمل لتتالءم مع أسلوبها   -4

 في النشر.
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بدفع جميع النفقات التي أنفقت على إذا استرد الباحث بحثه بعد إرساله إلى التحكيم فهو ملزم   -5
 تحكيم البحث.

د مؤلف البحث المنشور بنسخة واحدة من العدد الذي نشر فيه بحثه، باإلضافة إلى  خمس   -6 يزو 
 عشرة مستلة مجانية من بحثه.

باستعمال برنامج وورد مايكروسوفت   A4يطبع البحث بالحاسوب على وجه واحد من ورق بحجم   -7
للكتابة العربية، وتكون  14للكتابة اإلنجليزية و  12نيو رومان، بحيث يكون البنط وحرف تايمز 

سم.  ويجب أن يقدم الباحث   2.5المسافات مزدوجة بين األسطر، وتكون الهوامش بعرض  
 ثالث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية واحدة )على قرص ممغنط أو قرص مدمج(.

لي حسب ورودها في البحث، وتزود بعناوين، وتطبع على أوراق ترقم الجداول واألشكال على التوا - 8
وفي صفحات منفصلة، وترسم أو تطبع بالحبر األسود، وتوضع في  (tracing paper)شفافة 

 نهاية البحث.
 عند وروده  في النص ألول مرة. يمكن استخدام المختصرات  شريطة أن يكتب المصطلح كامالً   - 9

ال يكتب اسمه على البحث بل يكتب على ورقة منفصلة اسمه الكامل  يجب على الباحث أن  - 11
.  وذلك ليبقى االسم ووظيفته الحالية ورتبته العلمية واسم المؤسسة التي يعمل فيها وعنوانه مفصالً 

 من أجل التحكيم. مجهوالً 
، على على الباحث أن يكتب ملخصين للبحث: أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية -11

كلمة.  وتلي الملخص كلمات دالة ال تزيد عن سبع   151أال يزيد عدد كلمات الملخص عن 
 تعر ف بنواحي البحث الرئيسة. 
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االصدار السابع  (APA(في العلوم اإلنسانية، أو أسلوب أي بي أي)Chicagoأسلوب شيكاجو )
( في العلوم الطبيعية، أو أسلوب  أي آي بي CSEفي العلوم االجتماعية، أو أسلوب سي إس إي )

(AIP.في العلوم التطبيقية.  وهي  كلها متوافرة على اإلنترنت ) 
يجب كتابة عناوين الكتب والمجالت بالحرف المائل إن كانت أجنبية. أما إذا كانت عربية فيوضع  - 13

 تحتها خط.
إذا استخدم الباحث مصادر ومراجع أجنبية وعربية فعليه أن يعد  قائمتين في ثبت المراجع، مبتدئا  -14

 بالمصادر والمراجع العربية.
 نار أردني( عند ارسال البحث.دي15تدفع رسوم استالم مقدارها )- 15
 ( عند قبول البحث.$111تدفع رسوم نشر مقدارها ) -16
 ترسل البحوث وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة إلى:  -15
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 .)الفاكتورنغ(:"دراسة تحليلية مقارنة

 أمير خليل 
 04-1 تسنيم كحلة

  أثر برنامج تدريبي قائم على التدفق النفسي في تنمية
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 04-01 .د.عبد الناصر ذياب الجراحأ
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  .المعلمين
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  مدى تحقيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في
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 .تخصص تعليم أساسي من وجهة نظرهن أنفسهن

 
 250 -225 د. وفاء سليمان عوجان

  العالقة بين اضطرابات المسلك والتوافق النفسي
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 مناجي محمد 
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مدى تحقيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية 
 لدى خريجات جامعة القصيم تخصص تعليم أساسي من وجهة نظرهن أنفسهن

 القبول تاريخ  اإلرسال تاريخ
1/11/1112  11/5/1111 

 (*)وفاء سليمان عوجاند. 
 الملّخص

هدفت الدراسة إلى استقصاء مدى تحقيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين 
في المملكة العربية السععودية لدى ررجاات اامعة القصعيت ترصت تعليت اساسي من 
واهة نظرهن انفسهن، وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وماتمع الدراسة 

ي البات الملتحقات ببرنامج التعليت األساسهن ررجاات قست التعليت األساسي، وهن الط
سععععععاعة معتمد  او  32باميع مسعععععاراتك في الية العلوت وابدار بالرم والمتبقي عليهن 

هع، وتت ارتيار عينتين من الماتمع بالطرجقة 04/1001اقل في الفصل الدراسي االول 
تائج، وقد ترراج النالعشوائية؛ إحداهما عينة استطالعية لتقنين األدا  وعينة اساسية الس

لمعالاة التحليالت  SPSSتت بناء اسععععععععععععتبانة وتحايمها وتقنينها وتطبيقها واسععععععععععععتردات 
االحصععععععائية بالمعادالت المناسععععععبة، واانت نتائج اسععععععتاابة الطالبات مرتفعة في ماال 

 اإللمات بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية.
 المهنية، جامعة القصيم، خريجات.الكلمات المفتاحية: تعليم أساسي، المعايير 

  

                                                           
 .المملكة العربية السعودية -جامعة القصيم - أستاذ مشارك (*)
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The achievement of national professional standards for 

teachers in the Kingdom of Saudi Arabia to the graduates of 

Qassim University allocates basic education from their 

perspective themselves 

Abstract 

The research aims to investigate to what degree graduates 

of basic education at Qassim University are compatible with the 

national professional standards of teachers in Saudi Arabia from 

their own point of view. The study aimed to investigate the extent 

of achieving the national professional standards for teachers in the 

Kingdom of Saudi Arabia among the graduates of Qassim 

University, majoring in basic education, from their point of view 

themselves. The samples were drawn at random from the 

community; one was an exploratory sample to codify the tool, and 

the other was a basic sample to extract the results. In addition, 

arbitration and rules and their application and use of SPSS 

statistical analysis to address the appropriate equations and the 

results of the students in response to high literacy, language, and 

quantitative digital skills. 

 

KEY WORDS: Basic education, professional standards, Qassim 

University, graduates.  
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 مقدمة البحث
حار الزاوية في إصععالا التعليت، ورايز  اسععاسععية في تهيئة األايال  المعلت يعد  

التي تحقق اهداف الدول، فاود  التعليت من اود  المعلمين، فالمعلمون هت العنصععععععععععععععر 
وجاعععد  (Hammond and Lieberman, 2012) األكثر اهميعععة في نظعععات التعليت

إعداد المعلت اهمية متزايد  على اال الصعععيدين المحلي والعالمي، ل ا ال بد من اكسععار 
المعلت المهارات والقدرات التربوية والترصعصية عالية المستوى، إ  ثبت ان االرتالفات 
المتنوععة في تعيهيعل المعلت لها تيثير على اداء الطالر، وهي مهمة للغاية، حتى لو لت 

 Malinena)شال وثيق بالمرتبات او سمات المعلمين المحدد  بسهولة  تكن مرتبطة ب
and Savolaine, 2013) 2013. يتناول تشععععو وزجشععععنر )Zhu and Zeichner 

في اتابهما إعداد المعلمين للقرن الحادي والعشرجن سؤالين رئيسيين، وهما: ايفية إعداد 
ايف يمان ان يتعلت الشععععععععر  معلمين  وي اود  عالية في القرن الحادي والعشععععععععرجن، و 

والغرر من بعضعهما البع.. إنك يتناول التحديات والمعضالت المرتلفة التي توااهها 
البلدان الشععععرقية والدول الغربية فيما يتعلق بتعليت المعلمين. وقد اسععععتقصععععوا اإلاابة عن 
طرجق فحت البحوث والممارسععععات والسععععياسععععات المتعلقة بتدرجم المعلمين في مرتلف 

لدان، وتحديدا ال من المشاكل العامة والتحديات الراصة بال بلد. وحاولوا بعد  لك الب
إيااد ربرات ونظرجات وممارسعععععععععات قيمة يمانها ان تحل مشعععععععععاالت محدد  في عملية 
تعليت المعلمين، واع لعك مععالاة ايفية تيثير العوامل المحلية والعالمية عليها. وبينوا ان 

افيععة ياععر ان تؤرعع  بعين االعتبععار. ثت نععادوا إلى معرفععة السععععععععععععععيععاقععات االاتمععاعيععة والثقعع
 المعلمين وبيان السمات الشرصية الفردية في تعليت المعلمين  وي الاود  العالية.

تنادي بإصالا البرامج التربوية في  )3412ظهرت مطالر للبنك الدولي  
واالستثمار في المؤسسات المالَّفة بإعداد المعلمين، وبين الحااة  المؤسسات التعليمية
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الملحة إلى استردات األدلة اي المعايير على الممارسات النااحة وغير النااحة 
لالسترشاد بها في اترا  القرارات المتعلقة بالتعليت، وفي تقرجر البنك الدولي " التنمية في 

توى التعلُّت والتحرك بناء على األدلة، وجؤاد ان " دعا إلى زجاد  قيام مس3412العالت 
إصالا التعليت العربي يار ان ياون اولوية لدول عربية اثير  وجدعو إلى االهتمات 

بين تعيد اليات التربية  )3440بالكيفية التعليمية ال إلى الكت التعليمي. ينادي الكثيري  
رؤى الاديد  لمناسبة لررجايها وفق الصياغة رؤجتها ورسالتها واهدافها لتتبنى المعايير ا

 للتطور العالمي 
إن التحدي الضرت ال ي يوااك مهنة التعليت إنما يتعلق بضمان معايير لقيام  

، ((UNESCO, 2015افايات المعلت؛ فمن دون المعلت المدرسة هي مارد مبنى
ن المؤهلون ( مازال المعلمو 3412واشارت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوت  

تربويًا يمثلون نسبة غير مرضية من ماموع من يتولون وظائف التعليت في معظت 
فقط في التعليت  %20الماتمعات العربية مع ارتالف ظروفها ؛ إ  ال تتااوز نسبتهت 

في التعليت قبل االبتدائي،  %24في التعليت االبتدائي، ونحو %28الثانوي، واقل من 
 .يق نظت الترريت لمزاولة مهنة التعليت في غالبية الدولفي حين ال تحظى بالتطب

واشار الكثيري في مؤتمر: "رؤية نقدية لبرامج إعداد المعلت في الوطن العربي" 
الالزت على المستوى العربي  اإلعداد المعلت ( إلى واود قصور في برامج إعداد3440 

بة اليوت والعلوت  الكسو( بمناسوالعالمي، ووضح بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة 
، 3424( انك مع إعالن اهداف التنمية المستدامة حتى عات 3412العالمي للمعلمين  

يتيكد الدور الاوهري والحاست للمعلمين في ترامة األهداف إلى واقع عملي في 
بتطوجر المسؤولية ال اتية  لطالبك األمد تربوي بعيد المعلت بدور الماتمعات، ويقوت
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استقالليتك  تدعت التي المهارات باكتسار بنفسك الطالر يقوت بحيث تعلمهت، عن يهتلد
 (.3412  اتك  العتيبي، على واعتماده

اانت بداية االهتمات باألدلة اي المعايير في الواليات المتحد  األمرجاية إثر نشر 
 رفي واشنطن؛ فيصبحت المعايي 1983عات  (Nation At Risk) اتار امة في رطر

 ,Scherer)تشال امال في تحسن اداء الطلبة؛ ألنها تاعل متطلبات التررج صارمة 
، وقد اعدت الواليات المتحد  قوائت بالمعايير عدتها بالمرلت، واستردمتها في (2001

 .Gandal, Vranek, 20001)تقييت المدرسين وفي المقارنة المنصفة بين المدارم  
 لتطوجر معايير افاءات المعلت وجاري فحصهاإن الحاومات تتحرك بشال متزايد 

في السنوات العشرجن الماضية في معرفة مدى افاء   وقد ب لت محاوالت اثير  وقياسها
 المعلت وجنظر إلى الكفاء  على انها مزجج معقد من المعرفة والمهارات والمواقف

(UNESCO, 2011)،   2001)يشير ااندال وفرانيك  Gandal &Vranek  إلى
ان المعايير يار ان تتصف بالدقة والتحديد، والقابلية للقيام، ومتوافق عليها اكاديميا 

 وماتمعيا.
في اطروحتك واود ادر وفير على المعايير المهنية  Taylor (2016)بين تيلر

الماتوبة من منظور نظري، مقابل قلة في األدر بتاربة الممارسين للمعايير المهنية، 
ك النهج الظاهري متعدد الطبقات لحصر السمات المشتراة بين المعلمين واعتمدت دراست

من معلمي المدارم الثانوية في  21والمعايير المهنية، واارى مقابالت شبك منظمة مع 
نظات المدارم عالية األداء شالت األدلة قاعد  اطروحتك، وبين ان المعايير تستردت 

مين معرفة والمهارات الالزمة؛ لياونوا فعالين امعللتقييت المعلمين بما يضمن المواءمة بال
 مبتدئين ويستمر التحسن في التدرجم مع سنوات الممارسة.
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تقرجرًا عن دراسة  Adoniou & Gallagher (2016)وقدت  ادونيو وغاالغر 
موقف المعلت والمديرجن من معايير المعلت التي تت فرضها في استراليا. واان نتياة 

شهر حيث وزع المعلمون  13معلما ومديرا على مدار  22عينة ماونة من لدراسة نوعية ل
الادد في رمم مدارم بعد رضوعهت لعملية قيام إلزامية للمعلمين وفًقا لمعايير 
المعلت، وادت الدراسة ان اتااه المعلمين والمديرجن إياابية تااه معايير المعلت، وتت 

سبابا يق المعلت للمعايير وتنفي ها، بوصفا امناقشة األسبار السياقية، بما في  لك تحق
محتملة للطرجقة اإلياابية التي تلقى بها المشاراون في الدراسة ه ه المعايير الاديد  

 للمعلمين.
استردات المعايير  Mayer & Mitchell (2006)وتتناول دراسة ماير وميتشل 

ي استراليا، تمت في اوجنزالند فالمهنية وتقييت المعلمين لمعايير التعليت المهني للمعلمين 
مناقشة واهات نظر المعلمين حول المعايير واالستردات المقصود لها، ومشاراتهت مع 
المعايير اثناء التاربة ومالءمتها لطبيعة التعلت المهني المرتبطة به ه المشاراة في ضوء 

ادوات  لمهنيةالنقاشات السياسية الحالية حول المعايير المهنية واستردات المعايير ا
 لتوسيع نطا  التعلت المهني ووثائق االعتماد والتقييت.

( إلى استقصاء دراة تحقق المعايير 3412وهدفت دراسة رضر وابو رليفة  
المهنية العالمية ومؤشرات ادائها لدى ررجاي الية العلوت التربوية وابدار الاامعية في 

وفق اتحاد دعت وتقييت    (UNRWA)واالة االمت المتحد  لتشغيل وغوث الالائين
من واهة نظر ررجاي الكلية  (INTASC) المعلمين الادد بالواليات المتحد  األمرجاية 

والمعلمين الادد انفسهت، ولتحقيق اهداف الدراسة استردما المنهج الوصفي التحليلي 
 ( معلما22( ررجًاا إضافة إلى  84( فرًدا، منهت  112وتكونت عينة الدراسة من  

ومعلمة من المعلمين الادد، ارتيرت بالطرجقة العشوائية البسيطة ضمن المتغيرات: 
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الانم، الفئة المستهدفة  ررجج، معلت اديد(، المعدل التراكمي للررجج، وعدد سنوات 
الربر  للمعلت، واظهرت النتائج ان دراة تحقيق الررجاين والمعلمين الادد للمعايير 

واظهرت عدت واود فرو   ات  %20اانت ابير  وبنسبة  المهنية العالمية بشال عات
لى متغير عدد سنوات الربر ، وواود فرو   داللة إحصائية تعزى إلى متغير الانم، وا 
 ات داللة إحصائية بين متوسط اداء الررجاين ومتوسط اداء المعلمين على المعايير 

ة لمعدل التراكمي للطلبماتمعة، وعدت اود عالقة ارتباطية موابة دالة إحصائيا بين ا
 الررجاين والدراة الكلية على المقيام اامل.

( هدفت إلى معرفة دراة توافر معايير الاود  الشاملة 3412ودراسة دحالن  
في برنامج إعداد معلت اللغة العربية في الية التربية في اامعة األقصى في قطاع غز ، 

ل العلمي، سنوات الدراسة( في آراء والكشف عن اثر متغيرات الدراسة  التفرغ، المؤه
اعضاء هيئة التدرجم باامعة األقصى في دراة توافر معايير اود  برنامج إعداد معلت 

( 24اللغة العربية، استردت الباحث المنهج الوصفي التحليلي، حيث بلغت عينة الدراسة  
، وقد ةعضوًا من اعضاء التدرجم باامعة األقصى تت ارتيارهت بالطرجقة العشوائي

توصلت الدراسة إلى ان معايير الاود  الشاملة ببرنامج إعداد معلت اللغة العربية متوافر  
(، وال تواد فرو   ات داللة إحصائية في مدى توافر 21.2بدراة ابير  بنسبة مئوية 

معايير الاود  الشاملة ببرنامج إعداد معلت اللغة العربية تعزى لمتغير التفرغ، والمؤهل 
 .، وسنوات الربر العلمي

قيمت دراسة نوافلة وناادات فاعلية برنامج إعداد معلمي التربية  3412في عات 
االبتدائية في اامعة اليرموك في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلت مهنيا من واهة 
نظر الطلبة، والكشف عما إ ا اان لترصت الطالر  معلت صف، وتربية طفل( ارتالف 
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طالبا، وبينت النتائج فاعلية البرنامج  322ة البرنامج وطبقت على عينة في تقدير فاعلي
 بدراة متوسطة وعدت واود فرو   ات داللة تعزى لترصت الطلبة.

( إلى تقويت برنامج إعداد معلمي اللغة 3413هدفت دراسة الحميدي واوهر  
عة: اإلعداد األرب العربية بالية التربية األساسية / دولة الكوجت في ضوء محاور اإلعداد

الثقافي، والترصصي، والمهني، وبرنامج التربية العملية، وتوصلت إلى إاماع افراد 
العينة من المشرفين والطالبات وبدراة عالية على زجاد  فاعلية برنامج إعداد معلمي 
اللغة العربية األساسية وواود فرو  إحصائية بين آراء المشرفين والطالبات في ماال 

د الثقافي، وماال اإلعداد الترصصي، وماال التربية العلمية، ومن ضمن ما اإلعدا
توصي بك الدراسة استفاد  القائمين على برنامج إعداد المعلت من نتائج الدراسة إلعاد  
النظر في محتوى البرنامج لتطوجره وتحديثك وا عاد  النظر في مقررات اإلعداد الثقافي 

 .تحديث موضوعات اإلعداد الترصصيفي برنامج اإلعداد والنظر في 
( إلى استقصاء مدى مالءمة 3411اشارت دراسة الماادي والقالف والعنيزي  

برامج إعداد المعلت لمتطلبات الاود  التربوية في القرن الحادي والعشرجن لكلية التربية 
لحالية ااألساسية بدولة الكوجت، واانت نتائج الدراسة تشير إلى ان برامج طرائق التدرجم 

تلقينية تفتقد األسلور الحديث المبني على اسالير التفاير العلمي وحل المشاالت، 
وتحتاج برامج إعداد المعلت إلى مناهج دراسية راصة بتوعية الطالر بحقوقهت ووااباتهت، 
وال تواد فرو  لمتغير الوظيفة، وتواد فرو  لصالح الفئة الحديثة التي تقل ربرتها عن 

  .رمم سنوات
( إلى الكشف عن دراة توافر معايير الاانر 3411وهدفت دراسة الزجني  

األكاديمي في برنامج إعداد معلت اللغة العربية والتربية اإلسالمية في الية التربية في 
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اامعة بورسعيد، واشارت نتائج الدراسة الى واود معايير الاود  الشاملة بالماال 
 اعضاء التدرجم. حسر واهة نظر % 02األكاديمي بنسبة 

( هدفت إلى استقصاء شرا برنامج إعداد المعلت 3414دراسة السالوم والميمان  
في الية التربية / اامعة طيبة، وتحديد اهت المعايير المقترحة لتوفير اود  برامج إعداد 
المعلت من واهة نظر اعضاء هيئة التدرجم بالية التربية، وتوصلت إلى ان الاود  

شود  في إعداد المعلت عبار  عن ماموعة من المعايير والسمات التي يار الشاملة المن
توافرها في اميع عناصر المؤسسة سواء ما يتعلق بالمدرالت او العمليات او 

 المرراات.
يالحظ من الدراسات السابقة تنوع المعايير، بع. ه ه الدراسات اهتمت بمعرفة  

شرات األداء اتقرجر  ادونيو وغاالغر دراة تحقق المعايير المهنية العالمية ومؤ 
Adoniou & Gallagher (2016)   او 3412ودراسة رضر وابو رليفة ،)

باستقصاء دراة توافر معايير الاود  الشاملة في برنامج إعداد معلت ادراسة ماير 
(، اما هدفت بع. 3412ودراسة دحالن  Mayer & Mitchell (2006)وميتشل 

تقويت برامج إعداد المعلت مثل دراسة: دراسة الحميدي واوهر الدراسات إلى الكشف عن 
( واهتمت بع. الدراسات بتحقيق اود  التعليت وطرا معايير اكاديمية لاود  3413 

 (.3414( والسالوم والميمان  3414إعداد المعلت مثل دراسة لورثان  
 يلي.لاما ولوحظ ان غالبية الدراسات السابقة استردمت المنهج الوصفي التح

اراءات البحث،  استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في صياغة المشالة، وا 
 ومنهاك، وادواتك.

وييتي ه ا البحث مرتلف عن ال الدراسات السابقة في موضوعك واهدافك إ  تميز 
البحث الحالي باستقصاء مدى تحقيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في المملكة 
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ة لدى ررجاات اامعة القصيت ترصت تعليت اساسي من واهة نظرهن العربية السعودي
 انفسهن.

 المراز اعده ال ي للمعلمين الوطنية المهنية تطوجر المعايير مشروع ويعد  
 عليها تقوت التي المرتكزات والتقويت في المملكة العربية السعودية احد للقيام الوطني
 من اكتسار التحقق اهمها من اغرا.، عد  يردت إ  التعليت؛ ماال التطوجر في اهود

  اتيا، او مؤسسيا منها االستفاد  والمهارات، ويمان للمعارف المتقدمين لمهنة التعليت
اليات التربية  تزوجد اضف إلى  لك التعليمية والمهنية وتطوجرها، الحااات وتحديد
 .مانينالمت المعلمين على إعداد ومساعدتها مررااتها، رااعة عن مستوى  بتغ ية

الوظيفية يسهت  المعايير بتطوجر ( ان االلتزات3412التعليت   تقويت واشارت هيئة
 الفرعية واألهداف االستراتياية للمملكة العربية السعودية تحقيق الغايات دعت في

 ومتابعة تتمثل بتحسين مرراات التعليت، مباشر  تنفي ية اهدافا تضت التي منها المنبثقة
 الاانر.  ه ا في التقدت مستوى 

 مشكلة البحث
العالي في المملكة العربية  التعليت مؤسسات إلى األنظار 3424واهت رؤية 

التعليت  المعلمين، فرفعت وزار  مررااتها راصة إعداد تحسين ودعتها إلى السعودية،
التوظيف واعلنت هيئة تقويت التعليت في المملكة العربية  في معايير القبول العات من

( انها بدات إصدار الررصة المهنية للمعلمين والمعلمات بحلول 3412السعودية  
؛ استنادا إلى تطبيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين، واصبح 3412منتصف عات 

ارتباط توظيف المعلمين يتناسر مع األداء، ويعد  ااتياز المتقدت لالرتبار شرطًا من 
ية لمهنية الوطنية للمعلمين في المملكة العربية السعودشروط التعيين. وتمثل المعايير ا

 للقيات وتماينهت المعلمين، اداء لتطوجر والممانة الداعمة الوطنية البرامج اهت احد
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براماها، وسعت  مرااعة التربية إلى اليات سعي ازداد بافاية، وتبعا ل لك بيدوارهت
 في برنامج التعليت األساسي عالية اود   ات تعليمية ردمات اامعة القصيت لتقديت

وتوقعات الماتمع المحلي؛ وقد ارتيت الباحثة ان تبحث دراة تحقق  بطموحات تليق
المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية لدى ررجاات اامعة 

 القصيت ترصت تعليت اساسي من واهة نظرهن انفسهن.
 هدف البحث

 ابتي:اإلاابة عن السؤال 
"ما مدى تحقيق المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية لدى 

 ررجاات اامعة القصيت ترصت تعليت اساسي من واهة نظرهن انفسهن".
 أهمية البحث
 في انك: البحث ه ا يفيد

تنعاول معدراًل حعديثا اديدا من مدارل التطوجر في المملكة العربية السعععععععععععععععودية،  .1
المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في المملكة العربية السعععععععععععودية ويعد  من  وهو

بواكير األبحاث التطبيقية الميدانية عليها؛ إن لت يان األول؛ فقد نشععععععععععععر محتوى 
 هع.1022المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية عات 

الوطنيعععة للمعلمين لعععدى ررجاعععات حعععدد البحعععث معععدى تحقيق المععععايير المهنيعععة  .3
اامعة القصعععيت ترصعععت تعليت اسعععاسعععي ويعد   لك مهما؛ إ  يرتبط التوظيف في 
مهنعععة التعليت بعععااتيعععاز المتقعععدت لالرتبعععار المبني على تحقيق المععععايير المهنيعععة 
الوطنية للمعلمين في المملكة العربية السععععععععععععععودية بمتطلباتك المهنية العالية ويعد  
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التعيين، ونتائج البحث مؤشعععر حيوي للطالبات وألولياء األمر  شعععرطًا من شعععروط
 وللمهتمين بمتابعة الشؤون التربوية.

سلط الضوء على اوانر القو  والضعف في مرراات قست التعليت األساسي اما  .2
زود بالتغ ية الرااعة اإلدار  والمسععؤولين في اامعة القصععيت، والتي تحرت على 

تطورات بل السعععبق فيها، ويعد  ه ا البحث سعععبقا رائدا اود  مررااتها، ومتابعة ال
 بين ابحاث اامعات المملكة العربية السعودية.  

سععععععععععععععاهت البحعث بتزوجعد الاعامععة تقييمعا دارليعا  اتيا؛ إ  ال بد  من إاراء عمليات  .0
تقييت للبرنامج للحصعععععععول على االعتماد البراماي، وياون  لك بوسعععععععيلتين: تقييت 

رعاراي، ويمثعل البحعث تقييما دارليا  اتيا لنتااات البرنامج  دارلي  اتي، وتقييت
 من واهة نظر الررجاات انفسهن.

وفر اسععععععععععععععتبعانعة مقننعة مبنية على المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في المملكة  .8
العربية السعودية، وقعععععععععدت بعععععععععع. التوصعععععععععيات والمقترحات لتحسين برامج إعداد 

 وري برامج إعداد معلمي التعليت األساسي.المعلمين؛ مما يفيد مرططي ومط
تعععد نتععائج هعع ا البحععث منطلقععًا مهمععا للبععاحثين وطلبععة الععدراسععععععععععععععات العليععا وبععاكور   .2

لدراسععععات اررى تهدف إلى تطوجر عات للبرامج التربوية في اامعات المملكة بما 
 يتالءت مع التطورات التربوية الحديثة.

 حدود الدراسة ومحددات
في الية العلوت وابدار بالرم مما يحول دون تعميت  الدراسععة ماانية: ارت حدود .1

 النتائج على مناطق اررى.
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حدود شععرصععية: اقتصععرت الدراسععة على ررجاات اامعة القصععيت ترصععت تعليت  .1
هعععععععععععععععع، مما 1004/1001 الدراسععية السععنة األول من اسععاسععي ممن سععالن للفصععل

 يحول دون تعميمها على غيرهت من الررجاات.

نتائج ه ه الدراسة بمدى صد  العينة من ررجاات اامعة القصيت وجرتبط صد  
  .ترصت تعليت اساسي في االستاابة على فقرات ادا  الدراسة

 في مقيام يسعععععععععتردت :المعايير الوطنية للمعلمين في المملكة العربية السععععععععععودية .1
 (3412التعليت، تقويت التعليت.  هيئة مهنة الادد لمزاولة المعلمين ارتيار عملية

برنامج التعليت االسعععععععععععععاسعععععععععععععي: برنامج اامعي يقدت للطالر منظومة من المعارف  .3
 للناعععاا امعلمين في المعععدارم االبتعععدائيععععة والمهعععارات والربرات التي يحتععععااونهعععا

ضععمن مقررات ترصععصععية وثقافية ومهنية  تربوية( رالل فتر  دراسععتهت في اامعة 
 .القصيت، وعاد  يستغر  البرنامج اربع سنوات

ات قست التعليت األساسي: وهن الطالبات الملتحقات ببرنامج التعليت األساسي ررجا .2
فالررجج اما ورد في  سععععععععععاعة معتمد  او اقل. 32باميع مسععععععععععاراتك وتبقى عليهن 

  ساعة معتمد . 32دليل الطالر هو ال ي ال تتااوز عدد ساعاتك المتبقية عن 

 منهجية البحث
 ؛ لمالءمة ه ا المنهج لطبيعة البحثالتحليلياعتمدت الباحثة المنهج الوصفي 

 وتبوجبها وتحليلها. البياناتفي امع 
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 مجتمع البحث
اامعة القصيت ترصت تعليت اساسي بال  ررجااتتكون ماتمع البحث من 

-1022مساراتك والمساالت في الية العلوت وابدار بالرم للفصل االول للعات الدراسي 
 جاة. رر  384، والبالغ عددهن 1004

 عينة البحث
تت ارتيار عينتين من الماتمع ممثلتين لك، إحداهما عينة استطالعية من اال  

ي، ارتيارها بالطرجقة العشوائية البسيطة، وتت استبعادهت من التحليل النهائ تتتقنين األدا ، 
 والعينة الثانية اساسية، تت تطبيق البحث عليها، وارتيرت افرادها بالطرجقة العشوائية

 البسيطة.
  :البحث أدوات

تمثلت ادا  البحث في اسعععععععععتبانة هدفت إلى اسعععععععععتقصعععععععععاء مدى تحقيق المعايير 
قصععععععيت اامعة ال ررجااتالمهنية الوطنية للمعلمين في المملكة العربية السعععععععودية لدى 

 اتلرطو وفق اترصعععت تعليت اسعععاسعععي من واهة نظرهن انفسعععهن، وقد ااري البحث 
 األتية:
 العربية  والدراسععععععععععععات األدبيات مسععععععععععععح رالل من للبحث النظري  اإلطار بناء

 البحث. موضوع تناولت التي واألانبية
 :بناء االستبانة ومر بناء االستبانة بالمراحل التالية 
االطالع على األدر التربوي والدراسعععات السعععابقة  ات الصعععلة بموضعععوع البحث،  -

 .واستطالع راي عينة من المترصصين
 بصورتها األولية وفق الرطوات ابتية:بناء االستبانة  -
 المااالت الرئيسة التي شملتها االستبانة. حددت -
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 الفقرات التي تقع تحت ال ماال فيها. صياغة -
 غير – محايد – موافق(:صععععععععععياغتها وفق سععععععععععلت التقدير الثالثي  ليارت( وتت -

 .) موافق
 يلي ما رالل من الصد  تت حسار: 
  المحامين(: الظاهري  صد  الصد 
 على موزعا معيارا (87) تضمنت وقد المبدئية، صورتها في االستبانة تت إعداد 

 (13)عددهت  وبلغ المرتصين من عدد على االستبانة عر. سبعة مااالت ثت
 الدراسععععععععععععة، وانتماء بموضععععععععععععوع الماال ارتباط حيث الراي من إلبداء محاما

 ادى إلى مما ووضععععععععوحها، اللغوية الصععععععععياغة مالءمة للماال ومدى العبارات
 إضافة وح ف وتعديل في االستبانة.

