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التحصيل  في تدريس الرياضيات في التعلم الخماسية دورة استراتيجية استخدام أثر

 األساسي في األردن العاشر الصف طلبة اإلبداعي لدى التفكير مهارات وتنمية

 )*( محمد عبد الوهاب هاشم حمزةد.
 

 02/9/8102تاريخ القبول                          82/3/8102تاريخ االستالم 
 ملخصال

 فيفي تدريس الرياضيات  الخماسية التعلم دورة استراتيجيةتقصي أثر  إلىهدفت هذه الدراسة    
تكونت  .األساسي في األردن العاشر الصف طلبة اإلبداعي لدى التفكيرمهارات  تنميةالتحصيل و 

عينة  ّسمتق  من مدرسة في مدينة عّمان، وقد  تم اختيارهم عشوائيا   ( طالبا  23عينة الدراسة من )
 دورة التعلم استراتيجيةدرست باستخدام  ، ( طالبا  48الدراسة إلى مجموعتين: تجريبية تكونت من )

( طالبا  درست باستخدام الطريقة االعتيادية، ولتحقيق 45، واألخرى ضابطة تكونت من )الخماسية
 دورة التعلم اتيجيةاستر دليل المعلم ومذكرات التحضير وفق  بإعدادأهداف الدراسة قام الباحث 

( فقرة من نوع االختيار من متعدد، واختبارا  81، كما استخدم اختبارا  تحصيليا  تكون من )الخماسية
إحصائية  داللة ذات فروق أشارت النتائج إلى وجود ( فقرات.9من ) تألف اإلبداعيلمهارات التفكير 

(α≤1013) اإلبداعيدي وفي اختبار التفكير التحصيل البع اختبار درجات الطلبة في متوسط بين 
 استراتيجيةوقد أوصت الدراسة بتدريب المعلمين على توظيف  التجريبية، البعدي لصالح المجموعة

 في تدريس الرياضيات. الخماسية دورة التعلم
، الصف اإلبداعي، التحصيل، مهارات التفكير الخماسية دورة التعلم استراتيجية :المفتاحيةالكلمات 
 األساسي. العاشر

                                                 
 معة اإلسراء./ جاكلية العلوم التربوية / أستاذ مشارك *()
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The Effect of Using Quintet Learning Cycle Strategy in Teaching 

Mathematics on the Achievement and Improving Creative Thinking 

Skills for Tenth Grade Students in Jordan 
Abstract 

 The purpose of this study was to identify the effect of using quintet learning 

cycle Strategy in teaching Mathematics on the achievement and improving 

creative thinking skills for tenth grade pupils in Amman compared to the 

ordinary teaching method. A total of (85) randomly selected student 

participated in the study, distributed into two groups: experimental group of 

(43) students and control group of (42) students. The researcher prepared 

teacher guide and lesson plans. The study utilized an achievement test of 

(20) multiple choice questions, and creative thinking skills test of (9) 

questions. The findings showed that there is a statistically significant 

graders’ achievement in mathematics and in th ≤0.05) in 10αdifference (

creative thinking skills due to the  teaching method, in favor of the learning 

cycle. The researcher recommends training teachers to use quintet learning 

cycle strategy in teaching mathematics. 

Key Words: Quintet learning Cycle Strategy, Achievement, Creative 

Thinking Skills, Tenth Grade Students  
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 المقدمة واإلطار النظري: 

حتى يتمكن المتعلم من مهاراته،  وصقل التفكير تعليمب الحديثة التربية اهتمت    

 ؛يها في تحقيق النجاح الذي يرنو إليهلتوظيف المعارف والمعلومات التي يحصل ع

 يقاس يعد لم إذ؛ حياة الشعوب والمجتمعات في عنها غنى ال ضرورة التفكير ألن ذلك

 منها يستفاد عقول حوزتها من في بما بل فحسب، طبيعية ثروات من تملكه بما رصيدها

 التكنولوجية والمعلوماتية للتغيرات استيعابها ومدى ،وتطويرها المعرفة صياغة في

 المستجدات مع التكيف بإمكانهم أفراد ضرورة إعداد فرض مام المذهلة الحاصلة،

استراتيجيات التدريس بما ينمي مهارات  تطوير خالل من إال يتأتى وهذا لن العلمية،

 .لطلبةلدى ا التفكير

 الرعاية تلقى التي التربوية القضايا من التفكير تنمية قضية أصبحت هنا ومن     

على  يقتصر التربوية العملية هدف يعد لم إذ ؛التربوية الحديثة النظم واالهتمام عند

 قدراتهم على تنمية إلى تعداها بل بها، لهمعقو  وملء والحقائق المعارف الطلبة إكساب

يفكر  يتعلم وكيف كيف الطالب تعليم مبدأ على يقوم التعليم وأصبح السليم، التفكير

 .(8108؛ نجم، 8105)الصباغ، 
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 وتراكم العقلي والنمو بالتدريب تتطور مهارة بصفته اإلبداعي التفكير إلى وينظر     

 مواقف إلى المتعلم خضوع من بد ال بل صدفة، أو فراغ من يحدث ال فهو الخبرة، ولذا

)المجالي،  المختلفة بمستوياته التفكير اإلبداعي لديه تنمي ومتعددة هادفة ويةوأنشطة ترب

 التي التربوية الفرص جميع توفير على العمل بمكان الضرورة من ولهذا فإنه (،8106

 ،لذلك المتاحة الوسائل جميع تباعوا   الطلبة، لدى اإلبداعي التفكير على تنمية تساعد

 وأساليب تدريس طرائق تباعبإ أو التعليمية وموادها الرياضيات بتطوير مناهج سواء

 .حديثة تقويم

تعليم الرياضيات  في فاإلبداع لرياضيات،لتنمية اإلبداع من األهداف الرئيسة  تعد     

 ولها ،توليد معلومات وأفكار رياضية تتسم بالجدة واألصالة على القدرة هو وتعّلمها

 يبدأ اإلبداع تنمية إن .(8105)أبو عطا،  للطالب األقل بالنسبة على قيمة مفيدة

ما أحسن توفير  إذاف ،أنشطة مبدعة في واالندماج األفكار توليد على الطلبة بتشجيع

في تنمية  تعّلم الرياضيات يساعد فسوفوالمناخ المبدع  ،والمعلم ،البيئة المناسبة

 (.823: 8114لدى الطلبة )عبيد،  اإلبداعيمهارات التفكير 
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 المتعلم لدى العملية والمهارات التفكير بين االستراتيجيات التي تهتم بتنمية ومن     

 خالل ومن ،الخماسية التعلم دورة استراتيجيةالطلبة  يتعلم بها التي الكيفية مع وتنسجم

 التي والبحث، ،والتنقيب ،واالستقصاء ،التحري بعملية أنفسهم الطلبة يقوم الدورة هذه

 .(8106البنائية )المجالي،  النظرية إلى ادا  استن التعلم إلى تؤدي

 مراحل هي: ثالث في البداية من الخماسية التعلم دورة استراتيجيةتكونت      

 كاربلس عليها ، وأدخل(8100)الجوعاني،  التطبيقو للمفهوم،  التوصلو الستكشاف، ا

(Karplusعام )(0924) مشروع  من بوصفها جزءا   ظهرت إذ ؛التعديالت بعض

 الواليات(كاليفورنيا جامعة قدمته الذي المرحلة االبتدائية في العلوم والرياضيات طويرت

، االكتشاف مرحلة :هي مراحل أربع من تتكون التعلم وأصبحت دورة ،)األمريكية المتحدة

 (.Scolavino, 2002)التقويم مرحلةو التوسيع،  مرحلةو التفسير،  مرحلةو 

 The Biological Science) الحياتية علومال منهاج دراسة فريق روطوّ      

Curriculum Study) ( BSCS)، بايبي يرأسه كان الذي (Bybee) ( 0995عام ،)

 5E's( )(Devrim and) راحلالم خماسية التعلم دورة عليه أطلق ا  بنائي ا  تدريسي ا  نموذج

Ceren and Jale, 2009. العلوم  تدريس في نجاحا   النموذج هذا حقق وقد
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عملية  تعد الخماسية التعلم دورة أن إلى يعود النجاح هذا سبب ولعل رياضيات،وال

 حيث والعمل للتفكير منهاجا   ستراتيجيةاال هذه تعد كما والتعليم، التعلم في استقصائية

 . ((Niederberger, 2009 الطلبة بها يتعلم التي الكيفية مع تتناسب إنها

 :دورة التعلم الخماسية من المراحل اآلتية استراتيجيةتتكون      

 هذه (: فيEngagement) االنتباه جذب أو التهيئة أو االنشغال مرحلة  (0

 التعلم بين خبرات ويربطون مرة، ألول التعليمية المهمة الطلبة يتعرف المرحلة

 أو سؤال طرح خالل من المرحلة هذه إلى المعلم ويتوصل والحالية، السابقة

 الطلبة اهتمام جذب بقصد ما موقف ترتيب أو المشكلة، تعريف ومثير، أ حدث

 خبر أو صورة، أو فيديو مقطع كعرض التعليمية، على المهمة للتركيز

 .(8103)الدبايبة، منشور

 نشاط أو مهمة أداء في الطالب (: ي شارك Explorationاالستكشاف ) مرحلة  (8

 إذ ؛وميسرا   مسهال   لمعلما دور ويكون وفي مجموعات، ومواد، أدوات باستخدام

 أنشطة ويصمم المعلم، يعرف أن وماذا يجب سيتعلم، ماذا المتعلم المعلم يخبر

 في من االستمرار تمكنهم أساسية بقاعدة الطلبة تزويد بهدف االستكشاف مرحلة

http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/Home.portal?_nfpb=true&_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Niederberger+Susan%22
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إعطاء  عن مسؤوال   المعلم والمهمات، ويكون والعمليات المفاهيم بنية استكشاف

 ، بشرطاستكشافه المراد بالمفهوم تتعلق مناسبة، ومواد فية،كا توجيهات الطلبة

هذه  تفسر ال وأن الطلبة، يتعلمه أن ينبغي ما المعلم توجيهات تتضمن ال أن

  .(8103)الدبايبة،  تعلمه المراد المفهوم اإلرشادات

 بعملية البدء على التالية لتساعده التوجيهية األسئلة استخدام للمعلم ويفضل

 أن يجب التي النشاطات الطلبة؟ ما سيكتشفه الذي المحدد المفهوم ما :التخطيط

 سيحتفظ التي والتسجيالت المالحظات أنواع المفهوم؟ ما ليألفوا الطلبة ينفذها

 دون لهم سأعطيها وكيف الطلبة؟ يحتاجها التي اإلرشادات أنواع الطلبة؟ ما بها

 .(Odom and Kelly, 2001بالمفهوم؟) إخبارهم

الطالب، يوجه  حول تمركزا   أقل هي (:Explanationالشرح) أو التفسير رحلةم (5

 ولتحقيق بطريقة تعاونية، المفهوم هؤالء يبني بحيث الطلبة تفكير فيها المعلم

 تزويده ويطلب من الطلبة ،المطلوبة الصف بيئة بتهيئة المعلم يقوم ذلك

 بعد ويقوم عقليا ، وتنظيمها معالجتها على ويساعدهم جمعوها التي بالمعلومات
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أو  مناقشةال يستخدم وقد والسليمة علميا ، المناسبة بتقديم المفهوم باللغة ذلك

 . (Billings, 2001ح )للتوضي العروض البصرية

 ويهدف المتعلم، حول متمركزا   التوسع يكون (:Elaborationالتوسيع ) مرحلة  (4

 ربطها طريق عن يها،عل حصل التي العقلي للخبرات التنظيم على مساعدته إلى

 أن ويجب تعلمه، جرى لما جديدة يكتشف تطبيقات إذ ؛مشابهة سابقة بخبرات

 جعل أجل من وذلك أخرى، بناؤها بأفكار وخبرات جرى التي المفاهيم ترتبط

 الطلبة من يطلب المعلم ويجب أن الراهن، تفكيرهم وراء فيما يفكرون الطلبة

 لمساعدة الوقت المناسب هو وهذا له، رآخ بعد إلضافة المفهوم لغة استعمال

 إضافية بتزويدهم بخبرات أو األمثلة بإثراء وذلك تعلموه، ما تطبيق على الطلبة

 . (Odom, & Kelly.2001) لديهم أخرى استقصاء مهارات إلثارة

 المستمر، التقويم توظيف يتم المرحلة هذه في(: Evaluationالتقويم ) مرحلة (3

 وال تفسيراتهم، مةءمال حول راجعةم يتلقى الطلبة أن يينبغ معينه نقاط وعند

 ويجب مختلفة، تقويم أدوات استخدام يتم وأن نهاية الفصل، على التقويم يقتصر

 المعرفي البناء ولتشجيع للتعلم، مستمر تقويم متعددة إلجراء إجراءات تتخذ أن
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مرحلة )محمد،  كل خالل التقويم يتم أن ومن الممكن العلمية، والمهارات للمفهوم

8100.) 

 التعليمية المادة بمحتوى تتعدى مجرد االهتمام الخماسية التعلم دورة استراتيجية إن     

بجعلهم  وذلك ،لبةالط بها يتعلم التي والطريقة الجانب العلمي على التركيز إلى

 وبالتالي ،جديدة فكرة على يطبقونها ثم على ما لديهم من خبرات، يبنون ثم، يكتشفون

 المتعلم، لدى العملية اراتوالمه التفكير، بتنمية مهارات تهتم ستراتيجيةاالفإن هذه 

 أنفسهم يقوم الطلبة الدورة هذه خالل الطلبة، ومن بها يتعلم التي مع الكيفية وتنسجم

 النظرية إلى ا  استناد جديدة في مواقف التعلم إلى تؤدي التي االستقصاء بعملية

 .(8112العتيبي، (البنائية

 مشكلة الدراسة وأسئلتها وفرضياتها:

ألنها واحدة من المرتكزات األساسية في  ؛حظيت مناهج الرياضيات باهتمام دائم     

إذ يتم عن طريقها تعليمهم وتدريبهم  ؛تطوير خبرة الطلبة، وتنمية تفكيرهم ومهاراتهم

مواقف متعددة على التنظيم وتسلسل األفكار، حتى يتمكنوا من تطبيق ما تعلموه في 

 (. 02: 8100وجديدة )حمزة والبالونة، 
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وعلى الرغم من التغييرات التي طرأت على محتوى مناهج الرياضيات فلم يواكبها      

فما زالت االستراتيجيات التي تعتمد على السرد  ،ستراتيجيات التدريسا في كبير تغيير

 (.8106المجالي، واإللقاء هي السائدة والمتبعة )

 لمعلمي الوطني عن المجلس صدرت التي الرياضيات تدريس معايير وقد ركزت      

 وعلى التفكير، استراتيجيات تعزيز على الواليات المتحدة األمريكية في الرياضيات

 National Council of  Teachers ofمهارات التفكير اإلبداعي ) ضرورة تنمية

Mathematics , 2000.) 

 منذ أصبح قد اإلبداعي "التفكير إلى أن( 06: 8114ويشير الطيطي )     

 العلمي البحث تناولها التي األساسية المحاور من القرن الماضي من الخمسينات

 العلمي فالتقدم ،والنامية المتقدمة من الدول كبير عدد في والتمحيص بالدراسة

ة وتطويرها يتطلب تفجير القدرات اإلبداعي ،اليوم نشهده الذي والحضاري والتكنولوجي

 تفكير إلى التقدم تحتاج هذا عن تنتج التي الحياتية المشكالت فإن وكذلك الفرد، عند

والمؤسسات التربوية  القرار صانعي جميع عاتق على يقع فإنه لذا ،عليها للتغلب إبداعي
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والقائمين على عملية التدريس العمل على رعاية مجاالت التفكير االبداعي المختلفة 

 .عند المتعلمينوتنميتها 

؛ 8103كدراسة )العزمية وشرهيد،  الدراسات السابقة بعض توصيات ضوء في     

 لتعرف دراسات ( التي أوصت بضرورة إجراء8108؛ العيلة، 8105الصباغ، 

زيادة  ىتدريس الرياضيات والتي تؤدي إل في اعلةالف التدريسية الطرق واكتشاف

 المعلمين من كثيرا   أن ومالحظته ي التدريسف الباحث عمل خالل منو  تحصيل الطلبة،

 المعلم نشاط على تعتمد التي التقليدية الطرق على تدريسهم الرياضيات في يعتمدون

يجابيته  المعلمين وعدم تفعيل ،فقط للمعلومات متلقيا  و  سلبيا   المتعلم يكون بينما ،وا 

 في قصور وجودو  وتعلمها، تعليم الرياضيات في الحديثة لالستراتيجيات وتطبيقهم

ويأتي ، بالمشكلة اإلحساس الباحث لدى تولد فقد الطلبة، لدى اإلبداعيالتفكير  مهارات

عّدة من حيث أهمية تنمية التفكير اإلبداعي وضعف  دراسات أكدته ذلك مواكبا  لما

 مثل دراسات األساليب المتبعة في تدريس الرياضيات في تنمية التفكير االبداعي

وتلبية للحاجة الماسة لبناء جيل   (،8110؛ مهني، 8118لمنوفي، ا؛ 8115 )علي،

 يتميز باإلبداع.
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 وتحديدا  تحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:    

 في تدريس وحدة المصفوفات في التعلم الخماسية دورة استراتيجية استخدام ما أثر

األساسي في  العاشر الصف لبةط لدى اإلبداعيالتفكير مهارات  وتنميةالتحصيل 

 األردن.

 اآلتية: الفرضيات الصفريةوينبثق عن هذا السؤال      

متوسطي  بين (α≤1013) مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق ال يوجدالفرضية األولى: 

في اختبار التحصيل البعدي يعزى لطريقة التدريس  أفراد مجموعتي الدراسة درجات

 االعتيادية(.والطريقة ، الخماسية مدورة التعل استراتيجية)

متوسطي  بين (α≤1013) مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق ال يوجدالفرضية الثانية: 

في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي البعدي يعزى  أفراد مجموعتي الدراسة درجات

 االعتيادية(.والطريقة ، الخماسية دورة التعلم استراتيجيةلطريقة التدريس )

 

 أهمية الدراسة:
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سيتم استخدام  إذ ؛تستمد هذه الدراسة أهميتها من الموضوع الذي تناولته     

 تنمية مهارات التفكير اإلبداعي والتحصيل.ل دورة التعلم الخماسية استراتيجية

مع الدعوة إلى تفعيل دور الطلبة عن طريق  ستراتيجيةاالهذه  وتنسجم    

 يقدم فال، للمتعلمين العقلية القدرات تراعي أنها خالل من غيرها وتمتاز عن االستقصاء،

 إلى الكل، الجزء من فيها التعلم ويسير ،من مفاهيم يتعلمه أن يستطيع ما للمتعلم إال

 نحو الرئيس الدافع بمثابة يعدّ الذي  االتزان فقدان مفهوم استخدامب للتفكير المتعلم وتدفع

المتعلمين  لدى التفكير مهارات تثارةالعلمية، واس المعرفة من مزيد عن البحث

(Eisenkraft, 2003) . 

 ويمكن تلخيص أهمية البحث الحالي في اآلتي:    

موضوعات وحدة المصفوفات للصف  تعليم تتضمن لدروس نماذج تقديم -

 .دورة التعلم الخماسية ستراتيجيةالالعاشر األساسي وفقا  

في وحدة  اإلبداعيالتفكير  تقدم الدراسة الحالية اختبارا  لقياس مهارات -

وقد يساعد ذلك في بناء اختبارات  المصفوفات للصف العاشر األساسي،

 أخرى لمواضيع متعددة في الرياضيات.
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 ،وتعليمها الرياضيات تعلم في الحديثة االتجاهات مع الحالية الدراسة تتماشى -

 لتقليدية.ا ممارساتهم جعةرام في المناهج ومطوري يثير المعلمين ما هذا ولعل

 تقديم في االهتمام وذوي والمعلمين والمشرفين والمختصين الخبراء تساعد قد  -

تنمية مهارات التفكير اإلبداعي  في تسهم قد،  تدريسية          استراتيجية

 .الصف العاشر األساسي طلبة لدى والتحصيل

 

 مصطلحات الدراسة: 

تدريسية مطورة من دورة التعلم الثالثية،  استراتيجيةالخماسية:  التعلم دورة استراتيجية -

 معرفته المتعلم يبني أن إلى وتهدف الصف، داخل غرفة طلبته مع المعلم يستخدمها

 (Bybee and Buchwald and Crissman, 1989)العلمية بنفسه 

تدريساااااية تساااااتخدم مااااان أجااااال تنمياااااة  اساااااتراتيجيةويعرفهاااااا الباحاااااث إجرائياااااا  بأنهاااااا      

فاااااي وحااااادة المصااااافوفات لااااادى طلباااااة الصاااااف العاشااااار  اإلباااااداعير التحصااااايل والتفكيااااا

التهيئاااااة،  :مااااان خماااااس مراحااااال متتابعاااااة هاااااي ساااااتراتيجيةاالاألساساااااي، وتتكاااااون هاااااذه 

 . التقويمو التوسع، و والشرح والتفسير،  االستكشاف،و 
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 على قادرين لجعلهم الطلبة يحتاجها التي المهارات هي :اإلبداعي التفكيرمهارات  -

الحلول متنوعة  هذه أفكار بحيث تكون للمشكالت الرياضية، الحلول من عدد إنتاج

 (.8103مألوفة )الدبايبة،  نمطية وغير وغير

 على قادرين لجعلهم الطلبة يحتاجها التي المهارات بأنها ،إجرائياويعرفها الباحث      

 هذه أفكار وتنوع للمشكالت الرياضية في وحدة المصفوفات، الحلول من عدد إنتاج

 عليها يحصل التي بالعالمة إجرائيا   وتقاس النمطية، الحلول تتجاوز بحيث الحلول

 اشتمل والذي الدراسة هذه في المستخدم التفكير اإلبداعي مهارات اختبار في الطالب

 :اآلتية المهارات على

 حول ما بموقف ومترابطة جديدة، وحلول وبدائل أفكار إعطاء على القدرة وهي الطالقة:

 .محددة مدة زمنية في وذلك معينة، فكرة

 حسب التفكير مسار وتوجه ،ومختلفة متنوعة أفكار توليد على القدرة وهي المرونة:

 .الجديد متطلبات الموقف

 هذه أن أي ؛واإلبداع واألصالة بالجدة تتصف أفكار إنتاج على القدرة وهي األصالة:

 .غير عادية وال نمطية األفكار
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االختبار  في الطلبة بأنه عالمة الدراسة هذه في إجرائيا   تحصيلال : ي عّرفالتحصيل -

 .الباحث لهذا الغرض أعده الذي التحصيلي

( الذين سنة 03إلى  04الطلبة في عمر ) : همطلبة الصف العاشر األساسي - 

 .8106/8102يدرسون في الصف العاشر األساسي للعام الدراسي 

 محددات الدراسة:

( طالبا  من طلبة الصف العاشر 23راسة على )عينة هذه الد اقتصرت -

 بن األغلب األساسية للبنين في مدينة عمان. إبراهيماألساسي من مدرسة 

أجريت هذه الدراسة على وحدة المصفوفات من الفصل الدراسي األول في  -

 كتاب الرياضيات للصف العاشر األساسي

 .8102/ 8106 سيالدراسة في الفصل الدراسي األول من العام الدرا أجريت -

 الدراسات السابقة:

( دراسة هدفت إلى تعرف أثر استخدام Alshehri, 2016أجرى الشهري )     

دورة التعلم الخماسية في تدريس وحدة من الرياضيات للصف الخامس  استراتيجية

المنهج شبه التجريبي،  االحتفاظ بالتعلم، واتبع الباحثاألساسي في تنمية التحصيل و 
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تجريبية، وعددها  :( طالبا ، تم تقسيمهم إلى مجموعتين39ينة الدراسة من ) وتكونت ع

( طالبا  من مدرسة في مدينة نجران السعودية، وأعد 89( طالبا ، وضابطة من )51)

( فقرة، وكان من نتائج البحث تفوق طلبة 88الباحث اختبارا  تحصيليا  تكون من )

دورة التعلم الخماسية على  استراتيجيةالمجموعة التجريبية التي درست باستخدام 

 وكذلك في االحتفاظ بالتعلم. ،المجموعة الضابطة في التحصيل في االختبار البعدي

هدفت إلى معرفة أثر استخدام استراتيجية ( دراسة 8103أجرى العزمية وشرهيد )     

ي دورة التعلم الخماسية في تدريس وحدة من الرياضيات للصف السابع األساسي ف

الجمهورية  –تنمية التحصيل والتفكير الرياضي لدى التالميذ في محافظة أبين 

االختبار القبلي البعدي، وتكونت عينة  االمنهج التجريبي ذ اناليمينة، واتبع الباحث

وضابطة،  ،تجريبية :( طالبا ، تم تقسيمهم بالتساوي إلى مجموعتين21الدراسة من ) 

( فقرة، والثاني للتفكير الرياضي 84تحصيلي تكون من )األول  :وأعد الباحث اختبارين

( فقرة، وكان من نتائج البحث تفوق تالميذ المجموعة التجريبية التي 84تكون من )

درست باستخدام استراتيجية دورة التعلم الخماسية على المجموعة الضابطة في 

بير بالرموز، التعو االستقرار، و التحصيل وفي مهارات التفكير الرياضي)التعميم، 
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إال  ،البرهان الرياضي(، وكذلك في اختبار التفكير الرياضي ككلو التفكير المنطقي، و 

والضابطة عند مهارة  ،التجريبية :أنه لم يوجد فرق دال إحصائيا  بين المجموعتين

 االستنباط.

 قائمة مقترحة وحدة تدريس أثر تقصي( دراسة هدفت إلى 8104أجرت العيد )     

 في الرياضي التواصل تنمية مهارات في (7E's) دورة التعلم المعدلة اتيجيةاستر  على

 أهداف غزه، ولتحقيق في األساسي التاسع الصف طالبات لدى بها واالحتفاظ الهندسة

 بالتصميم القائم التجريبي شبه المنهج الباحثة استخدمت أسئلتها، عن واإلجابة الدراسة

بالطريقة  الدراسة عينة اختيرت إذ ؛بعدي  -قبلي راختبا مع متكافئتين مجموعتين على

الدراسة من  وتكونت عينة األساسي، التاسع الصف طالبات من البسيطة، العشوائية

 تدريسهن تم بالتساوي إلى مجموعة تجريبية توزيعهنو  عشوائيا   اختيارهن تم طالبة (28)

 تم ضابطة ومجموعة(، 7E's) استراتيجية على القائمة المقترحة الوحدة باستخدام

 منهاج من ) الدائرة( وحدة على الدراسة حيث طبقت المعتادة، بالطريقة تدريسهن

 اختبار على الدراسة أداة واقتصرت بفلسطين، األساسي التاسع للصف الرياضيات

على  النتائج دلت الباحثة، وقد إعداد من وهو الهندسة، في الرياضي التواصل مهارات
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 التواصل مهارات لمقياس البعدي عة التجريبية في التطبيقتفوق طالبات المجمو 

 طالبات درجات إحصائيا  بين متوسطي دال فرق يوجد لمالهندسة، بينما  في الرياضي

 التواصل مهارات لمقياس المؤجل والبعدي البعدي التطبيق في التجريبية المجموعة

 .الهندسة في الرياضي

التعلم  دورة توظيف أثر معرفة إلى ت ( دراسة هدف8105أجرى أبو عطا )و     

 لدى تالميذ اإلبداعيتدريس الرياضيات على تنمية مهارات التفكير  في الخماسية

 على التجريبي شبه المنهج الباحث استخدم غزة، وقد بمحافظات األساسي التاسع الصف

ى من مدرستين في مدينة غزة تم تقسيمهم إل التاسع ( طالبا  من الصف34من ) عينة

 ( طالبا ، تم86وضابطة تكونت من ) ،( طالبا  82مجموعتين تجريبية تكونت من )

على  االختبار قالطالب، وطبّ  وكراسة المعلم ودليل اإلبداعي التفكير اختبار إعداد

النتائج إلى وجود فروق دالة  أشارت، هاوبعد الدراسة إجراء قبل مجموعتي الدراسة

 التجريبية بين متوسط درجات طلبة المجموعة (0.05)إحصائيا  عند مستوى الداللة 

 في اإلبداعي التفكيرمهارات  اختبار في الضابطة المجموعة درجات ومتوسط
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 في التعلم دورة أن توظيفعلى التجريبية، مما يدل  المجموعة لصالح الرياضيات

 .اإلبداعي التفكير مهارات تنمية الرياضيات يحقق تدريس

دورة التعلم  استراتيجية( إلى الكشف عن أثر استخدام 8108)وهدفت دراسة سليم      

السباعية في تنمية بعض مهارات التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات 

( 23من ) تكونتالصف الثامن األساسي بغزة، وألغراض هذه الدراسة تم اختيار عينة 

 ،لمجموعة التجريبيةطالبة من طالبات الصف الثامن تم تقسيمهن إلى مجموعتين: ا

( 48وتتكون من ) ،( طالبة، واألخرى تمثل المجموعة الضابطة45وتتكون من )

استخدمت الباحثة اختبار السيطرة الدماغية، وكذلك اختبار مهارات التفكير  .طالبة

( α=1010)فروق دالة إحصائيا  عند مستوى  وجودالرياضي، وخلصت الدراسة إلى 

عتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار بين متوسطي درجات المجمو 

الجانب األيمن واأليسر المسيطر للدماغ  مهارات التفكير الرياضي لدى طالبات

 .لصالح طالبات المجموعة التجريبية

ثر استخدام دورة التعلم أهدفت إلى معرفة  ( دراسة8100أجرى الجوعاني )كما     

ستوى الطموح لدى طالب الصف الثاني المتوسط ( في التحصيل وم7E'sالمعدلة )
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وقد  ،المنهج التجريبي انفي مادة الرياضيات، ولتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث

( طالبا  تم اختيارهم بصورة عشوائية من 51طبقت الدراسة على عينة تكونت من )

ريبية تج األولى :الطالب إلى مجموعتين قّسممدرسة في محافظة أبين اليمنية، وقد 

االختبار التحصيلي واختبار مقياس مستوى  احثانواألخرى ضابطة. استخدم الب

الطموح على طالب عينة البحث، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي 

( على المجموعة الضابطة التي درست 7E'sدرست وفق دورة التعلم المعدلة )

طموح لطالب الصف الثاني المتوسط مستوى الفي بالطريقة التقليدية في التحصيل و 

 في مادة الرياضيات.

 في التعلم المعدلة دورة استخدام أثر يتقص إلى (8100دراسة الطراونة ) هدفتو     

 الدراسة عينة وتكونت األساسي، العاشر الصف طالبات لدى الناقد مهارات التفكير تنمية

 مدرسة في األساسي شرالعا الصف شعب من شعبتين على طالبة موزعات ( 98 ) من

كاليفورنيا لمهارات التفكير  اختبار الباحث للبنات في عمان، واستخدم الثانوية الواد باب

 وجود الدراسة نتائج وأظهرت متعدد، من نوع االختيار من فقرة (54) من والمكون الناقد

 تيمجموع في الطالبات لعالمات إحصائية بين المتوسطات الحسابية  داللة ذات فروق
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 ولصالح التفكير الناقد تعزى الستراتيجية التدريس، مهارات اختبار على الدراسة

 المعدلة. التعلم دورة باستخدام درسن اللواتي الطالبات

إلى تعرف أثر استخدام طريقة ( دراسة هدفت 8100أجرى محمد )و     

لرابع دورة التعلم الخماسية في التحصيل واالستبقاء في مادة الرياضيات للصف ا

( طالبا  من مدرسة في مدينة بغداد، تم 66العلمي، تكونت عينة الدراسة من )

 المقترحة الوحدة باستخدام د ّرست تجريبية :وي إلى مجموعتيناتقسيمهم بالتس

 ،االعتيادية بالطريقة د ّرست ضابطة ومجموعةدورة التعلم،  استراتيجية على القائمة

 من حصاءحداثية واإلإلجهات والهندسة اوحدات المت على الدراسة حيث طبقت

 دلت ، وقدا  للتحصيلاستخدم الباحث اختبار . المقرر في العراق الرياضيات منهاج

في  البعدي والمؤجل على تفوق طلبة المجموعة التجريبية في التطبيق النتائج

 .التحصيل

( دراسة هدفت إلى تعرف فاعلية 8112أجرت العتيبي )كذلك      

يقة "دورة التعلم" الثالثية في تحصيل الرياضيات عند المستويات استخدام طر 

)تذكر، فهم، تطبيق(، وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات  ةالمعرفية الثالث
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استخدمت الباحثة المنهج شبه  .الصف الثاني متوسط بمدينة مكة المكرمة

ن إلى مجموعتين: ( طالبة، تم توزيعه60تكونت عينة الدراسة من )و التجريبي، 

اختارت و ( طالبة، 51( طالبة، وضابطة تكونت من )50تجريبية تكونت من )

للتفكير الناقد،  ا  واختبار  ا  تحصيلي ا  الباحثة وحدة " األشكال الرباعية"، وأعدت اختبار 

( بين α 1013=حصائيا  عند مستوى )إدلت النتائج على وجود فروق دالة 

تي الدراسة على االختبار التحصيلي واختبار المتوسط البعدي لدرجات مجموع

 التفكير الناقد ولمصلحة المجموعة التجريبية التي درست باستخدام دورة التعلم. 