 على سععععبعة معيارا في صععععورتها النهائية موزعة (43)المعايير  قائمة تضععععمنت 
المعرفععة  ماععال ( معععايير،0  المعرفععة بععالطععالععر وايفيععة تعلمععك ماععال :ماععاالت

اإللمعات بععالمهعارات اللغويععة  ماعال ( معععايير،2  بعالمنهج وطر  التعدرجم الععامعة
معايير، وماال ترطيط الوحدات واألنشععععععععععععطة  (14تضععععععععععععمن   لرقميةوالكمية وا

تهيئة بيئات تعلت تفاعلية وداعمة  وماال معايير، (2  تضععمن الدراسععية وتنفي ها
ماال التفاعل المهني مع التربوجين  وتضعععععععععععمن معايير، 7)فتضعععععععععععمن   للطالر

 معايير. 4)تقويت اداء الطالر   ماال وتضمن معايير، (4)والماتمع 
  الدراسععععة بعد ادا  مااالت من ماال لكل الدارلي االتسععععا  صععععد  حسععععارتت 

 إيااد بينها، وتت التدارل عدت من العينة االسععععععععععععتطالعية للتيكد على تطبيقك
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يااد  مااالت الدراسة من ماال ال بيرسون في االرتباط معامالت ثت حسابها وا 
  (1).الادولفي  اما يظهر ،4.41الداللة  مستوى  دالالتها اميعا عند

 :(1رقم ) جدول
 الدراسة أداة لمجاالت االرتباط يبين معامل 

 االرتباط معامل المجاالت م
 0.280 المعرفة بالطالر وايفية تعلمك  ماال 1
 2354. المعرفة بالمنهج وطر  التدرجم العامة ماال 3
 3654. االلمات بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية  ماال 2
 3464. الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفي هاترطيط  0
 3944. تهيئة بيئات تعلت تفاعلية وداعمة للطالر 8
 3294. ماال التفاعل المهني مع التربوجين والماتمع وتضمن 2
 2794. تقويت اداء الطالر  ماال 2
 4.41* مستوى الداللة  

 في ادا  ماال ال عبارات بين الدارلي ( مدى االتسا 1يوضح الادول  
 الدراسة.

الفا، اما يظهر في الادول  ارونباخ ثت تت قيام ثبات االستبانة باستردات معادلة
 3.) 
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 :(3رقت   ادول
 الدراسة ادا  لمااالت ارونباخ الفا الثبات معامل

عدد  المجال
 المجاالت

 قيمة كرونباخ الفا 

 4.281 0 الكلي لماال المعرفة بالطالر وايفية تعلمك  الثبات
 4.284 2 الكلي لماال المعرفة بالمنهج وطر  التدرجم العامة الثبات
 4.202 14 الكلي لماال االلمات بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية  الثبات
 4.282 2 الكلي لماال ترطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفي ها الثبات
 4.281 2 وداعمة للطالر الكلي لماال تهيئة بيئات تعلت تفاعلية الثبات
 4.222 0 الكلي لماال التفاعل المهني مع التربوجين والماتمع  الثبات
 4.222 0 الكلي لماال تقويت اداء الطالر  الثبات

 4.224 02 الثبات الكلي لالستبانة
 

 ) الكلي  ارونباخ الفا الدارلي االتسا  معامل ان السابق الادول من يتضح
 الثبات. من عالية بدراة تتمتع االستبانة ان على يدل وال ي 4.224يساوي 

من  عينة على هع 1440 األول الدراسي الفصل في االستبانة تطبيق تت
 .العشوائية بالطرجقة وتت ارتيارهت 250ررجاات قست التعليت األساسي بلغ عددهت 

تت إاراء المعالاات اإلحصائية باستردات الرزمة اإلحصائية للعلوت االاتماعية،  
 االتسا  صد  لحسار) بيرسون  معامل ( :التالية األسالير اإلحصائية استردات وتت

 ثبات معامل لحسار)   (CRONBACH’S ALPHAارونباخ الفا الدارلي، ومعامل
 .تبانةمااالت االس بين االرتباط مدى لقيام األدا 
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 النتائج والتوصيات والخاتمة:
 :البحث سؤال إاابة
على:" مععععا مععععدى تحقيق المعععععايير المهنيععععة الوطنيععععة للمعلمين في  ينت ال ي

المملكة العربية السعععععودية لدى ررجاات اامعة القصععععيت ترصععععت تعليت اسععععاسععععي من 
 واهة نظرهن انفسهن"

 من الدراسععععععة عينة اسععععععتاابات بامع الباحثة قامت السععععععؤال ه ا على لإلاابة
التقويمية؛  تقديراتهن ، لتحديدSPSSبرنامج  باسععععتردات إحصععععائًيا وتحليلها الررجاات،

 على بناء االسععععتبانة السععععبع و لك مااالت من ماال لكل العات المتوسععععط حسععععار تت
 المتوسععععطات تت حسععععار الثالثي، حيث الدراسععععة على مقيام ليارت عينة اسععععتاابات
 تنازلياً  ُرتبت االسععتبانة، والتي من مااالت ماال لكل المعيارجة واالنحرافات الحسععابية
 (2الادول  

 :(2رقت   ادول
 السبع االستبانة من مااالت ماال الستاابة العينة على ال المعيارجة واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 رقت الترتير
 الفقر 

 المتوسط المعيارجة الفقر 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 4.331 3.22 االلمات بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية ماال 2 1
 4.302 3.22 ترطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفي ها 0 3
 4.322 3.22 ماال التفاعل المهني مع التربوجين والماتمع 2 2
 4.248 3.28 تقويت اداء الطالر ماال 2 0
 4.322 3.21 المعرفة بالطالر وايفية تعلمك ماال 1 8
 4.322 3.22 المعرفة بالمنهج وطر  التدرجم العامة ماال 3 2
 4.283 3.22 تهيئة بيئات تعلت تفاعلية وداعمة للطالر 8 2
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 إلى وتت النظر المااالت بع. في متشععابهة المتوسععطات الحسععابية انَّ  ويظهر
 لترتيبها. المعياري  االنحراف

 بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية( االلمعات  ( انَّ ماعال2اعدول   في ويظهر
تهيئععة بيئععات تعلت تفععاعليععة  (اععاء ماععال واررهععا الماععاالت بين األولى اععاء بععالمرتبععة

 وداعمة للطالر(.
 االلمات بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية( إ  يايعععععد  ماال األولى المرتبة احتل

فعة ا فععي عمليععة التعليععت والتعلععت، ومعر الررجاات اسععتردات المهععارات اللغععوية والعنايععة بهعع
بنيععة األعععداد والعمليععات الحسعابية، ومفاهيعت واسعالير القيعام، وامعع وتحليعل البيانعات، 
وتفسعععععير نتائاهعععععا في العمليعععععة التعليمية، و لك لعناية البرنامج بتوطيد  لك واان ماال 

ن اان مرتفعا-ير تهيئعة بيئعات تعلت تفعاعليعة وداعمعة للطعالر( األر( حدي في إ  الت -وا 
توفير بيئة تعليمية متكاملة تحفز الطالر على التحصعععععععيل الدراسعععععععي اإلياابي واإلبداع 

  Adoniou & Gallagher (2016) واالبتكار، وه ا ما يوافق دراسة ادونيو وغاالغر
لمعرفة مدى توفر  المعيارجة واالنحرافات الحسععععععععععابية ثت تت قيام المتوسععععععععععطات

 (0ير ماال المعرفة بالطالر وايفية تعلمك واانت مرتبة اما يظهر في الادول  معاي
 :(0رقت   ادول

 لتوفر معايير مجال المعرفة بالطالب وكيفية تعلمه المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
رقم  الترتيب

 الفقرة
 المتوسط الفقرة المعيارية

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 4.321 3.22 النمو واثرها في التعلترصائت  1 1
 4.222 3.23 الفرو  الفردية واثرها في التعلت 2 3
 4.811 3.24 ايفية تعلت الطالر 0 2
 4.802 3.22 رصائت  وي االحتيااات الراصة 3 0

 4.322 3.21 الماموع
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الرات بماال المعرفة  العات الحسابي المتوسط ان (0  يتضح من الادول
لمعيار "المعرفة  الحسابية المتوسطات اعلى ، واانت3.21وايفية تعلمك هو بالطالر 

 برصائت النمو واثرها في التعلت" واقلها معيار "رصائت  وي االحتيااات الراصة".
 المعرفة برصائت النمو واثرها في التعلت( إ  تبين  معيار األولى المرتبة احتل

 وتحديد وتطبيق انشطة تعليمية تراعيللررجاات الرصائت األساسية لنمو الطالر، 
المراحل العمرجة لطبيعة البرنامج وغناه، ولعناية البرنامج بتوطيد  لك واان معيار 

ن اان مرتفعا-رصائت  وي االحتيااات الراصة( األرير ( ر إ  التحدي في توفي -وا 
اسة ر تعلت متميز ل وي االحتيااات الراصة من موهوبين او معوقين، وه ا ما يوافق د

( 3412و دراسة رضر وابو رليفة   Mayer & Mitchell (2006)ماير وميتشل 
 (.3411الماادي والقالف والعنيزي  

لمعرفة مدى توفر  المعيارجة واالنحرافات الحسابية ثت تت قيام المتوسطات
 (.8معايير ماال المعرفة بالمنهج وطر  التدرجم واانت مرتبة اما يظهر في الادول  

 :(8رقت   ادول
 المعرفة بالمنهج وطر  التدرجم لتوفر معايير ماال المعيارجة واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 المتوسط الفقر  المعيارجة  رقت الفقر  الترتير

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 4.221 3.21 طر  التدرجم الراصة   1
 4.222 3.24 اسالير تدرجم 8 3
 4.022 3.22 طر  تدرجم عامة 2 2
 4.288 3.22 تقويت المناهج 2 0
 4.222 3.22 مصادر وتقنيات التعليت 2 8
 4.822 3.24 المدارل العامة للتدرجم 2 2
 4.234 3.03 تحسين وتطوجر المناهج 14 2

 4.322 3.22 الماموع
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الرات بماال  العات الحسابي المتوسط ان يتضح (8  الادول ضوء في
لى ان3.22التدرجم هو المعرفة بالمنهج وطر    الحسابية المتوسطات اعلى ، وا 

 المعرفة بطر  التدرجم الراصة( واقلها معيار  تحسين وتطوجر المناهج(. (لمعيار
المعرفة بطر  التدرجم الراصة( إ  التدرجر  (األولى معيار المرتبة احتل

تحقيقها  المطلور بالمعرفةالاامعي لك اهمية ابير  في االرتقاء بمستواهن وتزوجدهن 
ن اان -ولعناية البرنامج بتوطيد  لك. واان معيار  تحسين وتطوجر المناهج( األرير  وا 

درال تاديدات  -مرتفعا إ  التحدي في تحسين وتطوجر المناهج ابير وا عاد  تصميمك وا 
 (.3413( ودراسة الحميدي واوهر  3412ومستحدثات، وه ا ما يوافق دراسة دحالن  

لمعرفة مدى توفر معايير  المعيارجة واالنحرافات الحسابية تت قيام المتوسطاتثت 
ماال االلمات بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية واانت مرتبة اما يظهر في الادول 

 2.) 
 :(2رقت   ادول

 والكمية والرقميةااللمات بالمهارات اللغوية  لتوفر معايير ماال المعيارجة واالنحرافات الحسابية المتوسطات
رقم  الترتيب

 الفقرة
 المتوسط الفقرة المعيارية

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 1.1.1 1.25 التعبير الكتابي الصحيح 15 1
 1.1.1 1.22 القراءة الصحيحة .1 1
 1.111 1.23 استيعاب النص المسموع 11 3
 1.311 1.21 التحدث بلغة سليمة 11 2
 1.352 1.21 المقروءةفهم النصوص  12 5
 1.312 .1.1 مراعاة الكتابة االمالئية السليمة 12 1
 .1.31 1.11 جمع البيانات وتحليلها وتفسيرها 11 .
 .1.22 2..1 بنية االعداد والعمليات الحسابية 11 1
 1.211 3..1 تقنية المعلومات والمهارات الرقمية 13 2
 1.551 1..1 مفاهيم القياس واساليبه 11 11

 1.111 1.11 المجموع
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الرات بماال االلمات  العات الحسابي المتوسط ان (2  الادول يتضح من
تفاوت  واود الادول عدت ، وجتضح من3.22بالمهارات اللغوية والكمية والرقمية هو 

معيار  التعبير  الماال، وااء ه ا المعايير في بين الحسابية المتوسطات في ابير
واقل متوسط حسابي اان لمعيار  مفاهيت  حسابي متوسط بيعلى الكتابي الصحيح(

 القيام واساليبك( والها مرتفعة.
 التعبير الكتابي الصحيح( ا  التدرجر الاامعي لك  األولى معيار المرتبة احتل

ناية البرنامج المطلور تحقيقها ولع اهمية ابير  في االرتقاء بمستواهن وتزوجدهن بالمعرفة
ن اان مرتفعا-واان معيار  مفاهيت القيام واساليبك( األرير بتوطيد  لك.  إ  التحدي  -وا 
واساليبها، وه ا ما يوافق دراسة دحالن  واعراضها مفاهيت القيام والتقويت في معرفة

 (.3413( ودراسة الحميدي واوهر  3412( ودراسة نوافلة وناادات  3412 
لمدى توفر معايير ماال  المعيارجة واالنحرافات الحسابية ثت تت قيام المتوسطات

 (.2ترطيط الوحدات واألنشطة الدراسية وتنفي ها واانت مرتبة اما يظهر في الادول  
 :(.رقم ) جدول

المعيارية لتوفر معايير مجال تخطيط الوحدات واألنشطة  واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 الدراسية وتنفيذها

 المتوسط المعياريةالفقرة  رقم الفقرة الترتيب
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 4.384 3.22 التنوع في استردات طر  واستراتيايات التدرجم 30 1
 4.228 3.21 تنمية مهارات التفاير الناقد واالبداعي 38 3
 4.224 3.22 استردات مصادر التعلت وتقنيات التعليت 32 2
 4.222 3.22 إدار  الماموعات وفر  العمل 31 0
 4.028 3.22 ترطيط الوحدات واألنشطة الدراسية 32 8
 4.022 3.21 تصميت اورا  عمل هادفة 33 2
 4.812 3.28 تنمية االبعاد المشتراة في المناهج 32 2

 .1.12 1.11 المجموع
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الرات بماال ترطيط  العات الحسابي المتوسط ان (2  الادول يتضح من
 الحسابية المتوسطات انَّ  ، وجتضح3.22وتنفي ها هو الوحدات واألنشطة الدراسية 

الدراسة لمعيار  التنوع في استردات طر  واستراتيايات  عينة نظر واهة من اانت
التدرجم( واقل المتوسطات الحسابية اانت لمعيار  تنمية االبعاد المشتراة في المناهج(، 

 والها مرتفعة.
تردات طر  واستراتيايات التدرجم( ا  األولى معيار  التنوع في اس المرتبة احتل

ويع محتوى التدرجم، وتن للبرنامج الاامعي اهمية ابير  في تطوجر قدرتهن على تنويع
التعلت ولعناية البرنامج بتوطيد  لك. واان معيار  تنمية االبعاد المشتراة في المناهج( 

ن اان مرتفع إ  التحدي في معرفة يات، والقيت، مااالت التعلت واألولو  األرير وا 
التعليت  مناهج والمهارات، التي تحقق الغاية واألهداف التي حددتها وثيقة رؤية معايير

( ودراسة الماادي والقالف والعنيزي 3413العات، وه ا ما يوافق دراسة الحميدي واوهر  
 3411.) 

تهيئة لتوفر معايير ماال  المعيارجة واالنحرافات الحسابية ثت تت قيام المتوسطات
 (2بيئات تعلت تفاعلية وداعمة للطالر، واانت مرتبة اما يظهر في الادول  

 :(1رقم ) جدول
المعيارجة لتوفر معايير ماال تهيئة بيئات تعلت تفاعلية وداعمة  واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 للطالر
 المتوسط الفقرة المعيارية رقم الفقرة الترتيب

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري 

 1.323 1.11 إدارة سلوك الطالب بإيجابية 31 1
 ..1.3 1.12 استخدام وقت التدريس بفاعلية 12 1
 1.231 1.11 بناء ثقافة تواصل معززة للتعلم 33 3
 1.211 5..1 التغذية الراجعة المعززة 11 2
 1.551 2..1 تهيئة بيئات تعلم آمنة 32 5
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 المتوسط الفقرة المعيارية رقم الفقرة الترتيب
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 1.522 1..1 توفير مواقف تربوية جاذبة 31 1
 1.511 1.11 وضع توقعات أداء عالية للطالب 31 .

 1.351 ...1 المجموع

الرات بماال  العات الحسابي المتوسط ان يتضح (2  الادول ضوء في
 الحسابية المتوسطات انَّ  ، وجتضح3.22تهيئة بيئات تعلت تفاعلية وداعمة للطالر هو

 عينة نظر واهة من للطالر( اانت لمعيار  تهيئة بيئات تعلت تفاعلية وداعمة الراصة
الدراسة األعلى واقل المتوسطات الحسابية اانت لمعيار  وضع توقعات اداء عالية 

 للطالر(، واميعها مرتفعة.
األولى معيار  تهيئة بيئات تعلت تفاعلية وداعمة للطالر( إ   المرتبة احتل

يمية متكاملة بيئة تعل التدرجر الاامعي لك اهمية ابير  في تطوجر قدرتهن على توفير
على التحصيل الدراسي. واان معيار  وضع توقعات اداء عالية للطالر(  الطالر تحفز

ن اان مرتفعا-األرير  إ  التحدي في وضع اهداف تعلت تحفيزجة وارتيار وتطبيق  -وا 
( ودراسة 3413توقعات عالية، وه ا ما يوافق دراسة الحميدي واوهر   انشطة  ات

 (3414( ودراسة السالوم والميمان  3411الزجني  
لتوفر معايير ماال  المعيارجة واالنحرافات الحسابية ثت تت قيام المتوسطات

 (.2التفاعل المهني مع التربوجين والماتمع واانت مرتبة اما يظهر في الادول  
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 :(2رقم ) جدول
 التفاعل المهني مع التربويين والمجتمعالمعيارية لتوفر معايير مجال  واالنحرافات الحسابية المتوسطات

الرات بماال  العات الحسابي المتوسط ان يتضح (2  الادول ضوء في
، اان اعالها معيار  التفاعل مع 3.22التفاعل المهني مع التربوجين والماتمع هو

ماتمعات التعلت المهني( واقل المتوسطات الحسابية اانت لمعيار  التفاعل مع الماتمع 
 المحلي(، والها مرتفعة. 

ر درجاألولى معيار  التفاعل مع ماتمعات التعلت المهني( إ  الت المرتبة احتل
ماتمعات التعلت  الاامعي لك اهمية ابير  في تطوجر قدرتهن على التفاعل مع

المباشر  وغير المباشر  التي تشمل قنوات التعلت اإللكترونية، وتطوجر اسالير  المهنية
المهني. واان معيار  التفاعل مع الماتمع المحلي(  مع الماتمع التفاعل فعَّالة لتحسين

ن اان مرتف-األرير  األفراد في إطار نظامي محلي معقد،  تفاعل إ  التحدي في -عاوا 
( ودراسة 3411( ودراسة الزجني  3413وه ا ما يوافق دراسة الحميدي واوهر  

 (.3411الماادي والقالف والعنيزي  
 لتوفر معايير ماال " المعيارجة واالنحرافات الحسابية ثت تت قيام المتوسطات

 (.14مرتبة اما يظهر في الادول  تقويت اداء الطالر" واانت 
  

رقم  الترتيب
 الفقرة

 المتوسط الفقرة المعيارية
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 4.202 3.22 التفاعل مع ماتمعات التعلت المهني 22 1
 4.222 3.28 التفاعل مع اولياء االمور 28 3
 4.023 3.22 تطوجر األداء المهني 22 2
 4.022 3.24 الماتمع المحليالتفاعل مع  22 0

 4.322 3.22 الماموع
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 :(11رقم ) جدول
 تقويم أداء الطالب المعيارية لتوفر معايير المجال واالنحرافات الحسابية المتوسطات

 

الرات بماال  تقويت اداء  العات الحسابي المتوسط ان (14  يبين الادول 
ي الحساب، واان اعالها معيار  اعداد ادوات التقويت( واقلك المتوسط 3.28الطالر( هو

 لمعيار  اعداد تقارجر نتائج التقويت( والها مرتفعة.
األولى معيار  إعداد ادوات التقويت( إ  التدرجر الاامعي لك اهمية  المرتبة احتل

امع البيانات. واان معيار  إعداد  ادوات وارتيار ابير  في تطوجر قدرتهن على إعداد
ن اان مرتفعا-تقارجر نتائج التقويت( األرير  دورجة  تقارجر إ  التحدي في إعداد -وا 

دراسة الطالر، وه ا ما يوافق و  تقويت الطالر وفًقا لمتطلبات الئحة نتائج وفصلية عن
 ( ودراسة.3411( ودراسة الزجني  3413( ودراسة الحميدي واوهر  3412دحالن  

وهن ررجاات قست التعليت  الدراسة عينة نظر من واهة الدراسة نتائج اظهرت
، مدى تحقيق ه 1440األول الدراسي الفصل ررجاة في 250سي البالغ عددهن األسا

المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في المملكة العربية السعودية لدى ررجاات اامعة 
القصيت ترصت تعليت اساسي من واهة نظرهن انفسهن، حيث اانت متوفر  واان 

كمية والرقمية، وه ا يوضح مدى اهتمات اإللمات بالمهارات اللغوية وال اعالها هو ماال
برنامج اعداد معلت المرحلة األساسية في اامعة القصيت وطبيعة اإلعداد التقني ومستواه، 

رقم  الترتيب
 الفقرة

 المتوسط الفقرة المعيارية
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 4.334 3.28 إعداد ادوات التقويت 02 1
 4.322 3.22 تطبيق التقويت 01 3
 4.082 3.21 إشراك الطالر في التقويت 03 2
 4.022 3.22 إعداد تقارجر نتائج التقويت 04 0

 1.315 1.15 المجموع
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 عينة استاابات على بناء و لك الثالثي، المقيام حسر مرتفعة وااءت اميعها
 إعداد معلتبماال  من اهتمات اامعة القصيت اولتك ما إلى  لك الباحثة الدراسة، وتفسر

 االساسي. التعليت
 :يلي بما فإنك يوصي نتائج، من البحث عنك اسفر ما ضوء في

 مماثلة لررجاي اليات التربية في الاامعات السعودية، إللقاء الضوء  دراسات إاراء
 على مدى تمان الررجاين من الكفايات.

  ن حيث معمل دراسات مقارنة بين ررجاي اليات التربية في الاامعات السعودية
 اود  االعداد وتحقيق المعايير.

 المراجع
يدعو إلى زجاد  قيام مسعععععععتوى  3412"تقرجر التنمية في العالت  (3412البنك الدولي  

 .التعلُّت والتحرك بناء على األدلة"
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/09/26/world-

bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education 
( " تقويت برنامج إعداد معلت اللغة العربية في 3413ي، رالد وسعععععععععععلوى، اوهر  الحميد

 المعرفة،مالة القراء  و المرحلة االبتدائية بالية التربية األسعععععاسعععععية بدولة الكوجت" 
 .322-123، ت ت 132مصر، عدد 

( "دراة تحقق بع. المعايير المهنية 3412رضععععععععععععععر، غازي، ابو رليفة، ابتسععععععععععععععات  
شععععععععععععععرات اداء ررجاي اليعععة العلوت التربويعععة وابدار الاعععامعيعععة في العععالميعععة ومؤ 

، ملحق 02، مالد دراسععععات، العلوت التربوية األونروا من واهة نظرهت انفسععععهت"،
 .232-211.ت ت 1

http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
http://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-learning-crisis-in-global-education
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( "دراعة توافر مععايير الاود  الشععععععععععععععاملعة في برنعامج إعععداد 3412دحالن، عمر على  
 ،مالة اامعة األقصععععععععىاألقصععععععععى"،  معلت اللغة العربية في الية التربية باامعة

 .22-28، ت ت3، عدد 12مالد 
 المؤتمر( "رؤية نقدية لبرامج إعداد المعلت في الوطن العربي"، 3440الكثيري، راشععععععععد  

، القاهر ، اامعة عين شعععمم، ت 1، مالدالمعلت العلمي السعععادم عشعععر تكوجن
 يوليو. 33 - 31ت 

( "مدى توافر معايير الاانر 3411الزجني، شعععععيماء وسعععععالت محمد، والطحاوي حسعععععن  
األكععاديمي في برنععامج إعععداد معلت اللغععة العربيععة والتربيععة اإلسععععععععععععععالميععة في اليععة 

- 021، ت 2، عدد مالة الية التربية ببورسععععععععععيدالتربية اامعة بورسععععععععععيد"، 
024. 

عايير اكاديمية لاود  إعداد المعلت ( "نحو م3414السععععععععععععععالوم، منى وبدرجة، الميمان  
لامعية افي اليات التربية باامعة طيبة من واهة نظر اعضعاء هيئة التدرجم"، 

- 04، ت تالسععودية للعلوت التربوية والنفسعية، اللقاء السنوي الرامم عشر
143. 

( "إعداد معلت العلوت في ضععوء معايير الاود  الشععاملة 3412العتيبي، وضععحى حبار  
المؤتمر العربي الدولي السععععععععععععادم لضععععععععععععمان اود  التعليت " -ر مقتراتصععععععععععععو  -

 http://sustech.edu/files/workshop/20160504095011110.pdfالعالي.
ة اليوت  الكسععععو( بمناسععععب ( "بيان المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوت3412الكسععععو  

ttp://www.alecso.org/nnsite/2016h-02-02-"3412العععععععععالعمعي لعلعمعلمين 
55.html-05-08-30-09-2017-43/1742-47-13 

http://sustech.edu/files/workshop/20160504095011110.pdf
http://www.alecso.org/nnsite/2016-02-02-13-47-43/1742-2017-09-30-08-05-55.html
http://www.alecso.org/nnsite/2016-02-02-13-47-43/1742-2017-09-30-08-05-55.html
http://www.alecso.org/nnsite/2016-02-02-13-47-43/1742-2017-09-30-08-05-55.html
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( "مدى مالءمة برامج إعداد 3411وسععععععععععععععف  الماعادي، حيعا  القالف، نبيعل العنيزي، ي
 التنمية،مالة الثقافة و المعلت لمتطلبات الاود  التربوية في القرن الحادي والعشععععععععععععرجن"، 

 .322-332، ت ت04، ع11مصر، م
، 11الاود  التربوية في القرن الحادي والعشععرجن"، مالة الثقافة والتنمية، مصععر، مالد 

 .322-332، ت ت04عدد 
المععايير المهنيعة الوطنيعة للمعلمين بعالمملكة العربية ( "3412الوطني للقيعام  المراز 

http://www.qiyas.sa/Tests/ProfessionalTesting/Pages/TestStالسععععععودية"
andardOfTeachers.aspx 
( تقويت فعععاعليعععة برنعععامج اععععداد معلمي التربيعععة 3412نوافلعععة، وليعععد وناعععادات، احمعععد  

اليرموك في ضوء المعايير الوطنية لتنمية المعلت مهنيا من االبتدائية في اامعة 
، ت 3، عععدد 32مالععد.  مالععة اععامعععة الناععاا ل بحععاث،واهععة نظر الطلبععة، 

 .396-357ت 
 الععمععهععنععيعععععععة والععمسعععععععععععععععععععععارات الععمععععععععععايععيععر ( "اعععتععمعععععععاد3412الععتعععععلععيععت   تععقععويععت هععيععئعععععععة

 www.qiyas.sa/Tests/.../Pages/TestStandardOfTeachers.aspx للمعلمين".
 "اسبوع العمل العلمي للتعليت للاميع"( 3412اليونساو  

http://www.unesco.org/new/ar/education/themes/education-building-
blocks/teacher-education/single-
view/news/global_action_week_we_will_not_meet_our_education_goals/ 

 للمعلمين". المهنيعععة والمسععععععععععععععععارات المععععايير "اعتمعععاد( 3412التعليت،   تقويت هيئعععة
www.qiyas.sa/Tests/.../Pages/TestStandardOfTeachers.aspx  
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مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الجامعة األردنية في ضوء متغيرات 
 المستوى الدراسي والكلية والنوع االجتماعي

 القبول تاريخ  اإلرسال تاريخ
52/11 /5112  55/8/5151 

 (*) أحمد يحيى يعقوب الزق د. 
 الملّخص

عرف إلى مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الجامعة األردنية، التهدفت هذه الدراسة 
ومدى تطور هذا النوع من التفكير عبر المستويات الدراسية من السنة األولى وحتى الرابعة، 

انية(، والنوع نسإإضافة إلى بحث الفروق في التفكير التأملي تبًعا لمتغيري الكلية )علمية/
( من طالب السنة األولى وحتى الرابعة من 084جتماعي، والتفاع  بيناا، لدى عينة )ن  اال

طلبة الجامعة األردنية.تّم تطوير مقياس لقياس التفكير التأملي، يتضمن بعدين؛ التأم ، والتأم  
النقدي. وتمَّ التحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس من خالل تطبيقه على عينة 

أظارت النتائج، أواًل، أن مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الجامعة األردنية استطالعية.
 %0..3من الطلبة وصلوا إلى مستوى التمكن، في حين أن  %68.3متوسط، وتحديدا، فإن 

لم يصلوا إلى هذا المستوى، وثانًيا، ال يوجد أثر للمستوى الدراسي في التفكير التأملي، حيث 
داللة بين طلبة السنوات الدراسية من األولى وحتى الرابعة، ثالًثا، لم  لم يكن هناك فروق ذات

يكن هناك فروق أيًضا ناتجة عن متغيري النوع االجتماعي ونوع الكلية )علمية / انسانية( أو 
 للتفاع  بين المتغيرات في هذا النوع من التفكير.

 العالي، الجامعة األردنية، النوع: التفكير، التفكير التأملي، التعليم الكلمات المفتاحية
 االجتماعي.

                                                           
 .الجامعة الأردنيةمشارك، أستاذ  (*)
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The level of reflective thinking among the students of the 

University of Jordan in the light of the variables of academic 

level, college and gender 

Abstract 

The aim of this study was to define the level of reflective 

thinking among the students at the University of Jordan and the 

degree of its development during the undergraduate stage starting 

from year 1 to 4, in addition to investigating the differences in 

reflective thinking in light of gender and faculty among a sample 

of 480 male and female students. A self-report scale assessing 

reflective thinking skills was developed, with two dimensions: 

reflection and critical reflection. Then, the scale was administered 

on a preliminary sample to confirm its reliability and validity. The 

main findings indicated that, first, the level of reflective thinking 

among the students of the University of Jordan is moderate, and 

38.6% of the students reached the level of mastery, whereas 61.4% 

of the students did not reach this level. Second, there was no effect 

for the level of students on reflective thinking; there was no 

difference between student groups in year one to four. Finally, no 

main effects for gender, faculty, or interactive effects for the three 

independent factors were found. 

Keywords: Thinking, Reflective thinking, Higher education, the 

University of Jordan, Gender differences. 
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عة األردنية في ضوء متغيرات المستوى مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الجام
 الدراسي والكلية والنوع االجتماعي

ُيعدُّ تطوير ماارات التفكير العليا أحد أبرز األهداف سواًء للمداخ  البنائية للتعلم، 
أو لألهداف التي تخطط مؤسسات التعليم العالي لتضميناا ضمن خططاا ومقرراتاا 

 ;Black, 2005)كد عليه نتائج كثير من األبحاث الدراسية والتعليمية، غير أن ما تؤ 
Choy, & Cheah, 2009; Rudd, 2007)  أن الطلبة الجامعيين يظارون ضعًفا في

التأملية لمواد التعلم، وذلك ألن أكثر المدرسين ال يفكرون بعمق في  والمعالجةالتفكير 
 .(Choy, & Oo, 2012)مواقف التعلم الجامعي 

أن التفكير التأملي هو البحث النشط والعميق والدقيق  (Dewy, 1933)ويرى ديوي 
للفكرة أو أي شك  مطروح من المعرفة، ولألسس التي تستند إلياا هذه الفكرة وللنتائج 
الالحقة التي تقود إلياا. ويص  المتعلم إلى الوعي بتعلمه ويتمكن من ضبط هذا التعلم 

رفه، ن من تقييم ما يعرفه، وما يريد أن يعمن خالل ممارسة التفكير التأملي، بحيث يتمك
وكيفية ردم الفجوة في مواقف التعلم. ويشير مفاوم التفكير التأملي أيًضا إلى األنشطة 
العقلية والوجدانية التي ينامك باا األفراد الكتشاف خبراتام، وذلك للوصول إلى فام 

 ,Osterman)مان ، ويؤكد أوستير (Boud, Keogh,  & Walker, 1985)وتقييم جديد 
أن التفكير التأملي يمث  عملية جدلية ديالكتيكية ترتبط بطريقة تكاملية مع  (1990

 الممارسات المانية ضمن حق  اختصاص الفرد.

أن التفكير التأملي يساعد على ربط  (Tan & Goh, 2008)ويرى تان وجوه 
 (Herbert, 1995)الماضي بالحاضر وبالمستقب  في مواقف التعلم، كما يؤكد هيربارت

على أن التأم  يلعب دوًرا محورًيا في عمليات التعلم وانتقال أثر التعلم. وتتجلى أهمية 
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التفكير التأملي أيًضافي دوره البارز في ح  المشكالت والماام المعقدة، ألنه يساعد 
المتعلم على تحديد الحقائق والصيغ الرياضية، والنظريات ذات العالقة بعملية ح  

التي تكثر في  (Ill-defined problems)لة، خاصة المشكالت ذات التحديد السيء مشك
في هذا  (Shon, 1987)، ويؤكد شون  (King & Kitchener, 1994)المواقف العملية

السياق أن دور التعليم العالي الذي َيُعد األفراد مانًيا هو إعداد الطلبة ليصبحوا ممارسين 
 ن التعام  مع المشكالت سيئة التحديد أو متعددة الجوانب.تأمليين، وذلك كي يتمكنوا م

ويلعب التفكير التأملي دوًرا بارًزا في عملية التعلم وتحقيق المتعلم لنتاجات التعلم، 
 Experiential)لذا، فقد تمَّ تضمين هذا النوع من التفكير في نموذج التعلم الخبراتي 

learning)  الذي قدمه كولب(Kolb, 1984)يث يرى كولب أن التأم  في الخبرات ، ح
يزيد من قابلية المتعلم على التعلم، حيث تساعد المالحظة التأملية في التوص  إلى 

صدار أحكام أكثر دقة.  استنتاجات وا 

، فإن التفكير التأملي يمر بمرحلتين، األولى، وهي (Dewy, 1933)وحسب ديوي 
بحث باس يحدث خاللاا التفكير، وثانيا، الالشك، وتمث  حالة من التردد واالرتباك وااللت

والتساؤل الذي يادف إلى إيجاد الطرق لتجاوز هذا الشك وح  هذا االلتباس، واستنادا 
ست مراح  للتفكير التأملي،  (Rodger, 2002)إلى أعمال ديوي، فقد اشتقت رودجر 

الت أو كتتضمن، التعرض لخبرة ما، التوص  إلى تفسير تلقائي للخبرة، تحديد المش
األسئلة التي تثيرها هذه الخبرة، توليد التفسيرات الممكنة للمشكالت أو لألسئلة 
 المطروحة، تحوي  التفسير إلى فرضيات ناضجة، تجريب أو اختبار هذه الفرضيات.

بين ثالث مستويات من  (Griffith & Frieden, 2000)ويميز جريفث وفرايدن 
، وفيه يتمُّ (Pre-reflective)ما قب  التأملي  مستوى  :التفكير التأملي، هي، أوالً 
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الحصول على المعرفة، إّما من خالل المالحظة أو من خالل سلطة علمية )مدرس، 
قائد ...(، وُينظر إلياا على أناا معرفة مسلم باا ومطلقة، الفرد الذي يستخدم هذا النوع 

 -Qusi)مليالمستوى شبه التأ :يرى المشكالت بشك  محسوس ومبسط ، ثانًيا
reflective) وهنا يبدأ الفرد بالتفكير ويدرك أن معالجة المشكالت ذات التحديد السيء ،

هي عملية معقدة، وأن المعرفة غير ثابتة ويقينية، والمفكر شبه التأملي ال يستطيع أن 
، حيث (reflective)يعتمد على ذاته للتعام  مع مشكلة معقدة، ثالًثا، المستوى التأملي، 

يدرك الفرد أن المعرفة يتمُّ الحصول علياا من مصادر متعددة، وأنه يمكن فاماا أفض  
فام عند النظر إلياا من حيث عالقتاا بمحتوى معين، ورغم أنه من المستحي  الوصول 

 إلى حكم تام حول مسألة ما، إاّل أن الفرد يدرك أن بعض األحكام أقوى من غيرها.

أن هناك أربع مستويات من التفكير  (Mezirow, 1991; 1992)ويقترح ميزورو 
التأملي ُيظارها الفرد في ممارساته ضمن مواقف التعلم وح  المشكالت، وقد استند 

 ,Kimber, et al. 2000;  Kember, McKay, Sinclair, & Frances)كمبر وزمالؤه 
د األربعة، اإلى هذه المستويات لتطوير مقياس للتفكير التأملي يقيس هذه األبع (2008

، ويشير (Habitual action)وتتمث  هذه المستويات في، أواًل، مستوى الفع  االعتيادي
إلى قيام المتعلم بتنفيذ أفعال تمَّ تعلماا مسبًقا، حيث تمَّ اتقاناا من خالل االستخدام 

، ويشير إلى (Understanding)المتكرر، وبدأ الفرد بإجرائاا بشك  آلي،  وثانًيا، الفام
عملية توظيف المعرفة في مواقف التعلم، دون محاولة تغيير أو تقييم تلك المعرفة، 

، ويشير إلى الفحص واالستكشاف الداخلي لألفكار أو (Reflection)وثالًثا، التأم 
القضايا ذات األهمية، األمر الذي يؤدي إلى توضيح المعنى للفرد ضمن منظور 

قدي، ويشير إلى مستوى عالي من التفكير مفاهيمي متغير،  ورابًعا، التأم  الن
، ويسمى أيًضا تأم  األفتراضات، وهو المستوى الذي يصبح (Critical reflection)التأملي
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فيه المتعلم على وعي باألسباب التي تجعله يدرك ويفكر ويشعر ويتصرف باذه الكيفية 
ته أو ضاته أو قناعاأو تلك، ومن نتاجات هذا المستوى األخير أن ُيعدل الفرد من افترا

نظرته وفلسفته. وال شكَّ أن التفكير التأملي بمعناه الدقيق يبدأ من المستوى الثالث من 
هذه المستويات األربعة، لذا، فسوف يتمُّ في هذه الدراسة بحث مدى اكتساب طلبة 
 الجامعة األردنية لاذين المستويين من التفكير، ودراسة مدى تطورها عبر سنوات الدراسة
الجامعية، ومدى اختالفاا بين طلبة الكليات العلمية وطلبة الكليات اإلنسانية، لدى ك  

 من الذكور واإلناث.

أن التعرض لخبرة ما ومعالجتاا ُيعد شرًطا أساسًيا  (Dewy, 1933)ويؤكد ديوي 
للتفكير التأملي، غير أن األداء التأملي يتطلب أيًضا وجود اتجاهات تأملية، وتشم  هذه 

 ;Rodger, 2002)تجاهات، االنفتاح العقلي، اإلخالص، المباشرة، والمسؤولية اال
Splading & Wilson, 2002). 

لكن إلى أي مدى يمارس الطلبة الجامعيون التفكير التأملي؟ لقد وجدت خالد 
أن أغلب الطلبة ال ( Khalid, Ahmad, Abdul Kreem, Daud,& Din, 2015)ورفاقاا

يقدمون تقارير تأملية حتى عندما ُيطلب منام تقديم هذا النوع من التقارير، وال شكَّ أن 
التفكير التأملي يمث  ماارات قابلة للتدريب، حيث يمكن أن يتمَّ التدريب بشك  فردي أو 
جماعي، أو من خالل مناقشات يقودها المعلم، أو من خالل الحوار بين الطلبة 

(Herbert, 1995) وعموما، تؤكد نتائج عدد من الدراسات ،(Cavilla, 2017; Ersozlu, 
& Arslan, 2009) .على امكانية تطوير التفكير التأملي لدى الطلبة الجامعيين 

لكن ما هو مستوى التفكير التأملي لدى الطلبة في البيئة األردنية والعربية؟ بدايًة 
( إلى أن مستوى هذا التفكير لدى طلبة 64.3ة، تشير نتائج بعض األبحاث )السعايد
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المرحلة الدراسية الثانوية يقع ضمن الوسط، وتؤكد نتائج دراسة عبد القادر والسعيد 
( على أن طلبة الصف التاسع يمتلكون ماارات التفكير التأملي بنسب متفاوتة، 64.2)

حين ُيظار طلبة  (، في%34لكناا لم تص  إلى المستوى المقبول تربوًيا المحدد ب )
( من التفكير التأملي )ظافر، %82مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز مستوى مرتفًعا )

(، أما بالنسبة للطلبة الجامعيين، فتؤكد نتائج دراسة الشكعة 64.6؛ القاسم، 64.6
( في البيئة %22,33( أن مستوى الطلبة الجامعيين متوسط، وبنسبة )6442)

( لدى الطلبة الجامعيين في %33مستوًى قريًبا من المتوسط، نحو ) الفلسطينية، ويبلغ
(، وكذلك األمر في البيئة األردنية، حيث ُيظار طلبة جامعة 64.2البحرين )بوقحوص، 

، وتشير نتائج دراسة (Al-Tarawneh, 2015)مؤتة مستوًى متوسًطا من التفكير التأملي 
لبة كلية التربية لم يص  إلى مستوى ( إلى أن مستوى جميع ط6446عفانة واللولو )

(، من هنا، نجد أن نتائج مجم  هذه الدراسات تشير إلى أن %84التمكن والمحدد بـ )
المستوى العام للتفكير التأملي لدى الطلبة الجامعيين هو مستوى متوسط، لكن يبقى 

ن دون و السؤال: كم نسبة الطلبة الذين يقعون فوق مستوى اإلتقان، وأولئك الذين يقع
 مستوى االتقان؟ هذا ما ستحاول الدراسة الحالية اإلجابة عنه.

وتتباين نتائج الدراسات حول مدى تأثير المستوى الدراسي في تطوير التفكير 
التأملي لدى الطلبة؛ فتشير نتائج بعض الدراسات إلى عدم تطور التفكير التأملي مع 

أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى، انتقال الطالب من مستوى دراسي إلى مستوى أعلى 
( عدم وجود فروق تبًعا للمرحلة الدراسية لدى 64.6حيث تؤكد نتائج دراسة القاسم )

(، فتشير إلى عدم وجود فروق 64.2الطلبة  الموهوبين، أما نتائج دراسة بوقحوص )
 في مستوى التفكير التأملي بين الطلبة الجامعيين تعود إلى المستوى الدراسي، في حين
تشير نتائج دراسات أخرى إلى تطور مستوى التفكير التأملي مع االنتقال من مرحلة إلى 
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أخرى، حيث أن مستوى التفكير التأملي لدى طلبة المرحلة الثانوية أعلى من مستواه لدى 
(، كما أن مستوى التفكير التأملي لدى طلبة 64.3طلبة المرحلة األساسية )السعايدة، 

 (.6442فوق مستواه لدى طلبة المرحلة الثانوية )بركات، المرحلة الجامعية ي

والالفت لالنتباه أن هناك دراسات أخرى تشير نتائجاا إلى تراجع مستوى التفكير 
 ,Lim)التأملي مع االنتقال من مرحلة دراسية إلى مرحلة أخرى، حيث تؤكد نتائج دراسة 

 أم  النقدي أعلى من مستوى على أن مستوى طلبة السنة األولى في التأم  والت (2009
( على تفوق طلبة 6442طلبة السنة الجامعية األخيرة، وتؤكد نتائج دراسة الشكعة )

، فتشير (Al-Tarawneh, 2015)البكالوريوس على طلبة الماجستير، أما دراسة الطراونة 
 نتائجاا إلى تفوق طلبة الثانوية العامة على طلبة المرحلة الجامعية.

أحد أهم األسباب للتباين في نتائج الدراسات السابقة هو خطأ المعاينة،  وال شكَّ أنَّ 
إضافة إلى اختالف أدوات القياس، لكن من ناحية  نظرية أخرى يؤكد عدد من الباحثين 

(Veenman, Wilhelm, & Beishuizen, 2004; Weil et al., 2013)  أن بعض القدرات
طور خالل أو في نااية مرحلة المراهقة، ومن والقابليات العقلية تتوقف عن النمو والت

هنا، فمن المحتم  أن يكون التفكير التأملي من القابليات التي تتوقف عن النمو مع 
ناايات مرحلة المراهقة، وعموًما، فال شكَّ أننا ال زلنا بحاجة إلى مزيد من الدراسات 

 دراسية.لحسم وفام كيفية تطور مستوى التفكير التأملي عبر المراح  ال

لكن ه  يختلف مستوى التفكير التأملي باختالف النوع االجتماعي؟ تشير بعض 
الدراسات إلى تفوق الذكور على اإلناث في التفكير التأملي )عبد القادر والسعيد، 

 ,Al-Tarawneh, 2015; Demirel, Derman, Karagedik؛ 64.3؛ السعايدة، 64.2
( إلى تفوق اإلناث على 64.6رى )ظافر، ( في حين أشارت نتائج دراسات أخ2015
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( إلى عدم 6442؛ الشكعة، 6442الذكور، كما أشارت نتائجبعض الدراسات )بركات، 
وجود فروق بين الجنسين، من هنا، ُيالحظ أنه بالرغم من عدم االتفاق في نتائج هذه 

طلبة لالدراسات، إاّل أن هذه النتائج ترجح وجود فروق في التفكير التأملي لصالح ا
 الذكور.

أما من حيث مدى اختالف التفكير التأملي باختالف الكلية أو مجاالت الدراسة 
العلمية أو اإلنسانية، فاناك تباين أيًضا في نتائج الدراسات، حيث تشير نتائج بعض 

( إلى تفوق طلبة التخصصات العلمية 6446؛ عفانة واللولو، 6442الدراسات )بركات، 
( 6442اإلنسانية، في حين تشير نتيجة دراسة أخرى )الشكعة، على طلبة التخصصات 

إلى تفوق طلبة الكليات اإلنسانية على طلبة الكليات العلمية، وعموًما، يمكن أن ُنالِحظ 
قلة الدراسات التي تناولت هذا النوع من الفروق، ولذا، فقد شك  هذا أحد المنطلقات 

 للسؤال الثالث من أسئلة هذه الدراسة.

 مشكلة الدراسة

ُيعدُّ تطوير ماارات التفكير أحد أهم األهداف التي تسعى مؤسسات التعليم العالي 
إلى تطويره لدى المتعلمين، وال شكَّ أنَّ التفكير التأملي يمث  أحد أهم أنماط التفكير التي 

 ,King & Kitchener, 1994; Shon)تؤثر في تعلم الفرد وفي أدائه الماني مستقباًل 
، غير أن الطلبة الجامعيين ال يظارون مستوًى مناسًبا من هذا النوع من التفكير (1987

(Choy, & Oo, 2012) ومن هنا، فال بدَّ من دراسة مستويات هذا التفكير لدى الطلبة ،
الجامعيين للوقوف على مستواه ومدى تطوره، ولتحديد مدى التطور الذي يطرأ عليه 

 تالية من السنة األولى وحتى السنة الرابعة، وتشير نتائجعبر المستويات الدراسية المت
 ,Al-Tarawneh؛ 64.3؛ السعايدة، 64.2عدد من الدراسات )عبد القادر والسعيد، 
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2015; Demirel, Derman, Karagedik, 2015 إلى تفوق الذكور على اإلناث في )
( 6442الشكعة،  ؛6442التفكير التأملي، في حين تشير نتائج دراسات أخرى )بركات، 

إلى عدم وجود فروق بين الجنسين في هذا النوع من التفكير، ومن هنا، تأتي هذه الدراسة 
 لإلجابة عن األسئلة التالية:

 لدى طلبة الجامعة األردنية؟التفكير التأملي ما هو مستوى  ..
في التفكير التـأملي لــدى  ( α=0.05)هـ  توجـد فروق ذات داللـة إحصــــــــــــــائيـة  .6

األردنية ُتعزى للمســـــــــــــتوى الدراســـــــــــــي )الســـــــــــــنة األولى، الثانية، الثالثة، الجامعة 
 الرابعة(؟

في التفكير التـأملي لــدى  ( α=0.05)هـ  توجـد فروق ذات داللـة إحصــــــــــــــائيـة  .6
 طلبة الجامعة األردنية ُتعزى لمتغير الكلية )علمية/إنسانية(؟

في التفكير التـأملي لــدى  ( α=0.05)هـ  توجـد فروق ذات داللـة إحصــــــــــــــائيـة  .0
 طلبة الجامعة األردنية ُتعزى إلى عام  النوع االجتماعي )ذكور/ إناث(؟

في التفكير التـأملي لــدى  ( α=0.05)هـ  توجـد فروق ذات داللـة إحصــــــــــــــائيـة  .2
طلبة الجامعة األردنية ُتعزى إلى التفاع  بين متغيرات المستوى الدراسي، والنوع 

 االجتماعي، والكلية؟
 الدراسة أهمية

تبرز أهمية هذه الدراسة من سعياا التعرف إلى مستوى التفكير التأملي لدى طلبة 
الجامعة األردنية، هذا التفكير الذي ُيعد أبرز العوام  المؤثرة في تعلم وتحصي  الطلبة 

 ة، هي:بنوعين من األهمي تتسموفي أدائام الماني مستقباًل، ومن هنا، فإن هذهالدراسة 
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همية النظرية: تساعد نتائج هذه الدراسة في توفير بيانات وصفية حول أواًل، األ
األردنية، كما تساعد في حسم الخالف في  الجامعةمستوى التفكير التأملي لدى طلبة 

نتائج األبحاث السابقة حول مدى تطور هذا النوع من التفكير عبر المراح  الدراسية، 
 .وحول الفروق الناتجة عن النوع االجتماعي

أما من الناحية العملية، فإن نتائج هذه الدراسة تساعد المؤسسات المعنية بالتعليم 
العالي في األردن على معرفة مدى حاجة طلبة الكليات المختلفة إلى التدريب أو الخبرات 
التعليمية التي تسام في تطوير التفكير التأملي، كما وتلقي الضوء على مدى مساهمة 

مختلفة في تطوير التفكير التأملي خالل المراح  والفصول الدراسية البرامج التعليمية ال
المتعاقبة، فالكثير من هؤالء الطلبة على وشك التخرج والدخول إلى سوق العم ، حيث 
 سيواجاون مشكالت جديدة يتطلب التعام  معاا مستوًى مرتفًعا من التفكير التأملي. 

 مصطلحات الدراسة

 لمصطلحات التالية:اشتملت هذه الدراسة على ا

التفكير التأملي: ويشير مفاوم التفكير التأملي إلى األنشطة العقلية والوجدانية  ..
التي ينامك باا األفراد الكتشاف خبراتام، وذلك للوصول إلى فام وتقييم جديد 

(Boud, Keogh,  & Walker, 1985) ،وتمَّ تعريفه إجرائًيا في هذه الدراسة ،
ياا المفحوص على مقياس التفكير التأملي الذي تمَّ إعداده بالدرجة التي يحص  عل

 .في هذه الدراسة، وهو يشتم  على بعدين؛ التأم  والتأم  النقدي
التأم : ويشير إلى الفحص واالستكشاف الداخلي لألفكار أو القضايا ذات  .6

األهمية، األمر الذي يؤدي إلى توضيح المعنى للفرد ضمن منظور مفاهيمي 
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، (Kimber, et al. 2000; Kember, McKay, Sinclair, & Frances, 2008)متغير
وتمَّ تعريفه إجرائًيا في هذه الدراسة، بالدرجة التي يحص  علياا المفحوص على 

 بعد التأم  من مقياس التفكير التأملي الذي تمَّ إعداده في هذه الدراسة.
فيه  وى الذي يصبحالتأم  النقدي: ويسمى أيضا تأم  األفتراضات، وهو المست .6

المتعلم على وعي باألسباب التي تجعله يدرك ويفكر ويشعر ويتصرف باذه 
الكيفية أو تلك، ومن نتاجات هذا المستوى األخير أن يعدل الفرد من افتراضاته 

 ,Kimber, et al. 2000; Kember, McKay)أو قناعاته أو نظرته وفلسفته
Sinclair, & Frances, 2008) ، يفه إجرائًيا في هذه الدراسة، بالدرجة التي وتمَّ تعر

يحص  علياا المفحوص على بعد التأم  النقدي من مقياس التفكير التأملي الذي 
 تمَّ إعداده في هذه الدراسة.

المستوى الدراسي: ويشير إلى السنة الدراسية للطالب، وقد تضمنت العينة طلبة  .0
 من السنوات األولى وحتى السنة الرابعة.

ة: وتمَّ تقسيم طلبة الجامعة إلى فئتين؛ طلبة الكليات اإلنسانية وطلبة الكليات الكلي .2
 العلمية.

 محددات الدراسة

تتحدد نتائج هذه الدراسة بعدد من العوام ، من مث ، أواًل، مدى تمثي  العينة 
لمجتمع الدراسة، كما تتحدد بمجتمع الدراسة المتمث  في طلبة مستوى البكالوريوس في 

(، ثانيًا، مدى صدق وثبات أداة الدراسة، 64.8/64.2الجامعة األردنية للعام الجامعي )
ثالثًا، مدى دافعية الطلبة لإلجابة عن فقرات المقياس، ورغم الصعوبة البالغة لضبط هذا 

 العام ، إاّل أنه تمَّ بذل جاود جيدة لحث الطلبة على توخي الدقة في اإلجابة.
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 الطريقة واإلجراءات

 نهج الدراسةم

تمَّ في هذه الدراسة استخدام المناج الوصفي، حيث تتضمن الدراسة متغير تابع 
واحد، وهو التفكير التأملي، وهي تبحث كيفية اختالف هذا المتغير باختالف متغيرات 
المستوى الدراسي، والكلية، والنوع االجتماعي، وتمَّ تطبيق المقياس على طلبة السنوات 

ة والثالثة والرابعة من الذكور واإلناث، وذلك بعد اختيار عينة ممثلة لمجتمع األولى والثاني
 الدراسة.

 عينة الدراسة

طالًبا وطالبة من طلبة السنة األولى والثانية والثالثة  (480)بلغت عينة الدراسة 
( في الجامعة األردنية. وقد تمَّ أخذ هذه العينة 622( واإلناث )82.والرابعة من الذكور )

شعبة عشوائيًا، من مختلف الكليات  14بالطريقة العشوائية العنقودية، حيث تمَّ اختيار 
العلمية واإلنسانية، وبعض هذه الشعب من متطلبات الجامعة التي يشترك فياا طلبة 
من مختلف الكليات، كما تمَّ مراعاة متغيري النوع االجتماعي والمستوى الدراسي في 

 تمثي  العينة.

 اسةأداة الدر 

تمَّ في هذه الدراسة استخدام مقياس التفكير التأملي الذي أُعد خصيصا لتحقيق 
أهدافاا، وتمَّ تطوير المقياس باالستعانة بمصدرين أساسيين، هما األدب النظري، 

 والمقاييس ذات العالقة.
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املي، ت: األدب النظري، تمَّ مراجعة العديد من األعمال النظرية التي تناولت التفكير الأوالا 
، وميزيرو (Shon, 1987)، وشون (Dewy, 1933)تحديًدا، أعمال ديوي 

(Mezirow, 1991; 1992)  وكولب(Kolb, 1984) وكمبر وزمالؤه ،
(Kimber, et al. 2000) ساامات العديد من الدارسين والباحثين ، وا 

(Sivaci, 2017) تفكير لل، واستنادًا إلى هذا األدب، تمَّ تحديد مكونين رئيسين
 التأملي؛ هما التأم ، والتأم  النقدي.

تمَّ مراجعة أبرز المقاييس ذات العالقة، من مث ، استبيان التفكير التأملي لكمبر  :ثانياا 
 ,Kimber, et al. 2000; Kember, McKay, Sinclair)(QRT)وزمالؤه 

& Frances, 2008)  ومقياس ايزنيك وولسون للتفكير التأملي(Eysenck 
and Wilson, 1978). 

مدرجة ك  مناا على سلم من خمس درجات. فقرة  40وتمَّ بناء مقياس يتكون من 
( درجات في 2التأملي ُتعطى ) التفكيرعلى مستوى مرتفع من  وكانت الفقرة التي تدل

( درجات 6( درجات عند اإلجابة )صحيح(، و)0حالة اإلجابة علياا )صحيح تماما(، و)
لإلجابة )ال أعرف(، ودرجتين لإلجابة )غير صحيح(، ودرجة واحدة لإلجابة )غير 
صحيح على اإلطالق(، وبالتالي، فإن الدرجة الكلية التي يمكن أن يحص  علياا 

( درجة، تمث  الدرجات العليا مستوًى مرتفًعا من 644-04راوح بين )المفحوص تت
 التفكير التأملي، بينما تمث  الدرجات الدنيا مستوًى متدنًيا منه.

 تطبيق الصورة األولية للمقياس
تمَّ تطبيق الصورة األولية للمقياس على عينة استطالعية بلغ عدد أفرادها 

األردنية، وذلك الستخراج مؤشرات أولية للخصائص طالبا وطالبة من طلبة الجامعة 46.
 السيكومترية للمقياس.
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أواًل، الصدق المنطقي، ويتمث  في اشتقاق صدق الصورة األولية للمقياس: 
أبعاد المقياس، ومحتوى ك  بعد استناًدا إلى األدب النظري والبحثي الذي تناول التفكير 

ناء، تمَّ ي تمَّ تطويرها لقياسه، ثانًيا، صدق البالتأملي، وكذلك أبرز المقاييس العالمية الت
التحقق من صدق البناء للمقياس من خالل حساب معام  ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية 

( يبين معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لبعد .للبعد الذي تنتمي إليه، والجدول )
 التأم  والتأم  النقدي.

 (:.الجدول )
 ط الفقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه الفقرة لبعدي التأم  والتأم  النقديمعامالت ارتبا 

 بعد التأمل النقدي بعد التأمل
الدرجة  الفقرة

 الفرعية
الدرجة  الفقرة

 الفرعية
الدرجة  الفقرة

 الفرعية
الدرجة  الفقرة

 الفرعية
1 4.22 11 4.60 1 4.32 11 4.00 
5 4.32 15 4.03 5 4.3. 15 4.26 
3 4.0. 13 4.02 3 4.20 13 4.22 
4 4.26 14 4.00 4 4.28 14 4.2. 
2 4.30 12 4.23 2 4.36 12 4.26 
6 4.22 16 4.0. 6 4.34 16 4.20 
7 4.22 17 4.2. 7 4.22 17 4.20 
8 4.22 18 4.06 8 4.02 18 4.26 
2 4.36 12 4.06 2 4.23 12 4.02 

11 4.36 51 4.04 11 4.02 51 4.22 
 (α0.01=)جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 

( أن معامالت االرتباط بين الفقرة والبعد تراوحت بين .ُيالَحظ من الجدول )
( لبعد التأم  النقدي، 4.32 -4.00( لبعد التأم ، كما تراوحت بين )4.32 – 4.60)

تمَّ  المقياس، لذا، فقدوُتعد جميع هذه القيم دالة إحصائًيا، ومؤشر مناسب على صدق 
 اعتبار المقياس صادقا ألغراض هذه الدراسة.
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 ثبات الصورة األولية للمقياس
تَم حساب الثبات لالختبار، وذلك بتطبيق المقياس على عينة بلغ عدد أفرادها 

باخ وقد بلغت قيمة كرون( طالًبا وطالبة، وتمَّ استخدام طريقة االتساق الداخلي، 46.)
 .(0.88)، كما بلغت قيمتاا لبعد التأم  النقدي (0.84)لبعد التأم   الفا المحسوبة

 تصحيح المقياس
؛ 64.2استناًدا إلى إجراءات عدد من الدراسات السابقة )عبد القادر والسعيد، 

(، فقد تمَّ تقسيم مستويات األداء على المقياس ضمن خمس فئات، 6446عفانة واللولو، 
ضمن فئة مرتفع جًدا، واألفراد الذين  %24د درجاتام عن حيث ُصنِّف األفراد الذين تزي

( ضمن فئة مرتفع، أما األفراد الذين تتراوح درجاتام بين 82-84تتراوح درجاتام بين )
(، فتمَّ تصنيفام ضمن فئة الوسط، في حين ُصنِّف األفراد الذين تتراوح درجاتام 24-22)

ألفراد الذين كانت درجاتام دون ( ضمن فئة دون الوسط، أخيًرا، فإن ا32-34بين )
 فقد صنفوا ضمن فئة المتدني. 34
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 النتائج
 لدى طلبة الجامعة األردنية؟التفكير التأملي ما هو مستوى أجابة السؤال األول: 

لإلجابة عن هذا السؤال، تمَّ استخراج العديد من البيانات الوصفية، تتمث  في 
( تبين نتائج 6( و)6المتوسطات والتكرارات والمدى واالنحرافات المعيارية، والجدولين )

 هذه التحالي . 
 (: 6الجدول )

دي طلبة الجامعة األردنية على بعالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجات الدنيا والعليا ألداء 
 التأم  والتأم  النقدي وللدرجة الكلية لمقياس التفكير التأملي

االنحراف  المتوسط 
 المعياري 

الدرجة  الدرجة الدنيا
 العليا

 23 03 8.83 22.2 التأم 
 44. 04 4.20. 22.6 التأم  النقدي
 20. 83 8.20. 20.8. التفكير التأملي

( ُيالَحظ أن درجات الطلبة على بعد التأم  تراوحت بين 6الجدول )وبالنظر إلى 
(، أما فيما 22.2(، أما المتوسط العام لجميع الطلبة، فقد بلغ لبعد التأم  )03-23)

(، وبلغ المتوسط 44. -04يتعلق ببعد التأم  النقدي،  فقد تراوحت الدرجات بين )
الكلية التي يمكن أن يحص  علياا الطالب ، علما بأن الدرجة (77.2)العام لاذا البعد

، وباذا، فإن المتوسط العام للدرجة الكلية، التي تمث  مجموع (100)في كال البعدين هي
، وبلغ اإلنحراف المعياري لبعدي (%77.4)، أي ما يوازي (154.8)البعدين، فقد بلغ 

 التوالي.( على 8.20.، 4.20.، 8.83التأم  والتأم  النقدي والدرجة الكلية )
كما تمَّ تقسيم مستويات األداء إلى خمس فئات، بدًء بالمستوى المتدني وانتااًء 

( ُيبيِّن 6بالمستوى المرتفع جًدا، وتمَّ استخراج نسب األفراد ضمن ك  فئة، والجدول )
 نتائج هذا التحلي .
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 (: 6الجدول )

 ًداالمستويات من المتدني وحتى المرتفع جتوزيع مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الجامعة األردنية حسب 

 النسبة التراكمية النسبة العدد مستوى التفكير التأملي
 0.0 0.0 .6 متدني

 0..6 2. .8 دون الوسط
 0..3 04 .2. متوسط
 26.2 6..6 02. مرتفع

 44. 2.6 62 مرتفع جًدا
 44. 44. 022 الكلي

من الطلبة  % 0..3التأملي لدى ( أن مستوى التفكير 6ُيالحظ من الجدول )
من الطلبة كان مستوى التفكير  % 68.2كان متوسًطا أو دون المتوسط، وأن نحو 

 التأملي لديام مرتفًعاأومرتفعا جدا، وهو المستوى المقبول لدى طلبة الجامعات.

ولإلجابة عن األسئلة الثاني وحتى الخامس، تمَّ استخراج المتوسطات الحسابية 
( 0ت المعيارية للدرجات الكلية للطلبة على مقياس التفكير التأملي، والجدول )واإلنحرافا

 يبين نتائج هذا التحلي .

 (: 0الجدول )

ات الطلبة على مقياس التفكير التأملي موزعة حسب النوع لدرجالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 االجتماعي والكلية والمستوى الدراسي.