 أثر تقصي إلى ( دراسة هدفت8116أجرى الشطناوي والعبيدي )و     

في  التاسع الصف طالب تحصيل في البنائي للتعّلم وفق نموذجين التدريس

 التّعلم دورة من نماذج نموذجين تناولت وقد التقليدية، بالطريقة مقارنة الرياضيات

دورة  ونموذج ،(CSTباسم ) للتدريس المعروف البنائية االستراتيجيات نموذج هما:

 طالبمن  ) ٥٠١ ( من العينة وتكونت ،(E's 5)بايبي طوره الذي التعلم الخماسية

 تم متكافئة شعب ثالث على موزعين في مدينة إربد األردنية، إحدى المدارس

 البنائيين، النموذجين وفق درستا مجموعتين تجريبيتينب عشوائيا   تخصيصها
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الباحث اختبارا   ماستخد ،االعتيادية الطريقة وفق ضابطة درست ومجموعة

 ( فيα 1010=إحصائية ) داللة ذات فروق وجود على النتائج دلت وقد، تحصيليا  

 والتعميمات، المفاهيم، وفي اضيات عموما  الري في التاسع الصف طالب تحصيل

وجود  التجريبيتين، وعدم المجموعتين لصالح التدريس تعزى لطريقة المسائل وحل

 كما بينت الرياضية، الخوارزميات ( فيα 1010=إحصائية) داللة ذات فروق

 أداء متوسطات بين (α 1013=إحصائية) داللة ذات وجود فروق عدم النتائج

 عدم يعني التدريس، مما لطريقة عزىت االختبار في التجريبيتين ينالمجموعت طالب

 الطالب تحصيل في في أثرهما بعضهما عن بعض البنائيين النموذجين اختالف

 الرياضيات. في

 تعقيب عام على الدراسات السابقة:

 من خالل االستعراض العام للدراسات السابقة يمكن تقديم المالحظات اآلتية:    

تناول  إذ ،دورة التعلم ستراتيجيةاللدراسات السابقة نماذج مختلفة تناولت ا -

الجوعاني، دورة التعلم المعّدلة )السباعية(، مثل دراسات ) استراتيجيةبعضها 

(، وتناول بعضها 8100؛ الطراونة، 8108؛ سليم، 8104؛ العيد، 8100
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العزمية  ؛Alshehri, 2016دورة التعلم الخماسية، مثل دراسات ) استراتيجية

؛ الشطناوي والعبيدي، 8100؛ محمد، 8105أبو عطا، ؛8103وشرهيد، 

(، بينما اهتم بعضها اآلخر بدورة التعلم الثالثية، مثل دراسة )العتيبي، 8116

 دورة التعلم الخماسية. استراتيجيةب(، أما الدراسة الحالية فاهتمت 8112

دورة التعلم في  اتيجيةاستر دلت نتائج معظم الدراسات السابقة على فاعلية  -

؛ العزمية وشرهيد، Alshehri, 2016تحسين تحصيل الطلبة، مثل دراسات )

؛ الشطناوي، 8112، العتيبي، 8100؛ محمد، 8100؛ الجوعاني، 8103

8116.) 

دورة التعلم في  استراتيجيةفاعلية  إلىأشارت نتائج بعض الدراسات السابقة  -

 (، بينما تناول8105سة )أبو عطا، درا تنمية مهارات التفكير اإلبداعي، مثل

؛ العتيبي، 8100بعضها مهارات التفكير الناقد، مثل دراسة )الطراونة، 

(، فيما اهتمت دراسات أخرى بمهارات التفكير الرياضي، مثل دراسة 8112

 (.8100؛ الجوعاني، 8108؛ سليم، 8104)العيد، 
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 مشكلة صياغة منها جوانب عديدة في السابقة الدراسات من الباحث أفاد -

عداد أسئلتها، وتحديد الدراسة،  لتحليل اإلحصائية واألساليب أدوات الدراسة، وا 

 وتوصياتها. الدراسات نتائج من كما أفاد البيانات،

الدراسة الحالية بتناول أثر استخدام دورة التعلم الخماسية في تدريس  تتميز -

دى طلبة الصف العاشر الرياضيات في التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي ل

 السابقة في الدراسات عن الحالية الدراسة األساسي في األردن، كما تختلف

 وعينتها وأدواتها. مجتمع الدراسة

 منهج الدراسة:

التجريبي كونه يناسب طبيعة الدراسة الحالية، وذلك  شبه المنهج الباحث اعتمد    

بطريقة دورة التعلم  تدريسها وتم ،التجريبية المجموعةا: هم باستخدام مجموعتين

االعتيادية، وذلك حسب الجدول  بالطريقة وتم تدريسها ،الضابطة الخماسية، والمجموعة

 ( اآلتي: 0)

 للدراسةالتصميم التجريبي  :(0جدول )
 المتغير التابع  المتغير المستقل  المجموعة 
اإلبداعي،  مهارات التفكير  التدريس وفق دورة التعلم الخماسية التجريبية 

 التدريس وفق الطريقة االعتيادية  الضابطة  التحصيل
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 : أفرادهامجتمع الدراسة و 

 لواء تكون مجتمع الدراسة من طلبة الصف العاشر األساسي في مديرية تربية     

البالغ عددهم و  8106/8102للعام الدراسي  األولالقويسمة خالل الفصل الدراسي 

 (.8106وزارة التربية والتعليم، ( طالبا  وطالبة )5281)

( طالبا  من طلبة الصف العاشر األساسي من 23) كان عددهمالدراسة ف أفرادأما      

القويسمة في عمان، تم  لواء مدرسة إبراهيم بن األغلب للذكور في مديرية تربية

 وتوزيعقصديا  نظرا  لتعاون إدارتها ومعلميها مع الباحث في تطبيق الدراسة،  هماختيار 

 الطلبة بالطريقة العشوائية البسيطة إلى مجموعتين: 

 اساتراتيجيةمجموعة تجريبية: درسات موضاوعات وحادة المصافوفات باساتخدام  -

 .ا  ( طالب48عدد أفرادها )و دورة التعلم الخماسية، 

مجموعاااة ضاااابطة: درسااات موضاااوعات وحااادة المصااافوفات باساااتخدام الطريقاااة  -

 .  ا  طالب (45عدد أفرادها )و االعتيادية، 

 الدراسة: مجموعتي تكافؤ
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 قبال التحصايل فاي والضاابطة التجريبياة الدراساة مجماوعتي تكاافؤ للتحقاق مان     

مجمااوعتي  فارادأل واالنحرافااات المعيارياة الحسااابية المتوسااطات حساااب تاام التطبياق،

ة للعيناات المساتقل نتائج اختباار)ت( حساب االتحصيلي القبلي، ثم االختبار على الدراسة

 .النتائج هذه (8) الجدول ويبين المجموعات، متوسطات بين الفروق لداللة

 طلبة درجاتونتائج اختبار )ت( للفروق بين  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:8(جدول

  القبلي التحصيل اختبار على والتجريبية ،الضابطة :المجموعتين
 المتوسااااااط العدد المجموعة

 *الحسابي
 الداللة اإلحصائية قيمة ت  اف المعيارياالنحر 

 240,1 05,1 20,0 83,9 48 التجريبية
 52,8 09,9 45 الضابطة

 (81* الدرجة العظمى من ) 

ذات  فاروق وجاود عادم إلاى القبلاي التحصايل اختباار فاي اإلحصاائية الداللاة تشاير     

 لقبلاايالتحصاايلي ا االختبااار درجااات متوسااط بااين (α≤1013إحصااائية ) داللااة

 .المجموعتين تكافؤ إلى يشير والضابطة وهذا ،التجريبية :للمجموعتين

قباااال  اإلبااااداعيتاااام التأكااااد ماااان تكااااافؤ مجمااااوعتي الدراسااااة علااااى اختبااااار التفكياااار و      

 (5التطبيق، كما يوضح الجدول )
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 التجريبيةالضابطة و  :المجموعتين طلبة لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:5(جدول

 اختبار)ت( ونتائج القبلي اإلبداعيالتفكير  اختبار على
 المتوساااااااااااااااااااااااااااااااااااط العدد المجموعة المهارة

 الحسابي
االنحاااااااااااااااااااااااااااااااااراف 

 المعياري
الداللااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  قيمة ت 

 اإلحصائية
 22,1 52,1 69,8 95,1 48 التجريبية الطالقة

 50,5 29,1 45 الضابطة
 95,1 08,1 28,1 08,1 48 التجريبية المرونة

 45,0 05,1 45 الضابطة
 25,1 53,1 56,8 89,1 48 التجريبية األصالة

 55,8 85,1 45 الضابطة
الدرجاااااااااااااااااااااة 

 الكلية
 92,1 12,1 93,0 54,0 48 التجريبية
 53,8 83,0 45 الضابطة

 ذات داللة فروق وجود عدم إلى (5في الجدول ) اإلحصائية الداللة تشير     

والضابطة حسب  ،التجريبية :المجموعتين درجات توسطم بين (α≤1013إحصائية )

المجموعتين في  تكافؤ وهذا يدل على ،القبلي اإلبداعيدرجاتهم في اختبار التفكير 

 الدراسة. إجراءقبل  اإلبداعيرات التفكير امه

 أدوات الدراسة:

 تكونت المادة التعليمية المستخدمة في هذه الدراسة من دروس الوحدة دليل المعلم:

الرابعة من كتاب الرياضيات )الجزء األول( للصف العاشر األساسي المقرر من وزارة 
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، وتحتوي هذه الدروس المفاهيم اآلتية: 8106/8102التربية والتعليم للعام الدراسي 

ضرب المصفوفات، و جمع المصفوفات وطرحها وضربها بعدد، و المصفوفات، 

درس أفراد  وقدالصف البسيط،  عملياتو قاعدة كريمر، و المحددات وخواصها، و 

( حصة دراسية بواقع حصتين 08وأعطي لهما ) ،المجموعتين المادة الدراسية نفسها

لكل درس، حيث درس طلبة المجموعة الضابطة المادة التعليمية من خالل الكتاب 

المدرسي بالطريقة االعتيادية، بينما درس طلبة المجموعة التجريبية المادة نفسها وفق 

 بتدريس المجموعتين. نفسه المعلم وقامدورة التعلم الخماسية،  اتيجيةاستر 

ومذكرات التحضير لدروس وحدة المصفوفات وفق  ،الباحث دليل المعلم أعدّ      

 الخطوات اآلتية: بإتباع(، وذلك 0)الملحق  الخماسية دورة التعلم استراتيجية

  .(8المصفوفات )الملحق وتحليل المحتوى لوحدة ،تحديد النتاجات التعليمية -

االعتماد على األساس النظري الخاص بدورة التعلم الخماسية.  -  

التي تحاول تفسير حدوث فروقات في  ،االستفادة من الدراسات واألبحاث العلمية -

وربطها مع دورة التعلم الخماسية، مثل دراسة  ،التحصيل ومهارات التفكير اإلبداعي

 .(8105؛ الصباغ، 8103؛ الدبايبة، 8103)العزمية وشرهيد، كل من 



 8102،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                             حمزةد.... أثر استخدام استراتيجية

395 

 

 ،والنتاجات التعلمية وتحليل المحتوى ،تم عرض دليل المعلم ومذكرات التحضير    

المتخصصين في  األردنيةلجنة تحكيم تكونت من خمسة من أساتذة الجامعات على 

 ءلوا ، ومشرف تربوي لمادة الرياضيات من تربيةومناهج الرياضيات ،لقياس والتقويما

وبناء  على ، ، ومعلمين لمادة الرياضيات ممن يدرسون الصف العاشرالقويسمة

في التعديالت الضرورية التي تركزت  بإجراءمالحظات المحكمين قام الباحث 

 : المحاور اآلتية

 إلى مراحل دورة التعلم الخماسية. دليل المعلممدى استناد  -

 ه و تنظيمه. ووضوح الدليلمدى مناسبة التسلسل الوارد في  -

 التعليمية المنشودة.  نتاجاتلل الدليلمدى تحقيق  -

   و توزيعه على الحصص الدراسية. الدليلمدى مناسبة المدة الزمنية لتطبيق  -

 سالمة اللغة.  -

 االختبار التحصيلي:

اختبارا  تحصيليا  لقياس تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في  الباحث أعد     

من  عددالمصفوفات الواردة في المادة التعليمية، بعد الرجوع إلى موضوعات وحدة 
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العزمية وشرهيد،  ؛Alshehri, 2016)الدراسات السابقة ذات الصلة، مثل دراسة 

 (.8105؛ الصباغ، 8103؛ الدبايبة، 8103

أعد الباحث تحليل المحتوى والنتاجات التعلمية لوحدة المصفوفات  كما     

 (.4لمواصفات الذي يبينه الجدول )وجدول ا(، 8)الملحق

 جدول المواصفات الخاص باالختبار التحصيلي في وحدة " المصفوفات"(: 4الجدول )
عدد  مستويات األهداف المحتوى

 األسئلة
الوزن 
 عمليات عقليا عليا تطبيق فهم تذكر النسبي

 %25 5      1 4 المصفوفات
جمع المصفوفات وطرحها 

 وضربها بعدد
 1   1 5% 

 %15 3 1 1  1 ضرب المصفوفات

 %20 4 1  1 2 المحددات وخواصها
 %15   3   2 1 قاعدة كريمر

   2 2 عمليات الصف البسيط

 

4 20% 

 %100 20 2 1 7 10 سئلةعدد األ

 %100  %10 %5 %35 %50 الوزن النسبي

ختيار من ( فقرة من نوع اال81( على )5التحصيلي )الملحق  االختباروقد اشتمل     

إجابات واحدة منها صحيحة، وقد أعطيت لكل سؤال عالمة  ل سؤال أربعولك ،متعدد

واحدة في حالة اإلجابة الصحيحة وصفرا  في حالة اإلجابة الخاطئة، وبذلك تصبح 
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وتم تعيين الزمن (، ا  ( درجة، والعالمة الدنيا )صفر 81العالمة القصوى لالختبار )

وأبطأ طالب في اإلجابة عن  طالب توسط بين أسرعالمناسب لالختبار بأخذ الم

 ( دقيقة.41االختبار، حيث بلغ)

استطالعية  عينة على بناء االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل حساب تم     

 صعوبة معامل ، وتراوحمن مدرسة المأمون األساسية في عمان ا  ( طالب88مكونة من )

 من فقرة كل تمييز معامل حساب تم كما، (1064و ) (1043) بين فقراتال من فقرة كل

 فقرات من فقرة كل تمييز معامل وتراوح ،االستطالعيةالعينة  على بناء   االختبار فقرات

، وهي قيم مناسبة لغايات (1026) و (1041)بين االستطالعية العينة على بناء   االختبار

 .هذه الدراسة

 على بناء   التحصيلي االختبار لفقرات مييزوالت الصعوبة معامالت (3الجدول ) ويبين

 .االستطالعية العينة

 (: معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار3الجدول)
رقم 

 السؤال
معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

رقم 
 السؤال

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

0 0.47 0.55 00 0.57 0.46 
8 0.57 0.73 08 0. 54 0.45 
5 0.62 0.72 05 0.63 0.75 
4 0.45 0.64 04 0.64 0.68 
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3 0.61 0.86 03 0.46 0.76 
6 0.50 0.61 06 0.49 0.47 
2 0.63 0.73 02 0.64 0.57 
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01 0.55 0.70 20 0.64 0.73 
ماان ماادى انتماااء صاادق تحلياال المحتااوى واالختبااار، والتأكااد دالالت وللتحقااق ماان     

ومدى تمثيلها لألهداف وشموليتها لمحتاوى الماادة  ،فقرات االختبار للمستويات المعرفية

 األردنياةعلى لجنة تحكيم تكونت مان خمساة مان أسااتذة الجامعاات  ع رضتالتعليمية، 

، ومشاااااارف تربااااااوي لمااااااادة القياااااااس والتقااااااويم ومناااااااهج الرياضااااااياتالمتخصصااااااين فااااااي 

، ومعلماين لماادة الرياضايات ممان يدرساون الصاف القويسامة لاواء الرياضيات من تربية

، العاشر، ثم قام الباحث بإجراء التعديالت الضرورية بناء  على توصيات لجناة التحكايم

ماادى باإلضااافة إلااى  ،صااياغة فقاارات االختبااار علميااا  والتااي تركاازت علااى ماادى صااحة 

 .التعليمية حسب جدول المواصفات تمثيلها للنتاجات

خااارج عينااة  الطلبااة ماان ق علااى عينااة مانثبااات االختبااار فقاد طّباادالالت عاان أماا      

( طالبااا  ماان الصااف 88كوناات العينااة ماان )وتالدراسااة مماان درسااوا وحاادة المصاافوفات، 

العاشااار األساساااي مااان مدرساااة الماااأمون األساساااية، وأعياااد تطبياااق االختباااار ذاتاااه بعاااد 

العيناة  فارادأبااط )بيرساون( باين أسبوعين علاى أفاراد العيناة نفساها، وحساب معامال االرت
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وتااام إيجااااد معامااال الثباااات بطريقاااة ، (1028االساااتطالعية فاااي المااارتين فكانااات قيمتاااه )

 مناسااابة قااايمالهاااذه  عاااّدتو  ،(1024االتسااااق الاااداخلي، وقاااد بلاااغ معامااال كرونبااااخ ألفاااا )

 .  لغايات هذه الدراسة

  اإلبداعي التفكير مهارات اختبار

الدراسة  هدفت التي الثالثة األبعاد قياسل اإلبداعي تفكيرال اختبار الباحث أعد     

واألصالة، وذلك بعد االطالع على عدد  والمرونة، الطالقة، ي:وه إلى تنميتها الحالية

؛ 8103؛ الدبايبة، 8103)العزمية وشرهيد، من الدراسات ذات العالقة، مثل دراسة 

 (.8105الصباغ، 

الختبار بعرضه على لجنة تحكيم تكونت من ا صدقدالالت من  التحقق تم وقد    

القياس والتقويم ومناهج ردنية المتخصصين في من أساتذة الجامعات األ ستة

 لواء ، ومشرف تربوي لمادة الرياضيات من تربيةالرياضيات وعلم النفس التربوي

، ومعلمين لمادة الرياضيات ممن يدرسون الصف العاشر، ثم قام الباحث القويسمة

 التعديالت الضرورية بناء  على توصيات لجنة التحكيم. بإجراء



 8102،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                             حمزةد.... أثر استخدام استراتيجية

392 

 

خااارج عينااة  الطلبااة ماان ق علااى عينااة ماانثبااات االختبااار فقااد طّباادالالت أمااا عاان     

( طالبااا  ماان الصااف 88تكوناات العينااة ماان )و الدراسااة مماان درسااوا وحاادة المصاافوفات، 

ر ذاتاااه بعاااد العاشااار األساساااي مااان مدرساااة الماااأمون األساساااية، وأعياااد تطبياااق االختباااا

فاراد العيناة أساب معامال االرتبااط )بيرساون( باين أسبوعين علاى أفاراد العيناة نفساها، وح

وتااام إيجااااد معامااال الثباااات بطريقاااة ، (1024االساااتطالعية فاااي المااارتين فكانااات قيمتاااه )

 مناسااابة قااايمهاااذه ال عاااّدتو  ،(1029االتسااااق الاااداخلي، وقاااد بلاااغ معامااال كرونبااااخ ألفاااا )

   .لغايات هذه الدراسة

( فقاارات، موزعااة كمااا 9( علااى )4التفكياار اإلبااداعي )الملحااق  اختباااروقااد اشااتمل      

 يأتي:

محدد  زمن في اإلجابات بعدد الطالقة قياس تمتكون من ثالث فقرات، و تالطالقة:  -

 .(عالقة ذات) صحيحة فكرة لکل واحدة ووضع درجة دقائق( 01)

 في التفكير) اإلجابات أنواع بعدد المرونة قياس المرونة: شملت ثالث فقرات، تم -

  .نوع لكل واحدة درجة ووضع اتجاه( من أكثر
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 ر)غي  الفريدة اإلجابات بعدد األصالة قياس : شملت ثالث فقرات، تماألصالة -

صحيحة  لکل فكرة واحدة درجة اإلحصائي ووضع بالمفهوم التكرار أي قليلة المألوفة(

   (.)أصيلة

 إجراءات الدراسة :  

 طالع على أدبيات الموضوع والدراسات السابقة. اإل -

 سابقا . اإعداد أدوات الدراسة كما تم توضيحه -

تحكاااايم األدوات ماااان قباااال المختصااااين، وتعااااديلها حتااااى وصاااالت إلااااى الصااااورة  -

 النهائية.

تطبيااااااااق االختبااااااااار التحصاااااااايلي واختبااااااااار التفكياااااااار اإلبااااااااداعي علااااااااى العينااااااااة  -

 االستطالعية.

 التجريبية والضابطة :مجموعتي الدراسةتيار واخ ،ار الباحث المدرسةياخت -

 .منها

التأكد من تكافؤ المجموعات قبل تطبيق الدراسة على االختبار التحصيلي،  -

 .اإلبداعيوكذلك على اختبار التفكير 
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 إعداد دليل المعلم والخطط الدراسية لمجموعتي الدراسة. -

لبة على ط اإلبداعيتطبيق االختبار التحصيلي، واختبار التفكير  -

 والضابطة بعد االنتهاء من التدريس. ،التجريبية المجموعتين:

استخالص نتائج الدراسة وربطها بالدراسات السابقة لإلجابة عن أسئلة  -

 الدراسة.

 

 

 : اإلحصائيةالمعالجة 

اعتمااد الباحااث فااي تحلياال نتااائج أفااراد عينااة الدراسااة علااى تفريااغ نتااائج الدراسااة فااي     

يجااااد األ ،جاااداول خاصاااة وسااااط الحساااابية واالنحرافاااات المعيارياااة، واساااتخدام اختباااار وا 

تحلياااال التباااااين و  ،(ANCOVAللعينااااات المسااااتقلة، وتحلياااال التباااااين المشااااترك ) )ت(

 كما هو مبّين في الجزء المتعّلق بنتائج الدراسة. ،(MANCOVA) المتعدد المشترك

 متغيرات الدراسة:

دورة التعلم  استراتيجيةمستويان )ولها  ،المتغير المستقل: طريقة التدريس -0 

 (.االعتياديةالطريقة و  ،الخماسية
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 .اإلبداعيمهارات التفكير و التحصيل،  المتغيرات التابعة: -8

 نتائج الدراسة ومناقشتها:   

 النتائج المتعلقة بالفرضية األولى ومناقشتها:

 بين (α≤1013) مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق ال يوجد الفرضية األولى:

في اختبار التحصيل البعدي يعزى لطريقة  أفراد مجموعتي الدراسة متوسطي درجات

 االعتيادية(.والطريقة ، الخماسية دورة التعلم استراتيجيةالتدريس )

المعيارياة  واالنحرافاات الحساابية المتوساطات للتحقاق مان هاذه الفرضاية تام إيجااد      

القبلاي  االختباار التحصايلي علاى والضاابطة ياةالتجريب :المجماوعتين فاي الطلباة لعالمات

 (.6، كما يظهر في الجدول )البعديو 

 

 

 

 

، الضابطة :المجموعتين طلبة لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:6(جدولال

  البعديالقبلي و  التحصيل اختبار على والتجريبية
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 االختبار البعدي االختبار القبلي العدد المجموعة
 المتوسااااااااااااااااااااااااط

 الحسابي
االنحااااااااااااااااااااراف 

 المعياري
 المتوسااااااااااااااااااااااااط

 الحسابي
االنحاااااااااااااااااااااراف 

 المعياري
 48,4 32,03 20,0 83,9 48 التجريبية
 06,3 22,08 52,8 09,9 45 الضابطة

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطي درجات المجموعتين: 6ي الحظ من الجدول )     

عند مستوى  إحصائياذه الفروق دالة كانت ه إذاولمعرفة فيما التجريبية، والضابطة، 

 ، ويبين(ANCOVAإجراء تحليل التباين المشترك )(، فقد تم α≤1013الداللة )

 .هذا التحليل (2الجدول )

طلبة مجموعتي  ( للفرق بين متوسطيANCOVAنتائج تحليل التباين المشترك )(: 2(جدولال

 الدراسة في االختبار التحصيلي البعدي

وع مجم مصدر التباين

 المربعات

متوسط  درجات الحرية

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

الداللة 

 اإلحصائية

 1080 62039 200090 0 200090 االختبار القبلي

 *11,1 9020 011021 0 011021 المجموعة

   3095 28 866091 الخطأ

    24 0129060 المجموع
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 . ( α≤1013)  إحصائية* ذات داللة       

درجات  متوسط بين إحصائية داللة ذات ا  فروق هناك أن (2) جدولال من يتضح    

 الداللة بلغت فقد ،التجريبية المجموعة البعدي لصالح التحصيل اختبار الطلبة في

م للمجموعة التجريبية في هذه الدراسة وبهذا فإن التدريس المقدّ  ،(1011اإلحصائية )

دورة التعلم  استراتيجيةية على أسهم بفاعلية ومن خالل األنشطة التعليمية المبن

 .الخماسية في تحسين تحصيل الطلبة في وحدة المصفوفات

دورة التعلم الخماسية  استراتيجيةأن التدريس وفق ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى      

مما  الطلبة، أدى إلى التفاعل مع الموقف التعليمي من خالل نشاط مباشر يقوم بهقد 

وتكوين بنية معرفية  ،وربطها بما سبق تعلمه ،هيم بصورة وظيفيةتعلم المفا ساهم في

 سليمة.

وشاملة في  ومتعددة متكاملة تعزى هذه النتيجة إلى وجود خطوات نأ كما يمكن     

 على تنظيممما ساعد الطلبة  ،اآلخر أحدها دورة التعلم الخماسية، يكمل استراتيجية

أدى إلى تحسين  رها واستدعائها، ومن ثموالمفاهيم في أذهانهم، ثم تذك المعلومات

 ومعرفة، الدرس واالهتمام بموضوع االنتباه إثارة في التهيئة مرحلة أسهمت إذ التحصيل،
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 االستكشاف لمرحلة تمهيد وهي يحملها الطلبة، التيغير الصحيحية و  المعلومات البديلة

 ثم مرحلة نشطة،باأل والقيام والتقصي البحث نحو زيادة دافعيتهم في أسهمت التي

 للمعلومات وتفسيرات وحلول مناسبة إجابات إعطاء على الطلبة شجعت التي التفسير

باستخدام  مشابهة أخرى مواقف في المعلومات لهذه مرحلة التطبيق ثم الخاصة بكلماتهم

 وتسجيل واتخاذ القرارات، الحلول، واقتراح ،أسئلة طرح :مثل المهارات من مجموعة

من  الدروس، وقت طيلة مستمرة العملية فيه تكون الذي بالتقييم تهاء  انو  المالحظات،

 استخدام إلى تحتاج النهاية التي مفتوحة األسئلة وطرح ،للطلبة المباشرة المالحظة خالل

 .العليا القدرات العقلية

باإلضافة إلى المالحظة المستمرة للطلبة، مما يقّدم تغذية راجعة فورية تساعد      

لى تنفيذ الدرس وفق المسار الذي يتوافق مع تحقيق األهداف التعليمية المعلم ع

توفرت مواقف تعليمية ساعدت الطلبة  واإلجراءاتالمرجوة، وفي ضوء هذه المراحل 

الذين درسوا وفق استراتيجية دورة التعلم الخماسية، على تحقيق تحصيل أفضل من 

على العرض المباشر للمحتوى، وعلى  إجراءاتهاالطريقة االعتيادية، التي اقتصرت في 

 أساليب التقويم االعتيادية، التي تمثلث بتمارين الكتاب واالختبارات الشهرية والنهائية. 
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؛ العزمية وشرهيد، Alshehri, 2016وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من )     

 (.8116؛ الشطناوي، 8112، العتيبي، 8100؛ محمد، 8100؛ الجوعاني، 8103

 لنتائج المتعلقة بالفرضية الثانية ومناقشتها:ا

 بين (α≤1013) مستوى عند إحصائية داللة ذو فرق ال يوجد الفرضية الثانية:

في اختبار مهارات التفكير اإلبداعي البعدي  أفراد مجموعتي الدراسة متوسطي درجات

 تيادية(.االعوالطريقة ، الخماسية دورة التعلم استراتيجيةيعزى لطريقة التدريس )

المعيارياة  واالنحرافاات الحساابية المتوساطات للتحقاق مان هاذه الفرضاية تام إيجااد      

 اإلباداعياختباار التفكيار  علاى والضاابطة التجريبياة المجماوعتين فاي الطلباة لعالماات

 .النتائج ( هذه2)الجدول  البعدي، ويبين

الضابطة  المجموعتين طلبة جاتلدر  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (:2(جدولال
  البعدي اإلبداعيالتفكير  اختبار على والتجريبية

 المعياري نحرافاال المتوسط العدد المجموعة المهارة
 53,0 00,00 48 التجريبية الطالقة

 10,0 50,3 45 الضابطة
 22,1 09,2 48 التجريبية المرونة

 91,1 60,8 45 الضابطة
 95,8 40,00 48 التجريبية األصالة

 00,8 51,8 45 الضابطة
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 36,5 20,89 48 التجريبية الدرجة الكلية
 41,5 88,01 45 الضابطة

 اإلبداعيالتفكير  اختبار درجات الطلبة في متوسط أن (2) الجدول من يتضح         

كان أعلى من متوسط درجات الطلبة في المجموعة  التجريبية لمجموعةلالبعدي 

كانت هذه الفروق دالة  إذاولمعرفة فيما اإلبداعي،  جميع مهارات التفكيرفي  الضابطة

 المتعدد إجراء تحليل التباين المشترك(، فقد تم α≤1013عند مستوى الداللة ) إحصائيا

(MANCOVA)هذا التحليل (9الجدول ) ، ويبين. 

سطي طلبة ( للفرق بين متو MANCOVA) المتعدد نتائج تحليل التباين المشترك (:9(جدول
 البعدي اختبار التفكير االبداعيمجموعتي الدراسة في 

مصدر 
 التباين

مجموع  المهارة
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

 0,00* 62,74 418,95 1 418,95 الطالقة الطريقة

 0,00* 12,61 112,52 1 112,52 المرونة

 0,00* 44,47 184,50 1 184,50 األصالة

 0,00* 85,12 1994,42 1 1994,42 الكلي

   10,25 125 829,71 الطالقة الخطأ

   7,62 083 84,86 المرونة

   4,74 083 485,98 األصالة

   24,75 083 2696,00 الكلي

    83 20433,14 الطالقة الكلي

    83 8654,12 المرونة

    83 11100,57 األصالة
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    814 12553,14 الكلي

 ( .α≤ 1013) إحصائية* ذات داللة 
درجات  متوسط بين إحصائية داللة ذات ا  فروق هناك أن (9) الجدول من يتضح     

التجريبية في جميع  المجموعة البعدي لصالح اإلبداعيالتفكير  اختبار الطلبة في

وهي دالة  (1011رجة الكلية )اإلحصائية للد الداللة وبلغت ،اإلبداعيمهارات التفكير 

دورة التعلم الخماسية قد  استراتيجيةوبهذا فإن  ،(α≤1013) إحصائيا  عند مستوى 

 .لدى طلبة المجموعة التجريبية اإلبداعيساهمت في تنمية مهارات التفكير 

شجعت الطلبة  الخماسية التعلم دورة استراتيجية بأن ذلك الباحث ويمكن أن يفسر     

 كما أن تفاعل ،الجماعية المناقشات في الواسعة والمشاركة اإليجابي اعلعلى التف

للمشكالت قد  وجديدة متعددة ومتنوعة حلول إيجادأجل  من بعضمع  بعضهم الطلبة

 الصف داخل العمل اإلبداع، باإلضافة إلى أن أسلوب طاقات إلطالق الفرصة أتاح

 ،المجموعات بين التنافس روح بث شأنه من بين الطلبة، والذي التعاون على يقوم

، مما ساعد في فهم أكبر لألفكار واألنشطة، الحل في جديدة أفكار طرح إلى والسعي

لى ربط المتغيرات بعضها ببعض، وااللمام بالموضوع المراد دراسته  .وا 
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 والطالب له والطالب، المعلم دور على دورة التعلم الخماسية تقوم استراتيجية إن     

مما  ،العملية التعليمية في كبير بقدر الطلبة اشتراك وقد الحظ الباحث كبر،األ الدور

 مناقشة األفكار فرص لهم يتيح ما وهو الرياضيات، مدرس مع أشد انسجاما   يجعلهم

صحتها، كما يمّكنهم من  الرياضية والحكم على الحجج بناء وكيفية البراهين وتعلم

 بعبارة أو بتفكيرهم، وعيا أكثر مما يجعلهم مية،التعلي المهمة أداء نحو مراقبة تقدمهم

 تنمية مهارات التفكير فرصة تتيح العمليات هذه كل نإ إذ ؛تفكيرهم يطورون أخرى

 .الحل في وجديدة ومتنوعة متعددة طرق اإلبداعي وطرح

إن استخدام استراتيجية دورة التعلم الخماسية قد شّجع الطلبة على الحوار واإلقناع      

الل طرح األفكار، وتقبل الرأي اآلخر دون مقاطعة أو استهزاء، كما ساعدت في من خ

تنمية مهارات جمع المعلومات وتحليلها وعرضها بطريقة منطقية، وكل ذلك يشكل بيئة 

خصبة للتفكير اإلبداعي، بينما تهتم الطريقة االعتيادية في التدريس بالمعارف 

مام كبير بمناقشتها وفهمها وتوظيفها في أنشطة والمعلومات، وتلقينها للطلبة، دون اهت

 .  اإلبداعيمتنوعة لتنمية التفكير 
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؛ 8100؛ الطراونة، 8105وتتفق هذه النتيجة مع دراسات كل من )أبو عطا،   

 (.8112العتيبي، 

 :التوصيات

 :يأتي بما الباحث يوصي البحث نتائج ضوء في     

في تدريس  الخماسية التعلم دورة راتيجيةاستتشجيع معلمي الرياضيات على توظيف   -

 التفكير مهارات تأثيرها في تنمية الدراسة من هذه عنه كشفت لما الرياضيات، نظرا  

 .اإلبداعي والتحصيل

 وفقا   محتواها القائمين على تخطيط محتوى كتب الرياضيات لتنظيم دعوة  -

عدادالخماسية، و دورة التعلم  ستراتيجيةال  م عدة دروسا   تتضمن لرياضياتا لمعلمي أدلة ا 

 دورة التعلم الخماسية. استراتيجيةلمراحل  اإلجرائية للخطوات وفقا  

 :مثل أخرى متغيرات في الخماسية دورة التعلم  استراتيجية أثر لتعّرف إجراء دراسات -

 الناقد. والتفكير ،االستداللي التفكير

 ع أخرى من الرياضيات.دراسات مشابهة على صفوف أخرى، وضمن مواضي إجراء -

 المراجع العربية:
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 لتنمية الرياضيات تدريس في التعلم دورة توظيف أثر(. 8105أبو عطا، أحمد )

، رسالة غزة األساسي بمحافظات التاسع الصف تالميذ لدى اإلبداعي مهارات التفكير
 ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.