 الكلي الكليات اإلنسانية العلميةالكليات  الكلية  
 ك ك ث ذ ك ث ذ   الجنس المستوى 
السنة 
 االولى

 26.62. 26.22. 26.64. 22.46. 26.86. 24.64. 0..22. م
 2.23. 8.26. 2.23. 2.26. 64.22 28..6 2.82. ع

 23.22. .20.2. 26.64. 3..23. 22.26. 22.23. 22.66. م الثانية
 8.22. 66.86 60.83 64.22 3.33. 2.42. 3..3. ع
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 الكلي الكليات اإلنسانية العلميةالكليات  الكلية  
 ك ك ث ذ ك ث ذ   الجنس المستوى 
 26.80. 2..26. 26..2. 26.33. .22.2. 20.22. 23.44. م الثالثة

 2.00. 3.42. 2.83. 2.42. 8.20. 8.48. 2.32. ع
 22.66. 22.02. 22.22. 26.88. 3..22. 2..20. .23.0. م الرابعة

 8.83. 2.68. 8.32. 66.24 8.03. 3.23. 64.66 ع
 المجموع
 الكلي

 20.86. .20.6. 20.63. 20.64. 22.60. 20.24. 22.86. م
 8.20. .2.4. 8.22. 2.66. 8.24. 8.46.  2.42. ع

 م: المتوسط. ع: االنحراف المعياري.

( وجود فروق ظاهرية في مستوى الطلبة في أدائام على 0ُيالحظ من الجدول )
مقياس التفكير التأملي ناتجة عن الفروق في المستوى الدراسي، والكلية، والنوع 

-3)اإلجتماعي، وللتعرف على مدى داللة هذه الفروق، تمَّ إجراء تحلي  التباين الثالثي 
way ANOVA)( يبين نتائ2، والجدول ). ج هذا التحلي 

 :(2الجدول )
نتائج تحلي  التباين لمتغيرات المستوى الدراسي والنوع االجتماعي والكليةعلى المتغير التابع وهو 

 التفكير التأملي
درجات  مجموع المربعات مصدر التباين

 الحرية
متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 4.32 8..4 30.26 . .30.2 النوع االجتماعي
 4.02 4.22 643.20 . 643.20 الكلية 

 4.22 4.62 .66.3. 6 622.80 المستوى 
 44.. 4.44 8.82 . 8.82 الكلية× النوع االجتماعي 
 4.86 4.62 42.22. 6 6.2.62 المستوى × النوع االجتماعي

 4.88 4.66 .86.6 6 603.30 المستوى × الكلية 
 4.24 4.02 38.68. 6 240.82 المستوى ×الكلية ×النوع االجتماعي

   628.22 .03 22..3262.  الخطأ
    022 44..34.80.. المجموع

 (α=0.05) ٭ مستوى الداللة مقبول عند مستوى 
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في التفكير  ( α=0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية السؤال الثاني: 
ُتعزى للمستوى الدراسي )السنة األولى، الثانية،  األردنيةالتأملي لدى طلبة الجامعة 

 الثالثة، الرابعة(؟

(، وهي 4.62( أن قيمة ف ألثر المستوى الدراسي بلغت )2من الجدول ) ُيالحظ
(، وهذا يعني أن الفروق بين طلبة  α=0.05)قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى 

 التأملي غير دالة.السنوات األولى وحتى الرابعة في مستوى التفكير 

في التفكير  ( α=0.05)ذات داللة إحصائية  فروق السؤال الثالث: هل توجد 
 التأملي لدى طلبة الجامعة األردنية ُتعزى لمتغير الكلية )علمية/إنسانية(؟

(، وهي قيمة غير 4.22( أن قيمة ف ألثر الكلية بلغت )2ُيالحظ من الجدول )
(، وهذا يعني أن الفروق بين طلبة الكليات العلمية  α=0.05)دالة إحصائًيا عند مستوى 

 والكليات اإلنسانية في مستوى التفكير التأملي غير دالة.

في التفكير  ( α=0.05)ذات داللة إحصائية  فروق السؤال الرابع: هل توجد 
 التأملي لدى طلبة الجامعة األردنية ُتعزى إلى عامل النوع االجتماعي )ذكور/ إناث(؟

(، وهي 8..4( أن قيمة ف ألثر النوع االجتماعي بلغت )2ُيالحظ من الجدول )
(، وهذا يعني أن الفروق بين الذكور  α=0.05)قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى 

 واإلناث في مستوى التفكير التأملي غير دالة.

في مستوى  ( α=0.05)السؤال الخامس: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية 
ستوى بين متغيرات الم التفاعلالتفكير التأملي لدى طلبة الجامعة األردنية ُتعزى إلى 

 الدراسي، والنوع االجتماعي، والكلية ؟
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( أن قيم ف للتفاعالت الثنائية والثالثية كانت غير دالة 2ُيالحظ من الجدول )
للتفاع  بين متغيرات (، وهذا يشير إلى عدم وجود أثر α=0.05)إحصائًيا عند مستوى 

 الدراسة الثالث.
 المناقشة والتوصيات

هدفت هذه الدراسة إلى تعرف مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الجامعة األردنية، 
وتحديد الفروق في هذا التفكير تبًعا لمتغيرات المستوى الدراسي، والكلية، والنوع 

 االجتماعي، والتفاع  بين هذه المتغيرات.

بنتائج السؤال األول من أسئلة الدراسة، فقد بلغ متوسط أداء الطلبة  يتعلقوفيما 
، (154.8)، وللدرجة الكلية (77.2)(، ولبعد التأم  النقدي 22.2)على بعد التأم  

مما يعني أن المستوى العام للتفكير التأملي لعينة الدراسة متوسط، أما من حيث تقسيم 
أملي بلغت نسبة الطلبة الذين يزيد مستوى التفكير الت مستوى أداء العينة إلى فئات، فقد

(، وهم فئة الطلبة الواقعون ضمن %68.2وهو مستوى االتقان نحو ) %84لديام عن 
 فئة مرتفع ومرتفع جدا.

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسات السابقة )بوقحوص، 
يث إن المستوى العام للتفكير ( من ح6446؛ عفانة واللولو، 6442؛ الشكعة، 64.2

( %68.2التأملي يقع ضمن مستوى الوسط، لكن ما تضيفه نتائج هذه الدراسة أن نحو )
من الطلبة الجامعيين في الجامعة األردنية وصلوا إلى مستوى التمكن، وهذا يعني أن 

من الطلبة يقعون دون مستوى التمكن، وهذا يثير سؤااًل حول مدى  %2..3ما نسبته 
اهمة أساليب التدريس المتبعة في الجامعة األردنية في تطوير هذا النوع من التفكير. مس

نجازهم وقدرتام على ح   إن هذا النوع من التفكير ينعكس بالضرورة على تعلم الطلبة وا 
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 ,Herbert)المشكالت، فاناك عالقة وتأثير للتفكير التأملي في مختلف أنشطة التعلم 
1995; King & Kitchener, 1994) ومن هنا، فإن التخطيط لرفع مستوى تعلم طلبة ،

الجامعة من مختلف المستويات الدراسية يتطلب تطوير هذه الماارات، وهذا أمر يمكن 
أن يتمَّ من خالل التدريب المباشر على هذه الماارات من خالل برامج خاصة، أو من 

 مذجة هذا النوع من التفكير.خالل قيام معلمي المواد الدراسية المتعددة باستثارة ون

أّما من حيث التباين واالنتشار لدرجات الطلبة، فُتظِار النتائج أيًضا أن االنحراف 
( 83(، أّما مدى الدرجات، فقد تراوح بين )8.20.المعياري للدرجات الكلية بلغ )

(، وهذا يعكس وجود تفاوت وتباين وفروق فردية كبيرة نسبًيا بين الطلبة في 20.و)
لتفكير التأملي، وبالتأكيد، فإن هذا التفاوت راجع إلى عوام  عدة، ولكن يمكن استناًدا ا

إلى هذه النتيجة أن نفترض أن انخراط الطالب وتفاعله النشط مع المواد التعليمية يمكن 
 أن يرتقي بمستوى هذا النوع من التفكير.

ستويات طور عبر الموتشير نتائج الدراسة إلى أن ماارات التفكير التأملي ال تت
الدراسية من السنة األولى وحتى السنة الرابعة، بمعنى، أنه ال يوجد فروق ذات داللة 
بين الطلبة بدًءا من مستوى السنة الجامعية األولى وحتى السنة الجامعية الرابعة، وهذه 
النتيجة لم تكن متوقعة، حيث ُيفترض أن مستوى التفكير التأملي يتطور مع ارتفاع 

مستوى الدراسي للطالب، لكن يبدو أن الطلبة يكتسبون الكثير من الحقائق والمفاهيم ال
والمبادئ، لكن ال يتطور تفكيرهم التأملي، وجاءت نتيجة هذه الدراسة متوافقة مع نتائج 

( التي أشارت إلى عدم تطور 64.6؛ القاسم، 64.2عدد من الدراسات )بوقحوص، 
المستوى الدراسي، لكناا مختلفة مع نتائج بعض  مستوى التفكير التأملي مع تطور

( التي تشير إلى تطور التفكير التأملي مع 64.3؛ السعايدة، 6442الدراسات )بركات، 
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؛ 6442تطور المستوى الدراسي، وتختلف كذلك مع نتائج بعض الدراسات )الشكعة، 
Al-Tarawneh, 2015; Lim, 2009ي مع التأمل ( التي أشارت إلى تراجع مستوى التفكير

 ارتفاع المستوى الدراسي للطلبة.

لكن لماذا ال يتطور التفكير التأملي عبر االنتقال من مستوى السنة األولى إلى 
( تشير إلى وجود تباين كبير 6السنة الرابعة، بالرغم من أن النتائج الواردة في الجدول )

ين النتائج أن هذا التبا ( في هذا النوع من التفكير؟ الواضح من8.20.بين الطلبة )ع  
نما هو ناتج عن عوام  أخرى، إما عوام  فردية، مث ،  ال يعود إلى المستوى الدراسي، وا 
الذكاء واالستعداد، أو عوام  تربوية، مث ،أساليب التدريس والتدريب الذي يتلقاه 
ه لالطلبة،فيبدو أن أساليب التدريس المستخدمة ونوعية الخبرات والتدريب الذي يتعرض 

الطلبة ال تساهم في تطوير هذا النوع من التفكير بشك  كاٍف بحيث يظار أثر دال بين 
الطلبة في المستويات الدراسية المتتالية، من هنا، فيمكن دعوة الجامعة األردنية، 
والجامعات عموما، إلى تعزيز التفكير بشك  عام والتفكير التأملي بشك  خاص في 

 ة.المواقف التعليمية المختلف

وتشير نتائج السؤال الثالث إلى عدم وجود فروق في التفكير التأملي ناتجة عن 
متغير النوع االجتماعي، وهذا يعني أن الفروق بين الذكور واإلناث في التفكير التأملي 
غير دالة، ومن هنا، فإن الطلبة الذكور والطالبات اإلناث، رغم وجود فروق عديدة بينام 

 لمثابرة، إاّل أنام يظارون مستويات متقاربة من التفكير التأملي،في مستوى التحصي  وا
(، 6442؛ الشكعة، 6442وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات )بركات، 

؛ السعايدة، 64.2في حين تختلف مع نتائج دراسات أخرى )عبد القادر والسعيد، 
( التي أشارت Al-Tarawneh, 2015; Demirel, Derman, Karagedik, 2015؛ 64.3
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نتائجاا إلى تفوق الذكور على اإلناث في التفكير التأملي، وكذلك تختلف مع نتيجة 
( التي أشارت إلى تفوق اإلناث على الذكور، فرغم أن االتجاه العام لعدد 64.6ظافر )

من الدراسات السابقة يشير إلى أن مستوى التفكير التأملي لدى الذكور أعلى منه لدى 
ناث، إاّل أن هذا ال ينطبق على طلبة الجامعة األردنية، فيبدو أن المستوى األعلى اإل

من المثابرة الذي يظارنه الطالبات يؤدي إلى ارتفاع مستوى التفكير التأملي لديان بحيث 
 تختفي الفروق في هذا النوع من التفكير بين الجنسين.

لنتائج إلى عدم التأملي، فتشير ا أما فيما يتعلق بتأثير الكلية على مستوى التفكير
وجود فروق بين طلبة الكليات العلمية وطلبة الكليات اإلنسانية، وهذا يعني أن طلبة كال 
النوعين من الكليات يؤدي هذا النوع من التفكير بنفس المستوى تقريًبا، وتختلف نتيجة 

( التي 6446لو، ؛ عفانة واللو 6442هذه الدراسة مع نتائج عدد من الدراسات )بركات، 
أشارت نتائجاا إلى تفوق طلبة الكليات العلمية على طلبة الكليات اإلنسانية في التفكير 

( التي أشارت إلى تفوق طلبة 6442التأملي، وتختلف كذلك مع نتائج دراسة الشكعة )
الكليات اإلنسانية على طلبة الكليات العلمية في هذا النوع من التفكير. وربما لم تكن 

النتيجة متوقعة، حيث يفترض أن تساعد دراسة المواد العلمية على تطوير مختلف  هذه
 ماارات التفكير ومن ضمناا التفكير التأملي.

أخيًرا، فإن نتائج الدراسة تؤكد عدم وجود أثر للتفاع  بين المتغيرات المستقلة 
كثر أهمية وتأثيًرا أالثالث في التأثير في التفكير التأملي، ويبدو أن هناك متغيرات نظرية 

في التفكير التأملي، من مث ، الذكاء واالستعداد ونوعية الدوافع التي تحرك سلوك الطلبة، 
إضافة إلى المتغيرات التعليمية، مث ، طرق وأساليب واستراتيجيات التعليم والتقويم 

 المستخدمة.
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 االستنتاجات والتوصيات

 األردنية متوسط.مستوى التفكير التأملي لدى طلبة الجامعة  ..
 من طلبة الجامعة األردنية دون مستوى التمكن. %2..3التفكير التأملي لدى نحو  .6
ال يوجد فروق في مستوى التفكير التأملي ناتجة عن عوام  النوع اإلجتماعي،  .6

 والمستوى الدراسي، والكلية.
 لي.مضرورة تدريب الطلبة في مختلف المستويات الدراسية على ماارات التفكير التأ .0
إجراء عدد من الدراسات لبحث تأثير عدد من المتغيرات النظرية الفردية، مث ،  .2

الذكاء، واالستعداد والدافعية، إضافة إلى تأثير المتغيرات التربوية، مث ، طريقة 
التدريس، ونوعية التقويم، ونوعية المتطلبات والماام التي يكلف باا الطبلة في 

 التفكير التأملي.
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الجامعيين وطالب المرحلة الثانوية العامة في ضوء عدد من المتغيرات 

 .63.-22(، 0)3، جامعة البحرين، مجلة العلوم التربوية والنفسيةالديمغرافية، 
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سالة ر الموهوبين لدى طلبة الملك عبد الله الثاني للتميز في محافظة البلقاء، 

 ، جامعة البلقاء التطبيقة، البلقاء، السلط، األردن.ماجستير غير منشورة
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مصادر السلطة لدى مديري المدارس التعليم األساسي في محافظة جنوب 
 الباطنة وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين

 القبول تاريخ  اإلرسال تاريخ
5/11/9112  91/5/9191 

 (†)فاطمة بنت خميس البلوشي (*) محمد سليمان الجرايدة د.
 الملّخص
العالقة بين مصادر السلطة لدى مديري المدارس هدفت هذه الدراسة تعرف  

التعليم األساسي في محافظة جنوب الباطنة وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين. 
( فقرة 95ومن أجل تحقيق الهدف استعمل المنهج الوصفي، وتم بناء استبانة مكونة )

موزعة على عشرة مجاالت رئيسة، وبعد التحقق من صدقها، وثباتها، تم تطبيقها على 
( معلم / معلمة أول ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها: أن درجة ممارسة 955)

جود و وأظهرت كذلك افظة جنوب الباطنة عالية، مديري مدارس التعليم األساسي في مح
( بين مصادر السلطة التي α ≤(05 .0عالقة ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى الداللة

يمارسها مديرو المدارس ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة. 
دارس يري المالعمل على تطوير مهارات مدوأوصت الدراسة بعديد من التوصيات أهمها 

وقدراتهم لممارسة مصادر السلطة بإيجابية من خالل منحهم فرص للتطوير المهني، 
 وتقديم التعزيز المادي والمعنوي لهم. 

 مصادر السلطة، مديرو المدارس، التعليم األساسي، دافعية اإلنجاز.  :المفتاحيةالكلمات 
  

                                                           
 .أستاذ مشارك في الادارة التربوية (*)
 مشرفة إدارية، سلطنة ُعمان. (†)
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Source of authority with school principals in Al Batnah South 

governorate and its relationship to school teacher's 

motivation achievement 

 

Abstract 
This study aims to find out the relationships between the 

source of authority practiced among school principals and the 

motivational achievement of teachers in Al Batnah South 

governorate. To achieve the objectives of the study, the descriptive 

approach was used and a questionnaire composed of 59 items was 

designed and distributed to ten main fields. After checking the 

validity and reliability of the questionnaire, (591) top teachers 

were invited to respond to the items of the questionnaire. The 

degree of school principals' practice of source of authority in Al 

Batnah South governorate, Sultanate of Oman, was high. The 

findings revealed a statistically significant correlation relationship 

at the mean level (0.05) between the sources of authority used by 

school principals and motivational achievement among Al Batnah 

South governorate schoolteachers. The researcher recommends 

the following, the most important of which is to work on 

developing the skills of school principals and their ability to 

practice the sources of authority positively by giving them 

opportunities for professional development and providing them 

with physical and moral support. 

Key words: The organizational justice, school principals, 

the basic education, a Culture of Achievement.   
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 المقدمة 
إن العالم اليوم يواجه العديد من التحديات الكبيرة التي تؤثر على قطاعات المجتمع 

ة تلك القضايا يقع على كاهل المسؤولين والخبراء في المجتمع، وال تتم كافة، ومعالج
عملية اإلصالح إال بإصالح العملية التعليمية من خالل وجود إداريين ناجحين، من هنا 
تنبع أهمية الدور الذي يلعبه مديرو المدارس باعتباره محور االرتكاز في المجتمع 

الجيدة إال من خالل استقطاب مديرين مناسبين المدرسي، وال يمكن تحقق تلك اإلدارة 
 ذوي مواقع لقوة إدارية حكيمة ورشيدة. 

ومما ال شك فيه أن فاعلية اإلدارة بشكل عام تركز على األداء الفعال لمدير 
المدرسة، والذي تناط به مسؤولية تحديد األهداف المرغوبة ذات القيمة التي يستطيع 

الموارد واإلمكانات استخدامًا أمثل. )فلية وعبدالمجيد، تحقيقها باستخدام المتاح من 
لذلك فاإلدارة المدرسية الفعالة تحتاج إلى قيادة واعية يأتي على رأسها ( 595، 5009

المدير القادر على ممارسة عالقات إنسانية وطيبة وتهيئة جو مناسب للعمل المدرسي 
 (. 550،5001مي،وظروف اجتماعية مناسبة في بيئة العمل )حسان، والعج

فالمؤسسات التربوية بحاجة كبيرة الى قادة يمتلكون القدرة على التأثير اإليجابي 
وليسوا مسيطرين وال متسلطين، وال يستخدمون مصادر السلطة بشكل خاطئ، ولديهم 
فهم عميق لمصادر السلطة وكيفية ممارستها بطريقة تشكل مناخًا تنظيميًا تسوده روح 

 (. 009،5003التعاون بين أفراد العملية التعليمية )السعود والعساف، األلفة والمحبة و 
إن المدير في ممارسته لمصادر السلطة سواء أكانت مصادر رسمية وفقاً للقوانين 
واللوائح اإلدارية والمدرسية أو المصادر غير الرسمية، التي تتمثل في االنسجام والتوافق 

 ن ذات مرونة أكثر، وتتمتع باإليجابية الواضحةبين المدير والمعلم بحيث يجب أن تكو 
دون إخالل بالقوانين والتشريعات، وذلك حتى يستطيع أن يؤثر بطريقة إيجابية على 
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المعلمين ويستطيع تحقيق التوازن داخل الكيان المدرسي ويزيد من دافعية المعلمين نحو 
 اإلنجاز بشكل قد يفوق المعدالت الطبيعية. 

القول بأن سلطة المركز ليست السلطة الوحيدة التي  من جهة أخرى يمكن
يستخدمها المدير لبسط نفوذه على المعلمين وتعديل سلوكهم، إنما هناك مصادر أخرى 
يجب أن يمتلكها تعمل بشكل مجتمع أو منفرد على جعل المعلمين يمتثلون لرغبات 

ربوي)السعود المدير وأوامره لتحقيق أهداف العملية التعليمية في الميدان الت
 (. 5003وعساف،

إن دافعية اإلنجاز تمثل مصدرا للطاقة البشرية وتعّد عنصرًا مهمًا ألي نشاط، 
وضرورة لالستمرار فيه ومضاعفة الجهد. من هنا وجب على القائد أن يهتم بالمعلمين 
ومشاعرهم واحتياجاتهم الشخصية ويستطيع القائد ضمان سلوكهم لتحقيق األهداف 

 (. 5050)رابح، 
وتظهر أهمية المدير القائد في استخدام األسلوب المناسب الذي يؤدي إلى نتائج 
لى رفع مستوى دافعية إنجاز المعلمين في المؤسسة التعليمية، وأن استخدام  إيجابية، وا 
األسلوب غير المناسب يؤدي إلى نتائج سلبية، ويؤدي إلى تقليل دافعية اإلنجاز لدى 

 (. 5059ى العملية التعليمية داخل المؤسسة)الشرفاء،المعلمين، بما يؤثر عل
يتضح مما سبق أن نجاح مدير المدرسة باستخدامه مصادر السلطة بشكل إيجابي 
يعزز بشكل كبير من دافعية المعلم نحو إنجاز مهامه التدريسية واإلدارية، والذي ينعكس 

لة في صادر السلطة المتمثبدوره على الطلبة ونتائجهم الدراسية، أما استخدام المدير لم
العقاب والخصومات والسلطة التسلطية سيؤثر بشكل كبير في خفض دافعية اإلنجاز 
لدى معلميه، األمر الذي يجعلنا ننظر إلى حالة من االنسجام ما بين التشريعات واللوائح 
ومهارات القيادة في اإلدارة لدى المديرين بشكل يتناسب مع مجريات األمور والظروف 
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لمحيطة بالمعلم واتجاهاته ورغباته دون اإلخالل بأي قاعدة إدارية وقانونية لتسيير ا
العملية التعليمية لتحقيق أكبر نتاج تعليمي للعملية التعليمية ولزيادة دافعية اإلنجاز لدى 

 المعلمين بشكل كبير. 
 ثانًيا: الدراسات السابقة

إلى معرفة مستوى استخدام مديرات ( 9115كذلك هدفت دراسة )الشمري، 
المدارس الثانوية بمدينة حائل لمصادر السلطة، ومستوى التكيف التنظيمي لديهن 

رف على للمديرات والتع التنظيميوالكشف عن أثر استخدام مصادر السلطة في التكيف 
الفروق بين استجاباتهن لمستوى مصادر السلطة ومستوى التكيف التنظيمي تبعا 

ت الخبرة في اإلدارة المدرسية والمؤهل العلمي، وعدد الدورات. تكونت العينة من لمتغيرا
( مديرة مدرسة. 05جميع مديرات المدارس الثانوية في مدينة حائل وبلغ عددهن )

وأشارت النتائج إلى مصادر السلطة التي تؤثر بشكل إيجابي في مستوى التكيف 
سلطة المرجعية ثم سلطة المكانة  التنظيمي بشكل عام هي سلطة الخبرة، تليها

االجتماعية، في حين أن استخدام المكافأة تؤثر سلبا في التكيف التنظيمي. ومن أهم 
التوصيات تعزيز استخدام مصادر السلطة اإليجابية وسلطة المرجعية وسلطة اإلقناع 

مام توالتخفيف من مظاهر سلطة اإلجبار أو اإلكراه؛ كونها تستخدم بمستوى عاٍل وااله
 بتنمية التكيف التنظيمي لدى مديرات المدارس من ذوي الخبرة القصيرة. 

إلى التعرف على مصادر سلطة مديري ( 9112بينما هدفت دراسة )الخضر،
المدارس المرحلة الثانوية ودرجة ممارستهم للسلطة من وجهة نظر المعلمين ومشرفي 

إلحصائية بين المتوسطات حول اإلدارة المدرسية بمحافظة جدة، والكشف عن الفروق ا
السلطة لدى مديري المدارس التي تعزى للخبرة والمسمى الوظيفي.  ممارسةدرجة 

 53( معلما 053استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
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مشرفا، استخدمت االستبانة أداة للدراسة من نتائج الدراسة: تبين أن درجة ممارسة 
ديري المدارس من وجهة نظر المعلمين جاءت سلطة المرجعية واإلكراه السلطة لدى م

بدرجة متوسطة ثم سلطة الخبرة والمكافأة بدرجة متوسطة. وتبين أن درجات ممارسة 
السلطة لدى مديري المدارس الثانوية من وجهة نظر مشرفي اإلدارة المدرسية عالية، 

ة عالية جدا، وتبعه سلطة المرجعية وقد جاءت السلطة الشرعية بالمرتبة األولى بدرج
بدرجة عالية، ثم سلطة الخبرة بدرجة عالية ثم سلطة اإلكراه بدرجة متوسطة ثم سلطة 
المكافأة بدرجة متوسطة. وتبين وجود فروق في درجات ممارسة السلطة ومصدري 
 نالمرجعية والخبرة تبعا للمسمى الوظيفي لصالح تقدير المشرفين بينما لصالح المعلمي

في مصدر اإلكراه، وتبين عدم وجود فروق في الخبرة باستثناء مصدر اإلكراه لصالح 
 سنوات. 50الدين تقل خبرتهم عن 

إلى التعرف على تأثير صدمة الواقع ( kIM , 2014بينما هدفت دراسة كيم )
المتوقعة على الدافعية والكفاءة التدريسية لدى عينة من المعلمين بمرحلة ما قبل الخدمة. 

 المتحدة( من المعلمين بمرحلة ما قبل الخدمة بالواليات 900تكونت عينة الدراسة من )
 لمتوقعة، ومقياساألمريكية. تمثلت أدوات الدراسة الحالية في مقياس صدمة الوقع ا

 الدافعية، ومقياس شعور المعلم بالكفاءة التدريسية. 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن صدمة الواقع المتوقعة تؤثر بالسلب على كفاءة 

الدراسة  تائجنالمعلم، كما تؤثر بالسلب أيضا على الدافعية للتدريس لديهم. كما أشارت 
دراية بالواقع ومع ذلك كانت لديهم دافعية إلى أن هناك بعض أفراد عينة الدراسة على 

 وكفاءة تدريسية مرتفعة. 
إلى التعرف على درجة ممارسة ( le roux, 2012دراسة لوركس )وهدفت 

المديرين لمصادر القوة اإلدارية في التأثير على نجاح جودة العملية التعليمية بشكل 
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ير، وقام الباحث بتطبيق ( مد25إيجابي وحيوي يتيح لهم، تكونت عينة الدراسة من )
معهم لجمع المعلومات حول موضوع الدراسة، وتوصل الباحث  الشخصيةالمقابالت 

إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مديري المدارس يدمجون ما بين قوة المنصب 
ومصادر القوة الشخصية للعمل على زيادة جودة التعليم، كما أن هناك فهم خاطئ كبير 

ى المديرين كما أن كثير من هؤالء المديرين يفتقرون إلى الخبرة ومعرفة لمفهوم القوة لد
 أكثر فاعلية.  بشكلكيفية التدريب على مصادر القوة 

إلى ( altinkurt & Yilmaz, 2016كما هدفت دراسة ألتينكورت و يلماز ) 
واطنة متحديد العالقة بين مديري المدارس ومصادر القوة التنظيمية لديهم وتنظيم سلوك ال

( مشارك في عينة البحث، وقام الباحثان 519لدى المعلمين، وتكونت عينة الدراسة من )
باستخدام مقياس لسلوك المواطنة ومقياس مصادر القوة لدى المديرين، وتوصل الباحثان 
إلى مجموعة من النتائج أهمها: لم تختلف النظرة إلى مصادر القوة بالنسبة للمديرين 

واء أكانوا ذكورًا أو إناثًا، ولكن اختلفت وجهات نظرهم حول مصادر باختالف الجنس س
القوة تبعاً لألقدمية والخبرة ومجال الدراسة، كما أن معلمي المدارس اإلبتدائية يستخدمون 
مصادر القوى السلبية على المعلمين مثل: السلطة، والقوة القسرية، والعقاب أكثر من 

 مصادر القوة اإليجابية. 
إلى الكشف عن مصادر سلطة م( 9111فت دراسة السعود والعساف )كما هد

مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن، وبيان عالقتها بمركز الضبط لدى معلمي 
( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بطريقة طبقية 231مدارسهم، وتكونت عينة الدراسة من )

ة، ة لجمع المعلومات حول عينة الدراسعنقودية عشوائية، وقام الباحثان بتصميم استبان
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن درجة ممارسة مديري المدارس 
الثانوية الحكومية لمصادر سلطتهم في مدارسهم كانت مرتفعة، وقد جاء ترتيب هذه 
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المصادر بحسب أهميتها على النحو اآلتي: سلطة القانون، وسلطة الخبرة، وسلطة 
مرجعية، وسلطة اإلكراه، وسلطة المكافأة، وأن مركز الضبط عند المعلمين في المدارس ال

الثانوية الحكومية يميل إلى الضبط الخارجي، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة 
إحصائياً في ممارسة بعض مصادر السلطة وفي نوع مركز الضبط تعزي لمتغيري النوع 

كما أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة دالة إحصائية بين  االجتماعي والخبرة التعليمية
 درجة ممارسة المديرين لبعض مصادر السلطة ونوع مركز الضبط عند المعلمين. 

إلى الكشف عن العالقة بين مصادر م( دراسة هدفت 9112وأجرى النوباني )
مي في األردن، يقوة القادة التربويين واتجاهاتهم نحو التغيير التنظيمي والتزامهم التنظ

( لقوة القائد، وتكونت Rahim & magner, 1996وقام الباحث باستخدام مقياس )
( قائدًا تربويًا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 331عينة الدراسة من )

أن مصادر قوة القادة التربويين في األردن مرتبة تنازليًا وفقًا لدرجة ممارستها تتمثل بما 
دارة الصراع، والثوابية، والخبرة، والمرجعية، والشرعية، والمعلومات يأت ي: اإلقناع، وا 

والمكانة االجتماعية، والقسرية، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين المتوسطات الحسابية لمستوى ممارسة القادة التربويين لمصادر قوتهم تعزي للخبرة 

 اإلدارية. 
 من عرض الدراسات السابقة ما يأتي:ويتضح لنا 

استعمل المنهج الوصفي في غالبية الدراسات السابقة؛ وذلك لمناسبته هذا النوع  –
 من الدراسات، كما استخدمت معظم الدراسات االستبانة أداة لجمع البيانات. 

قلة الدراسات التربوية التي تناولت بالتحليل مصادر السلطة في مؤسسات تربوية  -
 خدمية ومؤثرة في حياة المجتمع مثل المدارس وال سيما في سلطنة عمان. 



 مديري 

424244 

 

أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء البعد النظري والعملي المتضمن  –
مما أسهم في نضج أداة الدراسة خاللها، في بناء االستبانة الخاصة بالدراسة؛ 

وشمولها وصدقها، كما تم أيضًا االستفادة من نتائجها بمقارنتها مع نتائج هذه 
 الدراسة ومعرفة التوافق أو االختالف بينها. 

 مشكلة الدراسة واسئلتها
أظهرت العديد من الدراسات السابقة أن كثيرا من مديري المدارس يستخدمون 

لسلبي أكثر من اإليجابي والتي تتمثل في الخبرة والعالقة مصادر السلطة بشقها ا
والمرجعية والسلطة والمكافأة والعقوبة، وتأكيدًا لما سبق فقد اتفقت نتائج دراسة )السعود 

 & Barnett)( ونتائج دراسة 5001( ونتائج دراسة )العجمي، 5003والعساف، 
conners, 2001) المديرون حيث وجدت  على تحليل مصادر القوة التي يستخدمها

أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين مصادر السلطة السلبية التي يبرع فيها مديرو المدارس في 
السيطرة باستخدام السلطة على المعلمين وعدم الوقوف أمام اتجاهات المعلمين ورغباتهم 

، مإال بالقوانين والصالحيات واللوائح الصارمة التي وضعتها وزارات التربية والتعلي
باإلضافة إلى الدافعية الداخلية لدى المديرين في استخدام المديرين لقانون القوة المفرطة 

 على المعلمين. 
ما درجة ممارسة مصادر السلطة لدى مديري المدارس التعليم األساسي في محافظة  .5

 جنوب الباطنة؟
نوب جما مستوى دافعية اإلنجاز لدى معلمي مدارس التعليم األساسي في محافظة  .5

 الباطنة؟
بين مصادر السلطة التي يمارسها (0,05) هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .0

 مديري المدارس ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة؟
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 أهداف الدراسة
التعرف على درجة ممارسة مصادر السلطة لدى مديري مدارس التعليم األساسي  .5

 في محافظة جنوب الباطنة. 
التعرف على مستوى دافعية اإلنجاز لدى معلمي مدارس التعليم األساسي في  .5

 محافظة جنوب الباطنة. 
بين مصادر السلطة التي  05 .0)الكشف عن العالقة ذات الداللة اإلحصائية) .0

يمارسها مديري مدارس التعليم األساسي ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة 
 جنوب الباطنة. 

 الدراسةهمية أ
 تبرز أهمية الدراسة في:

 األهمية النظرية:
أنه  إال مصادر السلطة لدى مديري مدارسبالرغم من وجود الدراسات التي تناولت  .5

لوحظ قلة الدراسات التي تناولت العالقة ما بين مصادر السلطة التي يمارسها 
 مديري مدارس ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين في حدود علم الباحثين. 

ودافعية اإلنجاز لدى ، مصادر السلطة لدى مديري مدارستقدم إطارًا نظريًا حول  .5
 المعلمين

يواكب هذا البحث االتجاهات العالمية والتي تنادي بضرورة االبتعاد عن مصادر  .0
 السلطة التي ترتكز على العقاب والقانون. 

لفت االنتباه إلى أهمية ممارسة مديري المدارس للسلطة التي تعتمد الكاريزما وسحر  .3
 الشخصية. 
 :األهمية التطبيقية



 مديري 

424244 

 

 أهمية موضوع مصادر السلطة وعالقته المباشرة بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين.  -5
 تزويد مديري المدارس بتغذية راجعة عن درجة لمصادر السلطة.  -5
من المأمول أن تعود هذه الدراسة بالنفع على مديري المدارس والمشرفين اإلداريين  -0

 في المديريات العامة للتربية والتعليم في سلطنة عمان. 
من المأمول أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة متخذي القرارات في وزارة التربية  -3

افعية الكفيلة لزيادة دوالتعليم ليتم االستفادة منها في وضع اإلجراءات والخطط 
 اإلنجاز لدى المعلمين. 

من المأمول أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة المسؤولين عن البرامج التدريبية في  -9
وزارة التربية والتعليم بغرض وضع البرامج التدريبية بناء على الحاجات التدريبية 

 الفعلية لمديري المدارس في الميدان التربوي. 
د الدراسة األولى على مستوى سلطنة عمان حسب علم الباحثين، من حيث إنها تع -2

متخذو القرارات في وزارة التربية والتعليم ليتم االستفادة منها في وضع اإلجراءات 
 والخطط الكفيلة لزيادة دافعية اإلنجاز لدى المعلمين. 

ة ييكون موضوع الدراسة نواة إلجراء مزيد من الدراسات المستقبلمن المأمول أن  -1
 حول موضوع الدراسة في مؤسسات تعليمية أخرى. 
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 دود الدراسةح
ممارسة مصادر السلطة لدى مديري اقتصرت الدراسة على معرفة  الحد الموضوعي:

ضمن المجاالت اآلتية:  المدارس التعليم األساسي في محافظة جنوب الباطنة
 )سلطة القانون، الخبرة، المرجعية، اإلكراه، المكافأة(. 

: طبقت هذه الدراسة في مدراس التعليم األساسي في محافظة جنوب الحد المكاني
 الباطنة. 

 . 5053-5051تم تطبيق هذه الدراسة بالعام الدراسي  الحد الزمني:
اقتصرت هذه الدراسة اقتصرت هذه الدراسة على عينة من المعلمين  الحد البشري:

 األوائل في محافظة جنوب الباطنة. 
 الدراسةمصطلحات 

 المصطلحات اآلتية: الدراسةتضمنت هذه 
" ما يمتلكه مدير المدرسة من وسائل ومقومات تجعله قادرًا مصادر السلطة: 

على التأثير في سلوك المعلم للحصول على االستجابة في األمور الروتينية وغير 
ستخدمًا أحد مالروتينية في العمل التربوي والتي تتطلب المبادرة والجهد اإلضافي للمعلم 

مصادر السلطة الخمسة: سلطة المكافأة، وسلطة اإلكراه أو اإلجبار، وسلطة القانون، 
ويقصد بها إجرائيًا (. 030،5003وسلطة الخبرة، وسلطة المرجعية")السعود، والعساف، 

السلطات التي يمتلكها مديرو مدارس التعليم األساسي في محافظة في هذه الدراسة 
لتي تتمثل في سلطة القانون، ُبعد سلطة الخبرة، وُبعد سلطة المرجعية، جنوب الباطنة وا

 ُبعد سلطة المكافاة، ُبعد سلطة اإلكراه. 
"هي حالة تحدث عند األفراد، تعبر عن حاجة، أو  الدافعية: الدافعية لإلنجاز:

 ،هدف يسعى الفرد الى تحقيقه، بسبب عوامل داخلية، أو خارجية، تثير لديه سلوكا معينا
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رغبة ويقصد بها في هذه الدراسة (. 03،5059وتوجهه نحو تحقيق الهدف ")الشرفاء،
في إنجاز المهام المطلوبة منهم وتحدد مستوى  في محافظة جنوب الباطنةالمعلمين 

 الدافعية لديهم في إنجاز تلك األعمال المطلوبة منهم سواء كانت تدريسية أو إدارية. 
 الطريقة واإلجراءات
  استخدام المنهج الوصفي االرتباطي في إجراء هذه الدراسةمنهج الدراسة: تم 

 مجتمع الدراسة وعيتنها: 
تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات والمعلمين األوائل في   

وعددهم  5053/5055مدارس محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان خالل العام 
( معلم ومعلمة ومعلم، تم 955( معلم معلمة. بينما تكونت عينة الدراسة من )2233)

 ( من مجتمع الدراسة. 3,5اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة أي ما نسبته )
 أداة الدراسة

( فقرة تندرج تحت عشرة 95لتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانة مكونة من )
السابقة التي تناولت الموضوع ومنها  الدراساتمجاالت رئيسة اعتمادًا على بعض 

  (5003؛ والمطيري، 5003عساف،)ال
 صدق األداة

من المحكمين المتخصصين في اإلدارة  مجموعةقام الباحثان بعرضها على 
التربوية من رتب أستاذ واستاذ مشارك ممن لهم عالقة بموضوع الدراسة وبلغ 

( محكما من أجل إبداء آرائهم ومالحظاتهم عليها، وأصبحت االستبانة 55عددهم)
 (. 95ئية )بصورتها النها
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 ثبات األداة:
(، Cronbac Alphaللتأكد من ثبات األداة تم استخدم معامل كرونباخ ألفا )

 ( وهي قيمة جيدة ألغراض البحث العلمي. 50. 0وبلغت قيمة معامل الثبات الكلية )
 المعالجة اإلحصائية

بعد أن تم تجميع االستبانات قام الباحثان بتفريغهما، وذلك بإعطاء اإلجابة عن 
الحاسوب ومعالجتها باستخدام الرزمة  إدخالهاكل فقرة من االستبانة قيمة رقمية، وتم 

( من أجل احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية SPSSاإلحصائية )
 ها. إلجابات أفراد الدراسة على فقرات

 متغيرات الدراسة: 
 تكونت الدراسة من المتغيرات االتية:

مصادر السلطة لدى مديري المدارس التعليم األساسي في محافظة : المتغير المستقل
 .جنوب الباطنة

 دافعية اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة. المتغير التابع:
 المعالجات اإلحصائية للبيانات
والوصفية والتحليلية المناسبة في استخراج  االحصائيةاستخدمت المعالجات 

النتائج لكل سؤال من أسئلة الدراسة باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم 
 ( على النحو التالي:SPSSاالجتماعية )

(، ومعاااااااامالت AlphaCronbachتم استخدام معامل االرتباط كرونباخ الفا ) .5
 (، للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة. Pearsonبيرسون)ارتباط 

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على السؤال األول.  .5
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على السؤال  .0
 الثاني. 

 السؤال الخامس.  ( لإلجابة علىpersonتم استخدام معامل ارتباط بيرسون ) .3
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ونصه:
" مااااا درجااااة ممارسااااة مصااااادر الساااالطة لاااادى مااااديري ماااادارس التعلاااايم األساسااااي  

 في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان"؟
ولإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

درجة ممارسة مصادر السلطة لدى مديري مدارس  المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول
 حسب أبعاد مقياسعمان  سلطنةالتعليم األساسي في محافظة جنوب الباطنة في 
ا ستخدم الباحثان في تفسير نتائجهممصادر السلطة لدى المدير والمقياس ككل، وقد ا
 السلم التصنيفي وكما هو موضح في الجدول اآلتي

 :5جدول 
 السلم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة

 المعيار درجة الموافقة  المتوسط
 انحراف معياري واحد عن المتوسط الحسابي ضعيفة 5‚5-00

 المتوسط متوسطة 0‚5-21‚03
 معياري واحد عن المتوسط الحسابيانحراف  كبيرة 0-9‚23
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 :5جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية افراد الدراسة على أبعاد مقياس مصادر السلطة مرتبة 

 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  األبعاد الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 عالية 55 .0 85 .3 الشرعية ُبعد سلطة القانون/ 1 1
 عالية 78 .0 74 .3 ُبعد سلطة الخبرة/ الفنية 5 5
 متوسطة 96 .0 62 .3 ُبعد سلطة المرجعية /سحر الشخصية 0 0
 متوسطة 92 .0 00 .3 ُبعد سلطة المكافأة/ الثوابية 9 3
 متوسطة 86 .0 86 .2 ُبعد سلطة اإلكراه/ االجبار 3 9

 متوسطة 59 .0 47 .3 المتوسط الحسابي العام   

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة 5يبين جدول )
درجة ممارسة مصادر السلطة لدى مديري مدارس التعليم األساسي في الدراسة حول 

محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان حسب أبعاد مقياس مصادر السلطة لدى 
، حيث جاء في المرتبة األولى ُبعد سلطة القانون/الشرعية، كأكثر المدير والمقياس ككل

. 0مصادر السلطة ممارسة لدى مديري المدارس، وذلك بأعلى متوسط حسابي بلغ)
ُبعد سلطة الخبرة/ الفنية،  (، تاله في المرتبة الثانية99. 0( وانحراف معياري )39

تاله في المرتبة الثالثة ُبعد  (،13. 0اف معياري )( وانحر 13. 0بمتوسط حسابي بلغ)
. 0( وانحراف معياري )25. 0السلطة المرجعية/ سحر الشخصية، بمتوسط حسابي بلغ)

( 00 .3(، وجاء في المرتبة الرابعة بعد سلطة المكافأة/ الثوابية بمتوسط حسابي)52
طة اإلكراه/ اإلجبار، ( فيما جاء في المرتبة األخيرة ُبعد سل92 .0) وانحراف معياري 

(، وبلغ المتوسط الحسابي العام 32. 0( وانحراف معياري )32. 5بمتوسط حسابي بلغ)
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( وبدرجة تقدير متوسطة في 95. 0(، بانحراف معياري عام )31. 0للمقياس ككل )
وقد تعزى هذه النتيجة تشير إلى ممارسة ممارسة مديري المدارس لمصادر السلطة. 

صادر متنوعة من السلطة وبدرجات متفاوتة، وعدم اعتمادهم على مديرو المدارس لم
مصدر واحد للسلطة أن مدير المدرسة يتعامل مع فئات مختلفة وشرائح متنوعة من 
األفراد والجماعات، كما تواجهه العديد من المواقف والمشكالت اليومية المتعدد والمتنوعة 

قد بطريقة مناسبة ومختلفة عن األخرى فوالمختلفة والتي يتطلب كل منها التعامل معها 
يجدي ممارسة مصدر معين من السلطة مع موقف أو مشكلة معينة وال يتناسب مع 
أخرى وهذا ينطبق تماما مع االفراد الذين يتعامل معهم المدير بصورة مستمرة، وبالتالي 

عتماد اليتحتم على مدير المدرسة التنويع في ممارسة مصادر السلطة وعدم الركون أو ا
الى مصدر واحد فقط. وقد اتفقت أجزاء من نتائج هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الشمري، 

يستعلمون مصدري السلطة )القانون والخبرة( ( التي أكدت ان مديرات المدارس 5059
  بدرجة عالية. 

نتائج هذا السؤال حسب كل بعد من أبعاد الدراسة وذلك  مناقشةوفيما يأتي سيتم 
 ي:يلكما 

  : ُبعد سلطة القانون/ الشرعية1
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 :0جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد سلطة القانون مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 

 الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

1 3 
من المبرر أن يتوقع مديري تعاوني في األمور المتعلقة 

 بالعمل 
 عالية 66 .0 28 .4

 عالية 62 .0 27 .4 أقوم بتنفيذ تعليمات مديري، ألنه رئيسي ومسؤول عني 1 2
 عالية 67 .0 20 .4 يحق لمديري أن يتوقع مني تنفيذ تعليماته.  2 3
 عالية 78 .0 86 .3 يوجب الموقع الوظيفي لمديري التزامي بدعم قراراته.  4 4
 متوسطة 95 .0 55 .3 يحدد مديري ما يجب علي القيام به من أعمال.  5 5

6 6 
منصب مديري يعطيه الحق في تغير اإلجراءات المتعلقة 

 بعملي
 متوسطة 15 .1 96 .2

 عالية 55. 1 55. 2 المستوى العام  

واالنحاااااااااراف المعياااااااااري العاااااااااام  المتوسااااااااط الحساااااااااابي العااااااااام 0جااااااااادول بااااااااين 
( 39. 0المتوساااااااط العاااااااام للُبعاااااااد ) لفقااااااارات ُبعاااااااد سااااااالطة القاااااااانون/ الشااااااارعية، إذ بلاااااااغ

(، وبدرجااااااة ممارسااااااة عاليااااااة. حيااااااث جاااااااءت الفقاااااارة 99. 0بااااااانحراف معياااااااري عااااااام)
مااااان المبااااارر أن يتوقاااااع ماااااديري تعااااااوني فاااااي األماااااور  ( والتاااااي تااااانص علاااااى:"0رقااااام )

(، 53. 3لمتعلقاااااااة بالعمااااااال" فاااااااي المرتباااااااة األولاااااااى باااااااأعلى متوساااااااط حساااااااابي بلاااااااغ )ا
( ونصاااااها" أقاااااوم بتنفياااااذ تعليماااااات ماااااديري، 5تلتهاااااا فاااااي المرتباااااة الثانياااااة الفقااااارة رقااااام )

(، تلتهاااااا فاااااي المرتباااااة 51. 3ألناااااه رئيساااااي ومساااااؤول عناااااي" بمتوساااااط حساااااابي بلاااااغ )
منااااااي تنفيااااااذ تعليماتااااااه" ( ونصااااااها " يحااااااق لمااااااديري أن يتوقااااااع 5الثالثااااااة الفقاااااارة رقاااااام )

منصااااااب ( ونصااااااها" 2(، بينمااااااا جاااااااءت الفقاااااارة رقاااااام )50. 3بمتوسااااااط حسااااااابي بلااااااغ )
" فااااي المرتباااااة األخيااااارة مااااديري يعطياااااه الحااااق فاااااي تغييااااار اإلجااااراءات المتعلقاااااة بعملاااااي
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(. وقاااااد تعااااازى هاااااذه النتيجاااااة إلاااااى أن مااااادير المدرساااااة 52. 5بمتوساااااط حساااااابي بلاااااغ )
إلياااااااه الماااااااوظفين فاااااااي تساااااااهيل وتسااااااايير  يعاااااااد المساااااااؤول األول الاااااااذي يعتماااااااد ويرجاااااااع

العديااااااد ماااااان األعمااااااال اإلداريااااااة والفنيااااااة والمتابعااااااة واإلشااااااراف علااااااى تنفيااااااذ القااااااوانين 
واألنظماااااة، كماااااا أناااااه يمثااااال حلقاااااة الوصااااال باااااين الماااااوظفين داخااااال المدرساااااة واإلدارات 
علاااااى مساااااتوى المحافظاااااة أو الاااااوزارة، وبالتاااااالي يحاااااتم علاااااى الماااااوظفين التعااااااون معاااااه 

ه المتعلقاااااة بالعمااااال، وقاااااد يعااااازى ذلاااااك إلاااااى معرفاااااة الماااااوظفين بواجبااااااتهم وتنفياااااذ أوامااااار 
الوظيفياااااة، كماااااا أن الموظاااااف علاااااى االطاااااالع بالتوصااااايف الاااااوظيفي الاااااذي يباااااين لاااااه 
مهاااااام وظيفتاااااه ووجباتاااااه وحقوقاااااه وذلاااااك مناااااذ بداياااااة تولياااااه الوظيفاااااة وبالتاااااالي ال يحاااااق 

طااااااااااق لمااااااااادير المدرساااااااااة تكليفاااااااااه بالقياااااااااام بمهاااااااااام وظيفياااااااااة أخااااااااارى خارجاااااااااة عااااااااان ن
 اختصاصه. 

  : ُبعد سلطة الخبرة/ الفنية9
 3جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد سلطة الخبرة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 
 الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 عالية 86 .0 95 .3 أقوم بما يقترحه علي مديري المتالكه خبرة عالية.  8 1
 عالية 94 .0 80 .3 لدى مديري تدريب عملي متخصص في مجال عمله 10 2
 عالية 86 .0 77 .3 لدى مديري خبرة معرفية متنوعة الزمة ألداء العمل 9 3
 عالية 97 .0 72 .3 يمهمت يمتلك مديري خبرة مهنية متميزة أعتمد عليها في إنجاز 11 4
 متوسطة 96 .0 67 .3 يمتلك مديري المعرفة في حل المشكالت الفنية والتقنية في العمل 7 5
 متوسطة 02 .1 51 .3 أعتمد على مديري في حل مشكالت العمل، ألن رأيه صائب 12 6
 عالية 45. 1 42. 2 المستوى العام  
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واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد سلطة  المتوسط الحسابي العام 3بين جدول 
(، 13. 0( بانحراف معياري عام )13. 0المتوسط العام للُبعد ) الخبرة/ الفنية، إذ بلغ

أقوم بما يقترحه  ( والتي تنص على:"3وبدرجة ممارسة عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
. 0) وسط حسابي بلغعلي مديري المتالكه خبرة عالية" في المرتبة األولى بأعلى مت

( ونصها "لدى مديري تدريب عملي 50(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )59
(، تلتها في المرتبة الثالثة 30. 0متخصص في مجال عمله "بمتوسط حسابي بلغ )

( ونصها " لدى مديري خبره معرفية متنوعة الزمة ألداء العمل" بمتوسط 5الفقرة رقم )
أعتمد على مديري في حل ( ونصها" 55(، بينما جاءت الفقرة رقم )11. 0حسابي بلغ )

(. 95. 0" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )مشكالت العمل؛ ألن رأيه صائب
وقد تعزى هذه النتيجة أن طريقة اختيار افضل الكوادر البشرية للقيام بهذه الوظيفة، كما 

 االدارية والفنية قد مكنته من امتالك خبرهأن المدير نتيجة لتعدد مسئولياته ومهامه 
عالية استطاع من خاللها اكتساب ثقة الموظفين به، كما قد عزز من تراكم خبرات 
مدير المدرسة حصوله على البرامج والدورات التدريبي التي تقدمها له الوزارة في مجال 

درسة متخصصه كذلك قد تعزى إلى تعدد التخصصات المختلفة للمعلمين داخل ال
وبالتالي يصعب على مدير المدرسة االإمام بجميع المتطلبات الفنية لكل مادة، وهناء 
يأتي دور المشرف التربوي للمادة للقيام بهذه المهمة، باإلضافة إلى ذلك فإن الموظفين 
في المدرسة يدركون حجم األعمال اإلدارية الملقاة على عاتق المدير ولذلك يلجأون إلى 

التي تواجههم دون الرجوع إلى المدير إال في الحاالت المستعصية التي  حل المشكالت
 يجب أن يتدخل مدير المدرسة في حلها. 

2 : 
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  ُبعد سلطة المرجعية /سحر الشخصية
 9جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد سلطة المرجعية مرتبة تنازليا حسب 
 المتوسطات الحسابية

الرت
 بة

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 عالية 04 .1 89 .3 مديري ذو شخصية محببة ومؤثرة 13 1
 عالية 09 .1 80 .3 استمتع بالتعامل مع مديري  14 2
 عالية 13 .1 72 .3 أعجب لمديري؛ ألنه يعامل الجميع بعدالة 15 0
 عالية 04 .1 71 .3 المدير الشخصيةيحب المعلمون خصال  16 3
 متوسطة 13 .1 49 .3 أطور عالقات شخصية مع مديري.  17 9
 متوسطة 27 .1 14 .3 أرغب أن أكون مشابها لمديري  18 6
 متوسطة 22. 1 29. 2 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد سلطة  المتوسط الحسابي العام 9بين جدول 
( بانحراف معياري عام 25. 0المتوسط العام للُبعد ) المرجعية /سحر الشخصية، إذ بلغ

( والتي تنص على: 50(، وبدرجة ممارسة متوسطة. حيث جاءت الفقرة رقم )52. 0)
. 0" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )محببة ومؤثرة شخصيةمديري ذو " 

" استمتع بالتعامل مع مديري  ( ونصها"53فقرة رقم )(، تلتها في المرتبة الثانية ال35
أعجب ( ونصها" 59(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )30. 0بمتوسط حسابي بلغ )

(، بينما جاءت الفقرة 15. 0" بمتوسط حسابي بلغ )لمديري، ألنه يعامل الجميع بعدالة
 تبة األخيرة بمتوسط حسابي" في المر أرغب أن أكون مشابها لمديري ( ونصها" 53رقم )
دقة اختيار القيادات التربوية التي تتميز وقد تعزى هذه النتيجة الى (. 53. 0بلغ )

بصفات شخصية مؤثرة وجذابة، وربما يعود ذلك إلى البرامج التدريبية التي يتلقاه مدير 
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على  رالمدرسة والتي تركز على تنمية قدراته ومهاراته الشخصية التي تمكنه من التأثي
قناعهم بآرائه ووجهات نظره، كذلك قد تعزى الى إدراك أفراد العينة بأن  اآلخيرين وا 
الهدف الرئيسي الذي يجمعهم بمدير المدرسة هو العمل الرسمي، وقد يتردد البعض في 

شخصية مع المدير خوفا من تفسيرها بقصد تحقيق مصالح خاصة تكون  عالقاتإقامة 
 اآلخرين في المؤسسة.على حساب العمل والزمالء 

  : ُبعد سلطة اإلكراه/ االجبار2
 :2جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد سلطة اإلكراه مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 
 الحسابية

الرت
 الفقرات الرقم بة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

1 23 
يستطيع مديري ان يوصي بإيقاف عالوتي إذا كان ادائي 

 لعملي غير مناسب. 
 متوسطة 25 .1 63 .3

2 22 
يستطيع مديري ان يوصي بعدم منحي الزيادة السنوية إذا كان 

 ادائي اقل من المستوى المحدد
 متوسطة 30 .1 44 .3

 متوسطة 08 .1 70 .2 يستطيع مديري إيقاع عقوبة قاسية بحقي إذا تجاهلت واجباتي 21 0

3 19 
يستطيع مديري اتخاذ اجراءات عقابية بحقي إذا أصبح 

 تأخيري من العمل عادة يومية
 ضعيفة 01 .1 28 .2

 ضعيفة 92 .0 25 .2 يستطيع مديري اتخاذ إجراءات ضبطية بحقي بسبب مخالفاتي 20 9
 متوسطة 52. 1 52. 9 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد سلطة  الحسابي العامالمتوسط  2بين جدول 
(، 32. 0( بانحراف معياري عام )32. 5المتوسط العام للُبعد ) اإلكراه/ اإلجبار، إذ بلغ

يستطيع ( والتي تنص على: " 50وبدرجة ممارسة متوسطة. حيث جاءت الفقرة رقم )
ولى " في المرتبة األغير مناسب مديري أن يوصي بإيقاف عالوتي إذا كان أدائي لعملي
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 ( ونصها"55(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )20. 0بأعلى متوسط حسابي بلغ )
يستطيع مديري أن يوصي بعدم منحي الزيادة السنوية إذا كان أدائي أقل من المستوى 

( ونصها 55(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )33. 0" بمتوسط حسابي بلغ )المحدد
ابي بلغ " بمتوسط حسإذا تجاهلت واجباتي بحقييستطيع مديري إيقاع عقوبة قاسية " 
يستطيع مديري اتخاذ إجراءات ضبطية ( ونصها" 50(، بينما جاءت الفقرة رقم)10. 5)

وقد تعزى (   59. 5" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )بحقي بسبب مخالفاتي
أن تقرير األداء السنوي للموظف يوجد به ما ينص ويشير إلى تلك هذه النتيجة إلى 

اإلجراءات التي يمكن لمدير المدرسة أن يوصي بها ضمن التقرير وقد تقر اللجنة 
لى وجود إجراءات إدارية متسلسلة يجب أن  المختصة بهذه التوصيات وتعمل بها، وا 

ان على الموظف وذلك لضميتبعها مدير المدرسة في حالة تطلب األمر تطبيق عقوبة 
 العدالة واالنصاف وحتى يتأخذ القانون مجراه الصحيح. 

   : ُبعد سلطة المكافاة/ الثوابية5
 :1جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد سلطة المكافأة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 عالية 07 .1 77 .3 إذا بذلت جهد إضافيًا فإن مديري يأخذ ذلك بعين االعتبار في تقيمي السنوي.  25 1

 متوسطة 16 .1 52 .3 يستطيع مديري أن يوصي ألصحاب اإلنجاز المتميز بالحوافز 26 2

 متوسطة 10 .1 36 .3 يستطيع مديري توفير فرص التطوير للمعلمين 24 0

 متوسطة 26 .1 72 .2 يستطيع مديري أن يوصي بترقيتي إذا كان أدائي فوق المتوسط  27 3

 ضعيفة 27 .1 32 .2 يمتلك مديري سلطة منحي عالوة ليزيد من أدائي بمستوى جيد  29 9

 ضعيفة 26 .1 29 .2 يمتلك مديري سلطة منحي عالوة أضافية إذا قمت بعملي بإتقان 28 6

 متوسطة 29. 1 11. 2 المتوسط الحسابي العام  
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واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد سلطة  المتوسط الحسابي العام 2بين جدول 
. 0( بانحراف معياري عام )00. 0المتوسط العام للُبعد ) المكافأة/ الثوابية، إذ بلغ

إذا ( والتي تنص على:" 59(، وبدرجة ممارسة متوسطة. حيث جاءت الفقرة رقم )525
في المرتبة  "بذلت جهد إضافيًا فإن مديري يأخذ ذلك بعين االعتبار في تقيمي السنوي 

( 52(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )11. 0األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )
ط حسابي " بمتوسصحاب اإلنجاز المتميز بالحوافزيستطيع مديري أن يوصي أل ونصها"
يستطيع مديري توفير ( ونصها " 53(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )95. 0بلغ )

( 53(، بينما جاءت الفقرة رقم)02. 0" بمتوسط حسابي بلغ )فرص التطوير للمعلمين
مرتبة " في الاضافية إذا قمت بعملي بإتقان عالوةيمتلك مديري سلطة منحي ونصها" 

إدراك مدير المدرسة وقد تعزى هذه النتيجة الى (. 55. 5األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )
بأن تلك الممارسات من شأنها أن تحفز الموظفين المجيدين وترفع من مستوى دافعيتهم 

ب عدم ي العمل، وبسبللعمل واإلنجاز واالستمرار في بذل المزيد من العطاء والتفاني ف
منح مدير المدرسة صالحية للقيام بهذه اإلجراءات وفق قانون الخدمة المدنية المعمول 
به في وزارة التربية والتعليم وذلك نتيجة لعدم توفر االعتمادات المالية الالزمة التي يمكن 

 للمدير بموجبها القيام بتلك الممارسات بهدف تعزيز الموظفين. 
 ئج المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصه:ثانيا: النتا

" ماااا مساااتوى دافعياااة اإلنجااااز لااادى معلماااي مااادارس التعلااايم األساساااي فاااي 
 محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان"؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  
تعليم دى معلمي مدارس المستوى دافعية اإلنجاز ل المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول
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دافعية  حسب أبعاد مقياسالباطنة في سلطنة عمان  جنوباألساسي في محافظة 
 اإلنجاز لدى المعلم والمقياس ككل، والجدول التالي يوضح ذلك. 

 3جدول 
إلنجاز ا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد الدراسة على أبعاد مقياس دافعية

 لدى المعلم مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  األبعاد الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 53 .0 01 .4 ُبعد إدراك الزمن 5 1

 عالية 59 .0 95 .3 ُبعد األداء 0 5

 عالية 64 .0 87 .3 ُبعد المثابرة 3 0

 عالية 56 .0 82 .3 ُبعد الطموح 1 3

 عالية 64 .0 80 .3 ُبعد التنافس 9 9

 عالية 50 .0 89 .3 مقياس دافعية اإلنجاز لدى المعلم  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة  3بين جدول 
مستوى دافعية اإلنجاز لدى معلمي مدارس التعليم األساسي في محافظة جنوب حول 

 ،الباطنة في سلطنة عمان حسب أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز لدى المعلم والمقياس ككل
( 05. 3ُبعد إدراك الزمن، بأعلى متوسط حسابي بلغ ) األولىحيث جاء في المرتبة 

ُبعد األداء، بمتوسط حسابي بلغ  (، تاله في المرتبة الثانية90. 0وانحراف معياري )
تاله في المرتبة الثالثة ُبعد المثابرة، بمتوسط  (،95 .0( وانحراف معياري )59. 0)

(، فيما جاء في المرتبة األخيرة ُبعد 23. 0( وانحراف معياري )31. 0حسابي بلغ )
(، وبلغ المتوسط 23. 0( وانحراف معياري )30. 0التنافس، بمتوسط حسابي بلغ )
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( وبمستوى تقدير 90. 0(، بانحراف معياري عام )35. 0الحسابي العام للمقياس ككل )
 عال في دافعية اإلنجاز لدى المعلمين. 