 .مناهج الرياضيات واستراتيجيات تدريسها (.8100البالونة، فهمي )و  حمزة، محمد
 : دار جليس الزمان.عمان

أثر استخدام نموذج بايبي لتدريس الرياضيات في تنمية (. 8103الدبايبة، نادر )
أطروحة دكتوراة غير منشورة،  .في األردن اإلبداعيالمفاهيم الرياضية والتفكير 

 العالمية، عّمان. اإلسالميةجامعة العلوم 

على  (E's 7)المعدلة  ثر استخدام استراتيجية دورة التعلمأ(. 8100ي، مجبل )الجوعان
، التحصيل ومستوى الطموح لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات

 .40 -84(: 49، العراق، العدد )ىاليدمجلة 

الخطوات السبع في تنمية بعض  استراتيجيةأثر استخدام (. 8108سليم، معزز )
التفكير الرياضي في جانبي الدماغ لدى طالبات الصف الثامن األساسي  مهارات

 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة. .بغزة

 البنائي للتعّلم نموذجين وفق التدريس أثر (.8116العبيدي، هاني )و  الشطناوي، عصام

العلوم  المجلة األردنية في، الرياضيات في التاسع الصف تحصيل طالب في
 .802 -819 (:4)2، التربوية

(. مظاهر التفكير الرياضي للصفوف األول والثاني والثالث 8105الصباغ، سميلة )
 .319 -422(: 8)22، مجلة جامعة دمشقاألساسية في األردن، 
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(. أثار اسااتخدام دورة الااتعلم الم عّدلااة فااي تنميااة مهااارات 8100الطراونة، محمد. )
مجلة جامعة ر الناقااد لاادى طالبااات الصااف العاشاار األساسي في األردن، التفكياا

 .504-822(: 9)22، اإلنسانيةالنجاح الوطنية للعلوم 

دار المسيرة للنشر  . عمان:تنمية قدرات التفكير اإلبداعي(. 8114الطيطي، محمد )
 والتوزيع.

للنشر  المسيرة دارعمان:  تعليم الرياضيات لجميع األطفال.(. 8114وليم ) عبيد،
 والتوزيع.

 الخماسية التعلم دورة استراتيجية استخدام (. أثر8103) شرهيد، عليو  العزمية، عادل

 والتفكير تنمية التحصيل في أساسي السابع للصف الرياضيات من لتدريس وحدة

ر المجلة العربية لتطوياليمنية،  أبين الجمهورية محافظة في التالميذ لدى الرياضي
 .82-5(: 01)6 ،التفوق

فاعلية استخدام طريقة "دورة التعلم" في تحصيل الرياضيات (. 8112) العتيبي، نوال
وتنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثاني متوسط بمدينة مكة 

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرى.المكرمة
 لتالميذ الهندسة تدريس في التعاوني التعلم استخدام أثر.  ( 2003)أشرف علي،

 القلق مستوى وخفض التحصيل والتفكير االبداعي على الثاني اإلعدادي الصف

 ،تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية االبداع حول الثالث المؤتمر العلمي ،لديهم الهندسي
 .(جامعة عين شمس أكتوبر، 9-2 (التربويات الرياضيات،  المصرية الجمعية

 في (7E's) استراتيجية على قائمة مقترحة وحدة تدريس أثر(. 8104وئام )العيد، 

 طالبات الصف لدى بها واالحتفاظ الهندسة في الرياضي التواصل تنمية مهارات

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة.غزة في األساسي التاسع
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التفكير  مهارات لتنمية التعلم أنماط على قائم مقترح برنامج أثر(. 8108العيلة، هبة )
، رسالة ماجستير غير غزة بمحافظات األساسي الرابع الصف طالبات لدى الرياضي

 منشورة، جامعة األزهر، غزة.

 تحصيل في الخماسية التعلم دورة نموذج استخدام (. أثر8106المجالي، يوسف )

 في العربية اللغة ةماد في السابع األساسي الصف طالب لدى اإلبداعي التفكير وتنمية

 .56 -85(: 0)34الجامعة األردنية، ، مجلة دراساتالكرك،  محافظة -القصر لواء

أثر استخدام طريقة دورة التعلم في التحصيل واالستبقاء في (. 8100محمد، محسن )
-3(: 62)66 ،مجلة كلية التربية األساسيةمادة الرياضيات للصف الرابع العلمي، 

56. 

 الصف طالب لدى اإلبداعيلتنمية التفكير  مقترح برنامج (.8118) سعيد المنوفي،

 ،تربويات الرياضيات في البحث حول الثاني السنوي العلمي المؤتمر، الثانوي األول
 .الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، جامعة عين شمس

 داعياإلب تنمية التفكير في تورانس نموذج فعالية استخدام  (.8110) عواطف مهني،
 رسالة ،اإلعدادية في مادة الرياضيات المرحلة طالب لدى الدراسي والتحصيل

 .حلوان جامعة ،، كلية التربيةماجستير غير منشورة

 تحصيل طلبة في الرياضي التفكير لتنمية تدريبي برنامج أثر(. 8108نجم، خميس )

، ويةمجلة جامعة دمشق للعلوم التربالرياضيات،  في األساسي السابع الصف
22(8 :)490- 383. 

، إدارة دليل وزارة التربية والتعليم في األردن(. 2066وزارة التربية والتعليم )
  التخطيط.

 جنبية:المراجع األ
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ضمن النموذج  اتجاهات اإلعالميين األردنيين نحو األشخاص ذوي اإلعاقة

 االجتماعي

 12/8/1035تاريخ القبول:          31/1/1035تاريخ االستالم: 
 

 )*(  خالد هيالت

 الملخص

األردنيين نحو األشخاص ذوي لصحفيين اتجاهات ا التعرف إلىالدراسة تهدف      

لممارسة اوعالقة تلك االتجاهات بدرجة  نموذج االجتماعي،ضمن مفاهيم الاإلعاقة، 

الديمغرافية واإلعالمية لمفردات  العواملو اإلعاقة، اإلعالمية المتعلقة بموضوعات

عينة الدراسة من خالل استطالع آراء اإلعالميين واتجاهاتهم نحو األشخاص 

الصحفيين وتكّون مجتمع الدراسة من  .وتم استخدام منهج المسحالمعوقين، 

واعتمد الباحث على )االستبانة( أداةً أعضاء نقابة الصحفيين،  واإلعالميين األردنيين

 .( مفردة131وبلغ عدد أفراد العينة ) للبحث،

                                                 

 وكالة األنباء األردنية بترا / عمان / األردن. *()
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نحو  إيجابيةأن اإلعالميين األردنيين يحملون اتجاهات الدراسة وأظهرت نتائج      

متغيري الدراسة باستثناء وجود فروق تعزى لمتغيرات وكذلك  ،المعوقيناألشخاص 

بينت النتائج أن . كما على مقياس االتجاهات الكلي الحالة االجتماعية والخبرة

إلعالم المكتوب والمقروء، وللعاملين في القطاع الحكومي المتوسطات الحسابية ل

أعلى منها لإلعالم المرئي والمسموع، واإلعالم المملوك للقطاع الخاص، وكشفت عن 

 .طردية بين الممارسة اإلعالمية والدرجة الكلية على مقياس االتجاهاتوجود عالقة 

 ) اتجاهات، اإلعالميين ، اإلعاقة، الممارسة اإلعالمية، النموذج االجتماعي، الطبي (

Abstract 

     The goal of this study is to identify trends of Jordanian journalists 

towards persons with disabilities within social model concepts, and the 

relationship of these trends with the level of media practice on disability 

subjects,  demographic and media factors of the study through polling 

journalists’ attitudes towards the disabled.  The survey methodology was 

used in the study which targets journalists and media people, who are 

members of the Jordan Press Association. The number of the respondents 

was( 212) , as the researcher relied on a questionnaire for there search. 
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     The study results showed that Jordanian journalists hold positive 

attitudes towards people with disabilities and it showed differences 

attributed to the variables of the study, except for variables of marital status 

and experience on the trends scale. The results also showed that print media 

and civil service employees have higher averages than the audio-visual 

media and media outlets owned by the private sector, and also revealed a 

contradiction between media practice and the overall trend scale. 
trends, Jordanian journalists, disabilities, social model   Key words:  
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   -المقدمة :

ار ، وبخاصة بعد إقر1002منذ عام  اً شهد قطاع اإلعاقة في األردن اهتماما متزايد     

، وإصدار قانون حقوق األشخاص المعوقين، وتأسيس اإلستراتيجية الوطنية لإلعاقة

، (31، ص1002للمعوقين،  )األعلى  المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين

وأفردت التشريعات المتعلقة باإلعاقة محاور خاصة باإلعالم والتوعية بهدف التأثير 

يجابية تسهم إأفراد المجتمع نحو اإلعاقة، بما يؤدي إلى تبني وجهة نظر اتجاهات في 

اإلعالم الوسيلة األكثر انتشارا  يعدإذ  ؛في دمج األشخاص المعوقين في المجتمع

ويؤثر في حياة األفراد بما  ،وسع تداوال بين الناس، ويدخل في أدق تفاصيل الحياةواأل

في اتجاهاتهم وسلوكاتهم نحو مختلف الموضوعات،  يمس السلوكات وصوال للتأثير

قضايا األشخاص المعوقين في األردن لم تحظ باالهتمام الكافي، السيما ما يتعلق لكن 

 ذوي اإلعاقة. باتجاهات اإلعالميين نحو األشخاص

وتأتي أهمية معرفة االتجاهات نحو األشخاص المعوقين كونها تمكن من معرفة      

القبول النفسي يترتب عليها  اإليجابيةالنتائج واآلثار المترتبة عليها، فاالتجاهات 

وتحسين مستوى الخدمات المقدمة دمجهم في المجتمع، واالجتماعي لذوي اإلعاقة، و

وبخاصة أنهم يشكلون من التنوع البشري،  بوصفهم جزءاً ى قبولهم كما تؤدي إللهم، 

، في ( 1،ص2012،)أبو صالحة،( بالمائة من سكان أي مجتمع  35إلى  30نحو )
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ولد يمما يترتب على االتجاهات السلبية رفض األشخاص المعوقين، وعزلهم، حين 

ة على المجتمع لديهم شعورا بالرفض فيتحول الشخص المعوق إلى إنسان عاجز وعال

 (. 12، ص3991)عبدهللا، 

وتباينت االتجاهات المجتمعية نحوها، سواء داخل  ،اختلفت النظرة لإلعاقةو     

اختلفت النظرة لألشخاص المعوقين، لذلك المجتمع الواحد أو بين المجتمعات، وتبعا 

لمعوقون انى ااتسمت منذ القدم بطابع غير إنساني، فعلكنها والخدمات المقدمة لهم، 

كان معاملتهم تتم بصورة سيئة كالضرب، واالحتقار، وكانت و، نتيجة الخوف والجهل

يُنظر لهم على أنهم فئة ال تستحق العيش وفق قاعدة البقاء لألصلح، وكان التشخيص 

ومن  ، الجن لبعض األجساد أو حلول لعنة اآللهة عليهم يرد إلى أمور تتعلق بتقمص

، 3988، ألقذافيك السحر، وطرد األرواح الشريرة )ينبغي التخلص منهم لف ثم

لالهتمام باألشخاص المعوقين واإلحسان إليهم، ودعت الديانات السماوية  (.35ص

، لكن مع بدايات العصور الوسطى عادت النظرة تغيرت المعتقدات السلبية تجاههمو

وات ، وأصبحوا يستخدمون كأدهمالسلبية وبخاصة في المجتمعات األوروبية نحو

(، 33،ص3982للتسلية والضحك، وتم وصمهم بتسميات مختلفة )طعيمة وآخرون،

جاء االهتمام الحديث باإلعاقة والمعوقين والعمل على دمجهم بالمجتمع) إلى أن 

 (.  1، ص1002اشتيوي، 
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 ظهور الثورات التي تنادي بحقوق اإلنسان كالثورتين الفرنسية، واألمريكية ومع      

  ،(22، ص1003وتطوير الخدمات المقدمة لهم )الشخص،بالمعوقين، بدأ االهتمام 

اإلعاقة مرت من المنظور التاريخي بخمس مراحل اتسمت األولى  إنويمكن القول 

بالقمع واإلهمال والنظرة الدونية، واتسمت الثانية بتدخل الخرافات في النظرة 

رعايتهم بالمستوى  األشرار، في حين اتسمت الثالثة بارتباطبللمعوقين ووصمهم 

االقتصادي والطبقي، أما المرحلة الرابعة فارتبطت بعصر التنوير واإلعالن العالمي 

لحقوق اإلنسان، وأخيرا المرحلة الخامسة وجاءت بعد انعقاد المؤتمر الثاني حول 

العام الدولي للمعاقين  3983، واعتبار عام 3928التشريعات المتعلقة بالمعاقين عام 

 .( 31، ص 0011)سرحان، 

وتمر العالقة بين اإلعاقة والمجتمع من خالل اإلعالم، فال يمكن دراسة اتجاهات      

ومن األفراد نحو اإلعاقة دون المرور باإلعالم لدوره في التأثير على تلك االتجاهات، 

فأن االتجاهات التي تترسخ في أذهان الناس هي نتاج لما تبثه وسائل اإلعالم  ثم

تعد اتجاهات اإلعالميين نحو األشخاص المعوقين ذات و(، 325، ص3981)زهران، 

)المطيري،  يط البرامج اإلعالمية والتوعويةأهمية بالغة، وينعكس أثرها على تخط

للعالقة بين تلك االتجاهات وما ينشره اإلعالم من (، إضافة 2، ص1032وعبد هللا، 
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قة بقضايا اإلعاقة، وبخاصة أن على الممارسة اإلعالمية المتعل موضوعات، والتأثير

 مؤسسات اإلعاقة تسعى الستقطاب اإلعالميين للتوعية بقضايا اإلعاقة.

دراسة بعنوان "اتجاهات اإلعالميين السعوديين نحو ذوي  (7002القرني )أجرى و

االحتياجات الخاصة دراسة مسحية عن الصورة واالهتمامات في وسائل اإلعالم 

تجاهات اإلعالميين السعوديين نحو األشخاص المعوقين السعودية"، بهدف معرفة ا

وعالقتها بالصورة التي ترسمها وسائل اإلعالم لهم، وأجريت الدراسة على عينة من 

يجابية إفردا، وأشارت نتائجها إلى أن اإلعالميين السعوديين يحملون اتجاهات  323

اإليجابية، وأن اهتمام نحو األشخاص المعوقين، وأن صورة المعوقين اإلعالمية تتسم ب

 وسائل اإلعالم بالمعوقين محدود.

في  ظهر اتجاهان نحو األشخاص المعوقين، األول يرى أنهم فئة أساسية وقد     

 في المجتمع، دمجهم لغيرهم، ويجب ما الواجبات من وعليها الحقوق من المجتمع، لها

 الدونية النظرة : األول هما نظرة سلبية اتخذت نمطين : الثاني وتبنى االتجاه

 أن بعض أفراد على عالوة والرعاية، والشفقة الزائدة الحماية : والرفض، والثاني

الخجل وهو ما  تجلب فئة إليهم على أنهم أسر المعوقين ينظرون وبالذات المجتمع 

(، لذلك ظهرت الحاجة إلى التشريعات 2، ص1002االجتماعي )السيد، يسمى بالخجل

تجاهات السلبية نحوهم، وتسهيل دمجهم في المجتمع التي تضمن تعديل اال
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ألمم المتحدة اتفاقية حقوق اعتمدت ا، 1001(، وفي عام  1،ص1031)التركي،

، فشكلت تحوالً في النظرة إلى اإلعاقة (1031األشخاص ذوي اإلعاقة )األمم المتحدة،

 اإلنسان.من كونها شأناً يتعلق بالرعاية االجتماعية إلى مسألة من مسائل حقوق 

( التي أجريت على عينة من 7022طشطوش والخزاعلة )وبينت نتائج دراسة      

والدراسات االجتماعية  كليتي اللغة العربية طالب اتجاهات إلى ( طالبا، للتعرف511)

 المعوقين، يجابية نحوإ الطلبة يحملون اتجاهات أن المعوقين، نحو القصيم جامعة في

 المستوى لمتغير اتجاهاتهم تعزى في إحصائية لةدال ذات فروق وكذلك وجود

 وأجرىلصلتهم بالمعوقين،  تعزى إحصائية داللة ، لكن ال يوجد فروق ذاتالدراسي

دراسة بعنوان "االتجاهات نحو األشخاص ذوي اإلعاقة في  Chen  (7007)تشن

"، على المجتمع نحو الزواج مقارنة بين الكليات األمريكية والتايوانية والسنغافورية

وأظهرت النتائج وجود فروق سنغافوريا،  335تايوانيا و 131أمريكيا و 381عينة من 

األمريكيون لبة أبدى الط، وذات داللة إحصائية وانعكاسات على الممارسات الثقافية

وبخاصة اإلناث مواقف إيجابية تجاه األشخاص المعوقين، وكذلك وجود أثر لمتغير 

األشخاص المعوقين والذي شكل عامال في اكتساب  خبرات االحتكاك السابقة مع

وقد ظهرت االتجاهات نحو األشخاص المعوقين من خالل ، يجابية نحوهمإاتجاهات 

  -عدة مجاالت أبرزها :
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ما   ويعني استيعاب المعوقين وإتاحة الفرصة لهم كغيرهم في المجتمع، الدمج، -2

 وأجرى (،1009)الخطيب، متمع اتجاهات أكثر إيجابية نحوهيستدعي تبني المج

دراسة بعنوان "اتجاهات المدراء والمعلمين نحو دمج  (7002) هللا حبايب وعبد

مديرا،  11معلما ومعلمة و 128المعاقين في الصفوف العادية" على عينة من 

يجابية نحو دمج المعوقين في إوخلصت إلى أن المعلمين والمديرين يحملون اتجاهات 

 المديرينت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات التعليم العام، وبين

القصاص وأجرى  .والمعلمين تعزى لمتغيرات الجنس والوظيفة والخبرة والمؤهل

دراسة بعنوان " التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة"، هدفت إلى  (7002)

ثقافة السائدة عن االهتمام بعملية إدماج األشخاص المعوقين في المجتمع وتغيير ال

حالة من المعنيين باإلعاقة مصر تم اختيارهم  35اإلعاقة، وأجريت على عينة من 

بطريقة عمدية، وتم دراسة الحاالت من خالل المقابلة، وخلصت إلى عدم حصول 

وأنهم  ، من الحقوق والخدمات مقارنة بغيرهم من غير المعوقين كثيرالمعوقين على 

فسية  واالجتماعية الناتجة عن نظرة المجتمع تجاههم وعدم يعانون من المشكالت الن

 توفر فرص العمل لهم. 

يالحظ وجود ارتباط بين تسمية األشخاص المعوقين واالتجاهات السائدة  :التسمية -7

 )أعرج، ضرير، أعمى، عاهة، أصم، أبكم، مجنون(نحوهم، فالتسميات السلبية مثل 
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تزيد من فرص قبولهم في  اإليجابيةيات والتسم ،تحول دون دمجهم في المجتمع

 Ziegler (7002) زيجلروأشارت دراسة ، (8، ص1031)الخطيب،  المجتمع

إلى ثالثة لبيئة المحيطة والمواقف تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة" لتحليل نقدي بعنوان "

عوامل تؤدي إلى تشكيل االتجاهات السلبية نحو المعوقين األول وهو المدرسة، بسبب 

 بوصفهاصل بين الطالب المعوقين وغيرهم من الطالب، والثاني وسائل اإلعالم، الف

 إلىاألدوات التي تشكل المفاهيم والمصطلحات التي يستخدمها الناس للتعرف 

اآلخرين، والثالث اللغة التي نستخدمها لإلشارة إلى ذوي اإلعاقة في المخاطبات 

من اإلشارات الصحافية  %50أن حوالي واألحاديث والتي تتسم عادة بالسلبية، وبينت 

 فقط. %3إلى  اإليجابيةكانت لمسميات سلبية عن المعوقين، بينما وصلت اإلشارات 

تؤثر االتجاهات نحو األشخاص التشريعات وحقوق األشخاص المعوقين:  -3

تحفز أفراد  اإليجابيةالمعوقين على حقوقهم التي ينبغي أن يتمتعوا بها، فاالتجاهات 

مع لدعم وضع تشريعات تضمن للمعوقين حقوقهم، وتسهم في تغيير النظرة المجت

 بعنوان "Mamboleo (7002 )مامبيلو وأظهرت نتائج دراسة  السلبية تجاههم،

تنبؤ المواقف تجاه اإلعاقة وسياسات قضايا التوظيف بين طالب جامعة نيروبي"، 

االجتماع والخدمة التي أجريت على عينة من الطلبة المسجلين في كليات علم 

 80االجتماعية وعلم النفس والعلوم السياسية واإلدارة العامة لطلبة جامعة نيروبي، أن 
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يعانون سوء المعاملة والتمييز في  % 21شهدوا أشكاال من التفرقة والعزلة، و %

العمر ومتغيرات  المواقف العامة تجاه اإلعاقةيجابي بين إيوجد ارتباط  وأنهالمجتمع، 

دراسة مماثلة بعنوان "اتجاهات  (7022أبو شعيرة ) وأجرى .لة االجتماعيةوالحا

 إلى التعرفهدفت ، وأصحاب العمل نحو تشغيل المعوقين تبعاً لعدد من المتغيرات"

وأصحاب القرار نحو تشغيل المعاقين في  والمديرينعلى اتجاهات أصحاب العمل 

قوم به المؤسسة وعمرها وحجمها مدينة الرياض تبعاً لمتغيرات: نوع العمل الذي ت

مؤسسة مختلفة، وخلصت إلى  11ووجود موظفين معاقين فيها. وطبقت الدراسة على 

انخفاض االتجاهات نحو تشغيل المعاقين ، وعدم  وجود  فروق دالة إحصائية بين 

  المشاركين في الدراسة تبعاً لمتغيرات الدراسة.

النموذج الفردي  : األول ،جين لإلعاقةنموذ بوجودRoper  (7003 )روبر ويقر     

من السلبيات عن  كثيراً وهو األكثر انتشارا، وخاصة في وسائل اإلعالم، ويعكس 

معالجتها على المعاق  مشكلة فرديةمرضا واإلعاقة  ويعدمع، صورة المعوق في المجت

ت التغلب عليها من خالل توفير الخدمات العالجية والتأهيلية للمعوقين في مؤسساو

يرى أن المعوقين كما  (،32، ص1002قائمة على العزل واالستبعاد )القصاص،

إقصاءهم من المجتمع، ويسعى لتغيير الفرد وليس مثيرون للشفقة، وعاجزون يجب 

 ( .2، ص1002المجتمع، )القرني،
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يركز على ما يسود المجتمع من قيم وانساق أما النموذج الثاني فهو االجتماعي و   

ألنه لم  يمكن  ؛المجتمع مصدر اإلعاقة ويعد ، تجاهات نحو اإلعاقةاجتماعية وا

تنتج بسبب التفاعل بين  أن اإلعاقةو، المعوقين من التغلب على مشكالت إعاقاتهم

فهي نتاج  األشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة،

التي والمؤسساتية لعوامل البيئية واوالحواجز الفيزيائية سلوكات والعوائق المجتمعية ال

تجاه  تغيير األحكام المسبقة  ويدعو إلى، ل دون إشراك المعوقين في المجتمعتحو

  .( 32، 31ص ،ص 1002، وإشراكهم في المجتمع )القصاص،المعوقين

إلى أن وسائل اإلعالم تركز على خمسة نماذج ( Colgstonكلوجستون ) ويشير     

النموذج الطبي، ونموذج  المعاق المتميز )السوبر معاق(،  :لألشخاص المعوقين، هي

على أنه شخص يحتاج الذي يتحدى إعاقته، والنموذج االقتصادي، ويظهر المعاق 

؛ ونموذج األقليات، ويظهر المعاق على أنه فرد ضمن فئة األقلية، يسعى للمساعدة

تعدد األوجه ؛ ونموذج الثقافة المتعددة، ويكون المعاق محصول على حقوقهلل

النماذج الثالثة واالهتمامات، وتمثل اإلعاقة وجها من أوجه هذا الشخص. وتشير 

إلى نظرة تقليدية نحو المعاقين، بينما يشير النموذجان األخيران إلى نظرة  األولى

 .تقدمية ايجابية نحو ذوي اإلعاقة
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، في األردن ورغم أن موضوع االتجاهات نحو اإلعاقة حظي بعدد من الدراسات     

الغزو أجرى فنحو األشخاص المعوقين،  لم تتناول اتجاهات اإلعالميينإال أنها 

اتجاهات الطالب في الكليات التي تزود المدارس دراسة  بعنوان "( 7002وآخرون )

بالمعلمين نحو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في األردن واألمارات العربية 

 592هم من خالل توزيع استمارات بحثية على عينة من اتجاهات إلىالمتحدة " للتعرف 

طالبا وطالبة في ثالث جامعات أردنية وجامعة إماراتية، ووجدت الدراسة أن اتجاهات 

المعلمين سلبية نحو األشخاص المعوقين، ولم يكن متغير االحتكاك بالمعوقين ذا أهمية 

لة إحصائية لمتغير في تغيير االتجاهات نحوهم، وبينت عدم وجود فروق ذات دال

 نحو المعوقين من الطالب اإلماراتيين. إيجابيةالجنس، وأن الطالب األردنيين أكثر 

، المتعلقة بتحليل (2008المركز الوطني األردني لحقوق اإلنسان )أجرى كما 

مضمون أربع صحف يومية أردنية تجاه األشخاص ذوي اإلعاقة، وخلصت إلى 

، وان اهتمام % 0.12إذ لم تتعد  ، سالة اإلعاقةضعف اهتمام الصحف اليومية بم

، مما % 93تغطية األخبار الرسمية  والمناسبات االحتفالية بنسبة الصحافة ينحصر ب

 .شؤون المعوقين وتوجهاتهم وأرائهميشير إلى ضعف المعالجة الصحفية ل

 بهاأغلن خالل استعراض الدراسات التي أتيح الحصول عليها الحظ الباحث أن م     

، أو اتجاهات المعلمين ومديري المدارس والطلبة، أو اتجاهات الوالدين إماتناول 
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تشغيل األشخاص المعوقين، لكن هناك ندرة في اإلعاقة واتجاهات أصحاب العمل نحو 

الدراسات التي تناولت اتجاهات اإلعالميين وبخاصة في الوطن العربي، ووجد 

نحو  إيجابيةأظهرت وجود اتجاهات ها ض نتائجالباحث تباينا في تلك االتجاهات فبع

األشخاص المعوقين، ووجود عالقة ارتباط بين المتغيرات الديمغرافية وتلك 

االتجاهات، فيما أثبتت دراسات أن أفراد المجتمع يحملون اتجاهات سلبية نحو 

المعوقين وبخاصة تشغيلهم، وكذلك عدم وجود ارتباط بين بعض المتغيرات 

 واالتجاهات نحو المعوقين. الديمغرافية

الوحيدة التي تناولت اتجاهات اإلعالميين،   هيف (7002القرني )دراسة  أما      

جود فروق ذات دالالت إحصائية لبعض فتتفق نتائج هذه الدراسة معها، فيما يتعلق بو

المتغيرات، مثل متغير ملكية المؤسسات، حيث اتضح أن منسوبي المؤسسات 

في اتجاهاتهم من منسوبي القطاعات اإلعالمية الخاصة،  إيجابيةثر الحكومية هم أك

من نظرائهم  إيجابيةومتغير نوع الوسيلة واتضح أن منسوبي اإلعالم المطبوع  أكثر 

في اإلعالم المسموع والمرئي،  كما اتفقت مع نتائج الدراسة فيما يتعلق بمتغيري 

على اتجاهات اإلعالميين، وكذلك  أثرالحالة االجتماعية والخبرة فال يوجد لهما 

على  أثرسنوات الخبرة والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية  التي كان لها 

 االتجاهات وكذلك وجود عالقة بين اإلعالميين و األشخاص المعوقين .
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 مشكلة الدراسة : 

 اتجاهات اإلعالميين األردنيين إلىتتمثل مشكلة الدراسة في محاولة التعرف      

)القائم باالتصال(  نحو األشخاص المعوقين ضمن النموذج االجتماعي، والعالقة بين 

غرافية واإلعالمية، وتلك االتجاهات و الممارسة اإلعالمية، وكذلك المتغيرات الديم

 -عن األسئلة اآلتية: اإلجابةوتحاول الدراسة الحالية 

 حو األشخاص ذوي اإلعاقة ؟ما االتجاهات التي يحملها اإلعالميون األردنيون ن  -2

( في اتجاهات اإلعالميين نحو 0.05 50هل يوجد فروق ذات داللة إحصائية ) -1

األشخاص المعوقين تعزى لمتغيرات النوع االجتماعي، والحالة االجتماعية، والعمر، 

 ؟والمستوى العلمي، والخبرة، ووجود شخص معوق في األسرة 

( في اتجاهات اإلعالميين نحو 0.05 50ة )هل هناك فروق ذات داللة إحصائي -1

األشخاص المعوقين تعزى لمتغيري طبيعة الوسيلة اإلعالمية )مقروء ومطبوع، أو 

 ؟مرئي ومسموع( وملكية المؤسسة اإلعالمية )حكومي، قطاع خاص(

( بين الممارسة اإلعالمية )عدد 0.5 0 5هل يوجد  عالقة ذات داللة إحصائية ) -2

امج التي أعدها اإلعالمي عن اإلعاقة( واتجاهاتهم نحو األشخاص الموضوعات والبر

 المعوقين؟.
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 أهداف الدراسة

الدراسة للتعرف إلى الواقع الحالي التجاهات اإلعالميين األردنيين نحو تهدف      

األشخاص المعوقين ضمن النموذج االجتماعي، وينبثق عن الهدف الرئيسي األهداف 

  -الفرعية التالية :

 اتجاهات اإلعالميين األردنيين نحو األشخاص ذوي اإلعاقة. إلىالتعرف   . 3

 .واإلعالمية . الكشف عن الفروق بين تلك االتجاهات وفقا للمتغيرات الديموغرافية 1

 . التعرف إلى العوامل المؤثرة في اتجاهات اإلعالميين نحو موضوعات اإلعاقة.1

 ت والممارسة اإلعالمية لموضوعات اإلعاقة.. التعرف إلى العالقة بين تلك االتجاها2

اتجاهات اإلعالميين األردنيين  إلى التعرف إلىسعت هذه الدراسة  -:أهمية الدراسة 

وعالقتها بالمتغيرات الديموغرافية واإلعالمية، انطالقا نحو األشخاص ذوي اإلعاقة، 

الدولية والوطنية به الثقافة الحقوقية للتشريعات نادت من النموذج االجتماعي الذي 

 تتمثل أهمية الدراسة فيما يلي:، والمتعلقة باإلعاقة

العالقة بين اتجاهات اإلعالميين  إلىمن الدراسات النادرة في مجال التعرف   -

 األردنيين واألشخاص ذوي اإلعاقة، إن لم تكن الدراسة األولى في حدود علم الباحث.

إلعالميين األردنيين نحو األشخاص تحاول أن تقدم تشخيصا دقيقا التجاهات ا -

 المعوقين
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العالقة بين االتجاهات والمتغيرات الديمغرافية واإلعالمية،  تحاول التعرف إلى  -

 والعالقة بين تلك االتجاهات والممارسة اإلعالمية.

توفير قاعدة بيانات أساسية تساعد مؤسسات اإلعاقة والمؤسسات اإلعالمية في  -

 الميين نحو اإلعاقة، والعوامل التي تؤثر في هذه  االتجاهات .معرفة اتجاهات اإلع

 -التعريفات اإلجرائية:

لغايات الدراسة يعرف الباحث األشخاص ذوي  -األشخاص ذوو اإلعاقة:  .3

بأنهم "األشخاص المصابون بقصور أو عجز في قدراتهم الجسمية أو العقلية  اإلعاقة

لدرجة التي تحد من قدرتهم على تلبية متطلبات أو النفسية أو التعليمية أو التواصلية ل

حياتهم كغيرهم من أقرانهم في المجتمع، مما يؤدي إلى التمييز ضدهم وإقصائهم بدال 

 .من دمجهم في المجتمع"

تفكير وشعور الفرد الذي يعكس آراءه وأفكاره عرف الباحث االتجاه بأنه " . االتجاه:7

في المجتمع، ويحمل عدة درجات بين  ومعتقداته، نحو موضوع أو قضية أو حدث

، التأييد التام والمعارضة التامة، فيكون إما مؤيدا أو محايدا أو معارضا، أو مختلطا

، ومن خالله يمكن التنبؤ مختلف القضاياومواقفه نحو ويرسم ويحدد ردود فعل الفرد 

 .تلك القضايا بسلوك األفراد نحو 

 وعات اإلعاقة التي أعدها اإلعالمي.عدد موضوهي  -الممارسة اإلعالمية:. 3
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 مجتمع الدراسة وعينتها  

ن مجتمع الدراسة من       منسوبي وسائل اإلعالم األردنية األعضاء في نقابة تكوَّ

الصحفيين األردنية، والذين بلغ عددهم )أفراد مجتمع الدراسة( لغاية األول من كانون 

( من كال الجنسين، منهم 1100) ةاالستبانوهو بدء توزيع  1035الثاني )ديسمبر( 

( من اإلناث، أما عينة الدراسة فتم اختيار 118( من اإلعالميين الذكور، و )821)

بالمائة من أفراد مجتمع الدراسة األصلي من كال الجنسين،  10مفردة بنسبة  110

. حصصية من جانب، وطبقية منتظمة من جانب آخروروعي أن تكون عينة الدراسة 

مجتمع الدراسة إلى مجتمعات فرعية هي، وكالة األنباء األردنية، ومؤسسة  تقسيم وتم

في العاصمة عمان، حيث اإلذاعة والتلفزيون، وصحف )الرأي، والدستور، والغد( 

كونها أكبر المؤسسات توجد معظم المؤسسات اإلعالمية الرسمية والخاصة، و

ن، إضافة إلى بعض المواقع اإلعالمية وتضم العدد األكبر من اإلعالميين والصحفيي

والمحطات الفضائية الخاصة، لضمان وجود مستجيبين من كل هذه  اإللترونية

بشكل مباشر على أفراد وقام الباحث بتوزيع استمارة البحث المجتمعات الفرعية، 

منها لعدم مطابقتهما ألصول  8العينة، وتم استرداد جميع االستمارات، لكن تم استبعاد 

ولم يتم إدخالها في عدم سالمة البيانات التي أدلى بها المبحوثون ي، والبحث العلم
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( استبانه، وهي 131) ما جعل مجموع االستمارات الصالحة للتحليل، معملية التحليل

 ( ما يلي:3عينة ممثلة لمجتمع الدراسة، ويظهر الجدول )

( من % 19.1)نسبة أعضاء العينة من اإلعالميين الذكور تبلغالنوع االجتماعي:  أ.