عوامل مصدرها الضبط الداخلي للمعلمين أفراد عينة  وقد تعزى هذه النتيجة إلى 
ختيارهم ا الدراسة فهم يمتلكون قدرات ومهارات شخصية تدفعهم لإلنجاز في العمل وقد تم

نة ومعرفية تؤهلهم لممارسة هذه المه شخصيةلهذه الوظيفة؛ ألنهم يتمتعون بقدرات 
الشريفة، باإلضافة إلى أن الدافعية لإلنجاز في العمل يمثل تعبيرا صادقا لتطبيق تعاليم 
اإلسالم في إتقان العمل وأداء الواجب على أكمل وجه، وهو يمثل أحد صور الوالء 

للوطن، كما قد يكون للعوامل الخارجية التي تتصل ببيئة العمل والمجتمع والوفاء والحب 
دور في رفع مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعلمين كونهم يقومون بالعديد من المهام مثل 
التدريس ومتابعة مستويات الطلبة وحل مشكالتهم االكاديمية. وقد اتفقت نتيجة هذه 

( التي 5059؛ والشرفاء، 5052جني وشاهين،الدراسة مع نتائج دراسة كل من )الد
 دافعية اإلنجاز لدى المعلمين كانت عالية. أكدت على أن مستوى 

هذا السؤال حسب كل بعد من أبعاد الدراسة وذلك  نتائجوفيما يأتي سيتم مناقشة 
 كما يلي:

  : ُبعد الطموح1
 :5جدول 

 ةالطموح، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 74 .0 05 .4 فشل في تحقيق اهدافي أفكر بطريقة أخرى بديلة لتحقيقهاأعندما  2 1
 عالية 85 .0 05 .4 أمتلك الكثير من اآلمال والطموحات التي اسعى لتحقيقها 3 2
 عالية 81 .0 95 .3 أقوم بأي عمل متوقع مني مهما كلفني ذلك من جهد 1 3
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المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 74 .0 93 .3 أستطيع إيجاد الحلول للمصاعب التي تعترض حياتي 4 4
 عالية 88 .0 81 .3 إنني دائم التخطيط إلنجازات جديدة 5 5
 متوسطة 15 .1 14 .3 وضعي الحالي في العمل يحتاج الى تحسين 6 6
 عالية 52. 1 59. 2 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد  المتوسط الحسابي العام 5بين جدول  
(، وبمستوى 92. 0( بانحراف معياري عام)35. 0المتوسط العام للُبعد ) الطموح، إذ بلغ

عندما أفشل في تحقيق  ( والتي تنص على:"5دافعية عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
أهدافي أفكر بطريقة اخرى بديلة لتحقيقها" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 

( ونصها" أمتلك الكثير من اآلمال 0(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )09. 3)
 (، تلتها في المرتبة09. 3والطموحات التي أسعى لتحقيقها" بمتوسط حسابي مكرر بلغ )

( ونصها " أقوم بأي عمل متوقع مني مهما كلفني ذلك من جهد" 5الثالثة الفقرة رقم )
وضعي الحالي في ( ونصها" 2(، بينما جاءت الفقرة رقم)59. 0بمتوسط حسابي بلغ )

(. وقد تعزى 53. 0" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )العمل يحتاج الى تحسين
ى ينة )المعلمين( يعتبرون من الفئة المثقفة والمتعلمة وهم علهذه النتيجة إلى أن أفراد الع

درجة كبيرة من الثقة بالنفس وتحمل المسئولية، وربما ساعد على ذلك ما تقدمه وزارة 
التربية من فرص متعددة للمعلمين للحصول على الترقية الوظيفية أو المنافسة على 

لى إدراك أفراد العينة بأنه  يجب عليهم تطوير مهاراتهم وقدراتهم المنح الدراسية، وا 
ومعارفهم بصورة مستمرة، وبما يتواكب مع مستجدات العملية التعليمية وخاصة أن طبيعة 
عملهم تملي عليهم ذلك فالمعلم يشكل المرجع األساسي لطالبه، وهذا يدفعه ألن يكون 
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يتمكن من  حتى أكثر خبرة ودراية بالمنهج الدراسي واإللمام بجميع المستجدات التربوية
 تقديم الخبرات والمعارف التي يحتاجها طالبه. 

   : ُبعد إدراك الزمن9
 50جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد إدراك الزمن، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 70 .0 39 .4 يمر الوقت سريعا عندما أكون مشغوال في عملي 8 1
 عالية 73 .0 22 .4 أحرص دائما على أن يكون وقت العمل في مقدمة اهتماماتي 7 2
 عالية 79 .0 00 .4 ادائي لعملي في وقته المحدد.  12 3
 عالية 86 .0 95 .3 على الفور إذا دعيت لمهمه ما أثناء العمل فأنني أعود إلى عملي 9 4
 عالية 99 .0 80 .3 مستقبلي غير مرهون بظروف الحظ والصدفة.  10 5
 عالية 87 .0 68 .3 تمر األيام حافلة باإلنجازات.  11 6
 عالية 52. 1 11. 2 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد  المتوسط الحسابي العام 50بين جدول 
(، 90. 0( بانحراف معياري عام)05. 3المتوسط العام للُبعد ) إدراك الزمن، إذ بلغ

يمر الوقت سريعا  ( والتي تنص على:"3وبمستوى دافعية عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
(، 05. 3عندما أكون مشغوال في عملي" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

( ونصها" أحرص دائما على أن يكون وقت العمل 1رقم ) لفقرةاتلتها في المرتبة الثانية 
(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم 55. 3في مقدمة اهتماماتي" بمتوسط حسابي بلغ )

(، بينما 00. 3( ونصها " أدائي لعملي في وقته المحدد" بمتوسط حسابي بلغ )55)
ط " في المرتبة األخيرة بمتوسنجازاتتمر األيام حافلة باإل( ونصها "55جاءت الفقرة رقم)

(. وقد تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة عمل المعلم وازدحام جدوله 23. 0حسابي بلغ )
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باألعمال المختلفة سواء داخل غرفة الصف أو خارجها وهذا يشعره بمرور الوقت سريعا، 
لى األمانة واإلخالص في تأدية الواجب الوظيفي وهذا يتحقق من خالل حسن ارة إد وا 

الوقت، كما أن المعلم يمثل قدوة لطالبه فالتزامه بالوقت وحرصه عليه يترك صورة 
لى ما يالحظه المعلمون من خالل تنمية مهارات وقدرات  وانطباع حسن عن المعلم، وا 
الطلبة المعرفية والسلوكية والتقدم في مستوى التحصيل الدراسي والذي تظهر نتيجته في 

  نهاية كل عام دراسي.
  : ُبعد األداء2

 :55جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد األداء، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 68 .0 29 .4 أبذل ما بوسعي لكي أحقق اهدافي 13 1
 عالية 65 .0 12 .4 أتحمل وأواجه المصاعب التي تواجهني في أداء عملي 16 2

أنا غير متهاون في إنجاز مسؤوليات وأن كانت الظروف المحيط  14 0
 تسمح بالتهاون 

 عالية 80 .0 07 .4

 عالية 77 .0 94 .3 كلما حققت هدفه وضعت لنفسي أهدافا أخرى مستقبلية.  15 3
 عالية 76 .0 93 .3 إدخال تعديالت مهمة لصالح العملأسعى دائما إلى  17 9

أحرص على االشتراك في المسابقات ذات الصلة بمجاالت  18 6
 اهتماماتي باستمرار

 متوسطة 06 .1 32 .3

 عالية 52. 1 25. 2 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد  المتوسط الحسابي العام 55بين جدول 
(، وبمستوى 95. 0( بانحراف معياري عام)59. 0المتوسط العام للُبعد ) إذ بلغ األداء،

أبذل ما بوسعي لكي ( والتي تنص على:" 50دافعية عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
(، تلتها في المرتبة 55. 3" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )احقق اهدافي

 "تحمل واوجه المصاعب التي تواجهن في أداء عمليأ ( ونصها"52الثانية الفقرة رقم )
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أنا ( ونصها " 53(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )55. 3بمتوسط حسابي بلغ )
بمتوسط  "غير متهاون في إنجاز مسؤوليات و أن كانت الظروف المحيط تسمح بالتهاون 

على االشتراك في أحرص ( ونصها" 53(، بينما جاءت الفقرة رقم)01. 3حسابي بلغ )
سابي " في المرتبة األخيرة بمتوسط حالمسابقات ذات الصلة بمجاالت اهتماماتي باستمرار

 المعلمين بطبيعة عملهم وما تتطلبهوقد تعزى هذه النتيجة الى معرفة (. 05. 0بلغ )
هذه المهنة الشريفة من صبر وتحمل وتضحية نتيجة ألنهم يتعاملون مع شريحة مختلفة 

من األبناء وكل طالب له صفاته الخاصة وخصائصه المعرفية والوجدانية  ومتنوعة
والسلوكية المختلفة عن اآلخر، هذا باإلضافة إلى تعدد األعمال والمهام المرتبطة بوظيفة 
المعلم مما قد يشكل ضغطا وعبئا عليه، وانشغال المعلمين وتعدد األعمال والمهام الملقاة 

والتحضير للحصة الدراسية ومتابعة أعمال الطلبة  على عاتقهم كعملية االعداد
 واإلشراف. 

  : ُبعد المثابرة2
 :55جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد المثابرة، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 71 .0 28 .4 إنني مجتهد ومثابر في عملي كمدرس.  19 1
 عالية 73 .0 18 .4 إنني فخور بما أمتلك من كفايات مهنية.  20 2
 عالية 80 .0 97 .3 كلما وجدت العمل الذي أقوم به صعبا يزداد إصراري على إنجازه.  21 0
 عالية 88 .0 78 .3 اختار األعمال التي تتسم بروح التنافس والتحدي.  22 3
 متوسطة 98 .0 54 .3 أرفض االعتماد على الرأي القائل: " كن أو ال تكن". باستمرار 23 9
 متوسطة 92 .0 47 .3 أستطيع أداء العمل نفسه لساعات طويلة دون الشعور بالملل.  24 2
 عالية 22. 1 54. 2 المستوى العام  
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واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد  المتوسط الحسابي العام 55بين جدول 
(، وبمستوى 23. 0( بانحراف معياري عام)31. 0المتوسط العام للُبعد ) المثابرة، إذ بلغ

إنني مجتهد ومثابر في ( والتي تنص على: " 55دافعية عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
تلتها في المرتبة (، 53. 3" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )عملي كمدرس

ابي " بمتوسط حسأنني فخور بما أمتلك من كفايات مهنية ( ونصها"50الثانية الفقرة رقم )
كلما وجدت العمل ( ونصها " 55(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )53. 3بلغ )

(، بينما 51. 0" بمتوسط حسابي بلغ )إنجازهالذي أقوم به صعبا يزداد إصراري على 
أستطيع أداء العمل نفسه لساعات طويلة دون الشعور  ( ونصها"53الفقرة رقم)جاءت 
 (. 31. 0" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )بالملل. 

يمان المعلمين بوظيفتهم وشعورهم بأن طبيعوقد تعزى هذه النتيجة إلى  ة اقتناع وا 
لمهام  ناء تأديتهمعملهم كمعملين تحتم عليهم مواجهة بعض العقبات والصعوبات أث

عملهم وخيارهم المفضل هو المثابرة واالجتهاد لمواجهة تلك العقبات والتغلب عليها، 
وهذا يضفي على عملهم طابع الحماس والدافعية ويشعرهم بالسعادة والرضا الذاتي عن 

لى الكفايات المهنية التي يمتلكها المعلمين نتيجة لتأهيلهم ودراستهم قبل الخد ة مأدائهم، وا 
 باإلضافة إلى ما تقدمه لهم الوزارة من دورات وبرامج تدريبية بعد الخدمة. 

  



 مديري 

424244 

 

   : ُبعد التنافس5
 :50جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد التنافس، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 67 .0 15 .4 أسعى دائما للقيام بما وعدت به.  25 1
 عالية 70 .0 99 .3 أستطيع إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهن في العمل.  26 2
 عالية 81 .0 87 .3 أستعد دائما أداء األعمال الصعبة التي تتطلب مجهودا في تحقيقها.  27 0
 عالية 85 .0 85 .3 أجتهد دائما ألتفوق على من أعمل معهم.  28 3
 متوسطة 89 .0 52 .3 أختار القيام بالمهام والمسؤوليات الصعبة في العمل.  29 9
 متوسطة 99 .0 39 .3 أبحث دائما عن الدخول في التحديات مع اآلخرين.  30 6
 عالية 22. 1 51. 2 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبُبعد  المتوسط الحسابي العام 50بين جدول 
(، وبمستوى 23. 0( بانحراف معياري عام)30. 0المتوسط العام للُبعد ) التنافس، إذ بلغ

أسعى دائما للقيام بما ( والتي تنص على:" 59دافعية عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
(، تلتها في المرتبة 59. 3حسابي بلغ ) " في المرتبة األولى بأعلى متوسطوعدت به

 "أستطيع إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهني في العمل ( ونصها"52الثانية الفقرة رقم )
أستعد ( ونصها " 51(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )55. 0بمتوسط حسابي بلغ )

. 0غ )بمتوسط حسابي بل" دائما أداء األعمال الصعبة التي تتطلب مجهودا في تحقيقها
أبحث دائما عن الدخول في التحديات مع ( ونصها" 00(، بينما جاءت الفقرة رقم)13

وقد تعزى هذه النتيجة الى (. 05. 0" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )اآلخرين
 اثقة المعلمين بأنفسهم وبرسالتهم، كما أنهم يمثلون القدوة لدى طالبهم وبالتالي دائما م

يثبتون لهم أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوفاء بالوعد، ولنتيجة تراكم خبرات 
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حساسه بان واجبه داخل المدرسة ال  المعلم، وكذلك يمكن أن يكون ناتجا عن شعور وا 
نما يمتد إلى أبعد من ذلك حيث تصادفه بصورة تكاد  يقتصر على مجرد التدريس وا 

والمشاكل في المدرسة وبالتالي ال بّد من توظيف خبراته يومية العديد من المواقف 
لى أن المعلم يدرك بأن الدخول في  العلمية والتربوية في إيجاد الحلول المناسبة لها، وا 
التحديات مع اآلخرين ألجل منافسة الزمالء سوف يشكل ضغطا وقلقا لديه، كما أن 

ن من الحساسية أو التنافر بيهذه الممارسات تؤثر في بيئة العمل؛ ألنها توجد نوع 
 الزمالء، وتخلق بيئة تتصف بالتوتر والقلق. 

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، ونصه:

" هل هناك عالقة دالة إحصاائيا بين مصاادر السالطة التي يمارسااها مديرو المدارس 
 ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان؟"

( Pearsonتم استخراج معامل االرتباط بيرسون) عن هذا السؤال، لإلجابة  
طبيعة العالقة بين مصادر السلطة التي يمارسها مديرو المدارس ودافعية اإلنجاز لمعرفة 

ح يوض التالي، والجدول، لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان
 ذلك. 
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 :53جدول 
بين مصادر السلطة التي يمارسها مديرو المدارس ودافعية للعالقة ( Pearsonبيرسون)معامل االرتباط 

 اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة
 

أبعاد مقياس 
مصادر سلطة 

 المدير

 أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز لدى المعلم 
المقياس 

إدراك  الطموح عالقة االرتباط ككل
 الزمن

 التنافس المثابرة األداء

سلطة القانون 
 / الشرعية

 **299**  .335**  .316**  .307**  .331**  .372.  (rمعامل بيرسون )
 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 الداللة االحصائية

سلطة 
 الخبرة/الفنية

 **249**  .314**  .246**  .262**  .270**  .313.  (rمعامل بيرسون )
 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 االحصائيةالداللة 

السلطة 
 المرجعية

 **281**  .325**  .306**  .302**  .313**  .358.  (rمعامل بيرسون )
 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 الداللة االحصائية

سلطة اإلكراه 
 /اإلجبار

-113.  (rمعامل بيرسون )
** 

 .146-
**  .073-  .050-  .094-*  .110-

** 
 008 .0 022 .0 22 .0 078 .0 000. 0 006 .0 الداللة االحصائية

 **239**  .286**  .292**  .280**  .283**  .324.  (rمعامل بيرسون ) سلطة المكافأة
 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 الداللة االحصائية

 **319**  .381**  .334**  .325**  .349**  .400.  (rبيرسون )معامل  المقياس ككل
 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 الداللة االحصائية

 (α≤0. 05)* دالة عند مستوى الداللة          (α≤0. 01)** دالة عند مستوى الداللة 

 .α≤0)وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  53بين جدول 
بين مصادر السلطة التي يمارسها مديرو المدارس ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين ( 01

في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان؛ وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة معامل 
االرتباط بشكل عام خطية موجبة بين المقياسين، وذات عالقة طردية؛ وهذا يعني أنه 

في محافظة جنوب الباطنة لمصادر سلطة  كلما مارس مديرو مدارس التعليم األساسي
المدير بأبعادها زادت دافعية اإلنجاز لدى المعلمين في مدارسهم، وبالرغم من هذا 
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االرتباط الوثيق بين المتغيرين؛ ممارسة مصادر سلطة المدير ودافعية اإلنجاز لدى 
ر سلطة حد مصادالمعلمين إال أن قيم معامل االرتباط بين ُبعد سلطة اإلكراه /اإلجبار كأ

مدير المدرسة وأبعاد مقياس دافعية اإلنجاز لدى المعلم جاءت سالبة وذات عالقة 
عكسية؛ وهذا يعني أنه كلما زادت ممارسة مدير المدرسة لسلطة اإلكراه/ اإلجبار قّلت 

 دافعية إنجاز المعلمين لديه.  

دى السلطة لوبالنظر إلى قيم معامالت االرتباط الخطي في باقي أبعاد مصادر 
مدير المدرسة ذات العالقة الخطية الموجبة مع أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز لدى 
المعلمين، نجد أن ُبعد سلطة القانون/ الشرعية هو أكثر األبعاد ارتباطا بدافعية اإلنجاز 
لدى المعلمين، في حين أن ُبعد سلطة الخبرة/الفنية هو أقل األبعاد ارتباطا بدافعية 

 لدى المعلمين.اإلنجاز 

وقد تعزى هذه النتيجة ما تمتاز به تلك المصادر من ميزات وخصائص تعمل 
على دعم التفاعل واالنسجام والتوافق والمشاركة بين المدير والمعلمين، وكذلك التأثير 
عليهم بطريقة إيجابية مما ينتج عنه سيادة بيئة ومناخ مواتي للعمل ودافع لإلنجاز لدى 

ما يستخدم المدير سلطة المكافأة يشعر المعلم بمدى تقدير المدير له المعلمين، فعند
واهتمامه بما يقدمه، وكذلك إذا استخدم المدير سلطة القانون أو الشرعية يدرك المعلم 
أن المدير على بينه ومعرفة بالجانب التشريعي أو القانوني ويبتعد عن التخبط أو 

يكون المعلمين على ثقة في اإلجراءات اإلدارية العشوائية في اتخاذ القرارات وبالتالي 
 .التي تصدر من المدير

كما أن امتالك المدير لمقومات وخصائص الشخصية المحببة )سلطة مرجعية( 
فان ذلك يساعد على تنمية العالقات اإلنسانية والشخصية ويؤدي إلى إثارة اإلعجاب 
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يوظف خبرته )سلطة الخبرة(  وزيادة التعلق العاطفي بالمدير، كما أن المدير الذي
كمصدر للسلطة يستطيع بذلك أن يكتسب ثقة المعلمين وطاعتهم له نظرا لما يتمتع به 
من معرفة دقيقة وتميز في مجال العمل، ولذلك فان ممارسة مدير المدرسة لتلك المصادر 
من السلطة وتوظيفها بإيجابية يعني وجود بيئة عمل مريحة تتصف بسيادة العالقات 

إلنسانية الحميدة والتعاون والثقة وتبادل االحترام والتقدير وهذا يبعث الراحة والطمأنينة ا
 لدى المعلمين ويقود الى رفع مستوى دافعيتهم لإلنجاز. 

م( والتي 5059وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليها دراسة الشرفاء )
راع التنظيمي مجتمعة لدى أظهرت وجود عالقة ارتباط موجبة بين أساليب إدارة الص

مديري المدارس الثانوية في عمان ومستوى دافعية اإلنجاز لدى المعلمين، ودراسة 
م( والتي كشفت وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين 5053سميرات ومقابلة )

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقيادة 
( والتي توصلت 5053ستوى دافعية المعلمين، ودراسة أبو سمرة وحمارشة )التحويلية وم

إلى وجود عالقة ارتباطية مرتفعة وايجابية ودالة إحصائيا بين متوسطات دافعية اإلنجاز 
 لدى المعلمين وتقديراتهم للممارسات القيادية لمديريهم في مدارس محافظة رام الله والبيرة.
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 التوصيات:

 الدراسة الحالية من نتائج، توصي الدراسة باآلتي: إليهبناء على ما توصلت 

العمل على تطوير مهارات مديري المدارس وقدراتهم لممارسة مصادر السلطة  -
بإيجابية، ويمكن تحقيق ذلك من خالل منحهم فرص للتطوير المهني، وتقديم التعزيز 

 المادي والمعنوي لهم. 
ممارسة مصادر السلطة االيجابية التي ظهرت في الدراسة العمل على تعزيز ضرورة  -

والمتعلقة بسلطة القانون، سلطة الخبرة، السلطة المرجعية، سلطة المكافأة وذلك 
 لعالقتها اإليجابية بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين. 

ضرورة إعادة النظر في الممارسات المتصلة بسلطة اإلكراه / اإلجبار وذلك لعالقتها  -
 بية بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين. السل

العمل على منح مدير المدرسة صالحيات أكثر وخاصة فيما يتعلق بإمكانية منح  -
المعلمين المجيدين الحوافز التشجيعية والترقيات المادية والوظيفية والتي بدورها ترفع 

 من مستوى دافعية اإلنجاز لديهم. 
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 المراجع
 أوال: المراجع االعربية

. عمان: دار المسيرة للنشر اإلدارة التربوية(. 5002حسان، حسن والعجمي، محمد. )
 والتوزيع. 

مصادر السلطة مديري المدارس المرحلة الثانوية ودرجة (. 5053الخضر، علي )
المعلمين ومشرف اإلدارة المدرسية بمحافظة  ن وجهة نظرممارستهم لها م

 ، جامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير منشورة. جدة

النمط القيادي للمديرين وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى معلمي (. 5050رابح، شرقي. )
 جامعة منتوري قسنطنية.  رسالة ماجستير غير منشورة،. المرحلة االبتدائية

م( بعنوان "مصادر سلطة مديري المدارس الثانوية 5050السعود، راتب والعساف، ليلى )
لمجلة اردن وعالقتها بمركز الضبط لدى معلمي تلك المدارس". الحكومية في األ

 . 39-50(،5)2، األردنية في العلوم التربوية

أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري (. 5059الشرفاء، نهى على طالب. )
المدارس الثانوية في عمان وعالقتها بمستوى دافعية اإلنجاز لدى المعلمين. 

 ، الجامعة الهاشمية. منشورة رسالة ماجستير غير

مستوى استخدام مصادر السلطة وأثرها في التكيف التنظيمي (. 5059الشمري، سلوى)
 ،رسالة ماجستير غير منشورةبمدينة حائل.  لدى مديرات المدراس الثانوية 

 جامعة ام القرى. 
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األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس (. 5001العجمي، هيف منصور )
للمعلمين في دولة الكويت من وجهة لمتوسطة وعالقتها بتفويض السلطة ا

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن. نظر المعلمين

(. مصادر السلطة لدى مديري المدارس الثانوية في األردن وفقًا 5009العساف، راتب)
 . 09-50(، 0)03 مجلة دراسات الجامعة األردنية،لتصنيف فرنش ورافن. 

السلوك التنظيمي في إدارة (. 5009فليه، فاروق عبده والسيد محمد عبد المجيد )
 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. المؤسسات التعليمية

فاعلية الدور االجتماعي لمديري المدارس (. 5050المطيري، محمد صنهات. )
ية، جامعة عمان العرب ير غير منشورة،رسالة ماجست. الثانوية في دولة الكويت

 األردن. 
العالقة بين مصادر قوة القادة التربويين واتجاههم (. 5000النوباني، مصطفى طه، )

ر أطروحة دكتوراة غي. نحو التغيير التنظيمي والتزامهم التنظيمي في األردن
 ، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن. منشورة
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مصادر السلطة لدى مديري المدارس التعليم األساسي في محافظة جنوب 
 الباطنة وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين

 القبول تاريخ  اإلرسال تاريخ
5/11/9112  91/5/9191 

 (†)فاطمة بنت خميس البلوشي (*) محمد سليمان الجرايدة د.
 الملّخص

العالقة بين مصادر السلطة لدى مديري المدارس هدفت هذه الدراسة تعرف  
التعليم األساسي في محافظة جنوب الباطنة وعالقتها بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين. 

( فقرة 95ومن أجل تحقيق الهدف استعمل المنهج الوصفي، وتم بناء استبانة مكونة )
موزعة على عشرة مجاالت رئيسة، وبعد التحقق من صدقها، وثباتها، تم تطبيقها على 

( معلم / معلمة أول ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها: أن درجة ممارسة 955)
جود و وأظهرت كذلك افظة جنوب الباطنة عالية، مديري مدارس التعليم األساسي في مح

( بين مصادر السلطة التي α ≤(05 .0عالقة ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى الداللة
يمارسها مديرو المدارس ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة. 

دارس يري المالعمل على تطوير مهارات مدوأوصت الدراسة بعديد من التوصيات أهمها 
وقدراتهم لممارسة مصادر السلطة بإيجابية من خالل منحهم فرص للتطوير المهني، 

 وتقديم التعزيز المادي والمعنوي لهم. 
 مصادر السلطة، مديرو المدارس، التعليم األساسي، دافعية اإلنجاز.  :المفتاحيةالكلمات 

  

                                                           
 .أستاذ مشارك في الادارة التربوية (*)
 مشرفة إدارية، سلطنة ُعمان. (†)
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Source of authority with school principals in Al Batnah South 

governorate and its 

 relationship to school teacher's motivation achievement 

 

Abstract 

This study aims at finding out the relationships between the 

source of authority practiced among school principals and the 

motivation achievement among teachers in Al Batnah South 

governorate. To achieve the objectives of the study, Use the 

descriptive approach and a questionnaire composed of (59) items 

was designed and distributed ten main fields. After checking the 

validity and reliability of the questionnaire, (591) top teachers 

were invited to respond to the items of the questionnaire. The 

degree of school principals practice of Source of authority in Al 

Batnah South governorate Sultanate of Oman was high, The 

results showed that there is a statistically significant correlation 

relationship at the mean level (  ≥α  0. 05) between the sources of 

authority practiced by the school principals and the motivation 

achievement among schoolteachers in Al Batnah South 

governorate. the researcher recommends the followings; the most 

important of which is to work on developing the skills of school 

principals and their ability to practice the sources of authority 

positively by giving those opportunities for professional 

development and providing them with physical and moral support.  

Key words: The organizational justice, school principals, the 

basic education, a Culture of Achievement.  
  

 المقدمة 
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إن العالم اليوم يواجه العديد من التحديات الكبيرة التي تؤثر على قطاعات المجتمع 
ة تلك القضايا يقع على كاهل المسؤولين والخبراء في المجتمع، وال تتم كافة، ومعالج

عملية اإلصالح إال بإصالح العملية التعليمية من خالل وجود إداريين ناجحين، من هنا 
تنبع أهمية الدور الذي يلعبه مديرو المدارس باعتباره محور االرتكاز في المجتمع 

الجيدة إال من خالل استقطاب مديرين مناسبين المدرسي، وال يمكن تحقق تلك اإلدارة 
 ذوي مواقع لقوة إدارية حكيمة ورشيدة. 

ومما ال شك فيه أن فاعلية اإلدارة بشكل عام تركز على األداء الفعال لمدير 
المدرسة، والذي تناط به مسؤولية تحديد األهداف المرغوبة ذات القيمة التي يستطيع 

الموارد واإلمكانات استخدامًا أمثل. )فلية وعبدالمجيد، تحقيقها باستخدام المتاح من 
لذلك فاإلدارة المدرسية الفعالة تحتاج إلى قيادة واعية يأتي على رأسها ( 595، 5009

المدير القادر على ممارسة عالقات إنسانية وطيبة وتهيئة جو مناسب للعمل المدرسي 
 (. 550،5001مي،وظروف اجتماعية مناسبة في بيئة العمل )حسان، والعج

فالمؤسسات التربوية بحاجة كبيرة الى قادة يمتلكون القدرة على التأثير اإليجابي 
وليسوا مسيطرين وال متسلطين، وال يستخدمون مصادر السلطة بشكل خاطئ، ولديهم 
فهم عميق لمصادر السلطة وكيفية ممارستها بطريقة تشكل مناخًا تنظيميًا تسوده روح 

 (. 009،5003التعاون بين أفراد العملية التعليمية )السعود والعساف، األلفة والمحبة و 
إن المدير في ممارسته لمصادر السلطة سواء أكانت مصادر رسمية وفقاً للقوانين 
واللوائح اإلدارية والمدرسية أو المصادر غير الرسمية، التي تتمثل في االنسجام والتوافق 

 ن ذات مرونة أكثر، وتتمتع باإليجابية الواضحةبين المدير والمعلم بحيث يجب أن تكو 
دون إخالل بالقوانين والتشريعات، وذلك حتى يستطيع أن يؤثر بطريقة إيجابية على 
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المعلمين ويستطيع تحقيق التوازن داخل الكيان المدرسي ويزيد من دافعية المعلمين نحو 
 اإلنجاز بشكل قد يفوق المعدالت الطبيعية. 

القول بأن سلطة المركز ليست السلطة الوحيدة التي  من جهة أخرى يمكن
يستخدمها المدير لبسط نفوذه على المعلمين وتعديل سلوكهم، إنما هناك مصادر أخرى 
يجب أن يمتلكها تعمل بشكل مجتمع أو منفرد على جعل المعلمين يمتثلون لرغبات 

ربوي)السعود المدير وأوامره لتحقيق أهداف العملية التعليمية في الميدان الت
 (. 5003وعساف،

إن دافعية اإلنجاز تمثل مصدرا للطاقة البشرية وتعّد عنصرًا مهمًا ألي نشاط، 
وضرورة لالستمرار فيه ومضاعفة الجهد. من هنا وجب على القائد أن يهتم بالمعلمين 
ومشاعرهم واحتياجاتهم الشخصية ويستطيع القائد ضمان سلوكهم لتحقيق األهداف 

 (. 5050)رابح، 
وتظهر أهمية المدير القائد في استخدام األسلوب المناسب الذي يؤدي إلى نتائج 
لى رفع مستوى دافعية إنجاز المعلمين في المؤسسة التعليمية، وأن استخدام  إيجابية، وا 
األسلوب غير المناسب يؤدي إلى نتائج سلبية، ويؤدي إلى تقليل دافعية اإلنجاز لدى 

 (. 5059ى العملية التعليمية داخل المؤسسة)الشرفاء،المعلمين، بما يؤثر عل
يتضح مما سبق أن نجاح مدير المدرسة باستخدامه مصادر السلطة بشكل إيجابي 
يعزز بشكل كبير من دافعية المعلم نحو إنجاز مهامه التدريسية واإلدارية، والذي ينعكس 

لة في صادر السلطة المتمثبدوره على الطلبة ونتائجهم الدراسية، أما استخدام المدير لم
العقاب والخصومات والسلطة التسلطية سيؤثر بشكل كبير في خفض دافعية اإلنجاز 
لدى معلميه، األمر الذي يجعلنا ننظر إلى حالة من االنسجام ما بين التشريعات واللوائح 
ومهارات القيادة في اإلدارة لدى المديرين بشكل يتناسب مع مجريات األمور والظروف 
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لمحيطة بالمعلم واتجاهاته ورغباته دون اإلخالل بأي قاعدة إدارية وقانونية لتسيير ا
العملية التعليمية لتحقيق أكبر نتاج تعليمي للعملية التعليمية ولزيادة دافعية اإلنجاز لدى 

 المعلمين بشكل كبير. 
 ثانًيا: الدراسات السابقة

إلى معرفة مستوى استخدام مديرات ( 9115كذلك هدفت دراسة )الشمري، 
المدارس الثانوية بمدينة حائل لمصادر السلطة، ومستوى التكيف التنظيمي لديهن 

رف على للمديرات والتع التنظيميوالكشف عن أثر استخدام مصادر السلطة في التكيف 
الفروق بين استجاباتهن لمستوى مصادر السلطة ومستوى التكيف التنظيمي تبعا 

ت الخبرة في اإلدارة المدرسية والمؤهل العلمي، وعدد الدورات. تكونت العينة من لمتغيرا
( مديرة مدرسة. 05جميع مديرات المدارس الثانوية في مدينة حائل وبلغ عددهن )

وأشارت النتائج إلى مصادر السلطة التي تؤثر بشكل إيجابي في مستوى التكيف 
سلطة المرجعية ثم سلطة المكانة  التنظيمي بشكل عام هي سلطة الخبرة، تليها

االجتماعية، في حين أن استخدام المكافأة تؤثر سلبا في التكيف التنظيمي. ومن أهم 
التوصيات تعزيز استخدام مصادر السلطة اإليجابية وسلطة المرجعية وسلطة اإلقناع 

مام توالتخفيف من مظاهر سلطة اإلجبار أو اإلكراه؛ كونها تستخدم بمستوى عاٍل وااله
 بتنمية التكيف التنظيمي لدى مديرات المدارس من ذوي الخبرة القصيرة. 

إلى التعرف على مصادر سلطة مديري ( 9112بينما هدفت دراسة )الخضر،
المدارس المرحلة الثانوية ودرجة ممارستهم للسلطة من وجهة نظر المعلمين ومشرفي 

إلحصائية بين المتوسطات حول اإلدارة المدرسية بمحافظة جدة، والكشف عن الفروق ا
السلطة لدى مديري المدارس التي تعزى للخبرة والمسمى الوظيفي.  ممارسةدرجة 

 53( معلما 053استخدمت المنهج الوصفي التحليلي، وتكونت عينة الدراسة من )
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مشرفا، استخدمت االستبانة أداة للدراسة من نتائج الدراسة: تبين أن درجة ممارسة 
ديري المدارس من وجهة نظر المعلمين جاءت سلطة المرجعية واإلكراه السلطة لدى م

بدرجة متوسطة ثم سلطة الخبرة والمكافأة بدرجة متوسطة. وتبين أن درجات ممارسة 
السلطة لدى مديري المدارس الثانوية من وجهة نظر مشرفي اإلدارة المدرسية عالية، 

ة عالية جدا، وتبعه سلطة المرجعية وقد جاءت السلطة الشرعية بالمرتبة األولى بدرج
بدرجة عالية، ثم سلطة الخبرة بدرجة عالية ثم سلطة اإلكراه بدرجة متوسطة ثم سلطة 
المكافأة بدرجة متوسطة. وتبين وجود فروق في درجات ممارسة السلطة ومصدري 
 نالمرجعية والخبرة تبعا للمسمى الوظيفي لصالح تقدير المشرفين بينما لصالح المعلمي

في مصدر اإلكراه، وتبين عدم وجود فروق في الخبرة باستثناء مصدر اإلكراه لصالح 
 سنوات. 50الدين تقل خبرتهم عن 

إلى التعرف على تأثير صدمة الواقع ( kIM , 2014بينما هدفت دراسة كيم )
المتوقعة على الدافعية والكفاءة التدريسية لدى عينة من المعلمين بمرحلة ما قبل الخدمة. 

 المتحدة( من المعلمين بمرحلة ما قبل الخدمة بالواليات 900تكونت عينة الدراسة من )
 لمتوقعة، ومقياساألمريكية. تمثلت أدوات الدراسة الحالية في مقياس صدمة الوقع ا

 الدافعية، ومقياس شعور المعلم بالكفاءة التدريسية. 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن صدمة الواقع المتوقعة تؤثر بالسلب على كفاءة 

الدراسة  تائجنالمعلم، كما تؤثر بالسلب أيضا على الدافعية للتدريس لديهم. كما أشارت 
دراية بالواقع ومع ذلك كانت لديهم دافعية إلى أن هناك بعض أفراد عينة الدراسة على 

 وكفاءة تدريسية مرتفعة. 
إلى التعرف على درجة ممارسة ( le roux, 2012دراسة لوركس )وهدفت 

المديرين لمصادر القوة اإلدارية في التأثير على نجاح جودة العملية التعليمية بشكل 
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ير، وقام الباحث بتطبيق ( مد25إيجابي وحيوي يتيح لهم، تكونت عينة الدراسة من )
معهم لجمع المعلومات حول موضوع الدراسة، وتوصل الباحث  الشخصيةالمقابالت 

إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن مديري المدارس يدمجون ما بين قوة المنصب 
ومصادر القوة الشخصية للعمل على زيادة جودة التعليم، كما أن هناك فهم خاطئ كبير 

ى المديرين كما أن كثير من هؤالء المديرين يفتقرون إلى الخبرة ومعرفة لمفهوم القوة لد
 أكثر فاعلية.  بشكلكيفية التدريب على مصادر القوة 

إلى ( altinkurt & Yilmaz, 2016كما هدفت دراسة ألتينكورت و يلماز ) 
واطنة متحديد العالقة بين مديري المدارس ومصادر القوة التنظيمية لديهم وتنظيم سلوك ال

( مشارك في عينة البحث، وقام الباحثان 519لدى المعلمين، وتكونت عينة الدراسة من )
باستخدام مقياس لسلوك المواطنة ومقياس مصادر القوة لدى المديرين، وتوصل الباحثان 
إلى مجموعة من النتائج أهمها: لم تختلف النظرة إلى مصادر القوة بالنسبة للمديرين 

واء أكانوا ذكورًا أو إناثًا، ولكن اختلفت وجهات نظرهم حول مصادر باختالف الجنس س
القوة تبعاً لألقدمية والخبرة ومجال الدراسة، كما أن معلمي المدارس اإلبتدائية يستخدمون 
مصادر القوى السلبية على المعلمين مثل: السلطة، والقوة القسرية، والعقاب أكثر من 

 مصادر القوة اإليجابية. 
إلى الكشف عن مصادر سلطة م( 9111فت دراسة السعود والعساف )كما هد

مديري المدارس الثانوية الحكومية في األردن، وبيان عالقتها بمركز الضبط لدى معلمي 
( معلمًا ومعلمة تم اختيارهم بطريقة طبقية 231مدارسهم، وتكونت عينة الدراسة من )

ة، ة لجمع المعلومات حول عينة الدراسعنقودية عشوائية، وقام الباحثان بتصميم استبان
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن درجة ممارسة مديري المدارس 
الثانوية الحكومية لمصادر سلطتهم في مدارسهم كانت مرتفعة، وقد جاء ترتيب هذه 
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المصادر بحسب أهميتها على النحو اآلتي: سلطة القانون، وسلطة الخبرة، وسلطة 
مرجعية، وسلطة اإلكراه، وسلطة المكافأة، وأن مركز الضبط عند المعلمين في المدارس ال

الثانوية الحكومية يميل إلى الضبط الخارجي، كما كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة 
إحصائياً في ممارسة بعض مصادر السلطة وفي نوع مركز الضبط تعزي لمتغيري النوع 

كما أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة دالة إحصائية بين  االجتماعي والخبرة التعليمية
 درجة ممارسة المديرين لبعض مصادر السلطة ونوع مركز الضبط عند المعلمين. 

إلى الكشف عن العالقة بين مصادر م( دراسة هدفت 9112وأجرى النوباني )
مي في األردن، يقوة القادة التربويين واتجاهاتهم نحو التغيير التنظيمي والتزامهم التنظ

( لقوة القائد، وتكونت Rahim & magner, 1996وقام الباحث باستخدام مقياس )
( قائدًا تربويًا، وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 331عينة الدراسة من )

أن مصادر قوة القادة التربويين في األردن مرتبة تنازليًا وفقًا لدرجة ممارستها تتمثل بما 
دارة الصراع، والثوابية، والخبرة، والمرجعية، والشرعية، والمعلومات يأت ي: اإلقناع، وا 

والمكانة االجتماعية، والقسرية، كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية 
بين المتوسطات الحسابية لمستوى ممارسة القادة التربويين لمصادر قوتهم تعزي للخبرة 

 اإلدارية. 
 من عرض الدراسات السابقة ما يأتي:ويتضح لنا 

استعمل المنهج الوصفي في غالبية الدراسات السابقة؛ وذلك لمناسبته هذا النوع  –
 من الدراسات، كما استخدمت معظم الدراسات االستبانة أداة لجمع البيانات. 

قلة الدراسات التربوية التي تناولت بالتحليل مصادر السلطة في مؤسسات تربوية  -
 خدمية ومؤثرة في حياة المجتمع مثل المدارس وال سيما في سلطنة عمان. 



 مديري 

424244 

 

أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة بإثراء البعد النظري والعملي المتضمن  –
مما أسهم في نضج أداة الدراسة خاللها، في بناء االستبانة الخاصة بالدراسة؛ 

وشمولها وصدقها، كما تم أيضًا االستفادة من نتائجها بمقارنتها مع نتائج هذه 
 الدراسة ومعرفة التوافق أو االختالف بينها. 

 مشكلة الدراسة واسئلتها
أظهرت العديد من الدراسات السابقة أن كثيرا من مديري المدارس يستخدمون 

لسلبي أكثر من اإليجابي والتي تتمثل في الخبرة والعالقة مصادر السلطة بشقها ا
والمرجعية والسلطة والمكافأة والعقوبة، وتأكيدًا لما سبق فقد اتفقت نتائج دراسة )السعود 

 & Barnett)( ونتائج دراسة 5001( ونتائج دراسة )العجمي، 5003والعساف، 
conners, 2001) المديرون حيث وجدت  على تحليل مصادر القوة التي يستخدمها

أن هناك ارتباطًا كبيرًا بين مصادر السلطة السلبية التي يبرع فيها مديرو المدارس في 
السيطرة باستخدام السلطة على المعلمين وعدم الوقوف أمام اتجاهات المعلمين ورغباتهم 

، مإال بالقوانين والصالحيات واللوائح الصارمة التي وضعتها وزارات التربية والتعلي
باإلضافة إلى الدافعية الداخلية لدى المديرين في استخدام المديرين لقانون القوة المفرطة 

 على المعلمين. 
ما درجة ممارسة مصادر السلطة لدى مديري المدارس التعليم األساسي في محافظة  .5

 جنوب الباطنة؟
نوب جما مستوى دافعية اإلنجاز لدى معلمي مدارس التعليم األساسي في محافظة  .5

 الباطنة؟
بين مصادر السلطة التي يمارسها (0,05) هل توجد عالقة ذات داللة إحصائية  .0

 مديري المدارس ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة؟
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 أهداف الدراسة
التعرف على درجة ممارسة مصادر السلطة لدى مديري مدارس التعليم األساسي  .5

 في محافظة جنوب الباطنة. 
التعرف على مستوى دافعية اإلنجاز لدى معلمي مدارس التعليم األساسي في  .5

 محافظة جنوب الباطنة. 
بين مصادر السلطة التي  05 .0)الكشف عن العالقة ذات الداللة اإلحصائية) .0

يمارسها مديري مدارس التعليم األساسي ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة 
 جنوب الباطنة. 

 الدراسةهمية أ
 تبرز أهمية الدراسة في:

 األهمية النظرية:
أنه  إال مصادر السلطة لدى مديري مدارسبالرغم من وجود الدراسات التي تناولت  .5

لوحظ قلة الدراسات التي تناولت العالقة ما بين مصادر السلطة التي يمارسها 
 مديري مدارس ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين في حدود علم الباحثين. 

ودافعية اإلنجاز لدى ، مصادر السلطة لدى مديري مدارستقدم إطارًا نظريًا حول  .5
 المعلمين

يواكب هذا البحث االتجاهات العالمية والتي تنادي بضرورة االبتعاد عن مصادر  .0
 السلطة التي ترتكز على العقاب والقانون. 

لفت االنتباه إلى أهمية ممارسة مديري المدارس للسلطة التي تعتمد الكاريزما وسحر  .3
 الشخصية. 
 :األهمية التطبيقية
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 أهمية موضوع مصادر السلطة وعالقته المباشرة بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين.  -5
 تزويد مديري المدارس بتغذية راجعة عن درجة لمصادر السلطة.  -5
من المأمول أن تعود هذه الدراسة بالنفع على مديري المدارس والمشرفين اإلداريين  -0

 في المديريات العامة للتربية والتعليم في سلطنة عمان. 
من المأمول أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة متخذي القرارات في وزارة التربية  -3

افعية الكفيلة لزيادة دوالتعليم ليتم االستفادة منها في وضع اإلجراءات والخطط 
 اإلنجاز لدى المعلمين. 

من المأمول أن يستفيد من نتائج هذه الدراسة المسؤولين عن البرامج التدريبية في  -9
وزارة التربية والتعليم بغرض وضع البرامج التدريبية بناء على الحاجات التدريبية 

 الفعلية لمديري المدارس في الميدان التربوي. 
د الدراسة األولى على مستوى سلطنة عمان حسب علم الباحثين، من حيث إنها تع -2

متخذو القرارات في وزارة التربية والتعليم ليتم االستفادة منها في وضع اإلجراءات 
 والخطط الكفيلة لزيادة دافعية اإلنجاز لدى المعلمين. 

ة ييكون موضوع الدراسة نواة إلجراء مزيد من الدراسات المستقبلمن المأمول أن  -1
 حول موضوع الدراسة في مؤسسات تعليمية أخرى. 
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 دود الدراسةح
ممارسة مصادر السلطة لدى مديري اقتصرت الدراسة على معرفة  الحد الموضوعي:

ضمن المجاالت اآلتية:  المدارس التعليم األساسي في محافظة جنوب الباطنة
 )سلطة القانون، الخبرة، المرجعية، اإلكراه، المكافأة(. 

: طبقت هذه الدراسة في مدراس التعليم األساسي في محافظة جنوب الحد المكاني
 الباطنة. 

 . 5053-5051تم تطبيق هذه الدراسة بالعام الدراسي  الحد الزمني:
اقتصرت هذه الدراسة اقتصرت هذه الدراسة على عينة من المعلمين  الحد البشري:

 األوائل في محافظة جنوب الباطنة. 
 الدراسةمصطلحات 

 المصطلحات اآلتية: الدراسةتضمنت هذه 
" ما يمتلكه مدير المدرسة من وسائل ومقومات تجعله قادرًا مصادر السلطة: 

على التأثير في سلوك المعلم للحصول على االستجابة في األمور الروتينية وغير 
ستخدمًا أحد مالروتينية في العمل التربوي والتي تتطلب المبادرة والجهد اإلضافي للمعلم 

مصادر السلطة الخمسة: سلطة المكافأة، وسلطة اإلكراه أو اإلجبار، وسلطة القانون، 
ويقصد بها إجرائيًا (. 030،5003وسلطة الخبرة، وسلطة المرجعية")السعود، والعساف، 

السلطات التي يمتلكها مديرو مدارس التعليم األساسي في محافظة في هذه الدراسة 
لتي تتمثل في سلطة القانون، ُبعد سلطة الخبرة، وُبعد سلطة المرجعية، جنوب الباطنة وا

 ُبعد سلطة المكافاة، ُبعد سلطة اإلكراه. 
"هي حالة تحدث عند األفراد، تعبر عن حاجة، أو  الدافعية: الدافعية لإلنجاز:

 ،هدف يسعى الفرد الى تحقيقه، بسبب عوامل داخلية، أو خارجية، تثير لديه سلوكا معينا
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رغبة ويقصد بها في هذه الدراسة (. 03،5059وتوجهه نحو تحقيق الهدف ")الشرفاء،
في إنجاز المهام المطلوبة منهم وتحدد مستوى  في محافظة جنوب الباطنةالمعلمين 

 الدافعية لديهم في إنجاز تلك األعمال المطلوبة منهم سواء كانت تدريسية أو إدارية. 
 الطريقة واإلجراءات
  استخدام المنهج الوصفي االرتباطي في إجراء هذه الدراسةمنهج الدراسة: تم 

 مجتمع الدراسة وعيتنها: 
تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين والمعلمات والمعلمين األوائل في   

وعددهم  5053/5055مدارس محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان خالل العام 
( معلم ومعلمة ومعلم، تم 955( معلم معلمة. بينما تكونت عينة الدراسة من )2233)

 ( من مجتمع الدراسة. 3,5اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة أي ما نسبته )
 أداة الدراسة

( فقرة تندرج تحت عشرة 95لتحقيق هدف الدراسة تم إعداد استبانة مكونة من )
السابقة التي تناولت الموضوع ومنها  الدراساتمجاالت رئيسة اعتمادًا على بعض 

  (5003؛ والمطيري، 5003عساف،)ال
 صدق األداة

من المحكمين المتخصصين في اإلدارة  مجموعةقام الباحثان بعرضها على 
التربوية من رتب أستاذ واستاذ مشارك ممن لهم عالقة بموضوع الدراسة وبلغ 

( محكما من أجل إبداء آرائهم ومالحظاتهم عليها، وأصبحت االستبانة 55عددهم)
 (. 95ئية )بصورتها النها
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 ثبات األداة:
(، Cronbac Alphaللتأكد من ثبات األداة تم استخدم معامل كرونباخ ألفا )

 ( وهي قيمة جيدة ألغراض البحث العلمي. 50. 0وبلغت قيمة معامل الثبات الكلية )
 المعالجة اإلحصائية

بعد أن تم تجميع االستبانات قام الباحثان بتفريغهما، وذلك بإعطاء اإلجابة عن 
الحاسوب ومعالجتها باستخدام الرزمة  إدخالهاكل فقرة من االستبانة قيمة رقمية، وتم 

( من أجل احتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية SPSSاإلحصائية )
 ها. إلجابات أفراد الدراسة على فقرات

 متغيرات الدراسة: 
 تكونت الدراسة من المتغيرات االتية:

مصادر السلطة لدى مديري المدارس التعليم األساسي في محافظة : المتغير المستقل
 .جنوب الباطنة

 دافعية اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة. المتغير التابع:
 المعالجات اإلحصائية للبيانات
والوصفية والتحليلية المناسبة في استخراج  االحصائيةاستخدمت المعالجات 

النتائج لكل سؤال من أسئلة الدراسة باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم 
 ( على النحو التالي:SPSSاالجتماعية )

(، ومعاااااااامالت AlphaCronbachتم استخدام معامل االرتباط كرونباخ الفا ) .5
 (، للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسة. Pearsonبيرسون)ارتباط 

 تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على السؤال األول.  .5
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تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لإلجابة على السؤال  .0
 الثاني. 

 السؤال الخامس.  ( لإلجابة علىpersonتم استخدام معامل ارتباط بيرسون ) .3
 نتائج الدراسة ومناقشتها

 أوال: النتائج المتعلقة بالسؤال األول، ونصه:
" مااااا درجااااة ممارسااااة مصااااادر الساااالطة لاااادى مااااديري ماااادارس التعلاااايم األساسااااي  

 في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان"؟
ولإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  

درجة ممارسة مصادر السلطة لدى مديري مدارس  المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول
 حسب أبعاد مقياسعمان  سلطنةالتعليم األساسي في محافظة جنوب الباطنة في 
ا ستخدم الباحثان في تفسير نتائجهممصادر السلطة لدى المدير والمقياس ككل، وقد ا
 السلم التصنيفي وكما هو موضح في الجدول اآلتي

 :5جدول 
 السلم التصنيفي لتفسير نتائج الدراسة

 المعيار درجة الموافقة  المتوسط
 انحراف معياري واحد عن المتوسط الحسابي ضعيفة 5‚5-00

 المتوسط متوسطة 0‚5-21‚03
 معياري واحد عن المتوسط الحسابيانحراف  كبيرة 0-9‚23

 
  



 مديري 

424244 

 

 :5جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية افراد الدراسة على أبعاد مقياس مصادر السلطة مرتبة 

 تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  األبعاد الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 عالية 55 .0 85 .3 الشرعية ُبعد سلطة القانون/ 1 1
 عالية 78 .0 74 .3 ُبعد سلطة الخبرة/ الفنية 5 5
 متوسطة 96 .0 62 .3 ُبعد سلطة المرجعية /سحر الشخصية 0 0
 متوسطة 92 .0 00 .3 ُبعد سلطة المكافأة/ الثوابية 9 3
 متوسطة 86 .0 86 .2 ُبعد سلطة اإلكراه/ االجبار 3 9

 متوسطة 59 .0 47 .3 المتوسط الحسابي العام   

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة 5يبين جدول )
درجة ممارسة مصادر السلطة لدى مديري مدارس التعليم األساسي في الدراسة حول 

محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان حسب أبعاد مقياس مصادر السلطة لدى 
، حيث جاء في المرتبة األولى ُبعد سلطة القانون/الشرعية، كأكثر المدير والمقياس ككل

. 0مصادر السلطة ممارسة لدى مديري المدارس، وذلك بأعلى متوسط حسابي بلغ)
ُبعد سلطة الخبرة/ الفنية،  (، تاله في المرتبة الثانية99. 0( وانحراف معياري )39

تاله في المرتبة الثالثة ُبعد  (،13. 0اف معياري )( وانحر 13. 0بمتوسط حسابي بلغ)
. 0( وانحراف معياري )25. 0السلطة المرجعية/ سحر الشخصية، بمتوسط حسابي بلغ)

( 00 .3(، وجاء في المرتبة الرابعة بعد سلطة المكافأة/ الثوابية بمتوسط حسابي)52
طة اإلكراه/ اإلجبار، ( فيما جاء في المرتبة األخيرة ُبعد سل92 .0) وانحراف معياري 

(، وبلغ المتوسط الحسابي العام 32. 0( وانحراف معياري )32. 5بمتوسط حسابي بلغ)
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( وبدرجة تقدير متوسطة في 95. 0(، بانحراف معياري عام )31. 0للمقياس ككل )
وقد تعزى هذه النتيجة تشير إلى ممارسة ممارسة مديري المدارس لمصادر السلطة. 

صادر متنوعة من السلطة وبدرجات متفاوتة، وعدم اعتمادهم على مديرو المدارس لم
مصدر واحد للسلطة أن مدير المدرسة يتعامل مع فئات مختلفة وشرائح متنوعة من 
األفراد والجماعات، كما تواجهه العديد من المواقف والمشكالت اليومية المتعدد والمتنوعة 

قد بطريقة مناسبة ومختلفة عن األخرى فوالمختلفة والتي يتطلب كل منها التعامل معها 
يجدي ممارسة مصدر معين من السلطة مع موقف أو مشكلة معينة وال يتناسب مع 
أخرى وهذا ينطبق تماما مع االفراد الذين يتعامل معهم المدير بصورة مستمرة، وبالتالي 

عتماد اليتحتم على مدير المدرسة التنويع في ممارسة مصادر السلطة وعدم الركون أو ا
الى مصدر واحد فقط. وقد اتفقت أجزاء من نتائج هذه النتيجة مع نتائج دراسة )الشمري، 

يستعلمون مصدري السلطة )القانون والخبرة( ( التي أكدت ان مديرات المدارس 5059
  بدرجة عالية. 

نتائج هذا السؤال حسب كل بعد من أبعاد الدراسة وذلك  مناقشةوفيما يأتي سيتم 
 ي:يلكما 

  : ُبعد سلطة القانون/ الشرعية1
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 :0جدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد سلطة القانون مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 

 الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

1 3 
من المبرر أن يتوقع مديري تعاوني في األمور المتعلقة 

 بالعمل 
 عالية 66 .0 28 .4

 عالية 62 .0 27 .4 أقوم بتنفيذ تعليمات مديري، ألنه رئيسي ومسؤول عني 1 2
 عالية 67 .0 20 .4 يحق لمديري أن يتوقع مني تنفيذ تعليماته.  2 3
 عالية 78 .0 86 .3 يوجب الموقع الوظيفي لمديري التزامي بدعم قراراته.  4 4
 متوسطة 95 .0 55 .3 يحدد مديري ما يجب علي القيام به من أعمال.  5 5

6 6 
منصب مديري يعطيه الحق في تغير اإلجراءات المتعلقة 

 بعملي
 متوسطة 15 .1 96 .2

 عالية 55. 1 55. 2 المستوى العام  

واالنحاااااااااراف المعياااااااااري العاااااااااام  المتوسااااااااط الحساااااااااابي العااااااااام 0جااااااااادول بااااااااين 
( 39. 0المتوساااااااط العاااااااام للُبعاااااااد ) لفقااااااارات ُبعاااااااد سااااااالطة القاااااااانون/ الشااااااارعية، إذ بلاااااااغ

(، وبدرجااااااة ممارسااااااة عاليااااااة. حيااااااث جاااااااءت الفقاااااارة 99. 0بااااااانحراف معياااااااري عااااااام)
مااااان المبااااارر أن يتوقاااااع ماااااديري تعااااااوني فاااااي األماااااور  ( والتاااااي تااااانص علاااااى:"0رقااااام )

(، 53. 3لمتعلقاااااااة بالعمااااااال" فاااااااي المرتباااااااة األولاااااااى باااااااأعلى متوساااااااط حساااااااابي بلاااااااغ )ا
( ونصاااااها" أقاااااوم بتنفياااااذ تعليماااااات ماااااديري، 5تلتهاااااا فاااااي المرتباااااة الثانياااااة الفقااااارة رقااااام )

(، تلتهاااااا فاااااي المرتباااااة 51. 3ألناااااه رئيساااااي ومساااااؤول عناااااي" بمتوساااااط حساااااابي بلاااااغ )
منااااااي تنفيااااااذ تعليماتااااااه" ( ونصااااااها " يحااااااق لمااااااديري أن يتوقااااااع 5الثالثااااااة الفقاااااارة رقاااااام )

منصااااااب ( ونصااااااها" 2(، بينمااااااا جاااااااءت الفقاااااارة رقاااااام )50. 3بمتوسااااااط حسااااااابي بلااااااغ )
" فااااي المرتباااااة األخيااااارة مااااديري يعطياااااه الحااااق فاااااي تغييااااار اإلجااااراءات المتعلقاااااة بعملاااااي
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(. وقاااااد تعااااازى هاااااذه النتيجاااااة إلاااااى أن مااااادير المدرساااااة 52. 5بمتوساااااط حساااااابي بلاااااغ )
إلياااااااه الماااااااوظفين فاااااااي تساااااااهيل وتسااااااايير  يعاااااااد المساااااااؤول األول الاااااااذي يعتماااااااد ويرجاااااااع

العديااااااد ماااااان األعمااااااال اإلداريااااااة والفنيااااااة والمتابعااااااة واإلشااااااراف علااااااى تنفيااااااذ القااااااوانين 
واألنظماااااة، كماااااا أناااااه يمثااااال حلقاااااة الوصااااال باااااين الماااااوظفين داخااااال المدرساااااة واإلدارات 
علاااااى مساااااتوى المحافظاااااة أو الاااااوزارة، وبالتاااااالي يحاااااتم علاااااى الماااااوظفين التعااااااون معاااااه 

ه المتعلقاااااة بالعمااااال، وقاااااد يعااااازى ذلاااااك إلاااااى معرفاااااة الماااااوظفين بواجبااااااتهم وتنفياااااذ أوامااااار 
الوظيفياااااة، كماااااا أن الموظاااااف علاااااى االطاااااالع بالتوصااااايف الاااااوظيفي الاااااذي يباااااين لاااااه 
مهاااااام وظيفتاااااه ووجباتاااااه وحقوقاااااه وذلاااااك مناااااذ بداياااااة تولياااااه الوظيفاااااة وبالتاااااالي ال يحاااااق 

طااااااااااق لمااااااااادير المدرساااااااااة تكليفاااااااااه بالقياااااااااام بمهاااااااااام وظيفياااااااااة أخااااااااارى خارجاااااااااة عااااااااان ن
 اختصاصه. 

  : ُبعد سلطة الخبرة/ الفنية9
 3جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد سلطة الخبرة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 
 الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 عالية 86 .0 95 .3 أقوم بما يقترحه علي مديري المتالكه خبرة عالية.  8 1
 عالية 94 .0 80 .3 لدى مديري تدريب عملي متخصص في مجال عمله 10 2
 عالية 86 .0 77 .3 لدى مديري خبرة معرفية متنوعة الزمة ألداء العمل 9 3
 عالية 97 .0 72 .3 يمهمت يمتلك مديري خبرة مهنية متميزة أعتمد عليها في إنجاز 11 4
 متوسطة 96 .0 67 .3 يمتلك مديري المعرفة في حل المشكالت الفنية والتقنية في العمل 7 5
 متوسطة 02 .1 51 .3 أعتمد على مديري في حل مشكالت العمل، ألن رأيه صائب 12 6
 عالية 45. 1 42. 2 المستوى العام  
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واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد سلطة  المتوسط الحسابي العام 3بين جدول 
(، 13. 0( بانحراف معياري عام )13. 0المتوسط العام للُبعد ) الخبرة/ الفنية، إذ بلغ

أقوم بما يقترحه  ( والتي تنص على:"3وبدرجة ممارسة عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
. 0) وسط حسابي بلغعلي مديري المتالكه خبرة عالية" في المرتبة األولى بأعلى مت

( ونصها "لدى مديري تدريب عملي 50(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )59
(، تلتها في المرتبة الثالثة 30. 0متخصص في مجال عمله "بمتوسط حسابي بلغ )

( ونصها " لدى مديري خبره معرفية متنوعة الزمة ألداء العمل" بمتوسط 5الفقرة رقم )
أعتمد على مديري في حل ( ونصها" 55(، بينما جاءت الفقرة رقم )11. 0حسابي بلغ )

(. 95. 0" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )مشكالت العمل؛ ألن رأيه صائب
وقد تعزى هذه النتيجة أن طريقة اختيار افضل الكوادر البشرية للقيام بهذه الوظيفة، كما 

 االدارية والفنية قد مكنته من امتالك خبرهأن المدير نتيجة لتعدد مسئولياته ومهامه 
عالية استطاع من خاللها اكتساب ثقة الموظفين به، كما قد عزز من تراكم خبرات 
مدير المدرسة حصوله على البرامج والدورات التدريبي التي تقدمها له الوزارة في مجال 

درسة متخصصه كذلك قد تعزى إلى تعدد التخصصات المختلفة للمعلمين داخل ال
وبالتالي يصعب على مدير المدرسة االإمام بجميع المتطلبات الفنية لكل مادة، وهناء 
يأتي دور المشرف التربوي للمادة للقيام بهذه المهمة، باإلضافة إلى ذلك فإن الموظفين 
في المدرسة يدركون حجم األعمال اإلدارية الملقاة على عاتق المدير ولذلك يلجأون إلى 

التي تواجههم دون الرجوع إلى المدير إال في الحاالت المستعصية التي  حل المشكالت
 يجب أن يتدخل مدير المدرسة في حلها. 

2 : 
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  ُبعد سلطة المرجعية /سحر الشخصية
 9جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد سلطة المرجعية مرتبة تنازليا حسب 
 المتوسطات الحسابية

الرت
 بة

 الفقرات الرقم
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 عالية 04 .1 89 .3 مديري ذو شخصية محببة ومؤثرة 13 1
 عالية 09 .1 80 .3 استمتع بالتعامل مع مديري  14 2
 عالية 13 .1 72 .3 أعجب لمديري؛ ألنه يعامل الجميع بعدالة 15 0
 عالية 04 .1 71 .3 المدير الشخصيةيحب المعلمون خصال  16 3
 متوسطة 13 .1 49 .3 أطور عالقات شخصية مع مديري.  17 9
 متوسطة 27 .1 14 .3 أرغب أن أكون مشابها لمديري  18 6
 متوسطة 22. 1 29. 2 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد سلطة  المتوسط الحسابي العام 9بين جدول 
( بانحراف معياري عام 25. 0المتوسط العام للُبعد ) المرجعية /سحر الشخصية، إذ بلغ

( والتي تنص على: 50(، وبدرجة ممارسة متوسطة. حيث جاءت الفقرة رقم )52. 0)
. 0" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )محببة ومؤثرة شخصيةمديري ذو " 

" استمتع بالتعامل مع مديري  ( ونصها"53فقرة رقم )(، تلتها في المرتبة الثانية ال35
أعجب ( ونصها" 59(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )30. 0بمتوسط حسابي بلغ )

(، بينما جاءت الفقرة 15. 0" بمتوسط حسابي بلغ )لمديري، ألنه يعامل الجميع بعدالة
 تبة األخيرة بمتوسط حسابي" في المر أرغب أن أكون مشابها لمديري ( ونصها" 53رقم )
دقة اختيار القيادات التربوية التي تتميز وقد تعزى هذه النتيجة الى (. 53. 0بلغ )

بصفات شخصية مؤثرة وجذابة، وربما يعود ذلك إلى البرامج التدريبية التي يتلقاه مدير 
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على  رالمدرسة والتي تركز على تنمية قدراته ومهاراته الشخصية التي تمكنه من التأثي
قناعهم بآرائه ووجهات نظره، كذلك قد تعزى الى إدراك أفراد العينة بأن  اآلخيرين وا 
الهدف الرئيسي الذي يجمعهم بمدير المدرسة هو العمل الرسمي، وقد يتردد البعض في 

شخصية مع المدير خوفا من تفسيرها بقصد تحقيق مصالح خاصة تكون  عالقاتإقامة 
 اآلخرين في المؤسسة.على حساب العمل والزمالء 

  : ُبعد سلطة اإلكراه/ االجبار2
 :2جدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد سلطة اإلكراه مرتبة تنازليا حسب المتوسطات 
 الحسابية

الرت
 الفقرات الرقم بة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

1 23 
يستطيع مديري ان يوصي بإيقاف عالوتي إذا كان ادائي 

 لعملي غير مناسب. 
 متوسطة 25 .1 63 .3

2 22 
يستطيع مديري ان يوصي بعدم منحي الزيادة السنوية إذا كان 

 ادائي اقل من المستوى المحدد
 متوسطة 30 .1 44 .3

 متوسطة 08 .1 70 .2 يستطيع مديري إيقاع عقوبة قاسية بحقي إذا تجاهلت واجباتي 21 0

3 19 
يستطيع مديري اتخاذ اجراءات عقابية بحقي إذا أصبح 

 تأخيري من العمل عادة يومية
 ضعيفة 01 .1 28 .2

 ضعيفة 92 .0 25 .2 يستطيع مديري اتخاذ إجراءات ضبطية بحقي بسبب مخالفاتي 20 9
 متوسطة 52. 1 52. 9 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد سلطة  الحسابي العامالمتوسط  2بين جدول 
(، 32. 0( بانحراف معياري عام )32. 5المتوسط العام للُبعد ) اإلكراه/ اإلجبار، إذ بلغ

يستطيع ( والتي تنص على: " 50وبدرجة ممارسة متوسطة. حيث جاءت الفقرة رقم )
ولى " في المرتبة األغير مناسب مديري أن يوصي بإيقاف عالوتي إذا كان أدائي لعملي
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 ( ونصها"55(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )20. 0بأعلى متوسط حسابي بلغ )
يستطيع مديري أن يوصي بعدم منحي الزيادة السنوية إذا كان أدائي أقل من المستوى 

( ونصها 55(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )33. 0" بمتوسط حسابي بلغ )المحدد
ابي بلغ " بمتوسط حسإذا تجاهلت واجباتي بحقييستطيع مديري إيقاع عقوبة قاسية " 
يستطيع مديري اتخاذ إجراءات ضبطية ( ونصها" 50(، بينما جاءت الفقرة رقم)10. 5)

وقد تعزى (   59. 5" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )بحقي بسبب مخالفاتي
أن تقرير األداء السنوي للموظف يوجد به ما ينص ويشير إلى تلك هذه النتيجة إلى 

اإلجراءات التي يمكن لمدير المدرسة أن يوصي بها ضمن التقرير وقد تقر اللجنة 
لى وجود إجراءات إدارية متسلسلة يجب أن  المختصة بهذه التوصيات وتعمل بها، وا 

ان على الموظف وذلك لضميتبعها مدير المدرسة في حالة تطلب األمر تطبيق عقوبة 
 العدالة واالنصاف وحتى يتأخذ القانون مجراه الصحيح. 