  ( .% 10.2(، ومن اإلناث )131عينة الدراسة البالغة )

(، من %11بلغت نسبة المبحوثين المتزوجين من الجنسين ) الحالة االجتماعية:ب. 

 (.%12العينة الكلية، أما نسبة المبحوثين العازبين من الجنسين فبلغت )

امعية األولى :  بلغت نسبة من يحملون الدرجة الجالمستوى التعليميجـ. 

(،  من أفراد العينة، ونسبة حاملي الدرجتين %29.2)بكالوريوس( فما دون، )

 ( . % 10.1الجامعيتين الثانية )الماجستير(، و أو الثالثة )الدكتوراه( )

(، %38.2سنة فما دون( ونسبتهم ) 10تم تقسيمه إلى ثالث فئات األولى ) العمر:د. 

 (.%23.5سنة فأكثر( بنسبة ) 23(، والثالثة)%20.3( سنة ونسبتهم )20-13والثانية )

سنوات فأقل( بنسبة  30: تم تقسيمها إلى فئتين: األولى )سنوات الخبرةهــ. 

 (.%51.8 (سنوات( بنسبة 30(، والثانية )أكثر من 21.1%)

بلغت نسبة أفراد العينة العاملين في اإلعالم المطبوع/  طبيعة المؤسسة اإلعالمية:و. 

 ( .%39.1(، ونسبة العاملين في اإلعالم المرئي والمسموع )%80.2)المقروء 



 1038،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد    هيالت                          ... اتجاهات اإلعالميين األردنيين

200 

 

: تم تقسيمها إلى اإلعالم الحكومي أو الرسمي وبلغت ملكية الوسيلة اإلعالمية ز.

(، أما نسبة العاملين في القطاع الخاص %21.9)نسبة العاملين فيه من أفراد العينة 

 (.%58.3فبلغت )

 (2جدول رقم )

 ينة حسب متغيرات الدراسةتوزيع أفراد الع

النسبة  النسبة المئوية  التكرار  القيمة المتغير

 التراكمية 

 19.1 19.1 322 ذكر    النوع االجتماعي

 300.0 10.2 15 أنثى  

  300.0 131 المجموع

 11.0 11.0 320 متزوج  الحالة االجتماعية 

 300.0 12.0 15 أعزب 

  300.0 131 المجموع

 29.2 29.2 319 بكالوريوس أو اقل  التعليمي  المستوى

 300.0 10.1 21 هماجستير ودكتورا

  300.0 131 المجموع

 38.2 38.2 19 سنة أو اقل ( 10)  العمر 

(13-20) 85 20.3 58.5 

 300.0 23.5 88 فأكثر( -23) 

  300.0 131 المجموع 

 21.1 21.1 98 سنوات فأقل( 30) الخبرة 

 300.0 51.8 332 ( 30من )أكثر 

  300.0 131 المجموع 

 80.2 80.2 323 مكتوب/مقروء  طبية المؤسسة

 300.0 39.1 23 مرئي ومسموع  

  300.0 131 المجموع

 21.9 21.9 91 حكومي  ملكية المؤسسة

 300.0 58.3 339 خاص 

  300.0 131 المجموع
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"أداة من أدوات ، وهي بوصفها أداة ة(استخدم الباحث )االستبان -: أداة الدراسة

على إجابات عن مجموعة  إلى الحصولالبحث العلمي معدة لجمع البيانات، وتهدف 

عد لهذا الغرض، ويقوم المبحوثون أمن األسئلة واالستفسارات المكتوبة في نموذج 

 اتجاهات قياس وبهدف (،22، ص2211بتسجيل إجاباتهم بأنفسهم")خير الدين، 

وفقاً لمشكلة الدراسة وأهدافها ن قام الباحث بتطوير أداة الدراسة اإلعالميي

  .وتساؤالتها

 -:صدق األداة وثباتها 

للتأكد من صدق اعتمدت الدراسة على الصدق المبني على التحكيم  الصدق الظاهري:

في شكلها األولي على عدد من المحكمين ذوي أداة القياس، حيث تم عرض االستبانة 

مجالي اإلعالم واالتصال، والتربية الخاصة للتأكد من صدقها الظاهر  االختصاص في

)تحكيم االستبانة( ومعرفة مدى صالحية فقراتها للدراسة من حيث الشكل والمضمون،  

 وتم تعديلها في ضوء المالحظات التي أبدوها.مدى مواءمتها إلغراض الدراسة، و

االتساق الداخلي للمقياس ككل حسب تمَّ حساب معامل الثبات بطريقة ثبات المقياس: 

(، وهذه نسبة جيدة في الدراسات 0.820حيث بلغت )كرونباخ، ألفا معادلة 
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 للمحاور الفرعية بين كرونباخ -ألفااالجتماعية، وتراوحت معامالت االتساق الداخلي 

 (.1(، كما في الجدول )0.858 -0.582)

 (7جدول رقم )

 ثبات أداة للدراسة

 ألفا كرونباخ لفقراتعدد ا المحاور 

 0.232 1 المحور  األول 

 0.212 2 البعد الثاني 

 0.121 20 البعد الثالث 

 0.120 77 الدراسة ككل 

 

ألفا مرتفعة، وهذا مؤشر لثبات  –( أن جميع قيم كرونباخ 1يتضح من الجدول)  

قياس يرى الباحث أن الم إليهماالمقياس، وفي ضوء مؤشرات الصدق والثبات المشار 

 يتمتع بخصائص سيكومترية كافية ألغراض الدراسة. 

 التقديرات الذي  يستخدمتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي  -تصحيح  المقياس:

 موضوع حول تدور التي والعبارات الفقرات من مجموعة أو السلب، وهي باإليجاب

 منهم ويطلب ، المبحوثين الفقرات )االستمارة( إلى وتقدم هذه للقياس، يخضع واحد

( لالستجابة 2(، والدرجة )5تعطى درجة )منهم موافق بشدة و كل كان إذا ما تحديد

( لالستجابة معارض، والدرجة 1( لالستجابة محايد، والدرجة )1موافق ، والدرجة )

وبالنسبة ، والعكس في حال كانت الفقرات بالنفي ( لالستجابة معارض بشدة،3)
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ى مقياس االتجاهات فقد تم تقسيمها إلى ثالث مستويات، لمعايير تحديد المستويات عل

  -واعتماد المعيار التالي للتصنيف والحكم على درجة الموافقة:

 02 3-5أقل درجة 0  –مدى االستجابة 0  أعلى درجة 

 03.11   2/1طول الفئة  0  مدى االستجابة / عدد فئات االستجابة 0  

3.11   +3  01.11 

 -1.12االتجاهات بدرجة متوسطة : ) ، ( 1.11  -3خفضة :  )االتجاهات بدرجة من

 ( 5  -1.12االتجاهات بدرجة مرتفعة :  ) ، (1.11

 حدود الدراسة  

  .الكبيرة عمان، حيث تتركز المؤسسات اإلعالمية : العاصمةالحدود المكانية

نات (، الوقت المحدد لجمع بيا 1035/ 13/3إلى   3/3/1035:  من )الحدود الزمانية

 الدراسة. 

 اإلعالميون األردنيون األعضاء في نقابة الصحفيين األردنية.  الحدود البشرية:

 تحليل النتائج ومناقشتها

 الدِّراسة وعلى النحو التالي. تساؤالت وفقا ل نتائج السيتم عرض      

السؤال األول : ما االتجاهات التي يحملها اإلعالميون األردنيون نحو األشخاص  

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية و اإلعاقة ؟ ذوي
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العينة على مقياس االتجاهات الكلي، وأبعاده  واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد

 (.1الفرعية  كما هو مبين في الجدول )

 (3جدول )

 ياس الكلي، والمحاورعلى المقالعينة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد

درجة 

 التقييم 

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

 الرقم  البعد   العدد  أدنى أعلى 

 3 التشريعات 131 1.00 5.000 2.3012 0.51311 مرتفعة

 1 التسميات 131 3.00 5.000 1.5521 0.81231 متوسطة

 1 الدمج في المجتمع 131 3.20 5.000 2.3311 0.21225 مرتفعة

 المجموع مقياس االتجاهات  الكلي  131 3.18 5.000 2.0091 0.50922 مرتفعة 

 

أن مستوى اتجاهات اإلعالميين نحو األشخاص ذوي  (3)يتضح من الجدول      

، كما يتضح (2.002مرتفعا على المقياس ككل بمتوسط حسابي بلغ ) جاءاإلعاقة 

جاالت مقياس االتجاهات ألبعاد وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية على م

وجاء بعد "الدمج في المجتمع" وبعد "االطالع على التشريعات" بدرجة الدراسة، 

يحملون ما يعني أن اإلعالميين  ،مرتفعة ، أما بعد "التسميات" فجاء بدرجة متوسطة

 .يجابية نحو األشخاص ذوي اإلعاقةإاتجاهات 

في  (500.05عند مستوى الداللة )إحصائية السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة 

تعزى لمتغيرات النوع المعوقين مستوى اتجاهات اإلعالميين نحو األشخاص 

والعمر، والمؤهل العلمي، والخبرة، ووجود عالقة والحالة االجتماعية، االجتماعي، 
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لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية   ؟المعوقين اتصال مع 

نحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة عن مقياس االتجاهات كما هو موضح في واال

 (.2الجدول رقم )

 (2جدول)

 في ضوء متغيرات الدراسةالمعيارية إلجابات أفراد العينة المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

مقياس  المحاور   العدد  المتغير

 االتجاهات

 الكلي الدمج   التسميات   التشريعات     النوع االجتماعي 

 3.9369 1.9911 1.2152 2.3313 المتوسط الحسابي  322 ذكر

 0.52721 0.29321 0.81215 0.51191 االنحراف المعياري

 4.1727 4.3769 3.8231 4.0923 المتوسط الحسابي 15 أنثى

 0.42838 0.51350 0.80127 0.51315 االنحراف المعياري

        الحالة االجتماعية

 4.0273 4.1229 3.5804 4.1313 المتوسط الحسابي  320 متزوج 

 0.49177 731150. 830660. 508100. االنحراف المعياري

 3.9741 24.094 3.5035 4.0590 المتوسط الحسابي 21 أعزب

 0.54491 0.75524 0.85322 0.54747 االنحراف المعياري

       المستوى التعليمي 

 3.9572 4.0343 3.5237 4.0777 المتوسط الحسابي  319 يوس فأقلبكالور

 0.50347 0.74042 0.81250 0.53849 االنحراف المعياري

 4.2135 4.4233 3.6744 4.2209 المتوسط الحسابي 21 ماجستير ودكتوراة 

 0.48780 0.64654 92828. 0.43630 االنحراف المعياري

       العمر 

 3.8007 3.8385 3.4038 3.9519 المتوسط الحسابي  39 ةسن 10اقل من 

 0.68473 0.94162 0.97268 0.68742 االنحراف المعياري

 3.9957 4.1541 3.4912 4.0500 المتوسط الحسابي 85 سنة(  13-20)

 49658. 0.74555 0.86038 0.53841 االنحراف المعياري

 فأكثر( 23)

 

 4.1147 4.1955 3.6818 4.2301 المتوسط الحسابي  88

 0.39554 0.59479 0.73571 0.37994 االنحراف المعياري 

       الخبرة 

 4.0283 4.1939 3.5638 4.0536 المتوسط الحسابي  98 سنوات فأقل 30
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 0.53311 0.72422 0.83211 0.59422 االنحراف المعياري

 30أكثر من 

 سنوات

 3.9928 4.0439 3.5461 4.1524 المتوسط الحسابي 332

 0.49059 0.74537 0.84506 0.44770 االنحراف المعياري

وجود عالقة 

اتصال مع شخص 

 معوق 

      

 3.9001 3.9713 3.5050 4.0087 المتوسط الحسابي  303 ال يوجد

 0.52511 0.75662 0.90207 0.50998 االنحراف المعياري

 4.1085 4.2423 3.5991 4.1959 المتوسط الحسابي 333 يوجد

 0.47634 0.69877 0.77480 0.518310 االنحراف المعياري

 4.0092 4.1132 3.5542 4.1067 المتوسط الحسابي  131 المجموع  

 0.50977 0.73775 0.83716 0.52163 االنحراف المعياري

 

( وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية على مجاالت 2) يالحظ من الجدول

تعزى لمتغيرات اإلعاقة المعوقين،  واس االتجاهات الكلي نحو األشخاص يمق

كما يالحظ وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية على مجال مقياس ، الدراسة

متوسط الحسابي على مستوى أن ال( 2) ظهر الجدولوي. االتجاهات ألبعاد الدراسة

لإلناث تراوح و" التسميات"  "الدمج"وعلى مستوى بعدي مقياس االتجاهات الكلي 

( لبعد 2.33الذي تراوح بين ) أعلى من متوسط الذكورهو ، و(3.82و ) (4.17)بين 

يجابية إويتبين من ذلك أن لدى اإلناث اتجاهات ، ( لبعد التسميات1.21)التشريعات و

أكثر من الذكور على مستوى مقياس االتجاهات الكلي وعلى مستوى أبعاد الدراسة 

لصالح الذكور لكن بدرجة قليلة، ويعزو الباحث ذلك  التي تميلء بعد التشريعات باستثنا
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المكون العاطفي )الوجداني( المتمثل في العواطف والمشاعر التي تؤثر في إلى أن 

 كثر منها في بعد التشريعات .االتجاهات تكون لدى اإلناث أقوى منها لدى الذكور، أ

أن المتوسط الحسابي على مقياس تماعية يالحظ االجوبالنسبة لمتغير الحالة      

( و 4.13تراوح بين ) وعلى مستوى أبعاد الدراسة للمتزوجين ،االتجاهات الكلي

)العازبين(، لكن الفروق اإلحصائية بالنسبة أعلى منه لغير المتزوجين  ( وهو 3.58)

متزوجين وغير على المقياس الكلي ومقياس أبعاد الدراسة لل لمتغير الحالة االجتماعية

وقد يكون سبب االختالف في المتوسطات (، 0.01كانت قليلة ولم تتجاوز ) المتزوجين

الحسابية أن المتزوجين يشعرون أنهم غير بعيدين عن إنجاب شخص يعاني من 

من  إيجابيةاإلعاقة، أو قد يكون لديهم فعال شخص معوق، لذلك جاءت اتجاهاتهم أكثر 

المتوسطة بالنسبة لبعد التسميات يفسرها الباحث بعدم تركيز ما االتجاهات أالعازبين، 

الجهات المعنية باإلعاقة على موضوع التسميات التي ينبغي استخدامها لدى تناول 

 موضوعات األشخاص ذوي اإلعاقة. 

من يظهر فمتغير المستوى التعليمي على المقياس الكلي وعلى أبعاد الدراسة، أما      

لحملة شهادتي الماجستير والدكتوراه أعلى منه لحملة درجة ء ه جانأ( 2)الجدول 

قل، لكن جميع المتوسطات الحسابية كانت مرتفعة باستثناء بعد فأالبكالوريوس 

حملة شهادة البكالوريوس فما دون، وتراوحت بدرجة متوسطة ل التي جاءتالتسميات 
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ملة درجة الماجستير أو لح (4.42)المتوسطات الحسابية لمتغير المستوى التعليمي بين 

لبعد التسميات لحملة درجة البكالوريوس فما ( 3.52)الدكتوراه بالنسبة لبعد الدمج، و

ويرى الباحث أن اتجاهات أفراد العينة تتناسب طرديا مع مستوى التحصيل دون، 

، وقد يكون مرد ذلك إلى أن زيادة إيجابيةكانت االتجاهات أكثر فكلما زاد الدراسي 

الدراسي يزيد من اطالع الشخص على مختلف الموضوعات ومنها اإلعاقة،  التحصيل

كما يجعل لديه أحكاما أكثر واقعية على القضايا، ويبتعد عن التفكير النمطي، وهذا 

يتفق أيضا مع مستوى العمر فكلما تقدم أفراد العينة بالعمر، كانت اتجاهاتهم أكثر 

 .إيجابية

مقياس  في المتوسطات الحسابية علىفروق ظاهرية  وجود( 2)كما يظهر الجدول      

وجاءت المتوسطات ، ومستوى أبعاد الدراسة تعزى لمتغير العمر، االتجاهات الكلي

( عاما، 20-13عاما( أعلى منها للفئة العمرية ) 23الحسابية للفئة العمرية )أكثر من 

ما(، كما جاءت عا 10وهي أعلى من المتوسطات الحسابية للفئة العمرية ) اقل من 

المتوسطات الحسابية على مقياس االتجاهات الكلي واألبعاد مرتفعة لجميع الفئات 

لى أن إ، ويرجع الباحث ذلك اً متوسط الذي جاءالعمرية، باستثناء محور التسميات 

لديه في األسرة أو أو موضوع اإلعاقة،  التعامل مع تجارب يزيد من  التقدم في العمر 
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د االحتكاك بينه وبين األشخاص يزيدقاء شخص معوق، مما الزمالء أو األص

 المعوقين، األمر الذي أسهم في زيادة اتجاهاته اإليجابية نحو األشخاص المعوقين.

وجود فروق ظاهرية بالنسبة ( 2)الجدول الحظ من وبالنسبة لمتغير الخبرة ي     

، وجاءت د الدراسةأبعالمتغير الخبرة على مقياس االتجاهات الكلي، وعلى مستوى 

جميع المتوسطات الحسابية مرتفعة باستثناء متوسطات بعد التسميات كانت متوسطة، 

 لمن ( سنوات أعلى منها 30ويالحظ أن المتوسطات الحسابية للذين تقل خبرتهم عن )

( سنوات، باستثناء المتوسط الحسابي لبعد التشريعات الذي يميل 30تزيد خبرتهم عن )

( سنوات، وتبين أن الفروق اإلحصائية لمتغير 30خبرتهم عن ) لصالح من تزيد

( على مستوى المقياس الكلي، ويرجع  0.03الخبرة كانت بسيطة جدا ولم تتجاوز ) 

على التطورات  اطالعا أكثرخبرة، قد يكونون  األقلاإلعالميين  إلى أنالباحث ذلك 

لديهم عالقات أوسع مع ، و002 األردنالتي حدث في مجال االهتمام باإلعاقة في 

المؤسسات المعينة باإلعاقة، وبخاصة أنهم قد يعملون في مؤسساتهم اإلعالمية 

 أنومندوبين، فيكونون أكثر قربا من مؤسسات اإلعاقة، عالوة على  بوصفهم مراسلين

 خبرتهم القليلة تجعل من السهل التأثير في اتجاهاتهم .

الجدول بين خاص ذوي اإلعاقة فيمن األشأما متغير وجود عالقة اتصال مع أي     

وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية على مستوى مقياس االتجاهات  ،(2)
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لمتغير، وأن المتوسطات الحسابية لمن لديهم لهذا االكلي، وعلى مستوى أبعاد الدراسة 

سبة عالقة اتصال مع األشخاص المعوقين جاءت مرتفعة بالنسبة للمقياس الكلي وبالن

ألبعاد الدراسة، وأعلى منها لمتغير عدم وجودة عالقة اتصال مع األشخاص 

المعوقين، وكانت جميع المتوسطات الحسابية مرتفعة باستثناء المتوسطات لبعد 

تميل لمن لديهم عالقة  اإليجابيةالتسميات جاءت متوسطة، وهذا يعني أن االتجاهات 

أن اتجاهاتنا نحو األشخاص المعوقين  اتصال مع األشخاص المعوقين، ويرى الباحث

ن هذه العالقة تمكننا تتأثر بعالقتنا واحتكاكنا معهم، وبالمعلومات التي لدينا عنهم، وا

 معرفة قدراتهم بشكل أفضل، مما يسهم بوجود اتجاهات ايجابية نحوهم .  من

جود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية على مجاالت و يالحظ مما سبق     

تعزى لمتغيرات النوع ، وعلى مستوى األبعاد الفرعية، لكليمقياس االتجاهات ا

ود عالقة اتصال مع األشخاص االجتماعي، والعمر، والمؤهل العلمي، والخبرة، ووج

وللتأكد من داللة هذه الفروق في مجاالت االتجاهات نحو األشخاص ذوي اإلعاقة، 

( كما هو في ANOVAذوي اإلعاقة تم استخدام تحليل التباين المتعدد عديم التفاعل )

 (. 5الجدول)

 (2جدول )

 اإلحصائية  الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين 

 0.000 32.812 1.329 3 1.329 النوع االجتماعي

 0.511 0.230 0.088 3 0.088 الحالة االجتماعية 

 0.002 8.110 3.220 3 3.220 المستوى التعليمي 

 0.000 8.053 3.215 1 1.253 العمر 

 0.010 1.593 0.219 3 0.219 الخبرة 

عالقة اتصال مع 

 المعوقين 

3.221 3 3.221 8.313 0.05 

 - - 0.132 102 21.239 الخطأ 

 - - - 131 1211.281 المجموع
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 الدراسة على نة ألثر متغيرات نتائج تحليل التباين )عديم التفاعل( لمتوسطات درجات أفراد العي

 االتجاهات

 

االجتماعي، والمؤهل النوع ( وجود فروق تعزى لمتغيرات 5يالحظ من الجدول )

العلمي، والعمر، ووجود عالقة اتصال مع األشخاص ذوي اإلعاقة، على المقياس 

كن يالكلي التجاهات المبحوثين، في حين أن متغيري الحالة االجتماعية والخبرة لم 

( تبين أن المتوسط 2ي منها أي أثر، وعند الرجوع إلى جدول األوساط  الحسابية )أل

كما ، (3.93(، وكان أعلى من المتوسط الحسابي للذكور)4.17الحسابي لإلناث بلغ )

ورغم أن جدول .  لمتغير المستوى التعليمي على المقياس الكلي أثروجود يالحظ 

أي أثر لمتغير الخبرة، والحالة االجتماعية على تحليل التباين عديم التفاعل لم يظهر 

ظهر أن المتوسط الحسابي لمقياس أ( 2أن جدول األوساط الحسابية ) إالاالتجاهات، 

أعلى منه لمن تزيد  خبرتهم سنوات ( 30االتجاهات الكلي لمن تقل خبرتهم عن )

دي الدمج ( سنوات، لكنه كان مرتفعا لكليهما، كما جاء مرتفعا بالنسبة لبع30عن)

والتشريعات، ومتوسطا لبعد التسميات، أما الحالة االجتماعية فان المتوسطات 

الحسابية على المقياس االتجاهات الكلي وأبعاد الدراسة جاءت للمتزوجين أعلى منها 

لغير المتزوجين )العازبين( وكان مرتفعا بالنسبة للفئتين ولجميع أبعاد الدراسة باستثناء 

 ء متوسطا. بعد التسميات جا
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على مستوى أبعاد جود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية وكما يالحظ      

تعزى لمتغيرات النوع  التشريعات والتسميات والدمج في المجتمعالدراسة الفرعية، 

االجتماعي، والعمر، والمؤهل العلمي، والخبرة، ووجود عالقة اتصال مع األشخاص 

لة هذه الفروق في مجال االتجاهات نحو األشخاص ذوي وللتأكد من دالذوي اإلعاقة، 

( كما هو مبين في ANOVAاإلعاقة تم استخدام تحليل التباين المتعدد عديم التفاعل )

 (. 1الجدول رقم )

 (6جدول)

 أبعاد الدراسة ( متعدد المتغيرات ألثر متغيرات الدراسة على ANOVAتحليل التباين )  نموذج

مجموع  ر المحو مصدر التباين   

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 اإلحصائية 

 0.128 0.321 0.025 3 0.025 التشريعات  النوع االجتماعي  قيمة هوتلينج  الداللة اإلحصائية 

 0.000 31.558 8.182 3 8.182 التسميات 0.301 0.000

 0.000 35.005 1.221 3 1.221 الدمج 

 0.515 0.201 0.305 3 0.305 التشريعات  الحالة االجتماعية  0.002 0.812

 0.819 0.012 0.038 3 0.038 التسميات

 0.502 0.223 0.399 3 0.3993 الدمج 

 0.319 3.901 0.291 3 0.291 التشريعات  المستوى التعليمي   

 0.122 3.111 0.899 3 0.899 التسميات 0.021 0.019

 0.001 8.220 1.922 3 1.922 الدمج 

 0.918 0.001 0.001 3 0.001 التشريعات  الخبرة 0.010 0.331

 0.195 0.211 0.229 3 0.229 التسميات

 0.032 5.811 1.119 3 1.119 الدمج 

وجود شخص  0.029 0.011

 معوق 

 0.011 5.111 3.151 3 3.151 التشريعات 

 0.218 0.510 0.129 3 0.129 التسميات

 0.030 1.188 1.039 3 1.039 الدمج 

 0.021 1.105 0.819 1 3.159 التشريعات العمر ويليكس  0.935 0.001
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 0 5)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 1يتضح من الجدول )

بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة على مقياس األبعاد يمكن أن   (0.05

بعدي التسميات والدمج، لكن ال يوجد فروق ذات تعزى لمتغير النوع االجتماعي ل

( تبين 2داللة إحصائية لبعد التشريعات، وبالرجوع إلى جدول المتوسطات الحسابية )

المتوسط الحسابي لإلناث بالنسبة لبعدي "الدمج" و" التسميات" كان مرتفعا وأعلى أن 

لبعد التشريعات في حين جاء المتوسط الحسابي للذكور بالنسبة  من متوسط الذكور،

يجابية أكثر من إويتبين من ذلك أن لدى اإلناث اتجاهات إلناث، مرتفعا وأعلى منه ل

الذكور على مستوى مقياس االتجاهات الكلي وعلى مستوى أبعاد الدراسة باستثناء بعد 

 التشريعات.

كما يتضح وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير المستوى التعليمي على      

(، فيما 0.262وبلغت لبعد التشريعات ) (0.05 0 5)بعاد الدراسة عند مستوى داللة أ

وبالرجوع إلى جدول األوساط  (،0.003( ولبعد الدمج )0.722بلغت لبعد التسميات )

 0.053 1.013 3.991 1 1.985 التسميات المبدا

 0.001 1.151 1.811 1 5.211 الدمج 

   0.159 102 51.289  الخطأ  

   312.521 102 0.110   

   91.051 102 0.251   

    131 1111.818  المجموع   

   1811.000 131    

   1203.510 131    
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( تبين أن المتوسط الحسابي لحملة درجة الماجستير والدكتوراه بالنسبة 2الحسابية )

ريوس فما دون، وكانت جميع المتوسطات الحسابية كبر منه لحملة البكالوألألبعاد 

مرتفعة، باستثناء المتوسط الحسابي لحملة لبكالوريوس بالنسبة لبعد التسميات جاء 

( وجود 1(، أما متغير العمر فيتضح من الجدول)3.52بدرجة تقييم متوسطة وبلغ )

ل أظهر جدو(، وقد 0.05 0 5)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  داللة 

( أن المتوسطات الحسابية لبعدي الدمج، والتشريعات جاءت 2األوساط الحسابية )

(، أما محور التسميات فجاء متوسطا 4.23( وبين )3.83مرتفعة، وتراوحت بين )

(، لكن المتوسطات 3.68( وبين )3.40بالنسبة لجميع الفئات العمرية وتراوح بين )

على مقياس األبعاد جاءت مرتفعة،  وأعلى  عاما 23الحسابية للفئة العمرية أكثر من 

منها بالنسبة للمتوسطات الحسابية لباقي الفئات العمرية حيث بلغت لبعد  الدمج في 

 (.4.23(، أما لبعد التشريعات فبلغت )3.68(،  ولبعد التسميات )4.19المجتمع )

راسة عند (  وجود فروق ذات داللة إحصائية على أبعاد الد1لوحظ من الجدول )و     

تعزى لمتغير وجود عالقة لإلعالميين باألشخاص ( 0.05 0 5)مستوى داللة 

( تبين أن المتوسطات الحسابية 2المعوقين، وبالرجوع إلى جدول األوساط الحسابية )

لمن لهم عالقة اتصال مع األشخاص ذوي اإلعاقة جاءت مرتفعة على مقياس 

في حين  (4.19(، وبعد التشريعات )4.24االتجاهات بالنسبة لبعد الدمج وبلغت )
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(، وكانت جميعها أعلى من 3.59جاءت متوسطة بالنسبة لبعد التسميات وبلغت )

 . المعوقين المتوسطات الحسابية لمن ليس لهم أي عالقة اتصال مع األشخاص 

 0 5)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 1ويظهر الجدول )     

تعزى لمتغير الخبرة على بعدي التسميات والدمج، فقط، وال يوجد  ( يمكن أن0.05

( 1لجدول )فروق ذات داللة إحصائية لمتغير الخبرة على بعد التشريعات، كما أظهر ا

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يمكن أن تعزى لمتغير الحالة االجتماعية على 

ين وجود فروق إحصائية بسيطة ( ب2أبعاد الدراسة، لكن جدول األوساط الحسابية )

على  مقياس االتجاهات الكلي ومقياس األبعاد  تميل لصالح المتزوجين، ولصالح ذوي 

 الخبرة األقل.

( في اتجاهات 0.05 50هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ) -السؤال الثالث:

 اإلعالميين نحو األشخاص ذوي اإلعاقة تعزى لمتغيري طبيعة الوسيلة اإلعالمية

)مقروء ومطبوع، أو مرئي ومسموع( وملكية المؤسسة اإلعالمية )حكومي، قطاع 

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات  .؟خاص( 

طبيعة الوسيلة اإلعالمية، وملكيتها على مقياس االتجاهات الكلي، المعيارية لمتغيري 

 ( .2ل رقم )كما هو موضح في الجدوومقياس المحاور 
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 (7جدول )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمتغيري طبيعة المؤسسة اإلعالمية وملكيتها

 مقياس االتجاهات المحاور  العدد  المتغير 

 الكلي  الدمج  التسميات   التشريعات   طبيعة المؤسسة 

 2.0631 2.2221 3.6302 2.2317 المتوسط الحسابي  222 مكتوب، ومقروء

 0.21267 0.62232 0.22102 0.22727 االنحراف المعياري 

 3.2126 3.1232 3.7321 3.2226 المتوسط الحسابي 22 مرئي ومسموع

 0.26227 0.12020 0.22136 0.22230 االنحراف المعياري 

 2.0027 4.1132 3.5542 4.1067 المتوسط الحسابي  727 المجموع 

 0.20222 0.73775 0.83716 0.52163 االنحراف المعياري 

       ملكية المؤسسة 

 2.0721 2.2623 3.2223 2.2322 المتوسط الحسابي  23 حكومي 

 0.22612 0.66366 0.10222 0.21632 االنحراف المعياري 

 3.2232 2.0226 3.2212 2.0127 المتوسط الحسابي 222 القطاع الخاص 

 0.22123 0.22221 0.16062 0.22112 االنحراف المعياري 

 2.0027 4.1132 3.5542 4.1067 المتوسط الحسابي  727 المجموع 

 0.20222 0.73775 0.83716 0.52163 االنحراف المعياري 

 

على مستوى  وجود فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية (2)يتضح من الجدول    

متغير طبيعة المؤسسة لتعزى  توى أبعاد الدراسةمس، وعلى مقياس االتجاهات الكلي

، وبلغ المتوسط الحسابي لإلعالم المكتوب على مقياس االتجاهات اإلعالمية

ظاهرية في كما يوجد فروق (، 3.21(، ولإلعالم المرئي والمسموع )2.06الكلي)

المتوسطات الحسابية على مستوى أبعاد الدراسة، وجاءت المتوسطات الحسابية 

عاد التشريعات والتسميات والدمج أعلى منها لإلعالم لإلعالم المطبوع والمقروء ألب

المرئي والمسموع، وكانت جميعها مرتفعة باستثناء بعد التسميات الذي جاء متوسطا 
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( لإلعالم المرئي 3.73(، ومنخفضا )3.63لإلعالم المطبوع والمقروء وبلغ )

يجابية إأكثر ين في اإلعالم المطبوع والمقروء ، وتبين أن اتجاهات العاملوالمسموع

 نحو األشخاص المعوقين على مستوى المقياس الكلي واألبعاد.

( وجود فروق ظاهرية تعزى لمتغير ملكية المؤسسة اإلعالمية 2كما بين الجدول )     

المتوسط الحسابي  وبلغعلى مستوى مقياس االتجاهات الكلي ومستوى األبعاد، 

للعاملين في و ،(2.07) اس الكليعلى مستوى المقي للعاملين في القطاع الحكومي

، وعلى مستوى أبعاد الدراسة جاءت المتوسطات الحسابية (3.22القطاع الخاص )

لإلعالم المملوك للقطاع الحكومي أعلى منها للمملوك من القطاع الخاص بالنسبة 

لبعدي التشريعات والدمج، في حين جاء المتوسط الحسابي لملكية المؤسسة من القطاع 

(  لكنه أعلى منه للقطاع الحكومي الذي 3.22التسميات ) بعدنخفضا بالنسبة لالخاص م

 أن العاملين في اإلعالم (، ويظهر من ذلك 3.22جاء منخفضا أيضا وبلغ )

من العاملين في المؤسسات التي يملكها القطاع  إيجابية الحكومي لديهم اتجاهات أكثر

 الخاص.

األعلى لدى اإلعالميين العاملين في اإلعالم  يةاإليجابويعزو الباحث االتجاهات      

مساحات أكبر لوجود المقروء والمكتوب، )الصحف أو وكالة األنباء األردنية(، 

اإلعالمية والتي يوجد  ةممارساللتغطية الموضوعات المتعلقة باإلعاقة مما يزيد من 
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سسات اإلعالمية عالقة طردية بينها وبين اتجاهات اإلعالميين، أما العاملين في المؤ

المملوكة للحكومة فتكون متابعاتهم اإلعالمية مبرمجة سلفا فهم يكلفون بتغطية 

اإلعاقة، لكون السياسة التحريرية لهاتين المؤسستين المتعلقة بالموضوعات ومن بينها 

ويزيد  ،تقضي بتغطية جميع القطاعات والمؤسسات، مما يزيد من احتكاكهم بالمعوقين

 عالمية لديهم، والختبار داللة هذه الفروق تم استخدام اختبار من الممارسة اإل

 (.8(، كما في الجدول )ANOVAتحليل التباين المتعدد عديم التفاعل )

 

 

 

 

 (1جدول )
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وملكيتها على مقياس االتجاهات  اعل للكشف عن اثر طبيعة المؤسسة تحليل التباين عديم التف

 الكلي واألبعاد

 

 
 

 0 5)( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 8يتضح من الجدول)  

بين المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد العينة على مستوى المقياس الكلي  (0.05

تعزى  على مستوى أبعاد الدراسة التشريعات والتسميات والدمج،و ،لالتجاهات

سة اإلعالمية على مؤسملكية الباستثناء طبيعة المؤسسة اإلعالمية وملكيتها،  يلمتغير

 بعد التسميات. 

الداللة 

 اإلحصائية 

قيمة 

 هوتلينج 

مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

الداللة  قيمة ف

 اإلحصائية 

 0.002 27.220 3.013 2 3.013 طبيعة المؤسسة 0.62 0.002

 0.202 2.263 2.222 2 2.222 التشريعات   

 0.020 6.622 2227 2 2.227 التسميات

 0.003 1.123 2.627 2 2.627 الدمج 

 0.222 7.203 0.270 2 0.270 ملكية المؤسسة  0.070 0.760

 0.726 2.721 0.322 2 0.322 التشريعات   

 0.166 0.072 0.070 2 0.070 التسميات  

 0.201 7.602 2.361 2 2.361 الدمج   

 - - 0.722 702 22.621 الخطأ  

   0.762 702 26.222 التشريعات   

   0613 702 227.262 التسميات  

   0272 702 202211 الدمج   

 - - - 727 3267.216 المجموع   

    727 3637.171 التشريعات   

    727 7176000 التسميات  

    727 3202.260 الدمج   

 - - - 722 22.132 التصحيح الكلي   
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االتجاهات ( بين 0.5 0 5هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية )السؤال الرابع: 

لإلجابة عن هذا السؤال تم احتساب معامل االرتباط بين  الممارسة اإلعالمية؟.و

األبعاد الممارسة اإلعالمية  ودرجات اإلعالميين على مقياس االتجاهات الكلي، و

 ( .9الفرعية للمقياس  كما هو في الجدول رقم )

 

 

 (2جدول )

      

ودالة إحصائية،  ( عن وجود عالقة طردية،9كشفت النتائج التي يوضحها الجدول )

حيث بلغ معامل  ،بين الممارسة اإلعالمية والدرجة الكلية على مقياس االتجاهات

، وكذلك في بعد (00.011  & (، بداللة إحصائية )0.358ارتباط بيرسون ) 

(، في حين لم تكن هناك عالقة 0.111التشريعات حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون )

، ويرى الباحث وجود الدمجبعد لتسميات، وكذلك ا بين الممارسة اإلعالمية وبعد

عالقة تبادلية وطردية بين الممارسة اإلعالمية واالتجاهات االيجابية لإلعالميين نحو 

إذ أصبحت المؤسسات التي  ؛األشخاص المعوقين، وبخاصة في مجال التشريعات

 

الممارسة 

 اإلعالمية 

 المقياس  محور الدراسة 

 الكلي الدمج  التسميات  التشريعات  

 0.358 0.029 0.021 0.111 ارتباط بيرسون

 0.011 0.150 0.191 0.003 الداللة اإلحصائية 

 131 131 131 131 العدد 



 1038،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد    هيالت                          ... اتجاهات اإلعالميين األردنيين

213 

 

وانين تعنى باإلعاقة تركز على ربط موضوعات وقضايا المعوقين بالتشريعات والق

 الدولية والمحلية، لكن بعد الدمج في المجتمع وبعد التسميات ما زال ضعيفا .

 توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها :   -:نتائج الدراسة 

نحو األشخاص ذوي اإلعاقة،  يجابية إيحمل اإلعالميون األردنيون اتجاهات  -3

وأخيرا  طالع على التشريعات" بعد "الدمج في المجتمع"، يليه بعد "االوبخاصة نحو 

 .بعد "التسميات"

فروق ظاهرية في المتوسطات الحسابية على مجال مقياس االتجاهات الكلي، يوجد  -1

االجتماعي، تعزى لمتغيرات النوع ، المعوقيننحو األشخاص  ومقياس أبعاد الدراسة

ة اتصال مع والحالة االجتماعية، والعمر، والمؤهل العلمي، والخبرة، ووجود عالق

 .المعوقين األشخاص 

لدى اإلعالميات األردنيات نحو األشخاص المعوقين أعلى  اإليجابيةاالتجاهات   -1

مستوى بعدي دمج على مقياس االتجاهات الكلي، و منها لدى اإلعالميين الذكور

 المعوقين والتسميات، لكنها على بعد التشريعات كانت للذكور أعلى من اإلناث.

 على االتجاهات سواء على المقياس الكلي أو أثرلمتغير الحالة االجتماعية  لم يكن -2

يجابية نحو إمقياس أبعاد الدراسة، فكال المتزوجين وغير المتزوجين يحملون اتجاهات 
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وكذلك لم يكن لمتغير الخبرة لكنها تميل بشكل بسيط جدا نحو المتزوجين،  ،المعوقين

 لصالح األقل خبرة.تميل  على االتجاهات رغم أنها كانت أثر

كلما زاد مستوى التحصيل الدراسي كانت االتجاهات نه أأظهرت نتائج الدراسة  -5

يجابية، كما أظهرت أن إالعمر  كانت االتجاهات أكثر كلما زاد ، وكذلك إيجابية أكثر

يجابية إاتجاهات اإلعالميين الذين لديهم عالقات اتصال مع األشخاص المعوقين أكثر 

 ليس لديهم مثل تلك العالقة . ممن 

يحمل العاملون في اإلعالم المطبوع والمقروء )الصحافة الورقية، ووكالة األنباء  -1

األردنية(، والعاملون في اإلعالم الحكومي ) وكالة األنباء األردنية واإلذاعة 

سموع والتلفزيون األردني( اتجاهات ايجابية أكثر من العاملين في اإلعالم المرئي والم

 والعاملين في القطاع الخاص.

نحو   اإليجابيةتبادلية وطردية بين الممارسة اإلعالمية واالتجاهات وجود عالقة  -2

 المعوقين.

 -:التوصيات

 في ضوء النتائج التي تّم التوصل إليها،  يوصي الباحث بما يلي:

اص لإلعالميين والصحفيين لتعريفهم بحقوق األشخدورات وورش عمل . تنظيم 3

إعداد دليل  بالمسميات و، التشريعاتو ذوي اإلعاقة، وبخاصة الدمج في المجتمع،
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اإليجابية التي ينبغي استخدامها والسلبية التي يجب  التسمياتووالمصطلحات اللغوية 

 تجنبها.

. إشراك األشخاص المعوقين في حوارات إعالمية للتعبير عن قضاياهم  وزيادة 1

عالميين ، والطلب من وسائل اإلعالم تخصيص مساحات االحتكاك بينهم وبين اإل

 برامجية  لقضايا اإلعاقة . 

إلعداد مضامين إعالمية تتفق  ةمجال التربية الخاصبصين تاالستعانة بمخ -1

  .وتشريعات اإلعاقة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 مصادر والمراجع العربية أوالً: ال

" اتجاهات أصحاب العمل نحو تشغيل المعوقين تبعاً لعدد من (. 3103بو شعيرة، محمد . )أ  -

 ، جامعة الملك عبد العزيز، الرياض، السعودية . المتغيرات"
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 حالة العربية : دراسة الدراما في اإلعاقة ذوي األشخاص "صورة(. 1031أبو صالحة، نسرين . ) -

شورة، جامعة الشرق األوسط ، ، رسالة ماجستير غير من"الشمس وراء "التلفزيوني  المسلسل

 عمان، األردن .

، دار الزهراء:   3"، ط" التوعية من اإلعاقة األساليب والوسائل  (.1002احمد، السيد علي سيد . )  -

 الرياض. 

، على رابط  األمم 35/1/1035،  تم استرجاعها في "اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"  -

 المتحدة 

http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=14&pid=655 

، تم االتجاهات نحو األطفال المعاقين عبر التاريخ، مركز جنزور"(. "1002اشتيوي، عواطف.) -

على الرابط  30/1/1035استرجاعه في 

http://kenanaonline.com/users/osamatrbawy/posts/140349 

، عمان،(31قانون حقوق األشخاص المعوقين رقم )،" 1131(. العدد 1002الجريدة الرسمية. ) -

األردن. 

http://www.pm.gov.jo/DWWebClient/IntegrationViewer.aspx?DWSubSessi

on=106 

 "،ب ط ، عمان، األردن ."مقدمة في التربية الخاصة(  1031عاكف، )الخطيب، -

تم  ،اتجاهات أفراد المجتمع نحو األشخاص ذوي الحاجات الخاصة (.1009)الخطيب،عاكف. -

/ على الرابط 2/3/1035استرجاعه في 

http://www.gulfkids.com/vb/showthread.php?t=7704  

" اتجاهات الطالب في الكليات التي تزود المدارس  (.1002الغزو، عماد، ودودين، حمزة. )  -

 بالمعلمين نحو األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في األردن واألمارات العربية المتحدة .

ى العربية"، المجلس األعل الخليج دول في المعاقين " صحافة(. 1002السيد، محمد عبد الرحمن. ) -

"، قطر، بحث مقدم للملتقى السبع للجمعية الخليجية لإلعاقة ، البحرين، لشؤون األسرة

http://www.gulfdisability.com/pdf/M7_B3.pdf    1035-1-32تاريخ. 

http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=14&pid=655
http://www.un.org/arabic/disabilities/default.asp?navid=14&pid=655
http://kenanaonline.com/users/osamatrbawy/posts/140349
http://kenanaonline.com/users/osamatrbawy/posts/140349
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العلوم  ، مجلة"أثر المعلومات في تغيير االتجاهات نحو المعاقين (. "1003.)الشخص، عبد العزيز -

 .، الرياض(1)المجلد (، 3العدد )جامعة الملك سعود،  ،سالميةالتربوية والدراسات اإل

اتجاهات اإلعالميين السعوديين نحو ذوي االحتياجات "  (1002)القرني، علي بن شويل،  -

جامعة الملك  ،"دراسة مسحية عن الصورة واالهتمامات في وسائل اإلعالم السعوديةة: الخاص

 .جمعية الخليجية لإلعاقة، البحرينللملتقى السابع للقدمت الرياض ، سعود، 

، "التمكين االجتماعي لذوي االحتياجات الخاصة"( . 1001.) محمد مهدي القصاص، -

 ، المنصورة،مصر

 على الرابط    35/1/1035تم استرجاعه في

http://www.gulfkids.com/pdf/Social_empowerment.pdf 

 ، الدار العربية للكتاب: الجماهيرية الليبية.عاقة""سيكولوجية اإل(. 3988القذافي، محمد رمضان .) -

" اتجاهات معلمي التربية الخاصة (. 1032المطيري، ثنوا مزيد، وعبد هللا ، مروة حسين .) -

، بحث مقدم  والمرشدين النفسيين نحو سبل الرعاية المالئمة للموهوبين من ذوي اإلعاقة البصرية"

  ين، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.للمؤتمر الدولي  للموهوبين والمتفوق

تحليل مضمون الصحف اليومية األردنية تجاه (، 1008المركز الوطني لحقوق اإلنسان،)  -

 ، عماناألشخاص ذوي اإلعاقة

خطط اإلستراتيجية الوطنية لإلعاقة "(. 1030.) المجلس األعلى لشؤون األشخاص المعوقين -

  . /http://hcd.gov.jo/ar/contentعمان، األردن  ،(1035 -1030)العمل للمرحلة الثانية 

اإلستراتيجية الوطنية لألشخاص (. "1002ن،.)المجلس األعلى لشؤون األشـخاص المعوقي -

   األردن.  ،عمان،(1035-1002) المعوقين

اتجاهات المدراء والمعلمين نحو دمج المعاقين في  ،، عثمان هللا وعبدحبايب،علي حسين،  -

 ( 5المجلد) (،1اإلسالمية، العدد ) الجامعة (، مجلة1005) ،العاديةالصفوف 

 .القاهرة: العربي الفكر دار،  "العلمي البحث دليل"  (. 3988.) عويس عليخير الدين،  -

قانون حقوق األشخاص المعوقين بين النظرية  " (.1009) جهاد التركي، وأبو لطيفة، شادي. -

قنية األردن،المكتبة االلكترونية، أطفال الخليج ذوي االحتياجات جامعة الطفيلة التوالتطبيق"، 

 ww.gulfkids.comالخاصة 
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  القاهرة . مجموعة النيل العربية: ،" الخدمة االجتماعية المعاصرة "  (.1001. )نظميةسرحان،  -

 اتجاهات ومفاهيم الوالدين حول اإلعاقة العقلية"(. 3982. )البطش، محمدوطعيمة، فوزي،  -

 عمان. ،ثاني( كانون ال33( المجلد )1، مجلة دراسات، الجامعة األردنية، العدد )"باألردن

 والدراسات كلية اللغة العربية طالب اتجاهات"  ( .1033طشطوش رامي، والخزاعلة، احمد. ) 

 .،  السعودية 311، مجلة رسالة الخليج العربي، العدد "المعاقين نحو القصيم جامعة االجتماعية في

اتجاهات معلمي المداس األساسية ومديريها نحو دمج المعاقين " ( .3998. )عبد هللا، عثمان عبدو -

 ، جامعة النجاح، فلسطين رسالة ماجستير غير منشورة، "في التعليم العالي

 القاهرة ، مصر :، عالم الكتاب2،ط" علم النفس االجتماعي"  . (3981زهران، حامد عبد السالم .) 

.  
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طالب وطالبات كلية التربية  ىواستراتيجيات التذكر المفضلة لد أساليب التعلم

 بجامعة الملك سعود

 18/3/4112 تاريخ القبول:     1/11/4112 تاريخ االستالم:
 

 )*( ةمروان زايد بطاين د.

 الملخص

ر العالقة القائمة بين أساليب التعلم واستراتيجيات التذك تعرفهدفت الدراسة إلى 

المفضلة لدى طلبة كلية التربية بجامعة الملك سعود في ضوء متغيري الجنس 

وطالبة بجامعة الملك سعود تم  طالبا  ( 191والتخصص. وتكونت عينة الدراسة من )

( طالبة، من 92، و )من الطالب( 111سحبها بالطريقة العشوائية البسيطة، منهم )

(. طبق عليهم مقياس اإلسالميةقافة التربية الخاصة، والثوتخصصات )علم النفس، 

من إعداد/ فان إيد  (، وقائمة استراتيجيات التذكر4112أساليب التعلم من إعداد وقاد )

(. وباستخدام متوسط المتوسطات، Van Ede & Coetzee ,1991وكوتز )

والمتوسطات واالنحرافات المعيارية، والتحليل الثنائي متعدد المتغيرات، ومعامالت 

 :ما يأتياط، وتحليل االنحدار المتعدد. وأظهرت النتائج االرتب

                                                 

 . /كلية التربية / جامعة الملك سعودعلم النفسقسم  أستاذ مساعد/ *()
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أكثر أساليب التعلم المفضلة للطالب والطالبات هي التجريب الفعال، يليه المالحظة  -1

 التأملية، ثم المعالجة المفهومية المجردة، وأخيرا الخبرة المحسوسة.

لمتغير التخصص،  ال توجد فروق في أبعاد أساليب التعلم المفضلة للطالب تعزى -4

 الجنس.

ستراتيجيات التذكر المفضلة للطالب والطالبات هي التخيل، يليها التسميع، اأكثر  -3

 ثم التنظيم، وأخيرا التوضيح اللفظي.

 ال توجد فروق في استراتيجيات التذكر تعزى لمتغير التخصص، الجنس. -2

برة المحسوسة، ارتباط موجب دال إحصائيا بين أساليب التعلم )الخ يوجد  -2

والمالحظة التأملية، والمعالجة المفهومية المجردة، والتجريب الفعال( واستراتيجيات 

 التذكر. 

ارتباطات موجبة دالة إحصائيا بين بعض أبعاد أساليب التعلم وبعض أبعاد  يوجد -1

 استراتيجيات التذكر.

عض أبعاد ارتباطات سلبية ضعيفة بين بعض أبعاد أساليب التعلم وب يوجد -7

 استراتيجيات التذكر.

 أساليب التعلم، استراتيجيات التذكر، الجنس، التخصص الدراسي. :الكلمات المفتاحية

 .قسم علم النفس/ كلية التربية/ جامعة الملك سعود/ / المملكة العربية السعودية 

  

Abstract 

Preferences Learning Styles and Remembering Strategies among The 

Faculty of Education Students at King Saud University 

The present study aimed to identify preferences learning styles and 

remembering strategies among students of faculty of education at king saud 



 4112،الثالث ،العددالتاسع عشر إربد للبحوث والدراسات،المجلد...د.بطاينة                                أساليب التعلم 

3 

 

university in light of gender and specialization. The simple randomly 

selected of  (196) subjects (101 male, 95 female) were obtained from King 

saud university with different majors (psychology, special education and 

Islamic studies). Data was collected using the learning styles scale prepared 

by waqad (2008), and the list of remembring strategies prepared by (Van 

Ede & Coetzee, 1996). However, by using the average of averages, averages 

and standard deviations, MNOVA, Correlation coefficients, and Multiple 

regression analysis the result showed the following: 

1- The most prefered learning styles for the students is (Active 

Experimentation, followed by Reflective Observation, Abstract 

Conceptualization, and finally Concrete Experience)  

2- There were no differences between students in preference learning styles 

attributed to gender and specialization  

3- The most prefered remembering strategies for students is (Imagery, 

followed by Rehearsal, Organization and finally Verbal Clarification)  

4- There were no differences between students in preference remembering 

strategies attributed to gender and specialization.   

5- There is statistically significant positive correlaction between learning 

styles (Active Experimentation, Reflective Observation, Abstract 

Conceptualization, and Concrete Experience) and remembering strategies. 

- There is statistically significant positive correlactions between some 

dimensions of learning styles  and some dimensions of remembering 

strategies. 
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- There is negative correlations between some dimensions of learning 

styles  and some dimensions of remembering strategies. 

Keywords: Learning Styles, Remembering Strategies, Gender, 

Specialization. 

 
 

 المقدمة

إن عملية التعلم والتعليم مسألة بالغة في التعقيد والصعوبة من حيث معرفة 

طبيعة حدوثها وكيفيتها، خاصة أن لكل فرد أسلوبا خاصا في التعلم واكتساب المعرفة 

وكيفية تعامله معها. وتعد أساليب التعلم  ، من خالل الخبرات التعليمية التي يمر بها

األمور األساسية التي تعمل على تحسين طرق اكتساب  التي يفضلها الطلبة من

ألن معرفة أسلوب تعلم الطالب تجعل عملية التعلم أكثر فاعلية وكفاءة  لديهم؛ المعرفة 

 فاعلية وأشد صعوبة. ووديمومة، وعلى العكس من ذلك يكون التعلم أقل كفاءة 

معلميهم،  على تحسين الصلة بينهم وبين الطالبكما تساعد أساليب التعلم 

جعلهم قادرين على التنويع فى طرق تعمق فهم المعلمين لحاجات طالبهم وميولهم، وتو

 (.4111تدريسهم بما يتالءم واهتمامات هؤالء الطالب )الخليفى،

( إلى اتجاهيين أساسيين في الطريقة التي يتعامل بها 4112وقد أشار عماد )

خارجها )أساليب تعلم الطالب(. المتعلم مع المعلومات داخل الصفوف الدراسية و

 فيمقدار التغير  بتعرفويمثل االتجاه األول: التصورات الكمية للتعلم التي تكتفي 

 االستباناتالسلوك المالحظ، وتعتمد على التحليل الكمي الستجابات الطالب على 

وصف الطريقة التي يتعامل بها الطالب مع  في والمقاييس واالختبارات النفسية

،  ويمثل االتجاه الثاني: التصورات الكيفية للتعلم التي وتحديدها مات أو المهامالمعلو
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السلوك  فينوعية العمليات المعرفية لمحاولة فهم التغير  فيالفروق  لتعرفتسعى 

، ويعتمد هذا االتجاه على التحليل الكيفي ألداء الطالب، وتفسيره المالحظ للمتعلم

إلى  ي، والتي تؤدومعالجتها تجهيز المعلومات فية وتحديد استراتيجياتهم المستخدم

 فينواتج أو مخرجات التعلم كما أن الفروق الدالة  فيظهور فروق نوعية فيما بينهم 

طرق واستراتيجيات معالجة المعلومات التي  فيمخرجات التعلم تنشأ نتيجة االختالف 

 تعكس أسلوب تعلم بعينه دون غيره. 

راتيجيات التذكر التي يفضلها الطلبة من األمور وتعد أساليب التعلم واست

األساسية التي يجب أن يكون المعلم والطالب وكذلك أولياء األمور على معرفة ودراية 

بها الستثمارها في طرق تحسين اكتساب المعارف لدى الطلبة واالحتفاظ بها، مما 

ها األفراد ن أساليب التعلم التي يفضلإيحسن بدوره من جودة التعلم. وعليه ف

تعمل على توجيه طريقة التعلم وتغيير الطريقة التي تخزن بها الخبرات، ويستخدمونها 

 باإلضافة إلى طرق تذكر هذه المعلومات.

ومن هنا جاءت الفكرة للباحث في دراسة األساليب التي يفضلها الطلبة في 

وطبيعة العالقة  التعلم واالستراتيجيات التي يفضلونها في تذكر المعلومات والمعارف،

بينهما، ولتحقيق فهم أعمق لهذه المتغيرات ومعرفة أثرها في عملية التعلم بحيث 

 تحقيق التعلم الفعال واالحتفاظ الناجح لدى الطلبة. أردناتصبح أكثر فاعلية وكفاءة إذا 

 مشكلة الدراسة

اليب التعلم متعلمين واعين بأس ليكونواتتلخص مشكلة الدراسة الحالية المتعلمين،      

وكيفية  ، مدى رضاهم عن ذاكرتهمليتبنوا  المناسبة التي تعمل على تحسين تعلمهم، و

تنظيم المعلومات واسترجاعها  علىاستخدام استراتيجيات التذكر الفعالة التي تساعدهم 

ن فكرة الدراسة الحالية تتبلور في الكشف عن إبسهولة ويسر وقت الحاجة. لذا ف
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ستراتيجيات التذكر المفضلة والعالقة بينهما  لدى طالب وطالبات أساليب التعلم وا

 كلية التربية بجامعة الملك سعود.

ن الوعي الجيد بأساليب تعلم الطلبة واستراتيجيات إمن خالل ما سبق يمكن القول 

دورا بارزا في كثير من الجوانب التي تعيق التعلم، وتساعد  يؤديالتذكر الفعالة 

 والستعداد بشكل أفضل وأكثر إبداعا في مواجهة المواقف التعليمية، المتعلمين على ا

 التغلب على جوانب القصور في معالجة المعلومات في مواقف التعلم المختلفة. 

ومن خالل دراسة الباحث المستفيضة ومراجعته لألدب السابق اتضح له أن أساليب 

عملية التذكر بشكل فعال. وأن التعلم الجيدة التي يستخدمها الطلبة تعمل على تحسين 

التعلم يمكن أن تصبح استراتيجيات تذكر يستخدمها الطلبة في التعلم، وتنظيم  أساليب

 Andersen, et alالمعلومات، والتخزين، واستدعاء المعلومات، وهذا ما أشار إليه )

2004; Singhal, 2001; Dennis ,4114 بأن الشروط التي تسهل التعلم هي )

تي تيسر االحتفاظ ، وأن مستويات التذكر واالسترجاع هي نفسها مستويات نفسها ال

 التعلم من وجهة النظر المعرفية.

دراسة مباشرة جمعت العالقة بين أساليب التعلم  ال توجدوفي حدود علم الباحث 

واستراتيجيات التذكر، مما دعا الباحث لدراسة هذه المشكلة لما قد يكون لها من إسهام 

معرفة جديدة تتعلق بهذه المتغيرات المهمة في عملية التعلم وبتقدم المعرفة  ةإضاففي 

 اإلنسانية. 

 :اآلتيةاألسئلة  عنوتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة 

المالحظة وما ترتيب متوسطات أساليب التعلم المفضلة )الخبرة المحسوسة،  -1

عال( لدى أفراد عينة الدراسة المعالجة المفهومية المجردة، والتجريب الفوالتأملية، 

 تبعا لمتغير الجنس والتخصص؟
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التعلم )الخبرة المحسوسة،  ألساليبهل يختلف متوسط أداء الطلبة  في تفضيلهم  -4

المعالجة المفهومية المجردة، والتجريب الفعال( لدى أفراد عينة والمالحظة التأملية، و

( والجنس اإلسالميةالثقافة  الدراسة تعزى إلى التخصص )علم نفس، تربية خاصة،

 )ذكر وأنثى( والتفاعل بينهما ؟

ما ترتيب متوسطات استراتيجيات التذكر المفضلة )استراتيجية التسميع،  -3

استراتيجية التخيل، واستراتيجية التوضيح اللفظي( لدى أفراد وستراتيجية التنظيم، و

 عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس والتخصص؟

التذكر )استراتيجية  الستراتيجياتتوسط أداء الطلبة في تفضيلهم هل يختلف م -2

استراتيجية التخيل، واستراتيجية التوضيح اللفظي( واستراتيجية التنظيم، والتسميع، 

لدى أفراد عينة الدراسة تعزى إلى التخصص )علم نفس، تربية خاصة، الثقافة 

 ( والجنس )ذكر وأنثى( والتفاعل بينهما؟اإلسالمية

المالحظة وهل هناك عالقة ارتباطية بين أساليب التعلم )الخبرة المحسوسة،  -2

المعالجة المفهومية المجردة ، والتجريب الفعال( واستراتيجيات التذكر والتأملية، 

استراتيجية التخيل، واستراتيجية واستراتيجية التنظيم، و)استراتيجية التسميع، 

 لية التربية بجامعة الملك سعود؟لدى طالب وطالبات ك ( التوضيح اللفظي

التنبؤ باستراتيجيات تذكر الطلبة من أساليب تعلمهم المفضلة )الخبرة  إمكانيةما  -1

 المعالجة المفهومية المجردة، والتجريب الفعال( ؟والمالحظة التأملية، والمحسوسة، 

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى:

لة لدى طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الملك تحديد أساليب التعلم المفض -1

 سعود.
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تحديد استراتيجيات التذكر المفضلة لدى طالب وطالبات كلية التربية بجامعة الملك  -4

 سعود.

معرفة الفروق في أساليب التعلم واستراتيجيات التذكر بين الطلبة تبعا لمتغير  -3

 الجنس و التخصص الدراسي.

رتباطية بين أساليب التعلم واستراتيجيات التذكر لدى طالب معرفة العالقة اال -2

 وطالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود.

باستراتيجيات التذكر للطالب من أساليب تعلمهم المفضلة  )الخبرة  التنبؤ -2

 المعالجة المفهومية المجردة، والتجريب الفعال(.والمالحظة التأملية، والمحسوسة، 

 ةأهمية الدراس

 تتضح أهمية الدراسة الحالية في جانبين هما:

 :)أ( أهمية نظرية

في الجوانب التي تتعلق باستخدامهم  إمكاناتهمتتيح الفرصة للمتعلمين الستثمار  -1

ألساليب التعلم المناسبة واستراتيجيات التذكر والتي تمكنهم من التغلب على جوانب 

م المختلفة، بحيث تمكنهم من تغيير القصور في معالجة المعلومات في مواقف التعل

أساليب تعلمهم واستراتيجيات معالجة المعلومات بما يتناسب مع طبيعة المعلومات 

 التي يتعرضون لها.

المعلومات الالزمة للنجاح والحلول للمشكالت في  تعرفمساعدة المتعلمين على  -4

والضعف في أساليب  نقاط القوة على تعرفمواقف التعلم المختلفة، وأيضا مساعدتهم 

 تعلمهم. 

 :)ب( أهمية تطبيقية 



 4112،الثالث ،العددالتاسع عشر إربد للبحوث والدراسات،المجلد...د.بطاينة                                أساليب التعلم 

9 

 

األساليب التي يفضلها  على تعرفالتعلمية  -تساعد القائمين على العملية التعليمية -1

، وهذا بدوره واإلناثالطالب في تعلمهم ومعرفة الفروق في هذه األساليب بين الذكور 

واستثارة  وتدريسهم البهمأفضل األساليب في تعليم ط على استخداميساعد المدرسين 

 إعداد البرامج التدريبية لتحسين األداء األكاديمي لهم. علىدافعيتهم للتعلم، وأيضا 

االستراتيجيات التي يستخدمها الطلبة في تذكرهم  لتعرفتتيح الفرصة للمدرسين  -4

 للمعلومات ومواقف التعلم وكيفية معالجتها لالستفادة منها في المواقف االختبارية،

وتكون مقاومة للنسيان، مما يساعد المدرسين في تدريب طالبهم على استخدام 

استراتيجيات التذكر المناسبة لمواقف التعلم، وفي إعداد برامج تدريبية لتكثيف 

استخدام هذه االستراتيجيات بين الطلبة للوصول إلى مستوى أعلى من األداء 

 األكاديمي.

فهم أسباب الصعوبات التي يواجهها  علىهج تساعد هذه الدراسة مخططي المنا -3

 أثناء عملية التعلم. في الطلبة في التمكن من بعض المهارات

 مصطلحات الدراسة

( أسلوب التعلم بأنه الطريقة التي Kolb ,1922يعرف كولب ) :أساليب التعلم

إلى أثناء عملية التعلم، ويقسمها  ومعالجتها في يستخدمها الطالب في إدراك المعلومات

المعالجة المفهومية والمالحظة التأملية، وأربعة أساليب وهي: الخبرة المحسوسة، 

المجردة، والتجريب الفعال. وتتبنى الدراسة الحالية هذا التعريف لكولب ألساليب 

 التعلم.

تحدد بالدرجة التي يحصل عليها المتعلم في كل أسلوب من قائمة أساليب  إجرائيا:

 التعلم.
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( بأنها " مخططات منظمة Schunk ,1992يعرفها شانك ): التذكراستراتيجيات 

يستخدمها المتعلمون بغرض مساعدتهم في معالجة المعلومات التي تتضمنها مهام 

 (. 4112عملية التعلم" )علي،  إتقانالتعلم البسيطة أو المعقدة بما يسمح للمتعلمين 

يستخدمها المتعلمون في  مجموعة من الطرق واألساليب واإلجراءات التي إجرائيا:

واسترجاعها، ويعبر عنها بالدرجة التي يحصل وتشفيرها عملية إدخال المعلومات 

عليها المتعلم من استجابته على قائمة استراتيجيات التذكر وهي: استراتيجية التسميع، 

استراتيجية التخيل، واستراتيجية التوضيح اللفظي . من إعداد و استراتيجية التنظيم،و

( تعريب وتقنين / الشريف وسيد Van Ed & Coatzee ,1991ن إيد وكوتيز )فا

(1999.) 

هو البرنامج التعليمي الذي يلتحق به الطالب خالل دراسته  التخصص الدراسي:

كلية التربية هي:  فيتخصصات دراسية  ةالجامعية، وتشتمل الدراسة الحالية على ثالت

 .اإلسالمية التربية الخاصة، والثقافةوعلم النفس، 

 إذا كان الطالب ذكرا أو أنثى الجنس:

 محددات الدراسة

اقتصرت عينة الدراسة الحالية على طالب وطالبات كلية التربية لصعوبة وصول 

الباحث إلى التخصصات العلمية في الكليات األخرى، نظرا لفصل كليات الذكور عن 

طالب وطالبات كلية التربية كليات اإلناث. وبالتالي نتائج هذه الدراسة تقتصر على 

التربية الخاصة، والثقافة اإلسالمية. ومن المحددات أن وعلم النفس،  :من تخصص

الكثير من  تحمالنمتغيري الدراسة الرئيسين، أساليب التعلم واستراتيجيات التذكر 

ودالالت مختلفة، حيث قام الباحث  يتحمل في طياتها معانالتي التعريفات المختلفة 
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ف هذه المصطلحات إجرائيا بناء على أدوات الدراسة المستخدمة في الدراسة بتعري

 الحالية بحيث تعمم ضمن حدود هذه التعريفات.