   : ُبعد سلطة المكافاة/ الثوابية5
 :1جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد سلطة المكافأة مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجة 
 الممارسة

 عالية 07 .1 77 .3 إذا بذلت جهد إضافيًا فإن مديري يأخذ ذلك بعين االعتبار في تقيمي السنوي.  25 1

 متوسطة 16 .1 52 .3 يستطيع مديري أن يوصي ألصحاب اإلنجاز المتميز بالحوافز 26 2

 متوسطة 10 .1 36 .3 يستطيع مديري توفير فرص التطوير للمعلمين 24 0

 متوسطة 26 .1 72 .2 يستطيع مديري أن يوصي بترقيتي إذا كان أدائي فوق المتوسط  27 3

 ضعيفة 27 .1 32 .2 يمتلك مديري سلطة منحي عالوة ليزيد من أدائي بمستوى جيد  29 9

 ضعيفة 26 .1 29 .2 يمتلك مديري سلطة منحي عالوة أضافية إذا قمت بعملي بإتقان 28 6

 متوسطة 29. 1 11. 2 المتوسط الحسابي العام  
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واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد سلطة  المتوسط الحسابي العام 2بين جدول 
. 0( بانحراف معياري عام )00. 0المتوسط العام للُبعد ) المكافأة/ الثوابية، إذ بلغ

إذا ( والتي تنص على:" 59(، وبدرجة ممارسة متوسطة. حيث جاءت الفقرة رقم )525
في المرتبة  "بذلت جهد إضافيًا فإن مديري يأخذ ذلك بعين االعتبار في تقيمي السنوي 

( 52(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )11. 0األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )
ط حسابي " بمتوسصحاب اإلنجاز المتميز بالحوافزيستطيع مديري أن يوصي أل ونصها"
يستطيع مديري توفير ( ونصها " 53(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )95. 0بلغ )

( 53(، بينما جاءت الفقرة رقم)02. 0" بمتوسط حسابي بلغ )فرص التطوير للمعلمين
مرتبة " في الاضافية إذا قمت بعملي بإتقان عالوةيمتلك مديري سلطة منحي ونصها" 

إدراك مدير المدرسة وقد تعزى هذه النتيجة الى (. 55. 5األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )
بأن تلك الممارسات من شأنها أن تحفز الموظفين المجيدين وترفع من مستوى دافعيتهم 

ب عدم ي العمل، وبسبللعمل واإلنجاز واالستمرار في بذل المزيد من العطاء والتفاني ف
منح مدير المدرسة صالحية للقيام بهذه اإلجراءات وفق قانون الخدمة المدنية المعمول 
به في وزارة التربية والتعليم وذلك نتيجة لعدم توفر االعتمادات المالية الالزمة التي يمكن 

 للمدير بموجبها القيام بتلك الممارسات بهدف تعزيز الموظفين. 
 ئج المتعلقة بالسؤال الثاني، ونصه:ثانيا: النتا

" ماااا مساااتوى دافعياااة اإلنجااااز لااادى معلماااي مااادارس التعلااايم األساساااي فاااي 
 محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان"؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  
تعليم دى معلمي مدارس المستوى دافعية اإلنجاز ل المعيارية لتقديرات عينة الدراسة حول
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دافعية  حسب أبعاد مقياسالباطنة في سلطنة عمان  جنوباألساسي في محافظة 
 اإلنجاز لدى المعلم والمقياس ككل، والجدول التالي يوضح ذلك. 

 3جدول 
إلنجاز ا  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات افراد الدراسة على أبعاد مقياس دافعية

 لدى المعلم مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  األبعاد الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 53 .0 01 .4 ُبعد إدراك الزمن 5 1

 عالية 59 .0 95 .3 ُبعد األداء 0 5

 عالية 64 .0 87 .3 ُبعد المثابرة 3 0

 عالية 56 .0 82 .3 ُبعد الطموح 1 3

 عالية 64 .0 80 .3 ُبعد التنافس 9 9

 عالية 50 .0 89 .3 مقياس دافعية اإلنجاز لدى المعلم  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات عينة الدراسة  3بين جدول 
مستوى دافعية اإلنجاز لدى معلمي مدارس التعليم األساسي في محافظة جنوب حول 

 ،الباطنة في سلطنة عمان حسب أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز لدى المعلم والمقياس ككل
( 05. 3ُبعد إدراك الزمن، بأعلى متوسط حسابي بلغ ) األولىحيث جاء في المرتبة 

ُبعد األداء، بمتوسط حسابي بلغ  (، تاله في المرتبة الثانية90. 0وانحراف معياري )
تاله في المرتبة الثالثة ُبعد المثابرة، بمتوسط  (،95 .0( وانحراف معياري )59. 0)

(، فيما جاء في المرتبة األخيرة ُبعد 23. 0( وانحراف معياري )31. 0حسابي بلغ )
(، وبلغ المتوسط 23. 0( وانحراف معياري )30. 0التنافس، بمتوسط حسابي بلغ )
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( وبمستوى تقدير 90. 0(، بانحراف معياري عام )35. 0الحسابي العام للمقياس ككل )
 عال في دافعية اإلنجاز لدى المعلمين. 

عوامل مصدرها الضبط الداخلي للمعلمين أفراد عينة  وقد تعزى هذه النتيجة إلى 
ختيارهم ا الدراسة فهم يمتلكون قدرات ومهارات شخصية تدفعهم لإلنجاز في العمل وقد تم

نة ومعرفية تؤهلهم لممارسة هذه المه شخصيةلهذه الوظيفة؛ ألنهم يتمتعون بقدرات 
الشريفة، باإلضافة إلى أن الدافعية لإلنجاز في العمل يمثل تعبيرا صادقا لتطبيق تعاليم 
اإلسالم في إتقان العمل وأداء الواجب على أكمل وجه، وهو يمثل أحد صور الوالء 

للوطن، كما قد يكون للعوامل الخارجية التي تتصل ببيئة العمل والمجتمع والوفاء والحب 
دور في رفع مستوى دافعية اإلنجاز لدى المعلمين كونهم يقومون بالعديد من المهام مثل 
التدريس ومتابعة مستويات الطلبة وحل مشكالتهم االكاديمية. وقد اتفقت نتيجة هذه 

( التي 5059؛ والشرفاء، 5052جني وشاهين،الدراسة مع نتائج دراسة كل من )الد
 دافعية اإلنجاز لدى المعلمين كانت عالية. أكدت على أن مستوى 

هذا السؤال حسب كل بعد من أبعاد الدراسة وذلك  نتائجوفيما يأتي سيتم مناقشة 
 كما يلي:

  : ُبعد الطموح1
 :5جدول 

 ةالطموح، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابيالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد 

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 74 .0 05 .4 فشل في تحقيق اهدافي أفكر بطريقة أخرى بديلة لتحقيقهاأعندما  2 1
 عالية 85 .0 05 .4 أمتلك الكثير من اآلمال والطموحات التي اسعى لتحقيقها 3 2
 عالية 81 .0 95 .3 أقوم بأي عمل متوقع مني مهما كلفني ذلك من جهد 1 3



 مديري 

424244 

 

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 74 .0 93 .3 أستطيع إيجاد الحلول للمصاعب التي تعترض حياتي 4 4
 عالية 88 .0 81 .3 إنني دائم التخطيط إلنجازات جديدة 5 5
 متوسطة 15 .1 14 .3 وضعي الحالي في العمل يحتاج الى تحسين 6 6
 عالية 52. 1 59. 2 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد  المتوسط الحسابي العام 5بين جدول  
(، وبمستوى 92. 0( بانحراف معياري عام)35. 0المتوسط العام للُبعد ) الطموح، إذ بلغ

عندما أفشل في تحقيق  ( والتي تنص على:"5دافعية عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
أهدافي أفكر بطريقة اخرى بديلة لتحقيقها" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ 

( ونصها" أمتلك الكثير من اآلمال 0(، تلتها في المرتبة الثانية الفقرة رقم )09. 3)
 (، تلتها في المرتبة09. 3والطموحات التي أسعى لتحقيقها" بمتوسط حسابي مكرر بلغ )

( ونصها " أقوم بأي عمل متوقع مني مهما كلفني ذلك من جهد" 5الثالثة الفقرة رقم )
وضعي الحالي في ( ونصها" 2(، بينما جاءت الفقرة رقم)59. 0بمتوسط حسابي بلغ )

(. وقد تعزى 53. 0" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )العمل يحتاج الى تحسين
ى ينة )المعلمين( يعتبرون من الفئة المثقفة والمتعلمة وهم علهذه النتيجة إلى أن أفراد الع

درجة كبيرة من الثقة بالنفس وتحمل المسئولية، وربما ساعد على ذلك ما تقدمه وزارة 
التربية من فرص متعددة للمعلمين للحصول على الترقية الوظيفية أو المنافسة على 

لى إدراك أفراد العينة بأنه  يجب عليهم تطوير مهاراتهم وقدراتهم المنح الدراسية، وا 
ومعارفهم بصورة مستمرة، وبما يتواكب مع مستجدات العملية التعليمية وخاصة أن طبيعة 
عملهم تملي عليهم ذلك فالمعلم يشكل المرجع األساسي لطالبه، وهذا يدفعه ألن يكون 
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يتمكن من  حتى أكثر خبرة ودراية بالمنهج الدراسي واإللمام بجميع المستجدات التربوية
 تقديم الخبرات والمعارف التي يحتاجها طالبه. 

   : ُبعد إدراك الزمن9
 50جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات ُبعد إدراك الزمن، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 70 .0 39 .4 يمر الوقت سريعا عندما أكون مشغوال في عملي 8 1
 عالية 73 .0 22 .4 أحرص دائما على أن يكون وقت العمل في مقدمة اهتماماتي 7 2
 عالية 79 .0 00 .4 ادائي لعملي في وقته المحدد.  12 3
 عالية 86 .0 95 .3 على الفور إذا دعيت لمهمه ما أثناء العمل فأنني أعود إلى عملي 9 4
 عالية 99 .0 80 .3 مستقبلي غير مرهون بظروف الحظ والصدفة.  10 5
 عالية 87 .0 68 .3 تمر األيام حافلة باإلنجازات.  11 6
 عالية 52. 1 11. 2 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد  المتوسط الحسابي العام 50بين جدول 
(، 90. 0( بانحراف معياري عام)05. 3المتوسط العام للُبعد ) إدراك الزمن، إذ بلغ

يمر الوقت سريعا  ( والتي تنص على:"3وبمستوى دافعية عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
(، 05. 3عندما أكون مشغوال في عملي" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )

( ونصها" أحرص دائما على أن يكون وقت العمل 1رقم ) لفقرةاتلتها في المرتبة الثانية 
(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم 55. 3في مقدمة اهتماماتي" بمتوسط حسابي بلغ )

(، بينما 00. 3( ونصها " أدائي لعملي في وقته المحدد" بمتوسط حسابي بلغ )55)
ط " في المرتبة األخيرة بمتوسنجازاتتمر األيام حافلة باإل( ونصها "55جاءت الفقرة رقم)

(. وقد تعزى هذه النتيجة إلى طبيعة عمل المعلم وازدحام جدوله 23. 0حسابي بلغ )
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باألعمال المختلفة سواء داخل غرفة الصف أو خارجها وهذا يشعره بمرور الوقت سريعا، 
لى األمانة واإلخالص في تأدية الواجب الوظيفي وهذا يتحقق من خالل حسن ارة إد وا 

الوقت، كما أن المعلم يمثل قدوة لطالبه فالتزامه بالوقت وحرصه عليه يترك صورة 
لى ما يالحظه المعلمون من خالل تنمية مهارات وقدرات  وانطباع حسن عن المعلم، وا 
الطلبة المعرفية والسلوكية والتقدم في مستوى التحصيل الدراسي والذي تظهر نتيجته في 

  نهاية كل عام دراسي.
  : ُبعد األداء2

 :55جدول 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد األداء، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 68 .0 29 .4 أبذل ما بوسعي لكي أحقق اهدافي 13 1
 عالية 65 .0 12 .4 أتحمل وأواجه المصاعب التي تواجهني في أداء عملي 16 2

أنا غير متهاون في إنجاز مسؤوليات وأن كانت الظروف المحيط  14 0
 تسمح بالتهاون 

 عالية 80 .0 07 .4

 عالية 77 .0 94 .3 كلما حققت هدفه وضعت لنفسي أهدافا أخرى مستقبلية.  15 3
 عالية 76 .0 93 .3 إدخال تعديالت مهمة لصالح العملأسعى دائما إلى  17 9

أحرص على االشتراك في المسابقات ذات الصلة بمجاالت  18 6
 اهتماماتي باستمرار

 متوسطة 06 .1 32 .3

 عالية 52. 1 25. 2 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد  المتوسط الحسابي العام 55بين جدول 
(، وبمستوى 95. 0( بانحراف معياري عام)59. 0المتوسط العام للُبعد ) إذ بلغ األداء،

أبذل ما بوسعي لكي ( والتي تنص على:" 50دافعية عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
(، تلتها في المرتبة 55. 3" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )احقق اهدافي

 "تحمل واوجه المصاعب التي تواجهن في أداء عمليأ ( ونصها"52الثانية الفقرة رقم )
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أنا ( ونصها " 53(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )55. 3بمتوسط حسابي بلغ )
بمتوسط  "غير متهاون في إنجاز مسؤوليات و أن كانت الظروف المحيط تسمح بالتهاون 

على االشتراك في أحرص ( ونصها" 53(، بينما جاءت الفقرة رقم)01. 3حسابي بلغ )
سابي " في المرتبة األخيرة بمتوسط حالمسابقات ذات الصلة بمجاالت اهتماماتي باستمرار

 المعلمين بطبيعة عملهم وما تتطلبهوقد تعزى هذه النتيجة الى معرفة (. 05. 0بلغ )
هذه المهنة الشريفة من صبر وتحمل وتضحية نتيجة ألنهم يتعاملون مع شريحة مختلفة 

من األبناء وكل طالب له صفاته الخاصة وخصائصه المعرفية والوجدانية  ومتنوعة
والسلوكية المختلفة عن اآلخر، هذا باإلضافة إلى تعدد األعمال والمهام المرتبطة بوظيفة 
المعلم مما قد يشكل ضغطا وعبئا عليه، وانشغال المعلمين وتعدد األعمال والمهام الملقاة 

والتحضير للحصة الدراسية ومتابعة أعمال الطلبة  على عاتقهم كعملية االعداد
 واإلشراف. 

  : ُبعد المثابرة2
 :55جدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد المثابرة، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 71 .0 28 .4 إنني مجتهد ومثابر في عملي كمدرس.  19 1
 عالية 73 .0 18 .4 إنني فخور بما أمتلك من كفايات مهنية.  20 2
 عالية 80 .0 97 .3 كلما وجدت العمل الذي أقوم به صعبا يزداد إصراري على إنجازه.  21 0
 عالية 88 .0 78 .3 اختار األعمال التي تتسم بروح التنافس والتحدي.  22 3
 متوسطة 98 .0 54 .3 أرفض االعتماد على الرأي القائل: " كن أو ال تكن". باستمرار 23 9
 متوسطة 92 .0 47 .3 أستطيع أداء العمل نفسه لساعات طويلة دون الشعور بالملل.  24 2
 عالية 22. 1 54. 2 المستوى العام  
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واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبعد  المتوسط الحسابي العام 55بين جدول 
(، وبمستوى 23. 0( بانحراف معياري عام)31. 0المتوسط العام للُبعد ) المثابرة، إذ بلغ

إنني مجتهد ومثابر في ( والتي تنص على: " 55دافعية عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
تلتها في المرتبة (، 53. 3" في المرتبة األولى بأعلى متوسط حسابي بلغ )عملي كمدرس

ابي " بمتوسط حسأنني فخور بما أمتلك من كفايات مهنية ( ونصها"50الثانية الفقرة رقم )
كلما وجدت العمل ( ونصها " 55(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )53. 3بلغ )

(، بينما 51. 0" بمتوسط حسابي بلغ )إنجازهالذي أقوم به صعبا يزداد إصراري على 
أستطيع أداء العمل نفسه لساعات طويلة دون الشعور  ( ونصها"53الفقرة رقم)جاءت 
 (. 31. 0" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )بالملل. 

يمان المعلمين بوظيفتهم وشعورهم بأن طبيعوقد تعزى هذه النتيجة إلى  ة اقتناع وا 
لمهام  ناء تأديتهمعملهم كمعملين تحتم عليهم مواجهة بعض العقبات والصعوبات أث

عملهم وخيارهم المفضل هو المثابرة واالجتهاد لمواجهة تلك العقبات والتغلب عليها، 
وهذا يضفي على عملهم طابع الحماس والدافعية ويشعرهم بالسعادة والرضا الذاتي عن 

لى الكفايات المهنية التي يمتلكها المعلمين نتيجة لتأهيلهم ودراستهم قبل الخد ة مأدائهم، وا 
 باإلضافة إلى ما تقدمه لهم الوزارة من دورات وبرامج تدريبية بعد الخدمة. 
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   : ُبعد التنافس5
 :50جدول

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات بُعد التنافس، مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط  الفقرات الرقم الرتبة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى 
 الدافعية

 عالية 67 .0 15 .4 أسعى دائما للقيام بما وعدت به.  25 1
 عالية 70 .0 99 .3 أستطيع إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهن في العمل.  26 2
 عالية 81 .0 87 .3 أستعد دائما أداء األعمال الصعبة التي تتطلب مجهودا في تحقيقها.  27 0
 عالية 85 .0 85 .3 أجتهد دائما ألتفوق على من أعمل معهم.  28 3
 متوسطة 89 .0 52 .3 أختار القيام بالمهام والمسؤوليات الصعبة في العمل.  29 9
 متوسطة 99 .0 39 .3 أبحث دائما عن الدخول في التحديات مع اآلخرين.  30 6
 عالية 22. 1 51. 2 المستوى العام  

واالنحراف المعياري العام لفقرات ُبُبعد  المتوسط الحسابي العام 50بين جدول 
(، وبمستوى 23. 0( بانحراف معياري عام)30. 0المتوسط العام للُبعد ) التنافس، إذ بلغ

أسعى دائما للقيام بما ( والتي تنص على:" 59دافعية عالية. حيث جاءت الفقرة رقم )
(، تلتها في المرتبة 59. 3حسابي بلغ ) " في المرتبة األولى بأعلى متوسطوعدت به

 "أستطيع إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهني في العمل ( ونصها"52الثانية الفقرة رقم )
أستعد ( ونصها " 51(، تلتها في المرتبة الثالثة الفقرة رقم )55. 0بمتوسط حسابي بلغ )

. 0غ )بمتوسط حسابي بل" دائما أداء األعمال الصعبة التي تتطلب مجهودا في تحقيقها
أبحث دائما عن الدخول في التحديات مع ( ونصها" 00(، بينما جاءت الفقرة رقم)13

وقد تعزى هذه النتيجة الى (. 05. 0" في المرتبة األخيرة بمتوسط حسابي بلغ )اآلخرين
 اثقة المعلمين بأنفسهم وبرسالتهم، كما أنهم يمثلون القدوة لدى طالبهم وبالتالي دائما م

يثبتون لهم أنهم على قدر كبير من تحمل المسئولية والوفاء بالوعد، ولنتيجة تراكم خبرات 
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حساسه بان واجبه داخل المدرسة ال  المعلم، وكذلك يمكن أن يكون ناتجا عن شعور وا 
نما يمتد إلى أبعد من ذلك حيث تصادفه بصورة تكاد  يقتصر على مجرد التدريس وا 

والمشاكل في المدرسة وبالتالي ال بّد من توظيف خبراته يومية العديد من المواقف 
لى أن المعلم يدرك بأن الدخول في  العلمية والتربوية في إيجاد الحلول المناسبة لها، وا 
التحديات مع اآلخرين ألجل منافسة الزمالء سوف يشكل ضغطا وقلقا لديه، كما أن 

ن من الحساسية أو التنافر بيهذه الممارسات تؤثر في بيئة العمل؛ ألنها توجد نوع 
 الزمالء، وتخلق بيئة تتصف بالتوتر والقلق. 

 ثالثًا: النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث، ونصه:

" هل هناك عالقة دالة إحصائيا بين مصادر السلطة التي يمارسها مديرو المدارس 
 ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان؟"

( Pearsonتم استخراج معامل االرتباط بيرسون) عن هذا السؤال، لإلجابة  
طبيعة العالقة بين مصادر السلطة التي يمارسها مديرو المدارس ودافعية اإلنجاز لمعرفة 

ح يوض التالي، والجدول، لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان
 ذلك. 
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 :53جدول 
بين مصادر السلطة التي يمارسها مديرو المدارس ودافعية للعالقة ( Pearsonبيرسون)معامل االرتباط 

 اإلنجاز لدى المعلمين في محافظة جنوب الباطنة
 

أبعاد مقياس 
مصادر سلطة 

 المدير

 أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز لدى المعلم 
المقياس 

إدراك  الطموح عالقة االرتباط ككل
 الزمن

 التنافس المثابرة األداء

سلطة القانون 
 / الشرعية

 **299**  .335**  .316**  .307**  .331**  .372.  (rمعامل بيرسون )
 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 الداللة االحصائية

سلطة 
 الخبرة/الفنية

 **249**  .314**  .246**  .262**  .270**  .313.  (rمعامل بيرسون )
 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 االحصائيةالداللة 

السلطة 
 المرجعية

 **281**  .325**  .306**  .302**  .313**  .358.  (rمعامل بيرسون )
 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 الداللة االحصائية

سلطة اإلكراه 
 /اإلجبار

-113.  (rمعامل بيرسون )
** 

 .146-
**  .073-  .050-  .094-*  .110-

** 
 008 .0 022 .0 22 .0 078 .0 000. 0 006 .0 الداللة االحصائية

 **239**  .286**  .292**  .280**  .283**  .324.  (rمعامل بيرسون ) سلطة المكافأة
 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 الداللة االحصائية

 **319**  .381**  .334**  .325**  .349**  .400.  (rبيرسون )معامل  المقياس ككل
 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 000. 0 الداللة االحصائية

 (α≤0. 05)* دالة عند مستوى الداللة          (α≤0. 01)** دالة عند مستوى الداللة 

 .α≤0)وجود عالقة ارتباط دالة إحصائيا عند مستوى الداللة  53بين جدول 
بين مصادر السلطة التي يمارسها مديرو المدارس ودافعية اإلنجاز لدى المعلمين ( 01

في محافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان؛ وتجدر اإلشارة إلى أن قيمة معامل 
االرتباط بشكل عام خطية موجبة بين المقياسين، وذات عالقة طردية؛ وهذا يعني أنه 

في محافظة جنوب الباطنة لمصادر سلطة  كلما مارس مديرو مدارس التعليم األساسي
المدير بأبعادها زادت دافعية اإلنجاز لدى المعلمين في مدارسهم، وبالرغم من هذا 
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االرتباط الوثيق بين المتغيرين؛ ممارسة مصادر سلطة المدير ودافعية اإلنجاز لدى 
ر سلطة حد مصادالمعلمين إال أن قيم معامل االرتباط بين ُبعد سلطة اإلكراه /اإلجبار كأ

مدير المدرسة وأبعاد مقياس دافعية اإلنجاز لدى المعلم جاءت سالبة وذات عالقة 
عكسية؛ وهذا يعني أنه كلما زادت ممارسة مدير المدرسة لسلطة اإلكراه/ اإلجبار قّلت 

 دافعية إنجاز المعلمين لديه.  

دى السلطة لوبالنظر إلى قيم معامالت االرتباط الخطي في باقي أبعاد مصادر 
مدير المدرسة ذات العالقة الخطية الموجبة مع أبعاد مقياس دافعية اإلنجاز لدى 
المعلمين، نجد أن ُبعد سلطة القانون/ الشرعية هو أكثر األبعاد ارتباطا بدافعية اإلنجاز 
لدى المعلمين، في حين أن ُبعد سلطة الخبرة/الفنية هو أقل األبعاد ارتباطا بدافعية 

 لدى المعلمين.اإلنجاز 

وقد تعزى هذه النتيجة ما تمتاز به تلك المصادر من ميزات وخصائص تعمل 
على دعم التفاعل واالنسجام والتوافق والمشاركة بين المدير والمعلمين، وكذلك التأثير 
عليهم بطريقة إيجابية مما ينتج عنه سيادة بيئة ومناخ مواتي للعمل ودافع لإلنجاز لدى 

ما يستخدم المدير سلطة المكافأة يشعر المعلم بمدى تقدير المدير له المعلمين، فعند
واهتمامه بما يقدمه، وكذلك إذا استخدم المدير سلطة القانون أو الشرعية يدرك المعلم 
أن المدير على بينه ومعرفة بالجانب التشريعي أو القانوني ويبتعد عن التخبط أو 

يكون المعلمين على ثقة في اإلجراءات اإلدارية العشوائية في اتخاذ القرارات وبالتالي 
 .التي تصدر من المدير

كما أن امتالك المدير لمقومات وخصائص الشخصية المحببة )سلطة مرجعية( 
فان ذلك يساعد على تنمية العالقات اإلنسانية والشخصية ويؤدي إلى إثارة اإلعجاب 
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يوظف خبرته )سلطة الخبرة(  وزيادة التعلق العاطفي بالمدير، كما أن المدير الذي
كمصدر للسلطة يستطيع بذلك أن يكتسب ثقة المعلمين وطاعتهم له نظرا لما يتمتع به 
من معرفة دقيقة وتميز في مجال العمل، ولذلك فان ممارسة مدير المدرسة لتلك المصادر 
من السلطة وتوظيفها بإيجابية يعني وجود بيئة عمل مريحة تتصف بسيادة العالقات 

إلنسانية الحميدة والتعاون والثقة وتبادل االحترام والتقدير وهذا يبعث الراحة والطمأنينة ا
 لدى المعلمين ويقود الى رفع مستوى دافعيتهم لإلنجاز. 

م( والتي 5059وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليها دراسة الشرفاء )
راع التنظيمي مجتمعة لدى أظهرت وجود عالقة ارتباط موجبة بين أساليب إدارة الص

مديري المدارس الثانوية في عمان ومستوى دافعية اإلنجاز لدى المعلمين، ودراسة 
م( والتي كشفت وجود عالقة ذات داللة إحصائية موجبة بين 5053سميرات ومقابلة )

درجة ممارسة مديري المدارس الثانوية الخاصة في محافظة العاصمة عمان للقيادة 
( والتي توصلت 5053ستوى دافعية المعلمين، ودراسة أبو سمرة وحمارشة )التحويلية وم

إلى وجود عالقة ارتباطية مرتفعة وايجابية ودالة إحصائيا بين متوسطات دافعية اإلنجاز 
 لدى المعلمين وتقديراتهم للممارسات القيادية لمديريهم في مدارس محافظة رام الله والبيرة.
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 التوصيات:

 الدراسة الحالية من نتائج، توصي الدراسة باآلتي: إليهبناء على ما توصلت 

العمل على تطوير مهارات مديري المدارس وقدراتهم لممارسة مصادر السلطة  -
بإيجابية، ويمكن تحقيق ذلك من خالل منحهم فرص للتطوير المهني، وتقديم التعزيز 

 المادي والمعنوي لهم. 
ممارسة مصادر السلطة االيجابية التي ظهرت في الدراسة العمل على تعزيز ضرورة  -

والمتعلقة بسلطة القانون، سلطة الخبرة، السلطة المرجعية، سلطة المكافأة وذلك 
 لعالقتها اإليجابية بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين. 

ضرورة إعادة النظر في الممارسات المتصلة بسلطة اإلكراه / اإلجبار وذلك لعالقتها  -
 بية بدافعية اإلنجاز لدى المعلمين. السل

العمل على منح مدير المدرسة صالحيات أكثر وخاصة فيما يتعلق بإمكانية منح  -
المعلمين المجيدين الحوافز التشجيعية والترقيات المادية والوظيفية والتي بدورها ترفع 

 من مستوى دافعية اإلنجاز لديهم. 
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 المراجع
 أوال: المراجع االعربية

. عمان: دار المسيرة للنشر اإلدارة التربوية(. 5002حسان، حسن والعجمي، محمد. )
 والتوزيع. 

مصادر السلطة مديري المدارس المرحلة الثانوية ودرجة (. 5053الخضر، علي )
المعلمين ومشرف اإلدارة المدرسية بمحافظة  ن وجهة نظرممارستهم لها م

 ، جامعة أم القرى. رسالة ماجستير غير منشورة. جدة

النمط القيادي للمديرين وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى معلمي (. 5050رابح، شرقي. )
 جامعة منتوري قسنطنية.  رسالة ماجستير غير منشورة،. المرحلة االبتدائية

م( بعنوان "مصادر سلطة مديري المدارس الثانوية 5050السعود، راتب والعساف، ليلى )
لمجلة اردن وعالقتها بمركز الضبط لدى معلمي تلك المدارس". الحكومية في األ

 . 39-50(،5)2، األردنية في العلوم التربوية

أساليب إدارة الصراع التنظيمي لدى مديري (. 5059الشرفاء، نهى على طالب. )
المدارس الثانوية في عمان وعالقتها بمستوى دافعية اإلنجاز لدى المعلمين. 

 ، الجامعة الهاشمية. منشورة رسالة ماجستير غير

مستوى استخدام مصادر السلطة وأثرها في التكيف التنظيمي (. 5059الشمري، سلوى)
 ،رسالة ماجستير غير منشورةبمدينة حائل.  لدى مديرات المدراس الثانوية 

 جامعة ام القرى. 
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األنماط القيادية السائدة لدى مديري المدارس (. 5001العجمي، هيف منصور )
للمعلمين في دولة الكويت من وجهة لمتوسطة وعالقتها بتفويض السلطة ا

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة الشرق األوسط، األردن. نظر المعلمين

(. مصادر السلطة لدى مديري المدارس الثانوية في األردن وفقًا 5009العساف، راتب)
 . 09-50(، 0)03 مجلة دراسات الجامعة األردنية،لتصنيف فرنش ورافن. 

السلوك التنظيمي في إدارة (. 5009فليه، فاروق عبده والسيد محمد عبد المجيد )
 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. المؤسسات التعليمية

فاعلية الدور االجتماعي لمديري المدارس (. 5050المطيري، محمد صنهات. )
ية، جامعة عمان العرب ير غير منشورة،رسالة ماجست. الثانوية في دولة الكويت

 األردن. 
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