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

الدوام النسبي آلثار الخبرة، ومثل هذا الدوام دليل على  إلىإن مفهوم الذاكرة يشير     

.  ولهذا، فإن وإتقانهمنه الستمرار عملية التعلم شرط ال بد هو حدوث التعلم ال بل 

، فبدون تراكم الخبرة المتعلمة  اآلخرالذاكرة والتعلم يتطلب كل منهما وجود 

ومعالجتها واالحتفاظ بها ال يمكن أن يكون هناك تعلم ، وبدون التعلم يتوقف تدفق 

ذاكرة اجترارية  لىإوتتحول الذاكرة عندئذ  ، المعلومات عبر قنوات االتصال المختلفة

(. وتجمع العديد من الدراسات والبحوث المعاصرة للذاكرة Miller ,4111مرضية )

(  على Andersen, et al, 2004; Singhal, 2001 ; Dennis ,4114والتعلم )

أن العوامل التي تؤثر في التذكر واالحتفاظ واالسترجاع هي نفسها التي تؤثر في 

ن الشروط التي تسهل التعلم هي نفسها التي تيسر التحصيل واالكتساب ، كما أ

االحتفاظ ، وأن مستويات التذكر واالسترجاع هي نفسها مستويات التعلم من وجهة 

النظر المعرفية ، ويرى الباحثون أن نظام معالجة المعلومات لدى اإلنسان يمكن أن 

ما: استراتيجية في مجال التعلم الذاكرة وه لإلفادةيستخدم استراتيجيتين مختلفتين 

( حيث يقوم الفرد بمعالجة مثير تعليمي Serial Processingالمعالجة المتسلسلة )

 األخرىمحدد ومرغوب فيه في كل لحظة من لحظات المعالجة ، ويتجاهل المثيرات 

وتشير  ،(parallel – Processingغير الهدفية ، واستراتيجية  المعالجة المتوازية )

المتزامنة جميعها في وقت واحد، ثم االحتفاظ بالمثير الهدفي إلى ترميز المثيرات 

 (. Woolfolk ,1993) األخرىوإهمال المثيرات 
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من هنا ، يتبين أن التعلم والذاكرة مصطلحان متداخالن وفي كثير من األحيان 

ويدلل  بوساطتهمنهما يستخدم ليعبر عن اآلخر ويقاس  مصلح متشابهان ، وأن كل

ا لقياس تحصيل طلبته عليه ، ولهذا أص بحا مترادفين تقريب ا ، فحين يضع المعلم اختبار 

في موضوع ما فإن ما يعمله في حقيقة األمر هو قياس عملية التذكر واالسترجاع عند 

، وأن الدرجة التي يحصل عليها الطالب على هذا نفسه هؤالء الطلبة في الوقت

ا على تحصيله في هذا ا ا  هي لموضوع ، وإنمااالختبار ليست فقط مؤشر  مؤشر أيض 

على قدرته على تذكر المعلومات التي استطاع االحتفاظ بها في ذاكرته والمتعلقة بهذا 

 الموضوع .

عن  ختلف بعضهايهناك بعض النماذج والتصورات النظرية ألساليب التعلم التي و

فراد في من حيث عدد وطبيعة هذه األساليب أو الطرق التي يفضلها ويتبعها األ بعض

(. 4112( وكريمان )4111( أبو هاشم )1991تعلمهم، والتي أشار إليها الشرقاوي )

 الدراسة بنموذج كولب في التعلم.  في هذهوسأكتفي 

( يقوم على أساس نظرية التعلم التجريبي Kolb ,1922) نموذجا  وضع كولب 

(Experimental Learning Theory ) ، عدينب يتألف منويرى فيه أن التعلم: 

و يبدأ من الخبرات الحسية وينتهي المعالجة المفهومية  ، المعلومات إدراك : األول

ويبدأ من المالحظة التأملية وينتهي بالتجريب  ،المعلومات بالمعالجةوالثاني:   المجردة

الفعال . ومن خصائص هذا النوع من التعلم أنه من أفضل أنواع التعلم كمعالجة 

م متصل أساسه الخبرة، وعملية ديناميكية تعمل على تكيف الفرد للمعلومات ، وهو تعل

 هذا يتم و ، يتضمن ما وراء األفعال بين الشخص والبيئة هومع البيئة المحيطة به ، و

 في أربع مراحل متتالية هي :
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وتعني أن طريقة إدراك  :Concrete Experience) ) الخبرات الحسية -أ

يتعلمون أفضل من  األفرادالخبرة الحسية ، وأن  مبنية على ومعالجتها المعلومات

مناقشة زمالئهم بدال من السلطة التي ى خالل اندماجهم في األمثلة، كما أنهم يميلون إل

 أثناء عملية التعلم، ويستفيدون من مناقشتهم مع زمالئهم وكذلك في  تتمثل في معلميهم 

عي إيجابي نحو اآلخرين، توجه اجتما أصحابالتغذية الراجعة الخارجية، وهم من 

 ولكنهم يرون أن األساليب النظرية في التعلم غير فعالة.

يعتمد األفراد في إدراك :  (Reflective Observation) المالحظة التأملية -ب

على التأمل والموضوعية والمالحظة المتأنية في تحليل موقف ومعالجتها  المعلومات 

التي تتيح لهم الفرصة للقيام بدور المالحظ  التعلم، ويفضلون المواقف التعليمية

 الموضوعي غير المتحيز، ولكنهم يتسمون باالنطواء.

تعتمد على  :Abstract Conceptualization) ) المعالجة المفهومية المجردة -ج

موقف التعلم والتفكير المجرد والتقويم المنطقي ، ويكون التركيز على  األفراد تحليل

في حين  ، المنظم والتعلم عن طريق السلطة والتوجه نحو األشياء النظريات والتحليل

 ضيفا . يكون توجههم ضعيف ا نحو األشخاص اآلخرين

ويعتمد األفراد هنا على  :Active Experimentation) ) التجريب الفعالد. 

التجريب الفعال لموقف التعلم من خالل التطبيق العملي لألفكار واالشتراك في 

وهم ال يميلون إلى  ،مدرسية، والجماعات الصغيرة إلنجاز عمل معين األعمال ال

 المحاضرات النظرية ولكنهم يتسمون بالتوجه النشط نحو العمل.

ويرى كولب أن أسلوب التعلم يحدد بناء على درجة الفرد في مرحلتين من المراحل 

 1994لكندري، السابقة ، وتنتج هذه الدورة أربعة أساليب وصفها كل من )الكناني و ا

  اآلتي:( على النحو 4111قطامي ،و ،
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ويتميز أصحاب هذا األسلوب بقدرتهم  :Converger Style) ) التقاربي األسلوب)أ( 

على  حل المواقف والمشكالت التي تتطلب إجابة واحدة. وهؤالء األفراد في العادة 

يرهم ، واهتماماتهم ويفضلون التعامل مع األشياء إذا ما قورنوا بغ ، عاطفيون نسبي ا

 ويميلون إلى التخصص في العلوم الطبيعية والهندسية. ، في العادة ضيقة

ويتميز أصحاب هذا األسلوب  :Diverger Style) ) األسلوب التباعدي)ب( 

هتماماتهم العقلية الواسعة، باباستخدام الخبرات الحسية والمالحظة التأملية، وكذلك 

ة، ويؤدون أفضل في المواقف التعليمية التي تتطلب ورؤية المواقف من زوايا عديد

إنتاج أفكار عديدة وبخاصة مواقف العصف الذهني، ويتسمون كذلك بالمشاركة 

 الوجدانية الفعالة مع اآلخرين، ويهتمون بدراسة العلوم اإلنسانية والفنون.

ويتميز أصحاب هذا األسلوب  :Assimilator Style) ) األسلوب التمثيلي)ج( 

قدرتهم على وضع بستخدام المعالجة المفهومية المجردة والمالحظة التأملية، وكذلك با

جانب االستدالل االستقرائي، ويستوعبون المالحظات والمعلومات  ىنماذج نظرية إل

المتباعدة في صورة متكاملة، وال يهتمون بالتطبيق العملي لألفكار، ويميلون 

 للتخصص في العلوم والرياضيات.

ويتميز أصحاب هذا األسلوب  :Accommodators Style) ) سلوب التكيفيأل)د( ا

قدرتهم على تنفيذ الخطط والتجارب بباستخدام الخبرات الحسية والتجريب الفعال، و
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واالندماج في الخبرات الجديدة وحل المشكالت عن طريق المحاولة والخطأ معتمدين 

 الت الفنية والعملية.دراسة المجا ىمعلومات اآلخرين، ويميلون إل ىعل

 استراتيجيات التذكر 

في الواقع دراسة وبحث في أهم  هيإن البحث والدراسة في عملية التذكر، إنما      

ألن التذكر خاصية إنسانية ترتبط بالنشاط العقلي  ؛العوامل التي تسهم في عملية التعلم

فيه من خبرات  لدى اإلنسان، فسلوك اإلنسان يدل على أنه يستعيد ماضيه بكل ما

 (.4111ليواجه به حاضره لمعالجته بقدرات ومهارات أفضل )السيد، 

( القدرة على التذكر واسترجاع المعلومات األساس لكل Grome ,1999جروم ) ويعد

أشكال المعرفة، بحيث تسمح ذاكرتنا بتخزين المعلومات عن العالم المحيط بنا 

قبلية التي تواجهنا بناء على الخبرات السابقة لمساعدتنا في التعامل وفهم المواقف المست

 (. 4111الموجودة لدينا )حسن، 

 

 أهم استراتيجيات التذكر

 (Rehearsal Strategy( استراتيجية التسميع )1) 

من االستراتيجيات التي يلجأ إليها المفحوص حين يطلب  إلى أنها( 4111أشار حسن )

أعداد( وهي تعتمد على التكرار.  حروف، أوومنهم تذكر أشياء لفظية )كلمات، 

واستراتيجية التسميع هي الطريقة التي يردد بها الفرد المعلومات ترديدا لفظيا أو 

بصريا، لكي تحفظ في الذاكرة، وهنالك تسميع لفظي يناسب المعلومات اللغوية، 

وتسميع ذاتي يزود المتعلم بتغذية راجعة عن األداء مباشرة )عبدالفتاح وجابر، 

4112.) 
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( أن استراتيجية التسميع من االستراتيجيات المفيدة Baddely ,4112بادلي ) ويذكر

جدا لالحتفاظ بالمعلومات، وتمتاز بسهولة تعلمها وقابلية تطبيقها عند التالميذ العاديين 

 أو المتأخرين دراسيا أو التالميذ ذوي صعوبات التعلم.

ون ذات تأثير ضعيف في عملية استراتيجية التسميع تك أن( 4111ويرى الزيات )

التذكر، وخاصة إذا اقتصرت على مجرد الحفظ دون ربطها بالبناء المعرفي الدائم 

 للفرد.

 (Organization Strategy( استراتيجية التنظيم )4)

( إلى أن استراتيجية التنظيم هي محاولة إيجاد أو اشتقاق أو 1992يشير الزيات )

مة، على أسس مشتركة للوحدات أكثر عمومية أو ذات تنظيم أو ترتيب للمادة المتعل

رتب أعلى، مثل )األخضر، األصفر، األزرق، األحمر( كلها تنتمي إلى فئة األلوان، 

. ومن األساليب الفعالة هكذلك )خوخ، مشمش، برتقال( كلها تنتمي إلى فئة الفواك

شير إلى تنظيم يتم األخرى تنظيم المادة المتعلمة في تكوين هرمي، والتكوين الهرمي ي

بترتيب الفقرات على شكل سلسلة من الفئات، بحيث تكون الفئات األكثر عمومية في 

حيث يؤدي تنظيم المفاهيم المتعلمة  ، القمة ثم الفئات األقل عمومية ثم الفئات النوعية

 شتقاق أطر لها إلى تيسير تعلمها واالحتفاظ بها ومن ثم تذكرها.او

مفهوم التنظيم يعني "عملية تجميع أو تصنيف العناصر  ( أن4111ويرى سولسو )

المتشابهة من حيث المعنى، فعلى سبيل المثال يمكن القول أن )ريجان، كارتر، بوش، 

، ولكن )كارتر، األمريكيةنيكسون، جونسون، كينيدي( رؤساء الواليات المتحدة 

نيكسون، بوش(  جونسون، كنيدي( يمثلون االتجاه الديمقراطي، في حين أن )ريجان،

 يمثلون االتجاه الجمهوري".

 (Imagery Strategy( استراتيجية التخيل )3)



 4112،الثالث ،العددالتاسع عشر إربد للبحوث والدراسات،المجلد...د.بطاينة                                أساليب التعلم 

17 

 

صورة عقلية مبتكرة ترتبط بالمادة  إنتاجويقصد باستراتيجية التخيل في عملية التذكر: 

 (.4112، بحيث تعمل على تحسن في عملية تذكر المادة )علي والحاروني، المقروءة

( إلى أن استقبال المعلومات الشفوية بصريا Davidoff ,4111دافيدوف ) أشادتوقد 

يجعل المادة سهلة التذكر عنها في حالة التكرار أو اإلعادة، وإذا جمع بين التصور 

الوسيلتين معا  وباستخداموالتكرار فهذا يعطي نتائج أفضل من استخدام التصور فقط، 

 يجعلنا نعتمد على نوعين من مخازن الذاكرة.

( إلى أن استراتيجية التخيل 1999خرى توصلت دراسة الشريف وسيد )ومن جهة أ

واحدة من أكثر االستراتيجيات التي يستخدمها طالب الجامعة ذوو التخصصات 

( من عينة الدراسة %29العلمية واألدبية المختلفة في التذكر، حيث أثبتت أن حوالي )

ميلون إلى استخدام ( طالبا وطالبة من طالب الجامعة ي174والبالغ عددهم )

 استراتيجية التخيل في تسهيل مهمة التعرف واالستدعاء للمعلومات.

 -يأتي:ومن االستراتيجيات التخيلية 

)أ( طريقة المواضع المكانية: وتعتمد هذه الطريقة على الربط بين عدد من المواضيع 

طلوب تذكرها، المكانية التصورية المتسلسلة المألوفة لدى الفرد وقائمة المفردات الم

ويتم االسترجاع عن طريق التحرك فعليا خالل مواضيع الصور المكانية كي تكتشف 

 (.4114المفردات المشفرة )بدوي، 

)ب( طريقة الكلمة الوتد: تعتمد هذه الطريقة على حفظ سلسلة من األوتاد يمكن أن  

وتاد عبارة تربط بها المفردات المراد تشفيرها، ويخصص لكل وتد كلمة واحدة، واأل

عن مجموعة من المفردات أو الكلمات سبق أن تعلمها الفرد جيدا، ومن أكثر طرق 

الوتد شيوعا تكوين أنشودة ذات قافية تحوي كلمات أو أعداد تعمل كأوتاد، بحيث 
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تتساجع وتترابط مع المفردات المطلوب تشفيرها بنوع من الوزن أو اإليقاع أو القافية 

 مميز يساعده على تشفير واستدعاء ما يريده من مفردات.كي يرددها الفرد بلحن 

)ج( طريقة الكلمة المفتاحية: وهي من أكثر االستراتيجيات التخيلية فعالية ومرونة في 

تشفير المفردات اللغوية الجديدة وخاصة عند تعلم لغة جديدة، وهي تعتمد على 

الكلمة الوتد والمواضع(، وتربط بين طرق االستراتيجيات المختلفة ) ، التصور العقلي

 وتتسم طريقة الكلمة المفتاح بمرحلتين أساسيتين هما:

الترابط الصوتي: التعرف على كلمة مفتاح تكون جزءا صوتيا من الكلمة المراد  -1

 تشفيرها.

الترابط التخيلي: تخيل صورة بصرية للكلمة المفتاح عندما تتفاعل مع معنى الكلمة  -4

 المراد تشفيرها.

( إلى أن استراتيجية الكلمة المفتاحية من االستراتيجيات 4111رت دراسة دوس )وأشا

ذات الفعالية لدى طالب المرحلة الثانوية في اكتساب المعلومات وتذكرها واستدعائها 

 عند الحاجة إليها.

)د( طريقة القصة: وهي استراتيجية تعتمد على تحويل المادة المطلوب حفظها إلى 

وتصلح عند حفظ القوائم الطويلة. ويرى  ، مفيدة في التذكر موضوع قصير، وهي

( أن هذه االستراتيجية تتطلب من المفحوص توليف قصص تربط بين 1992الزيات )

 مجموعة الكلمات المراد حفظها وتذكرها بحيث تؤلف هذه الكلمات قصة ذات معنى.

أخذ الحرف األول )ه( طريقة األحرف األولى )األكرونيم(: وتقوم هذه الطريقة على 

من قائمة الكلمات أو المفاهيم، لتكوين كلمة مألوفة مركبة أو جملة أو عبارة أو بيت 

شعر ذي معنى. ومن األمثلة عليها " إن غاب عني حبيبي همني خبره" حيث تشير 
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هذه الجملة إلى حروف اإلظهار، وهي الهمزه، العين، الحاء، الهاء، الخاء )الزيات، 

4112.) 

 ((Clarification Verbal Strategyراتيجية التوضيح اللفظي است (4)

ويقصد بالتوضيح "التوسع بالمعلومات بإضافة شيء ما يجعل التعلم ذا معنى بشكل 

 (:4117أكبر". ومن أهم االستراتيجيات التوضيحية كما أشار أبو رياش )

لتشكل  )أ( طريقة المختصرات: وهي تجميع أوائل حروف الكلمات المراد تذكرها

 ( Boy G bivكلمات لها معنى. مثل اختصار أسماء ألوان الطيف )

)ب( طريقة التساؤل: وتشير إلى قدرة الفرد على صياغة بعض األسئلة واإلجابة 

عنها، وهذه األسئلة ربما يقوم الفرد بصياغتها بنفسه )التساؤالت الذاتية( أو توجه له 

 من اآلخرين.  

هذه الطريقة تدوين النقاط أو األفكار الرئيسة  تتضمن: )ج( طريقة تدوين المالحظات

كتابة، فهي تساعد الفرد على تذكر تفاصيل الموضوعات فيما بعد، وتحسن قدرة 

 علىساعد المعلمين تالتالميذ في تدوين المالحظات بطرق دقيقة ومنظمة ومكتملة، و

هم الطالب يجابيا على فإمحاضراتهم ودروسهم، مما ينعكس أثره  إعداد جداول

 لمادتهم العلمية وتحصيلهم الجيد لها.

 الدراسات السابقة ألساليب التعلم

, AL Franzoni, Perez& Assarأجرى الفرانزوني و بيريز و أسار )

( دراسة هدفت إلى التحليل الكمي ألساليب تعلم الطالب واستراتيجيات تدريس 4114

كسيك. تكونت العينة من جميع طلبة في الم إحدى مؤسسات التعليم العاليالمعلمين في 

طالب كلية القانون الدولي، و طالب كلية الهندسة.  وكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية،

( فقرة اختيار من متعدد، 22تم استخدام نموذج فيلدر في أساليب التعلم والمكون من )
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اس. مقياس أساليب التدريس من إعداد مركز البحوث والتنمية المهنية في تكسو

وتوصلت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق في أساليب التعلم بين الطلبة من مختلف 

 التخصصات، وكذلك وجود ارتباط موجب دال بين أساليب التعلم والتحصيل الدراسي.

( دراسة هدفت إلى صدق نموذج أساليب Duff ,4112كما أجرى دوف )

و  ا( طالب11لجامعة، مقسمين إلى )( طالب وطالبة با411التعلم لكولب لدى عينة من )

الصحة، وعلم النفس، و( طالبة من تخصصات أكاديمية مختلفة )إدارة األعمال، 139)

كمؤشر لألداء  GPAوالدراسات االجتماعية( باإلضافة إلى معدالتهم الدراسية 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، ومعامالت  وباستخداماألكاديمي، 

والتحليل العاملي أظهرت نتائج الدراسة وجود ارتباط موجب دال إحصائيا  ، طاالرتبا

االستيعابي، والتكيفي( ومعدالت التحصيل والتباعدي، وبين أساليب التعلم )التقاربي، 

الدراسي، وتمايز أساليب التعلم في التخصصات األكاديمية المختلفة، وكذلك تشبع 

 -الخبرة الحسية و التجريب الفعال –يم المجردة على عاملي المفاه االستبانةمفردات 

 المالحظة التأملية.و

( العالقة بين أساليب التعلم وتفضيالت التعلم، على Loo ,4112) ودرس

، و طالبا( 131بالجامعة مقسمين إلى ) من طالب وطالبات( 411عينة تكونت من )

أنواع من التعلم،  ةوأربعأساليب التعلم لكولب  استبانةطبق عليهم  ، ( طالبة22)

( من تفضيالت التعلم المختلفة. أظهرت نتائج الدراسة اختالفات كبيرة في 14و)

جنس الطالب، وضعف الروابط بين أساليب التعلم  باختالفأساليب التعلم الفردية 

 وتفضيالت التعلم.

( بدراسة أساليب التفكير والتعلم لدى طلبة كلية الفقه، 4119كما قام اليوسفي )

وطالبة. طبق الباحث أدتين: أساليب التفكير  ا( طالب342لى عينة تكونت من )ع
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وأساليب التعلم لكولب، وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة متباينة  ، لسترنبرج

الهرمي، والنوع )موجبة سالبة( والداللة )غير دالة( بين أساليب التفكير )الملكي، 

المحلي، والعالمي، والحكمي، وتنفيذي، الوالتشريعي، واألقلي، والفوضوي، و

التقاربي، والداخلي( وأساليب التعلم )التكيفي، والخارجي، والمحافظ، والمتحرر، و

ال توجد فروق  كما أظهرت النتائج أنه االستيعابي، والتباعدي( لدى طلبة كلية الفقه،و

 بين أساليب التفكير وأساليب التعلم لدى طلبة كلية الفقه.

( دراسة عن أساليب التفكير وعالقتها بأساليب التعلم 4119د )وأجرت وقا

( 1711وتوجهات الهدف لدى طالبات المرحلة الجامعية، وتكونت عينة الدراسة من )

طالبة من تخصصات مختلفة. طبق عليهن قائمة أساليب التفكير لسترنبرج و واجنر، 

أهداف اإلنجاز من إعداد  ومقياس توجهات ، ومقياس أساليب التعلم من إعداد الباحثة

: تختلف طالبات عينة اآلتيةوقد توصلت الدراسة إلى النتائج  .(4112رشوان )

كما أنه ال توجد عالقة ارتباطية بين  ، التفكير ألساليبالدراسة في قوة تفضيلهن 

كما ال توجد عالقة ارتباطية بين   أساليب التفكير وأساليب التعلم وتوجهات الهدف،

وأخيرا ال توجد فروق بين الطالبات في أساليب  ، تعلم وتوجهات الهدفأساليب ال

 العمر، والمستوى الدراسي.والتفكير وأساليب التعلم تبعا للتخصص، 

( ألنماط معالجة المعلومات للنصفين 4111دراسة السليماني ) وهدفت

ينة مكة الكرويين للمخ وأساليب التعلم لدى عينة من طالبات الصف الثالث ثانوي بمد

أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين وأساليب التعلم السائدة  تعرفالمكرمة إلى 

ومعرفة ، لعينة من طالبات الصف الثالث ثانوي بمدينة مكة المكرمة تبعا للتخصص 

العالقة االرتباطية بين أنماط معالجة المعلومات وأساليب التعلم. وتكونت عينة الدراسة 

بة من طالبات الصف الثالث ثانوي العلمي/ األدبي بمدينة مكة ( طال429من )
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المكرمة. واستخدمت الباحثة ثالث أدوات للدراسة منها: مقياس أساليب التعلم من 

(. وكان من نتائج الدراسة أن أكثر أساليب التعلم السائدة لدى 1242إعداد إلهام الوقاد )

، ثم المفاهيم 3.17المالحظة التأملية  ، يليه3.74عينة الدراسة هي: التجريب الفعال 

، وذلك في ضوء متوسط المتوسطات 3.17، وأخيرا الخبرة المحسوسة 3.21المجردة 

 ةعلى التوالي، وأن طريقة إدراك طالبات الصفوف العليا في المرحلة الثانوية مبني

على التجريب الفعال. وأيضا توصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق بين التخصص 

المفاهيم والمالحظة التأملية، ولمي واألدبي في أساليب التعلم )الخبرة المحسوسة، الع

 المجردة، والتجريب الفعال(.

( دراسة بعنوان" أساليب التّعلم المفضلة لدى تالميذ  4117وتناولت المانع ) 

المرحلة المتوسطة وأساليب التّعلم الشائعة في مدارس مدينة الرياض، السعودية". 

مدينة  على أساليب التّعلم المفضلة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة في تعرف وهدفت

 المتعة(،واالختيار، والتحدي، و)االهتمام،  الرياض، وما فيها من المحفزات التعليمية

 ومدى توافقها مع أساليب التعليم الشائعة في تلك المدارس. وكان أهم نتائج الدراسة

 ي والنشاط الذهني في التأمل والتفكير والعمل التعاونيتفضيل التالميذ التفاعل اللفظ

 والمعلومات الجديدة. ويفضل التالميذ التّعلم التعاوني، ويكرهون أساليب التّعلم التي

 تخلو من التفاعل والمشاركة، والتي تركز على الحفظ والتلقين.

اختالف مستوى التحصيل الدراسي  في دراسته( 1922وقد بحث سالم )

التفاعل بين أساليب التعلم في عالقتهم بالجنس والتخصص  باختالفالجامعة لطالب 

( طالبا وطالبة من طالب الفرقة الرابعة 322العلمي، وقد تكونت عينة الدراسة من )

 باختالفصيل الطالب يختلف حبكلية التربية. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن ت



 4112،الثالث ،العددالتاسع عشر إربد للبحوث والدراسات،المجلد...د.بطاينة                                أساليب التعلم 

43 

 

 ، الجنس : ينة الدراسة في متغيريأساليب تعلمهم. ولم تجد الدراسة فروقا بين ع

 والتخصص.

 دراسات استراتيجيات التذكر

( دراسة بعنوان " ما وراء الذاكرة واستراتيجيات 4112أجرى زكري )

التذكر ووجهة الضبط لدى عينة من الطالبات المتفوقات دراسيا والعاديات في كلية 

بات المتفوقات والعاديات ( طالبة من الطال321التربية بجازان". تكونت العينة من )

( 411( متفوقات، )121في كلية التربية بجامعة جازان تم اختيارهن عشوائيا، )

 .عاديات، وتم استخدام معامل ارتباط بيرسون وتحليل التباين األحادي واختبار )ت(

أظهرت النتائج وجود عالقة دالة إحصائيا وقوية موجبة بين ما وراء الذاكرة 

المركز( واإلنجاز، و القلق،والتغير، والقدرة أو السعة، والمهمة، و)االستراتيجية، 

واستراتيجيات التذكر لدى الطالبات المتفوقات والعاديات، وجود عالقة دالة إحصائيا 

وقوية موجبة بين استراتيجيات التذكر )التنظيم، التخيل، التوضيح اللفظي، التسميع( 

وجود عالقة غير دالة وفوقات والعاديات، ووجهة الضبط الداخلي لدى الطالبات المت

التسميع( والتوضيح اللفظي، والتخيل، وإحصائيا بين استراتيجيات التذكر )التنظيم، 

وجود فروق دالة وووجهة الضبط الخارجي لدى الطالبات المتفوقات والعاديات، 

ميع( التسوالتوضيح اللفظي، والتخيل، وإحصائيا في استراتيجيات التذكر )التنظيم، 

وجود فروق دالة إحصائيا في وبين الطالبات المتفوقات والعاديات ولصالح المتفوقات، 

التسميع( تبعا للتخصص والتوضيح اللفظي، والتخيل، واستراتيجيات التذكر )التنظيم، 

وجود فروق دالة إحصائيا في وأدبي( لصالح طالبات التخصص األدبي، -)علمي

التسميع( تبعا للمستوى والتوضيح اللفظي، والتخيل، واستراتيجيات التذكر )التنظيم، 

 الدراسي )ثانية، ثالثة، رابعة( لصالح طالبات المستوى الرابع المتفوقات والعاديات.
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( بعنوان Van Ede & Coetzze ,1991دراسة فان إيد وكوتزي )جاءت  و

ية(". االستذكار )دراسة عامل وأساليب" ما وراء الذاكرة واستراتيجيات التذكر 

وطالبة من طالب الجامعة، وتم تحليل نتائج  ا( طالب422وتكونت عينة الدراسة من )

الدراسة باستخدام معامل االرتباط التحليلي العاملي. وتوصلت الدراسة إلى أن هناك 

استراتيجيات للذاكرة تستخدم بصورة شائعة هي: استراتيجية ترميز المعلومات،  أربع

 استراتيجية التنظيم، واستراتيجية التصور العقلي.واستراتيجية التسميع، و

( بعنوان " ما وراء الذاكرة، 1999وفي دراسة الشريف وسيد )

واستراتيجيات التذكر، أساليب االستذكار والحمل العقلي وعالقتها بالتحصيل 

العالقة بين  تعرفهدفت هذه الدراسة إلى  ،األكاديمي لدى طالب كلية التربية

تـشفير المعلومـات بالذاكرة والتحصيل األكاديمي لدى طالب الشعب تيجيات ااسـتر

األدبية والعلمية بكلية التربية بأسيوط لـدى عينة من طالب وطالبات الفرقة الثالثة 

طالبة( من شعبة  ٥٣طالبا  ،  ٢١: ) كاآلتي( طالبا  وطالبة موزعـة ٢٧١قوامها )

( من شـعبة اللغـة العربية بمتوسط عمر طالبة ٥٣طالبا  و  ٣٣الطبيعة والكيمياء ، و)

اسـتخدمت الدراسـة قائمـة مـا وراء الـذاكرة واستراتيجيات التذكر  .سـنة  ١٢و  ١

( وقـام الباحثان Van Ede,Coetzee, 1991وأساليب االستذكار التي أعـدها )

عـاد م أربعـة أبي( مفردة تستخدم لتقـي٣٥وهي تتضمن )، بتنفيذها على عينة الدراسة 

 ،أساليب االستذكار و ،استراتيجيات التذكر ومكونات ما وراء الذاكرة ،  : أساسية هي

والحمـل العقلي . وتوصلت النتائج إلى وجود عالقة دالـة بـين اسـتراتيجيات التـذكر 

الـشعب  لطالبوكانت أكثر االستراتيجيات استخداما  بالنسبة  ، والتحصيل األكاديمي

ثم  ، يليها استراتيجية التنظيم ، ة استراتيجية التوسيط اللغويالعلميـة واألدبي

 استراتيجية التخيل فالتسميع. 
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( دراسة هدفت إلى التنبؤ باألداء 4112كما أجرى علي والحاروني )

األكاديمي في ضوء ما وراء المعرفة واستراتيجيات التذكر والدافعية للتعلم كمتغيرات 

وطالبة بالصف األول  ا( طالب21ام. تكونت العينة من )لدى طالب التعليم الثانوي الع

الثانوي العام، طبق عليها مجموعة من األدوات تمثلت في قائمة ما وراء المعرفة 

واستراتيجيات التذكر، ومقياس الدافعية للتعلم. كشفت نتائج الدراسة عن وجود 

دالة إحصائيا  اروقعالقات ارتباطية دالة إحصائيا بين متغيرات الدراسة، كما وجدت ف

بين المرتفعين والمنخفضين في التحصيل في متغيرات الدراسة لصالح المرتفعين في 

التحصيل، وتوصلت نتائج الدراسة أيضا إلى أن متغير استراتيجيات التذكر من أفضل 

 بالتحصيل. للتنبؤالمتغيرات 

أساليب التعلم  تعرف( Al-Hebaishi ,4114الحبيسي ) وهدفت دراسة 

، باإلضافة إلى العالقة بين أساليب اإلنجليزيةالستراتيجيات المفضلة لطالبات اللغة وا

مقرر  طالبات ( طالبة من22من ) عينة الدراسةالتعلم واستراتيجيات التعلم. تكونت 

ومقياس استراتيجية تعلم اللغات  ، تفضيالت اللغة استبانة نمناهج البحث، طبق عليه

ار تحصيلي في مقرر مناهج البحث. توصلت نتائج (، واختبOxford 7النسخة )

الدراسة إلى أن أسلوب التعلم البصري هو المفضل إلغلبية الطالبات، واالستراتيجيات 

ظهرت نتائج الدراسة أن هناك عالقة كما أ .واستراتيجيات ما وراء المعرفة ، المعرفية

لذاكرة، وعالقة ذات ذات داللة إحصائية بين أسلوب التعلم البصري واستراتيجيات ا

داللة إحصائية بين أسلوب التعلم البصري واالستراتيجيات العاطفية. ومع ذلك، 

أظهرت النتائج عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين أساليب التعلم واألداء 

األكاديمي. في المقابل، تم العثور على عالقة إيجابية ذات داللة إحصائية بين 

 واألداء األكاديمي. استراتيجيات التعلم 



 4112،الثالث ،العددالتاسع عشر إربد للبحوث والدراسات،المجلد...د.بطاينة                                أساليب التعلم 

41 

 

 تعقيب على الدراسات السابقة

يتضح الفرق بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة في أن الدراسات السابقة      

تناولت متغير أساليب التعلم ومتغير استراتيجيات التذكر مع متغيرات أخرى ) ما 

نصفين الكرويين، أنماط معالجة الوأساليب التفكر، ووراء الذاكرة، وجهة الضبط، 

الحمل العقلي، وأساليب االستذكار، والدافعية للتعلم، واستراتيجيات التدريس، و

والتحصيل الدراسي(. ولكنه ال توجد دراسة في حدود علم الباحث باللغتين العربية 

بحثت العالقة بين أساليب التعلم واستراتيجيات التذكر. ونظرا للقيمة  واإلنجليزية

لدراسات فقد استفاد الباحث منها في عدة جوانب هي: اختيار أدوات العلمية لتلك ا

من  مهمةتمثل مرحلة دراسية واختيار عينة الدراسة المناسبة، والدراسة المناسبة، 

تغطية اإلطار النظري والدراسات السابقة بعدد من المفاهيم النظرية، وحياة الطالب، 

 الفاعلة في هذا الجانب. عرض تلك الدراسات إلظهار مساهماتها عنفضال 

 منهجية الدراسة

المنهج  بوصفهاستخدم الباحث في الدراسة الحالية المنهج الوصفي االرتباطي      

تستهدف دراسة أساليب التعلم  إنهاالعلمي الذي يتناسب مع طبيعة هذه الدراسة، حيث 

ية بجامعة واستراتيجيات التذكر المفضلة التي يستخدمها طالب وطالبات كلية الترب

 والتخصص الدراسي. ، الجنس : الملك سعود في ضوء متغيري

 مجتمع الدراسة

 ه.1231 -1232كلية التربية للعام الدراسي  طلبةتكون مجتمع الدراسة من جميع 

 عينة الدراسة

( طالبا وطالبة كلية التربية بجامعة 441تكونت عينة الدراسة في صورتها األولية من )

استبعد العشوائية البسيطة، وقد  سحبته، 1231 -1232الدراسي  الملك سعود للعام
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وطالبة لم يكملوا اإلجابة عن أدوات الدراسة، وبذلك تصبح عينة  ا( طالب42) منهم

 من الطالب، ( 111( طالبا وطالبة مقسمين إلى )191الدراسة في صورتها النهائية )

هو موضح في  ابية كمموزعين على مختلف تخصصات كلية الترو ، ( طالبة92و )

 (.1الجدول رقم )

 وتخصصاتهم جنس الطلبة توزيع عينة الدراسة حسب   (1) رقم:  جدول

 المجموع إناث ذكور المتغيرات

 التخصص

 علم النفس

 التربية الخاصة

 اإلسالميةالدراسات 

 

38 

35 

28 

 

35 

36 

24 

 

73 

71      

52 

 196 95 101 المجموع

 

 أدوات الدراسة

 أساليب التعلم مقياس  -أ

طالعها على مجموعة ا( ، وذلك بعد 4112قامت بإعداد هذا المقياس إلهام وقاد )     

 ثم أجرتمن العبارات  امن مقاييس وأساليب التعلم، التي استخلصت من خاللها عدد

 .من صالحيتها وتأكدت ، تعديالت عليها بما يتماشى مع ثقافة المجتمع السعودي

عبارة موزعة على أربعة أبعاد  ٣١ورته النهائية يتكون من وأصبح المقياس في ص

التجريب الفعال ، والمفاهيم المجردة و ،المالحظة التأملية و ،هي:الخبرة المحسوسة 

 (1)ملحق 

 : صدق المقياس على البيئة السعودية
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( بإيجاد الصدق عن طريق االتساق الداخلي بحساب معامالت 4112قامت وقاد )     

بين الفقرات ومجموع البعد الذي تنتمي إليه حيث كانت معامالت االرتباط  االرتباط

. بالنسبة 12 –. 22كما امتدت قيم معامالت االرتباط بين  .12 –. 42تمتد بين 

 .1.11لألبعاد، وجميعها دالة عند مستوى داللة 

 ثبات المقياس على البيئة السعودية:

التجزئة النصفية ومعامل كرونباخ ألفا  ( بإيجاد الثبات عن طريق4112قامت وقاد )

. وذلك بعد تصحيحها بمعادلة 21 –. 74لألبعاد، حيث امتدت معامالت الثبات بين 

 . 77 –. 19سبيرمان وبراون، كما امتدت معامالت كرونباخ ألفا بين 

, Van Ede & Coetzee: إعداد/ فان إيد وكوتز )قائمة استراتيجيات التذكر -ب

1991 ،) 

 (.1999/ الشريف و سيد ) تعريب 

بحث يتضمن الجزء األول المعرفة باستراتيجيات التذكر  جزأين، وتتكون القائمة من 

( مفردة، وقد 17يتعلق باستخدام استراتيجيات التذكر )فالجزء الثاني أما ( مفردة، 17)

ر الباحث في هذه الدراسة بالجزء الثاني المتعلق باستخدام استراتيجيات التذك ىاكتف

فقرات،  1أبعاد فرعية هي: )بعد الترابط/ التنظيم  أربعة( مفردة لتقييم 17) والمتضمن

فقرة(. بحيث  4فقرات، بعد التسميع  2فقرات، بعد التوضيح اللفظي  2بعد التخيل 

 لالستجابات أبدا، أحيانا، بصورة منتظمة، غالبا، دائما. 2،2،3،4،1تعطى الدرجات 

 لسعوديةصدق المقياس على البيئة ا

( بإيجاد الصدق عن طريق االتساق الداخلي لقائمة استراتيجيات 4112قامت زكري )

التذكر )الجزء الثاني(، بحساب معامالت االرتباط الداخلية  بين الفقرات واألبعاد التي 

تنتمي إليها، وكذلك عالقة األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس، حيث امتدت معامالت 
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 -1.12لبعد التنظيم، وامتدت معامالت االرتباط بين  1.22 – 1.71االرتباط بين 

لبعد التوضيح  1.22 -1.11لبعد التخيل، وامتدت معامالت االرتباط بين  1.22

لبعد التسميع، وجميعها دالة عند  1.93 -1.21امتدت معامالت االرتباط بين واللفظي، 

 .1.11مستوى داللة 

 ثبات المقياس على البيئة السعودية:

( بإيجاد الثبات عن طريق التجزئة النصفية ومعامل كرونباخ 4112امت زكري )ق

وذلك بعد تصحيحها  ، 272 –. 772ألفا لألبعاد، حيث امتدت معامالت الثبات بين 

 . 23 –. 72بمعادلة سبيرمان وبراون، كما امتدت معامالت كرونباخ ألفا بين 

 الصدق والثبات في الدراسة الحالية

 قام الباحث بإيجاد الصدق والثبات ألداتي الدراسة، وذلك عن طريق حساب:

لمقياس أساليب التعلم كما هو  هبين الفقرة والبعد الذي تنتمي إلي االرتباطمعامالت  -أ

 (.4موضح في الجدول رقم )

 بين الفقرة والبعد لمقياس أساليب التعلم االرتباط( معامالت 4) رقم:  جدول

 التجريب الفعال المفاهيم المجردة المالحظة التأملية وسةالخبرة المحس

معامل  التسلسل

 االرتباط

معامل  التسلسل

 االرتباط

معامل  التسلسل

 االرتباط

معامل  التسلسل

 االرتباط

1 0.42** 4 0.45** 5 0.61** 6 0.52** 

2 0.40** 8 0.46** 14 0.55** 9 0.63** 

3 0.44** 13 0.79** 18 0.67** 10 0.50** 

7 0.43** 17 0.54** 23 0.65** 15 0.42** 
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11 0.47** 22 0.50** 27 0.50** 19 0.71** 

12 0.51** 26 0.48** 32 0.47** 24 0.69** 

16 041** 31 0.49** 36 0.62** 28 0.67** 

20 0.46** 35 0.80** 37 0.70** 33 0.60** 

21 0.49** 39 0.53** 40 0.46** 41 0.65** 

25 044** 44 0.51** 45 0.82** 46 0.70** 

29 0.60** 47 0.59** 50 0.79** 53 0.65** 

30 0.42** 49 0.70** 54 0.80**   

34 044**       

38 0.47**       

42 0.44**       

43 0.39**       

48 0.57**       

51 0.75**       

52 0.53**       

 

بين الفقرة والدرجة الكلية لبعد الخبرة  االرتباطت ( أن معامال4يتضح من الجدول )

(. 1.12(، وجميعها دالة عند مستوى الداللة )1.72 – 1.39المحسوسة امتدت من )

بين الفقرة والدرجة الكلية لبعد المالحظة التأملية من  االرتباطبينما امتدت معامالت 

كما امتدت معامالت (، 1.12(، وجميعها دالة عند مستوى الداللة )1.21 – 1.22)

(، 1.24 – 1.21بين الفقرة والدرجة الكلية لبعد المفاهيم المجردة من ) االرتباط
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(، وأخيرا بعد التجريب الفعال حيث امتدت 1.12وجميعها دالة عند مستوى الداللة )

( وجميعها دالة 1.71 – 1.24معامالت اإلرتباط بين الفقرة والدرجة الكلية للبعد من )

 (.1.12الداللة ) عند مستوى

 بين األبعاد الفرعية مع الدرجة الكلية لمقياس أساليب التعلم: االرتباطمعامالت  -ب

بين األبعاد الفرعية والدرجة الكلية لمقياس أساليب  االرتباطقام الباحث بحساب معامل 

 (.3)رقم  موضح في الجدول  هوالتعلم كما 

 

بعاد الفرعية مع الدرجة الكلية لمقياس ( قيم معامالت االرتباط لأل3) رقم:  جدول

 أساليب التعلم

 االرتباطمعامل  األبعاد

 **0.79 الخبرة المحسوسة

 **0.87 المالحظة التأملية

 **0.83 المفاهيم المجردة

 **0.89 التجريب الفعال

  

لألبعاد الفرعية مع الدرجة الكلية  االرتباطيتضح من الجدول أن جميع قيم معامالت 

 ياس مرتفعة وموجبة، وذلك يدل على التجانس الداخلي للمقياس.للمق

بين الفقرة والبعد الذي تنتمي إلية لقائمة استراتيجيات التذكر  االرتباطمعامالت  -ج

 (.2كما هو موضح في الجدول رقم )

 التذكر استراتيجياتبين الفقرة والبعد لقائمة  االرتباط( قيم معامالت 2) رقم: جدول
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 التسميع التخيل التوضيح اللفظي التنظيم(الترابط )

معامل  التسلسل

  االرتباط

معامل  التسلسل

 االرتباط

معامل  التسلسل

 االرتباط

معامل  التسلسل

 االرتباط

3 0.80** 1 0.68** 8 0.85** 14 0.89** 

4 0.74** 2 0.48** 9 0.82** 15 0.87** 

5 0.78** 10 0.72** 11 0.75**   

6 0.64** 13 0.81** 17 0.69**   

7 0.70** 16 0.75**     

12 0.73**       

 

بين الفقرة والدرجة الكلية لبعد  االرتباط( أن معامالت 2) رقم يتضح من الجدول

(، وجميعها دالة عند مستوى الداللة 1.21 – 1.12الترابط/ التنظيم امتدت من )

رجة الكلية لبعد التوضيح بين الفقرة والد االرتباط(، كما امتدت معامالت 1.12)

 بعد (، أما 1.12(، وجميعها دالة عند مستوى الداللة )1.21 – 1.22اللفظي من )

. 1 – 1.19بين الفقرة والدرجة الكلية للبعد من ) االرتباطالتخيل فقد امتدت معامالت 

(. وأخيرا بعد التسميع امتدت معامالت 1.12(، وجميعها دالة عند مستوى الداللة )22

(، وجميعها دالة عند 1.29 – 1.27بين الفقرة والدرجة الكلية للبعد من ) رتباطاال

 (1.12مستوى الداللة )

 بين األبعاد والدرجة الكلية لقائمة استراتيجيات التذكر االرتباطد. معامالت 

لألبعاد الفرعية مع الدرجة الكلية لقائمة  االرتباط( قيم معامالت 2) رقم:  جدول

 التذكراستراتيجيات 
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 االرتباطمعامل  األبعاد

 **0.83 الترابط/ التنظيم

 **0.79 التوضيح اللفظي

 **0.82 التخيل

 **0.88 التسميع

 

لألبعاد الفرعية مع الدرجة الكلية  االرتباطيتضح من الجدول أن جميع قيم معامالت 

 للقائمة مرتفعة وموجبة، وذلك يدل على التجانس الداخلي للقائمة.

 المحكمينصدق  -أ

( محكمين من أعضاء الهيئة التدريسية 11عرضت الصورة األولية لألداتين على )

وطلب منهم الحكم على تحديد  ، وبرتب مختلفة بكلية التربية بجامعة الملك سعود

يرونه مناسبا  ومدى وضوحها، وإضافة ما ناألداتيالعبارات في  انتماءأو عدم  انتماء

باحث من تعديالت المحكمين في صياغة عبارات األداتين، من تعديالت، وقد استفاد ال

( %22وحسب األسلوب المتبع في اللغة العربية، وقد أخذ الباحث موافقة ما نسبته )

المحكمين على فقرات األداتين، ليحافظ مقياس أساليب التعلم على عدد  التفاقكمعيار 

المالحظة و ،برة المحسوسة ( فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي:الخ22فقراته البالغ )

التجريب الفعال. كما حافظت قائمة ، والمعالجة المفهومية المجردة ، والتأملية 

أبعاد وهي:  أربعة( فقرة موزعة على 17استراتيجيات التذكر على عدد فقراتها البالغ )

 و التسميع. ، التوضيح اللفظيوالتخيل، والتنظيم، 

 الثبات في الدراسة الحالية -ب
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م الباحث بإيجاد الثبات عن طريق حساب معامل كرونباخ ألفا للدرجة الكلية ولألبعاد قا

( فردا 21في مقياس أساليب التعلم وقائمة استراتيجيات التذكر على عينة مكونة من )

 (.1من غير عينة الدراسة، كما هو موضح في الجدول رقم )

 

 يألداترجة الكلية واألبعاد ( معامالت الثبات )كرونباخ ألفا( للد1) رقم:  جدول

 الدراسة

 معامل كرونباخ ألفا قائمة استراتيجيات التذكر معامل كرونباخ ألفا مقياس أساليب التعلم

 0.79 الترابط/ التنظيم 0.79 الخبرة المحسوسة

 0.74 التخيل 0.78 المالحظة التأملية

 0.65 التوضيح اللفظي 0.81 المعالجة المفهومية المجردة

 0.68 التسميع 0.76 ريب الفعالالتج

 0.88 الكلي 0.91 الكلي

 

 النتائج ومناقشتها

السؤال األول: ما ترتيب متوسطات أساليب التعلم المفضلة )الخبرة المحسوسة، 

المعالجة المفهومية المجردة، والتجريب الفعال( لدى أفراد والمالحظة التأملية، و

 ص؟عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس والتخص

( 7) رقم متوسط المتوسطات، والجدول استخدم الباحثهذا السؤال  عنلإلجابة 

 :النتيجةيوضح 

( متوسط متوسطات متغيري الجنس والتخصص في أساليب التعلم 7) رقم:  جدول

 المفضلة.
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 أسلوب التعلم  

 المتغيرات  

المعالجة المفهومية  المالحظة التأملية الخبرة المحسوسة

 المجردة

 ب الفعالالتجري

 4 0.= 11 ÷44.1 3.9 = 12 ÷46.2 3.9 = 12 ÷46.8 3.7 = 19 ÷70.9 ذكور

 4.1 = 11 ÷45.4 3.8 = 12 ÷46.1 3.9 = 12 ÷46.6 3.6 = 19 ÷67.7 إناث

 4.0 = 11 ÷44.4 3.9 = 12 ÷46.5 3.9 = 12 ÷47.1 3.6 = 19 ÷69.3 علم النفس

 4.1 = 11 ÷45.2 3.9 = 12 ÷46.6 3.9 = 12 ÷46.6 3.6 = 19 ÷69.4 التربية الخاصة

 4.0 = 11 ÷44.5 3.8 = 12 ÷45.2 3.9 = 12 ÷46.2 3.6 = 19 ÷69.5 الثقافة اإلسالمية

ن أكثر أساليب التعلم المفضلة لدى عينة الدراسة هي أ( 7) رقم يتضح من الجدول

وأخيرا  )التجريب الفعال، يليه المالحظة التأملية، ثم المعالجة المفهومية المجردة،

للطالبات في تفضيل أسلوب التجريب الفعال  قليلةالخبرة المحسوسة( مع أفضلية 

 لمتغيرأكثر أساليب التعلم تفضيال تبعا  إلى أنكما يشير الجدول أعاله  .(2.1)

التخصص هي )التجريب الفعال، يليه المالحظة التأملية، ثم المعالجة المفهومية 

سة(، وأفضلية قليلة لتخصص التربية الخاصة في المجردة، وأخيرا الخبرة المحسو

(. وهذا يشير إلى أن الطالب في المرحلة 2.1تفضيل أسلوب التجريب الفعال )

الجامعية يستخدمون أساليب أكثر عمقا في الدراسة من خالل التطبيق العملي لألفكار، 

مية، وأن لديهم أن أساليب تعلمهم تتأثر بالمرحلة العمرية والتعليووالنشاط في العمل، 

مرونة في أساليب التعلم التي يستخدمونها الستيعاب طرق التدريس المختلفة من قبل 

المدرسين، وأن أساليبهم في التعلم ال تقتصر على أسلوب محدد بذاته. وتتفق نتائج هذه 

( بأن أكثر أساليب التعلم السائدة 4114دراسة السليماني ) هتوصلت إلي ما الدراسة مع

المالحظة التأملية، ثم المفاهيم  هلبات المرحلة الثانوية هي )التجريب الفعال، يليلدى طا
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( من فروق في 4112المجردة، والخبرة المحسوسة أخيرا(. وما توصلت إليه وقاد )

العمر، والمستوى وأساليب التعلم لطالبات المرحلة الجامعية تبعا لمتغير التخصص، 

( بأن أساليب التعلم الفردية Loo ,4112لوو )الدراسي. واتفقت أيضا مع دراسة 

 جنس الطالب.  باختالفتختلف 

التعلم )الخبرة  ألساليبالسؤال الثاني: هل يختلف متوسط أداء الطلبة في تفضيلهم 

المعالجة المفهومية المجردة، والتجريب الفعال( و  المالحظة التأملية،والمحسوسة، 

 ،الجنس )ذكر ( أواإلسالمية، الثقافة التخصص )علم نفس، تربية خاصة بإتالف

 وأنثى( أو التفاعل بينهما؟

هذا السؤال استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  عنولإلجابة 

لمقياس أساليب التعلم تبعا لمتغيري الجنس والتخصص كما هو موضح في الجدول 

 (.2رقم )

نحرافات المعيارية لمقياس أساليب التعلم ( المتوسطات الحسابية واال2) رقم:  جدول

 والتخصص ،الجنس :حسب متغيري

 المتغير الجنس التخصص

 ذكر أنثى علم النفس تربية خاصة الثقافية

  م ع م ع م ع م ع م ع

24.2 205.3 20.7 207. 

8 

 أساليب 208.0 20.4 205.8 22.2 207.3 19.9

 التعلم
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  الخبرة 70.9 8.6 67.7 8.2 69.3 9.2 69.6 7.5 69.5 9.0

  المالحظة 46.8 5.9 46.6 6.5 47.1 5.4 46.6 6.4 46.2 6.8

  المفاهيم 46.2 5.7 46.2 7.7 46.5 6.3 46.6 6.6 45.2 7.4

  التجريب 44.1 5.0 45.3 5.7 44.3 4.2 45.2 6.2 44.5 5.8

 

النحرافات هناك فروقا ظاهرية  بين المتوسطات الحسابية وا أن (2) رقم يبين الجدول

المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على مقياس أساليب التعلم. ولبيان مدى داللتها 

( MANOVAإحصائيا تم استخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد للمتغيرات التابعة )

 (.9) رقم كما هو موضح في الجدول

 

لجنس والتفاعل بينهما ( تحليل التباين الثنائي المتعدد ألثر التخصص وا9) رقم: جدول

 على كل أسلوب من أساليب التعلم

مجموع  المهارات مصدر التباين 

 المربعات

درجات 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 الداللة قيمة  ف

 أساليب التعلم التخصص

 الخبرة المحسوسة

 المالحظة التأملية

 المفاهيم المجردة

 التجريب الفعال

5.280 

69.551 

30.254 

42.662 

.342 

2 

2 

2 

2 

2 

2.640 

34.776 

15.127 

21.331 

.171 

.006 

.494 

.413 

.497 

.006 

.994 

.611 

.662 

.609 

.994 
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 أساليب التعلم الجنس

 الخبرة المحسوسة

 المالحظة التأملية

 المفاهيم المجردة

 التجريب الفعال

455.832 

222.145 

2.371 

2.531 

45.202 

1 

1 

1 

1 

1 

455.832 

222.145 

2.371 

2.531 

45.202 

1.035 

3.741 

.065 

.059 

1.572 

.310 

.063 

.799 

.808 

.211 

 أساليب التعلم الجنس* التخصص

 الخبرة المحسوسة

 المالحظة التأملية

 المفاهيم المجردة

 التجريب الفعال

2303.973 

126.531 

197.093 

250.952 

147.474 

2 

2 

2 

2 

2 

1151.986 

63.265 

98.546 

125.476 

73.737 

2.615 

.898 

2.731 

2.981 

2.565 

.079 

.409 

.069 

.053 

.080 

 أساليب التعلم الخطأ

 الخبرة المحسوسة

 المالحظة التأملية

 المفاهيم المجردة

 التجريب الفعال

83701.158 

13380.541 

6959.195 

8161.193 

5462.983 

190 

190 

190 

190 

190 

440.532 

70.424 

36.627 

42.954 

28.753 

  

 أساليب التعلم الكلي

 المحسوسة الخبرة

 المالحظة التأملية

 المفاهيم المجردة

 التجريب الفعال

8480337.00 

956553.000 

434148.000 

426813.000 

397305.000 

196 

196 

196 

196 

196 
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( في α  =1.12( بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )9) رقم يتضح من الجدول

المعالجة والمالحظة التأملية، وسة، أساليب التعلم المفضلة للطالب )الخبرة المحسو

المفهومية المجردة، والتجريب الفعال( تعزى إلى أثر التخصص )علم نفس، تربية 

والتفاعل بين الجنس والتخصص في جميع  ، (، والجنسالدراسات اإلسالميةخاصة، 

 أن الطلبة في كلية التربية بمختلف تخصصاتهم الإلى  أبعاد أساليب التعلم. وهذا يشير 

 إلى أنهم من الفرع الدراسي هذا يعود وربما م، يختلفون في تفضيلهم ألساليب التعل

 نفسه،  )األدبي(، وأنهم يتعرضون إلى النظام التعليميالفرع  في المرحلة الثانوية  نفسه

مناهج وطرق تدريس متشابهة، وأنهم يدرسون الكثير من المواد المشتركة على إلى  و

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما توصلت إليه دراسة وقاد  مستوى كلية التربية.

( من عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في أساليب تعلم الطالب تبعا 4112)

( بأنه ال توجد فروق في أساليب التعلم 4119لمتغير التخصص، ودراسة اليوسفي )

, AL Franzoni et al) ينلدى طلبة كلية الفقه، ودراسة الفرانزوني وآخرو

(( بأنه ال توجد فروق في أساليب التعلم المفضلة لدى الطلبة من تخصصات 4114

عدم وجود في  ( 1922إدارة األعمال، والقانون(. ودراسة سالم )ومختلفة )الهندسة، 

والتفاعل بينهما.  ، والتخصص ، الجنس : فروق في أساليب التعلم تعزى لمتغيري

( من تمايز أساليب Duff ,4112تائج دراسة دوف )واختلفت الدراسة الحالية مع ن

الصحة، وعلم النفس، واألعمال،  إدارةالتعلم في التخصصات األكاديمية المختلفة )

 والدراسات االجتماعية(. 

السؤال الثالث: ما ترتيب متوسطات استراتيجيات التذكر المفضلة )استراتيجية 

التخيل، واستراتيجية التوضيح استراتيجية واستراتيجية التنظيم، والتسميع، 

 اللفظي( لدى أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الجنس والتخصص؟
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( يوضح 11) رقم هذا السؤال تم استخدم متوسط المتوسطات، والجدول عنلإلجابة 

 النتيجة

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقائمة استراتيجيات التذكر 11جدول )

 والتخصص ،جنسال :حسب متغيري

 استراتيجيات التذكر 

 المتغيرات  

 التسميع التوضيح اللفظي التخيل الترابط/ التنظيم

 3.4 = 2 ÷6.8 2.7 = 5 ÷13.8 3.9 = 4 ÷15.6 2.9 = 6 ÷17.3 ذكور

 3.5 = 2 ÷7.0 2.7 = 5 ÷13.6 3.8 = 4 ÷15.3 2.7 = 6 ÷16.2 إناث

 3.6 = 2 ÷7.1 2.7 = 5 ÷13.8 3.9 = 4 ÷15.6 2.8 = 6 ÷16.5 علم النفس

 3.4 = 2 ÷6.7 2.7 = 5 ÷13.8 3.9 = 4 ÷15.5 2.8 = 6 ÷16.4 التربية الخاصة

 3.4 = 2 ÷6.8 2.7 = 5 ÷13.8 3.8 = 4 ÷15.3 3.0 = 6 ÷17.7 الثقافة اإلسالمية

 

ستراتيجيات التذكر المفضلة للطالب والطالبات ا( أن أكثر 11) رقم يتضح من الجدول

ل، يليها التسميع، ثم التنظيم، واخيرا التوضيح اللفظي( مع أفضلية قليلة هي )التخي

للذكور في استخدام استراتيجية التخيل، وأفضلية قليلة لإلناث في استخدام استراتيجية 

التسميع. ويعود ذلك إلى أن استقبال المعلومات الشفوية بصريا يجعل المادة سهلة 

(. وتتفق نتائج الدراسة Davidoff ,4111إلعادة )التذكر عنها في حالة التكرار أو ا

أن استراتيجية التخيل ب( 1999الحالية مع ما توصلت إليه دراسة الشريف وسيد )

واحدة من أكثر االستراتيجيات التي يستخدمها طالب الجامعة ذوو التخصصات 

العلمية واألدبية المختلفة في التذكر، وفي تسهيل مهمة التعرف واالستدعاء 

كشفت عن وجود فروق دالة إحصائيا في  التي( 4112لمعلومات. ودراسة زكري )ل
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التوضيح اللفظي، والتسميع( بين الطالبات والتخيل، واستراتيجيات التذكر ) التنظيم، 

المتفوقات والعاديات، ولكنها اختلفت مع الدراسة الحالية في أن استراتيجية التنظيم 

(. واتفقت مع 4.91للطالبات قيمة )ت=  ةنسببالكانت األقوى من حيث التفضيل 

( في أن استراتيجية التخيل من أكثر االستراتيجيات فعالية في 4114دراسة بدوي )

 تشفير معلومات لغوية إذا كان الفرد يتسم بسعة عالية من تخزين المعلومات الصوتية.

تيجيات الطالب بمختلف تخصصاتهم يفضلون استرا إلى أنكما أشار الجدول أعاله 

التوضيح اللفظي(، وأفضلية قليلة  وأخيراالتذكر )التخيل، يليها التسميع، ثم التنظيم، 

(. كما أن استخدامهم 3.1لطالب علم النفس في تفضيل استراتيجية التسميع )

الستراتيجيات التذكر المختلفة تسهل عليهم التجارب والخبرات الجديدة التي يمرون 

 وتساعدهم في استخدام تقنيات تعلم مناسبة.، م عملية التعل في أثناءبها 

التذكر  ستراتيجياتالالسؤال الرابع: هل يختلف متوسط أداء الطلبة في تفضيلهم 

استراتيجية التخيل، واستراتيجية والتسميع، استراتيجية التنظيم، و)استراتيجية 

( الميةالثقافة اإلسالتخصص )علم نفس، تربية خاصة،  باختالفالتوضيح اللفظي( 

 أو التفاعل بينهما؟ ، أو الجنس

هذا السؤال استخدم الباحث المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  عنولإلجابة 

 والتخصص.  ،الجنس : لقائمة استراتيجيات التذكر تبعا لمتغيري

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لقائمة استراتيجيات 11) رقم:  جدول

 .والتخصص ، الجنس :حسب متغيريالتذكر 

 المتغير الجنس التخصص

  ذكر أنثى علم النفس تربية خاصة إسالمية
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 م ع م ع م ع م ع م ع

ات استراتيجي 53.5 5.7 52.9 5.3 53.0 5.6 52.5 4.8 53.5 5.5

 التذكر

 الترابط 17.3 3.1 16.2 2.7 16.5 3.1 16.4 2.9 17.7 2.8

  التخيل 15.6 2.4 15.3 2.8 15.6 2.6 15.5 2.2 15.3 3.0

  التوضيح 13.8 1.9 13.7 1.7 13.8 1.9 13.8 1.6 13.7 1.9

 التسميع 6.8 1.7 7.0 1.6 7.0 1.6 6.7 1.7 6.8 1.7

 

( أن هناك فروقا ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 11)  رقم:  يبين الجدول

ائمة استراتيجيات التذكر. واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على ق

ولبيان مدى داللتها إحصائيا تم استخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد للمتغيرات التابعة 

(MANOVAكما هو موضح في الجدول ) :(.14) رقم 

 

 

 

 

تحليل التباين الثنائي المتعدد ألثر التخصص والجنس والتفاعل  :(14) رقم جدول

 مة استراتيجيات التذكربينهما على كل مهارة من قائ
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مجموع  المهارات مصدر التباين 

 المربعات

درجات 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات 

 الداللة قيمة  ف

 استراتيجيات التذكر التخصص

 الترابط/ التنظيم

 التخيل

 التوضيح اللفظي

 التسميع

31.734 

55.397 

.717 

1.112 

3.063 

2 

2 

2 

2 

2 

15.867 

27.699 

.359 

.556 

1.532 

.563 

3.251 

.054 

.162 

.541 

.571 

.041 

.948 

.850 

.583 

 استراتيجيات التذكر الجنس

 الترابط/ التنظيم

 التخيل

 التوضيح اللفظي

 التسميع

66.386 

70.013 

4.359 

.076 

6.674 

1 

1 

1 

1 

1 

66.386 

70.023 

4.359 

.076 

6.674 

2.354 

8.486 

.651 

.022 

2.359 

.127 

.006 

.421 

.882 

.126 

 استراتيجيات التذكر صصالجنس* التخ

 الترابط/ التنظيم

 التخيل

 التوضيح اللفظي

 التسميع

13.844 

5.561 

37.969 

10.697 

14.875 

2 

2 

2 

2 

2 

6.922 

2.781 

18.985 

5.349 

7.438 

.245 

.326 

2.835 

1.562 

2.628 

.783 

.722 

.061 

.212 

.075 

 استراتيجيات التذكر الخطأ

 الترابط/ التنظيم

 التخيل

5358.338 

1610.556 

1272.300 

190 

190 

190 

28.202 

8.519 

6.696 
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 للفظيالتوضيح ا

 التسميع

650.741 

537.629 

190 

190 

3.425 

2.830 

 استراتيجيات التذكر الكلي

 الترابط/ التنظيم

 التخيل

 التوضيح اللفظي

 التسميع

555182.000 

57110.000 

48282.000 

37966.000 

9834.000 

196 

196 

196 

196 

196 

   

 

( في α =1.12) إحصائيةفروق ذات داللة  إلى أنه ال توجد( 14) رقم الجدول يشير

التخيل، والتوضيح اللفظي( تعزى لمتغير والتنظيم، والتسميع، واستراتيجيات التذكر )

(، والجنس والتفاعل بين الثقافة اإلسالميةالتخصص )علم النفس، التربية الخاصة، 

أن الطلبة  إلى د استراتيجيات التذكر. وهذا يشيروالتخصص في جميع أبعا ، الجنس

 ، في كلية التربية بمختلف تخصصاتهم ال يختلفون في تفضيلهم  استراتيجيات التذكر

وإلى في المرحلة الثانوية )األدبي(،  نفسه إلى أنهم من الفرع الدراسي هذا وربما يعود

لم تشتمل على تخصصات  الدراسة باإلضافة إلى أن التي يدرسونها، المقررات طبيعة

؛ 4111مع دراسة )الشريف وسيد،  خذه الدراسة أخرى من الكليات العلمية، وتختلف

( في وجود فروق بين الطالبات في متغير استراتيجيات التذكر 4114وزكري، 

 ولصالح التخصصات األدبية.

سة، السؤال الخامس: هل هناك عالقة ارتباطية بين أساليب التعلم )الخبرة المحسو

المعالجة المفهومية المجردة، والتجريب الفعال(  والمالحظة التأملية، و
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لدى طالب  (لتخيل، و التوضيح اللفظيوالتنظيم، وواستراتيجيات التذكر )التسميع، 

 وطالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود؟

هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون كما هو موضح في  عنولإلجابة 

 (.13لجدول رقم )ا

( معامالت ارتباط بيرسون بين أساليب التعلم واستراتيجيات التذكر                     13) رقم:  جدول

 191العينة = 

أساليب   

 التعلم

الخبرة 

 المحسوسة

المالحظة 

 التأملية

المفاهيم 

 المجردة

التجريب 

 الفعال

استراتيجيات 

 التذكر

معامل ارتباط 

 بيرسون 

 الداللة

531.** 

000. 

761.** 

000. 

176.* 

014. 

308.** 

000. 

315.** 

000. 

 *.142  التنظيم

047. 

431.** 

000. 

106.- 

141. 

003.- 

965. 

006. 

935. 

 **.709  التخيل

000. 

727.** 

000. 

442.** 

000. 

544.** 

000. 

474.** 

000. 

 **.212  التوضيح اللفظي

003. 

370.** 

000. 

005.- 

950. 

112. 

119. 

119. 

095. 

 .090  التسميع

207. 

098. 

172. 

063. 

381. 

012. 

867. 

116. 

105. 

 :ما يأتي( 13يتضح من الجدول رقم )
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وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين أساليب التعلم )الخبرة المحسوسة،  -

والمالحظة التأملية، والمعالجة المفهومية المجردة، والتجريب الفعال( واستراتيجيات 

  التذكر.

 ، الخبرة المحسوسةوالتعلم،  أساليبوجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين  -

واستراتيجية التنظيم، وارتباط سلبي ضعيف بين المالحظة التأملية، والمعالجة 

المفهومية المجردة، واستراتيجية التنظيم.  بينما ال يوجد ارتباط بين التجريب الفعال 

 واستراتيجية التنظيم.

اط موجب دال إحصائيا بين أساليب التعلم )الخبرة المحسوسة، وجود ارتب -

والمالحظة التأملية، والمعالجة المفهومية المجردة ، والتجريب الفعال( واستراتيجية 

 التخيل.

 ، الخبرة المحسوسةووجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين أساليب التعلم،  -

ي ضعيف بين المالحظة التأملية وجود ارتباط سلبوواستراتيجية التوضيح اللفظي. 

 .األخرىواستراتيجية التوضيح اللفظي، بينما ال يوجد ارتباط مع األساليب 

ال يوجد ارتباط بين أساليب التعلم )الخبرة المحسوسة، و المالحظة التأملية،  -

 والمعالجة المفهومية المجردة، والتجريب الفعال( مع استراتيجية التسميع.

القات أعاله بأن أصحاب أساليب التعلم )الخبرة المحسوسة، ويمكن تفسير الع

والمالحظة التأملية، والمفاهيم المجردة، والتجريب الفعال( يميلون إلى استخدام 

استراتيجية التخيل بحيث يبتكرون صورة عقلية ترتبط بالمادة المتعلمة تعمل على 

لثالث من الدراسة في أن السؤال ا نتيجةتحسين عملية تذكر المادة. وهذا ما فسرته 

الطالب والطالبات يميلون إلى استخدام استراتيجية التخيل في التذكر بشكل كبير 

ألنها تعمل على تسهيل تذكر المادة مقارنة  األخرى؛مقارنة باالستراتيجيات 
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باستراتيجية التسميع التي أظهرت عدم وجود ارتباط بينها وبين أي من أساليب التعلم، 

عالقة ذات داللة  كهنا( بأن 4114راسة الحالية مع دراسة الحبيسي )واتفقت الد

إحصائية بين أسلوب التعلم البصري واستراتيجيات الذاكرة. ودراسات الذاكرة والتعلم 

(Andersen, et al, 2004; Singhal, 2001 ; Dennis ,4114 التي أجمعت )

الحتفاظ ، وأن مستويات على أن الشروط التي تسهل التعلم هي نفسها التي تيسر ا

 التذكر واالسترجاع هي نفسها مستويات التعلم من وجهة النظر المعرفية.

التنبؤ باستراتيجيات التذكر من أساليب التعلم )الخبرة  إمكانيةالسؤال السادس: ما 

 المعالجة المفهومية المجردة، التجريب الفعال(؟والمالحظة التأملية، والمحسوسة، 

ا السؤال تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد بطريقة التحليل المتتابع هذ عنولإلجابة 

 ( يبين النتائج.12والجدول رقم )  Stepwiseأو المتدرج 

تحليل االنحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة المتنبئة على المتغير  : (12جدول رقم )

 Stepwiseبه باستخدام أسلوب  المتنبأ

أسلوب 

 إدخال

 المتنبأت

 وذجالنم

 )أ(التنبؤي

 2ر 2ر ر

 المعدل

الخطأ 

المعياري في 

 التقدير

 ف

 التغير

 الداللة

Stepwise 1)000 267.199 3.44 .577 .579 .761 )ب. 

 .000 138.528 3.40 .585 .589 .768 )ج(1 

 (α =1.12مستوى الداللة )

  .)أ( المتنبأ به : استراتيجيات التذكر

المعالجة والمالحظة التأملية، والخبرة المحسوسة، )ب( المتنبئات: )ثابت االنحدار(: 

 .التجريب الفعالوالمفهومية المجردة، 
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( وجود متغيرات تنبأت باستراتيجيات التذكر حيث كانت 12يتضح من الجدول رقم )

= α( للخبرة المحسوسة عند مستوى الداللة اإلحصائية )417.199قيمة )ف(= )

حظة التأملية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( للمال132.242.(، وقيمة )ف(=  )111

(α =111 وهذه المتغيرات المتنبئة باستراتيجيات التذكر موضحة في الجدول رقم .).

(12.) 

 ( تحليل االنحدار المتعدد ألساليب التعلم على استراتيجيات التذكر12) رقم:  جدول

مستوى  قيمة )ت( يالخطأ المعيار معامل االنحدار المتغيرات المتنبئة التنبئي 

 الداللة

 .000 9.908 2.026 20.079 الثابت 

استراتيجيات 

 التذكر

 .000 16.202 0.31 .498 الخبرة المحسوسة

 .031 -2.174 0.42 -.092 المالحظة التأملية 

 

( وجود داللة إحصائية لكل من ثابت االنحدار وأساليب 12يتضح من الجدول رقم )

 األخرىو المالحظة التأملية( في حين أن األساليب  التعلم )الخبرة المحسوسة

)المعالجة المفهومية المجردة والتجريب الفعال( غير دالة إحصائيا وتكون معادلة 

 :اآلتياالنحدار على النحو 

 المالحظة التأملية ×  -.194الخبرة المحسوسة + . × 292+ 41.179استراتيجيات التذكر = 

، ودرجة المالحظة ا  درجة الخبرة المحسوسة = صفر= إذا كانت  41.179الثابت 

 (. 41.179ن درجة استراتيجيات التذكر = )الثابت، إ، فاالتأملية = صفر
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.(، زادت 292. = وكلما زادت الخبرة المحسوسة بمقدار )292معامل االنحدار 

 .(. 229استراتيجيات التذكر بمقدار )

(، زادت -.194التأملية بمقدار ) = كلما زادت المالحظة -.194معامل االنحدار 

 (.-.194استراتيجيات التذكر بمقدار )

 التوصيات

 :ما يأتييتضح لنا من خالل النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة 

أساليب التعلم  لتعرف. ضرورة توعية أعضاء هيئة التدريس في المرحلة الجامعية 1

وب المفضل لهم في طريقة األسل تعرفالمفضلة للطلبة ، ألن ذلك سوف يقود 

معرفة نقاط القوة والضعف، وفي تصميم برامج ومناهج تالئم أساليب تعلم والتدريس، 

( أنه من الضروري تنويع 4117)كوجك،  ذكرمجموعات الطلبة المختلفة. وقد 

المناهج وطرق التدريس بحيث يتمكن جميع المتعلمين من الحصول على تعليم يتواءم 

قق لكل منهم أقصى درجات النجاح واإلنجاز في إطار إمكاناته مع خصائصهم ، ويح

 وقدراته.

التعلم المختلفة  ألساليب اإللكتروني. إجراء مزيد من الدراسات في مجال التعليم 4

 -المزاوجة -واستراتيجيات التدريس )طريقة التعاوني التعاوني، وطريقة التفكير

أثناء  في أداء أفضل الحصول علىعلى المشاركة(  مما يسهم في مساعدة الطلبة 

في هم عملية التعلم والتدريس، وعن طريق إدخال استراتيجيات مبتكرة  تساعد 

 اكتساب المعارف بطريقة أكثر مرونة من استخدام الطرق التقليدية.

. إجراء مزيد من الدراسات تتناول استراتيجيات التذكر بطرق تجريبية لمعرفة 3

 الطالب في االحتفاظ بالمعلومات واسترجاعها. ةكفاءأثرها في رفع مستوى 
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. إجراء مزيد من الدراسات تتناول العالقة بين أساليب تعلم مختلفة واستراتيجيات 2

التخصص )تخصصات علمية وتذكر مختلفة على عينات مختلفة في العمر، 

 وإنسانية(، ومستويات دراسية مختلفة.

 المراجع العربية

 ، الطبعة األولى، عمان: دار المسيرة.التعليم المعرفي(. 4117أبو رياش، حسين )

(. أثر سعة الذاكرة العاملة على نوع المعلومات في استرتيجيات 4114بدوي، زينب )

، جامعة الزقازيق، مجلة كلية التربيةالتذكر طويل المدى،  وكفاءةالتشفير 

 .24-1، 21العدد 

طرف في االستجابة لدى الطالب (. استراتيجيات التذكر ومدى الت4111حسن، محمد )

، رسالة ماجستير غير منشورةذوي الفئات المختلفة من الذكاء الشخصي، 

 كلية التربية، جامعة بنها.

، ترجمة: نجيب الفونس خزام الوعي -اإلدراكالذاكرة: (. 4111دافيدوف، لندا )

، القاهرة: الدار الدولية الستثمارات 1ومراجعة فؤاد أبو حطب، الطبعة

 ثقافية.ال

علم النفس المعرفي قراءات وتطبيقات (. 4112هللا، جابر) المنعم و عبد الدريدر، عبد

 ، القاهرة: عالم الكتب.1، الطبعة معاصرة

(. أثر بعض استراتيجيات تقديم المعلومات على كل من التذكر 4111دوس، نور)

رسالة وانتقال أثر التدريب لدى عينة من طالب المرحلة الثانوية العامة، 

 ، كلية التربية، جامعة الزقازيق.دكتوراه غير منشورة

(. ما وراء الذاكرة واستراتيجيات التذكر ووجهة الضبط ، 4112زكري ، نوال )

 ، كلية التربية ، جامعة أم القرى.رسالة ماجستير غير منشورة
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، األسس المعرفية للتكوين العقلي وتجهيز المعلومات(. 4111الزيات، مصطفى )

 ، القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية.4بعة الط

سيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي والمنظور (. 4112الزيات، مصطفي )

 ، القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية.4، الطبعة المعرفي

: األسس البيولوجية والنفسية للنشاط العقلي المعرفي(. 1992الزيات، مصطفي )

 ، القاهرة: دار النشر للجامعات.1ة واالبتكار، الطبعة المعرفة والذاكر

(. أساليب التعلم المفضلة وأبعاد الشخصية وعالقتهما 4111الخليفى، سبيكة )

، مجلة البحث فى التربية لدى عينتين قطرية وإماراتية الدراسيبالتحصيل 

ليو(، ، العدد األول ) يو12جامعة المنيا، المجلد  -، كلية التربيةوعلم النفس

 .119-14ص ص 

(. أساليب التعلم لدى طلبة الجامعة وعالقتها بتحصيلهم 1922سالم، عوض هللا )

 .112-131، ص ص 1، العدد مجلة كلية التربية بالزقزيقالدراسي. 

(. أنماط معالجة المعلومات للنصفين الكرويين للمخ 4114السليماني، ميرفت )

ف الثالث ثانوي بمدينة مكة وأساليب التعلم لدى عينة من طالبات الص

 ، كلية التربية، جامعة أم القرى.رسالة ماجستير منشورةالمكرمة، 

(. أساليب التعلم فى ضوء نموذجى كولب وانتويستل لدى 4111السيد، أبو هاشم ) 

، 93ا، العددجامعه بنه -جلة كلية التربيةطالب الجامعة )دراسة عاملية(،  م

 .111-19ص ص 

، ترجمة: محمد الصبوة ومصطفى علم النفس المعرفي(. 1114سولسو، روبرت )

 ، القاهرة: مكتبة األنجلو مصرية.4كامل ومحمد الدق، الطبعة 
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، مستخلصات البحوث والدراسات  علم النفس التربويأ(. 1991الشرقاوي ، أنور )

 ، القاهرة ، األنجلو المصرية. ٢العربية : التعلم وأساليب التعليم ، ج 

(. ما وراء الذاكرة واستراتيجيات التذكر 1999صالح الدين ، سيد ، إمام )الشريف ، 

وأساليب االستذكار والحمل العقلي وعالقتها بالتحصيل األكاديمي لدى طالب 

 -492، 4، الجزء 12، جامعة أسيوط، العدد مجلة كلية التربيةكلية التربية، 

331. 

، لنفس المعرفي بين النظرية والتطبيقعلم ا(. 4112عبد الفتاح، فوقية و جابر، جابر )

 ، القاهرة: دار الفكر العربي.1الطبعة 

(. ما وراء المعرفة واستراتيجيات التذكر 4112علي، عماد والحاروني، مصطفى )

والدافعية للتعلم كمتغيرات تنبؤية للتحصيل األكاديمي لدى طالب التعليم 

 .22-1: 4، الجزء 4دد ، الع41، المجلد المجلة العلميةالثانوي العام، 

(. استراتيجيات التذكر والدافعية للتعلم ومفهوم الذات كمتغيرات 4112علي، طلعت )

تنبؤية للتحصيل األكاديمي لدى طالب كلية التربية ببني سويف شعبة 

-9: 3، الجزء 49، جامعة عين شمس، العدد مجلة كلية التربيةالرياضيات، 

12. 

تج التعلم كدالة الستراتيجية معالجة المعلومات (. مستوى نا4112يوسف، عماد )

، كلية مجلة البحث فى التربية وعلم النفسالطالب، ه ومفهوم التعلم كما يدرك

 .217-319جامعة المنيا، ص ص  -التربية

 ، عمان، دار الشروق.سيكولوجية التعلم الصفي(. 4111قطامي، يوسف )

ولوجية التعلم وأنماط التعليم سيك (.1994الكناني، ممدوح و الكندري، احمد )

 ، الكويت، دار الفالح.وتطبيقاتها النفسية والتربوية
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تنويع التدريس في الفصل دليل المعلم لتحسين طرق التعليم  (. 4117كوجك ، كوثر.) 

 . بيروت : مكتب اليونسكو اإلقليمي.والتعلم في مدارس الوطن العربي 

لم المفضلة لدى تالميذ المرحلة المتوسطة (. أساليب التع 4117المانع ، عزيزه .) 

وأساليب التعليم الشائعة في مدارس الرياض بالمملكة العربية السعودية ، 

 ،  دراسة ميدانية . جامعة الملك سعود

(. دراسة للعالقة بين أساليب التفكير وأساليب التعلم وأنماط 4112منشار، كريمان )

بؤ بالتحصيل الدراسي لدى طالب التعلم والتفكير ومدى إسهامها في التن

(، ص ص 42) 42، جامعة عين شمس، عدد مجلة كلية التربيةالجامعة ، 

42-419. 

(. أساليب التفكير وعالقتها بأساليب التعلم وتوجهات الهدف لدى 4112وقاد، إلهام )

 رسالة دكتوراه غير منشوره،طالبات المرحلة الجامعية بمنطقة مكة المكرمة، 

 ة، جامعة أم القرى.كلية التربي

، جامعة الكوفة.   أساليب التفكير و التعلم عند طلبة كلية الفقه(. 4119اليوسفي، علي )

http://www.shatharat.net/vb/showthread.php?t=11221 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 الطالب/ الطالبة                                             حفظهما هللا
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دى طالب يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " أساليب التعلم واستراتيجيات التذكر المفضلة ل

  "وطالبات كلية التربية بجامعة الملك سعود

الطالب  وتهدف الدراسة إلى معرفة أكثر أساليب التعلم واستراتيجيات التذكر التي يستخدمها

 عناإلجابة  ويأمل الباحث في مشاركتكم الجادة في والطالبات في التعلم والمذاكرة على االختبارات.

هذه الدراسة. شاكرا ومقدرا لكم إنجازفقرات األداتين بكل دقة وموضوعية لإلسهام في    

 البيانات الشخصية

  ......................................التخصص .......................................... الجنس

اليب التعلم( مقياس أس1ملحق )  

ال 

 تنطبق

علي 

 تماما

تنطبق 

العلي قلي  

تنطبق 

علي 

 أحيانا

ي تنطبق عل

 كثيرا

تنطبق 

 علي تماما

 م العبارة

محبي المرح األشخاصستمتع بالعمل مع أ       1 

نجاز أعمالي دون تخطيط مسبق لهاإأرغب في        2 

عن مشاعري لإلفصاحأميل        3 

ي عميق األشخاصالعمل مع  أشعر بعدم االرتياح في     

  التفكير

4 

ي أو أستمتع بالتفكير في الحاضر بدال من الماض     

 المستقبل

5 

من  في المناقشات أكثر باألفكارأميل إلى المشاركة      

 االتصاالت

6 

دون اعتبار العواقب أعماليأبدأ        7 

 8 أبحث عن خبرات جديدة باستمرار     
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تعلمأفضل عند استعمال حواسي في الأتعلم بصورة        9 

 10 أبذل كل ما بوسعي من أجل أن أكون متعدد البراعات     

اتأشارك بالكثير من األفكار العفوية في المناقش       11 

 12 أرى أن األساليب النظرية في التعلم غير فعالة     

 13 أشعر بالملل من االنتباه للعمل الروتيني      

بأني غير متحيز )متفتح الذهن يأصف نفس (       14 

في حل المشكالت إبداعيةأستعمل طرقا         15 

 16 أتقبل الناس كما هم     

 متنوعا  ونابضا  أميل إلى أن يكون كل ما حولي       

 بالحيوية

17 

ن ستطيع التعبير عأأتعلم على أفضل وجه عندما       

 .مشاعري

18 

ئي لشرح المواضيع غير المفهومةألجا إلى زمال       19 

عمال دقيقا بمفردي  إلنجازيأشعر بالفخر        20 

 ةكاف أميل إلى اتخاذ القرارات بعد أخذ وجهات النظر     

    في االعتبار

21 

لقرارأعير التفاصيل انتباها شديدا قبل الوصول ل        22 

ل يأشعر بالقلق إذا قصرت في أداء العمل في سب     

المحدد بالوقتااللتزام   

23 

 24 أميل للحذر من التفسير السريع للمعلومات     

النسخة  أكتب الكثير من المسودات قبل االستقرار على     

 النهائية

25 

 26 أستمتع بمراقبة اآلخرين قبل مشاركتهم العمل     
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أفضل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لحل       

 المشكلة

27 

 28 أميل إلى التروي في اتخاذ القرارات     

 29 أثمن الصبر     

بأني متأمل يأود أن أوصف نفس       30 

األمورأشعر باالرتياح عندما أفهم         31 

 32 أتبع أسلوبا محكما ومدروسا لحل المشكالت      

األفكارأتعلم أفضل عند قيامي بتحليل        33 

هم إلى حل المشكالت عن طريق الفأميل إلى التوصل      

 المنطقي

34 

 35 أميل للقيام بواجباتي وفق جدول زمني محدد     

 36 أتجنب الخوض في األمور الشخصية     

 37 أميل إلى وصف نفسي بأني صريح     

األعمالوالضبط في كل  اإلتقانأسعى إلى        38 

طقيالمنذوي التفكير  األشخاصأستمتع بالعمل مع        39 

.أستطيع رؤية الضعف في مناقشات اآلخرين       40 

.أميل إلى تقييم المواضيع تقيميا منطقيا       41 

 42 .أفضل التعامل مع األشياء عندما أتعلم     

 43  أبذل قصارى جهدي من أجل الدقة     

ملياأتعلم أفضل عند تطبيقي لألفكار تطبيقا ع       44 

أصف نفسي بأني ميال للعملأود أن        45 

األعمال. إلنجازأفضل االشتراك مع زمالئي        46 

.أشعر بالملل من الحصص النظرية       47 
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عمل بجد لكي أنهي أأتعلم على أفضل وجه عندما      

.أعماال صعبة  

48 

 49 أتحمل مسؤولية أعمالي     

 50 أميل إلى تجربة األشياء في عملية التعلم     

العمل إلنجازأبذل كل ما بوسعي        51 

مستعد للعمل أننيأرى        52 

 53 أميل إلى رؤية نتائج أعمالي     

 54 أود أن أصف نفسي بأني فاعل ونشط     

 

( قائمة استراتيجيات التذكر4ملحق )  

لجة ومعا التذكر تاستراتيجياتهدف القائمة إلى جمع معلومات متعلقة بمدى تطبيق الطالب 

 المعلومات عند االستذكار واألساليب المستخدمة الستراتيجيات االسترجاع

مفتاحية التيتكوين كلمة ما بجمع األحرف األولى من الكلمات ال : استراتيجية اللفظة األوائليةمثال:    

 ترغب في تذكرها، مثل كلمة )واس( وتعني وكالة األنباء السعودية

 -زحل -مشتري -مريخ -أرض -زهرة -المجموعة الشمسية )عطارد تذكر كواكب القصيدة :مثال

جادهم       عرب زهت أم اآلتي: )بلوتو(. حسب الترتيب يمكن حفظ بيت الشعر  -نبتون -أورانوس

(من ماشاهم زادت أخالقه نبال وبركات         

 عرب           حرف ع            تدل على عطارد

تدل على زهرة   زهت           حرف ز           

بصورة 

 جيدة جدا

بصور

 ة جيدة

بصورة 

 معقولة

بصورة 

 بسيطة

رة ليس بصو

جيدة على 

 اإلطالق

 م العبارة

ما مدى استخدامك الستراتيجيات التذكر التالية عند       1 
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 استعدادك لالختبار؟

للفظة األوائليةا  األحرفتكوين كلمة ما بجمع  :

 غب فياألولى من الكلمات المفتاحية التي تر

 تذكرها

تكوين عبارة أو جملة ذات قافية من  :القصيدة     

رهاالتي عليك تذك المهمةاألولى للكلمات  األحرف  

2 

عرفه بشيء ت اآلنربط المادة التي تتعلمها  :الترابط     

 من قبل

3 

ي الصغيرة من المعلومات ف األجزاءتجميع الدمج:      

 وحدات أكبر

4 

ميع المفردات ذات المعلومات تج :التصنيف     

المرتبطة ببعضها وإيجاد كلمة تعبر عن هذه 

 المعلومات وتوضيحها على أكمل وجه

5 

تنظيم المعلومات  :التنظيم الهرمي التسلسلي     

بين  بصورة تخطيطة لتوضيح العالقات الموجودة

عناصر هذه المعلومات )مثل عمل مخطط يشار 

 (فيه باتجاهات األسهم

6 

 وضعتركيز االنتباه )إظهار أهمية المعلومات(:      

ملونة لإلشارة إلى أكثر  أقالماستخدام  أوخط 

 الحقائق أهمية في كتاب أو مقال

7 

علومات تكوين صورة بصرية مرتبطة بالمالتخيل:      

 لتساعدك على تذكرها

8 

 9 قومتتكوين صورة بصرية الصور التفاعلية:      
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ية عل هذه الصورة البصربربطها بالمعلومات وج

 يتفاعل بعضها مع بعض.

 هي الكلمة التي تلخص أو :طريقة الكلمة المفتاحية     

من المعلومات التي يجب عليك  ا  تعرف جزء

 تذكرها

10 

ن خطوتي على ويشتملنظام الربط )السلسلة(:      

ة لكل تتضمن الخطوة األولى تكوين صورة بصري

ص أو وهي الكلمة التي تلخمفردة أو كلمة مفتاحية )

من المعلومات التي يجب عليك  ا  تعرف جزء

الخطوة  أماتذكرها( في القائمة المراد تذكرها، 

لمة ربط صورة كل مفردة أو ك فتتضمنالثانية 

ة التالية مفتاحية بصورة الكلمة المفتاحية أو المفرد

ري بين وبمعنى آخر فإنك تقوم بتكوين ترابط بص

الثانية  يين ثم بعد ذلك المفردتينالمفردتين األول

 .والثالثة وهكذا

11 

وتنظيم  يتضمن الترتيب وإعادة الترتيبالتنظيم:      

يد المعلومات عن طريق البحث عن العالقات وتحد

ح المبادئ المتضمنة أو نماذج معينة حتى تصب

 .المعلومات ذات معنى بالنسبة لك

12 

 باستخدامما تكوين نموذج )رابطة( النماذج:      

ت األحرف األولى للكلمات المفتاحية أو المفردا

 .التي يجب عليك تذكرها

13 

كرها تكرار المعلومات التي يجب عليك تذالسرد:      

نتها لنفسك، سواء بصورة لفظية أو عقلية ومقار

14 
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تبر بالمعلومات التي يجب عليك تذكرها لكي تخ

 .نفسك

رة أو لفظيا أو عقليا متكرار المعلومات التسميع:      

ومات أكثر بعد أن يتم قراءتها دون مقارنتها بالمعل

 .التي يتطلب منك تذكرها

15 

ات تكوين أنشودة باستخدام الكلم :تأليف األنشودة     

ها حتى المفتاحية أو الحقائق التي يجب عليك تذكر

 تساعدك على استدعاء المعلومات وهذه األنشودة

اء السترجاع عند استدعتكون بمثابة مفتاح ل

 .المعلومات

16 

أو جمل  إضافة كلماتتقوية التذكر باستخدام قصة:      

تذكرها  يدتربين الكلمات المفتاحية أو المفاهيم التي 

 .ودمجها معا في قصة

17 
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العالقة بين االستخدام المفرط لالنترنت و العزلة االجتماعية لدى طلبة كلية التربية في 
 جامعة حائل

 18/5/2015تاريخ القبول:       31/3/2015تاريخ االستالم: 
 

 )*( كوثر جبارة
 

 الملخص
 

 و العالقة االرتباطية بين االستخدام المفرط لالنترنت تعرفهدفت الدراسة الحالية إلى 
العزلة االجتماعية، وكذلك التعرف فيما إذا كان هناك فروقا ذات داللة إحصائية بين 
أطالبات والطالب في مقياس االستخدام المفرط لالنترنت، وكذلك في مقياس العزلة 

 254طلبة كلية التربية في جامعة حائل، تكونت عينة الدراسة من  ىاالجتماعية لد
لتربية، قامت الباحثة بعد االطالع على عدد من طالبا وطالبة من طلبة كلية ا

المقاييس بإعداد مقياس االستخدام المفرط لالنترنت، وكذلك مقياس العزلة االجتماعية، 
وتم التحقق من دالالت الصدق والثبات لكل منهما. أظهرت النتائج أن هناك فروقا 

لالنترنت، كما  ذات داللة إحصائية بين الطالبات والطالب في االستخدام المفرط
أظهرت فروقا ذات داللة إحصائية بين الطالبات والطالب في العزلة االجتماعية، كما 

                                                 

 جامعة حائل. قسم علم النفس/ أستاذ مساعد/ *()
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العزلة  وأظهرت أن هناك عالقة ارتباطية بين االستخدام المفرط لالنترنت 
 االجتماعية.

 الكلمات المفتاحية: 
 االستخدام المفرط لالنترنت، العزلة االجتماعية، طلبة كلية التربية.

 
 

The relationship between the excessive use of Internet and the 
social isolation among The Faculty of Education students at Hail 

University 
 

 
Abstract 

The present study aimed to identify the correlation between the 

excessive use of Internet and the social isolation, as well as to 

identify if there is a statistical significant differences between 

female and male students in the excessive use of  the Internet 

scale, and a social isolation scale. The study sample consisted of 

(254) male and female students of the Faculty of Education. The 

researcher after reviewing a number of measures to prepare the 

excessive use of the Internet scale, and the social isolation scale, 

were verified of validity and reliability of each. The results 

showed that there were statistical significant differences between 

female and male students in the excessive use of the Internet, it 

also showed a statistical significant differences between female 

and male students in social isolation differences, and it also 

showed that there is a correlation between the excessive use of 

the Internet and the social isolation. 
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 المقدمة
،  وهي ثورة التطور التقني أو التكنولوجي تّعد شبكة اإلنترنت ثورة جديدة في مجال

جديدة في مجال االتصاالت، فشبكة اإلنترنت )وهي شبكة معلوماتية( تّعد من أحدث 
ت الحالي وترتبط بتقنيات االتصال والمعلومات والكمبيوتر التي التقنيات في الوق

تطورت تطورا كبيرا منذ أواخر القرن الماضي، وال تزال تتطور بسرعة فائقة ومستمرة. 
ن تعلم أساسيات تقنيات الكمبيوتر واإلنترنت بما يخدم تطوير المهارات العامة م والبد

تطوره. ومن المتوقع ازدياد المتعاملين مع والفردية،  وبما يتناسب مع طبيعة العصر و 
شبكة اإلنترنت في مجتمعاتنا وتحسن استعمال هذه التقنية بما يفيد وينفع .. والبد من 
تشجيع االستعمال الحسن وتطويره والتأكيد عليه من خالل شرح فوائد اإلنترنت 

مع أية تقنية ومجاالتها وآفاقها وبشكل عملي للجميع، والبد من التأكيد أن التعامل 
وكما أن هناك حسن استعمال ألية تقنية، هناك  .يتطلب عددًا من األمور والضوابط

سوء استعمال؛ ويرجع ذلك إلى ازدياد التعامل مع التطبيقات المختلفة عبر اإلنترنت، 
ويستخدم اإلنترنت ألغراض  مما يزيد من الوقت الذي يقضيه الفرد بعيدًا عن اآلخرين،

 أن عدد مستخدمي اإلنترنت في العالم العربي حوالي  اإلحصائيات شتى، وتدل بعض
، وفي دراسة عام  % 40بينما في الواليات المتحدة وكندا تصل النسبة إلى  %  77

من المستخدمين في العالم العربي تستخدم اإلنترنت  %35بينت أن حوالي  2008
اط أن اإلنترنت هو تسلية ويتردد كثيرًا في مختلف األوس ( (chat للمحادثة عن بعد

زعاجات وبحث عن الممنوعات ..ولكن..هناك استخدامات جادة ومفيدة جدًا في  وا 
وال ننكر أهمية . مختلف الميادين الحياتية والثقافية والعلمية واالجتماعية وغيرها

 في االستفادة الحقيقية من هذا التطور التقني المفيد، مّ التوجيه هنا، حيث له دّور ها
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أن اإلدمان على اإلنترنت بمعنى قضاء أوقات طويلة مع الشبكة قد يؤدي إلى  كما
 (.2005إهمال القيام بالمسؤوليات التي يجب القيام بها.)المالح، 

كما أن الهروب من مشكالت عملية واجتماعية يّعد عاماًل هامًا في اإلدمان على     
كالت ومحاولة حلها ....مما يجعل من الضرورة الوقوف على المش اإلنترنت

ومواجهتها بدل الهروب منها ..كما أن المقصر ربما يهرب إلى اإلنترنت تغطية 
هماله في واجباته المتنوعة بحجة أنه يقوم بعمل آخر مفيد . ويوفر  لتقصيره وا 
اإلنترنت مجااًل مناسبًا من حيث إبداء الرأي والحوار،  إضافة للتحكم بالتقنيات 

وكما أن ة نسبية مما يشد المستخدم ويشعره بقيمته وأهميته ، والبراعة فيها بسهول
للتفاعل بين الشخص و أفراد مجتمعه من أسرة وأصدقاء كان ال بد من الوقوف 
والبحث فيما إذا كان هناك عالقة ارتباطية بين االستخدام المفرط لإلنترنت والعزلة 

اعلين متواصلين مع االجتماعية، حيث إننا نسعى دائما للوصول إلى أشخاص متف
العالقة  دراسة محاولتها في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تتميزمجتمعاتهم. و 

 تّعد التي و والعالقات االجتماعية في مستوى مرحلة التعليم الجامعي التكنولوجيا بين 
 من أي إليه يتطرق لم ؛ إذ الدراسة إليه سعت ما وهذاالمجتمع   في مهمة شريحة

 .مركز بشكل السابقين حثينالبا

 مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

، وتتحدد ماعية تتناول هذه الدراسة العالقة بين استخدام اإلنترنت المفرط والعزلة االجت

 مشكلة الدراسة في اإلجابة عن األسئلة التالية : 
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هل هناك عالقة ارتباطية بين االستخدام المفرط لإلنترنت والعزلة االجتماعية  -

 طلبة كلية التربية في جامعة حائل  ؟لدى 

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في االستخدام المفرط لإلنترنت بين  -

 طالب وطالبات كلية التربية في جامعة حائل ؟

هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في العزلة االجتماعية بين طالب  -

 وطالبات كلية التربية في جامعة حائل ؟

 :الدراسة أهداف
تعرف إذا كان هناك عالقة ارتباطية بين االستخدام المفرط لإلنترنت والعزلة ال -

 االجتماعية لدى طلبة كلية التربية في جامعة حائل.

التعرف إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في االستخدام المفرط  -

 لإلنترنت بين طالب وطالبات كلية التربية في جامعة حائل.

فروق ذات داللة إحصائية في االستخدام المفرط التعرف إذا كان هناك  -

 .لالنترنت بين طالب وطالبات كلية التربية في جامعة حائل
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 أهمية الدراسة :

عن ظاهرة منتشرة بشكل كبير في   تبحث كونها  من الدراسة هذه أهمية تنبثق
أن  و بعد ،مجتمعاتنا، وال سيما في مرحلة الشباب والسيما مرحلة الدراسة الجامعية

بات انتشار شبكة اإلنترنت أمرًا ضروريًا وملحًا بين األفراد في المجتمعات، وبما أننا 
بين استخدام نسعى أن تكون بناء الشخصية لدى طلبتنا بناًء متكامال ومتوازنا 

اإلنترنت وتكوين عالقات اجتماعية سليمة، وممارسة هوايات وأنشطة متنوعة،  مما 
، وتّعد هذه ، والذي يلقي الضوء على هذه العالقةضوعحداني إلى تناول هذا المو 

األولى التي تناولت عالقة االستخدام المفرط  –في حدود علم الباحثة  -الدراسة
 باإلنترنت مع العزلة االجتماعية لدى طلبة كلية التربية في جامعة حائل.

 محددات الدراسة:
 الحدود المكانية:

 ذين يدرسون في كلية التربية في جامعة حائل.تقتصر هذه الدراسة على الطلبة ال -
 الحدود الزمانية: 

 2014/ 2013تقتصر هذه الدراسة على الطلبة الذين يدرسون في العام الجامعي   -
. 

:المصطلحات  
 تعريفات إجرائية :

 االستخدام المفرط لإلنترنت: 
مفرط على مقياس االستخدام ال 40درجة الطالب الذي حصل على درجات أكثر من 

 . الدراسة هذهلإلنترنت الذي تم استخدامه ألغراض 
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على مقياس  36العزلة االجتماعية: درجة الطالب الذي حصل على درجات أكثر من 
  العزلة االجتماعية.

 طلبة كلية التربية: الطالبات والطالب الذين يدرسون في كلية التربية في جامعة حائل.
 اإلطار النظري: 

والتي تشير  نت إحدى أدوات تكنولوجيا االتصال والمعرفة الجديدة،تعد  شبكة اإلنتر  
إلى إمكانية الحصول على المعلومات، وتخزينها واستخدامها، أو نقلها، أو القدرة على 

وقد اختلف الباحثون فيما توصلوا  مع العالم الخارجي بشتى أشكاله وأنواعه، االتصال
نترنت على الحياة االجتماعية لألفراد من إليه حول اآلثار الناتجة عن استخدام اإل

حيث تأثيرها على العالقات الشخصية على وجه الخصوص، فقد ذهب بعضهم إلى 
أن شبكة اإلنترنت تؤثر سلبًا على عالقات الفرد بأسرته، وأصدقائه، ويرجع ذلك إلى 

 أو قد يسبب استخدام اإلنترنتاستبدالهم بعالقات أخرى يقيمونها على اإلنترنت، 
المفرط  في عدم قدرته على المواجهة اجتماعيًا وهو ما يعكس نقص في البناء 
والنضج النفسي لديه، فتقل مهارات التواصل لديه، وال يستطيع التعبير عن نفسه 

وذهب البعض إلى أنها تؤثر بشكل إيجابي بسهولة وتقل قدرته على اتخاذ القرار، 
 ط. على األشخاص إذا كان استعمالها محدد بشرو 

 إن المراقب لألوضاع االجتماعية السائدة، يدرك بأن استخدام وسائل االتصال الحديثة
 عبر شبكة المعلومات )اإلنترنت( بدأ يأخذ منحنيا خاصا، وبدأ يتجه في طريقه للتأثير
 على البناء االجتماعي للمجتمعات اإلنسانية بشكل عام. إذ دخلت هذه التكنولوجيا من

 المجتمعات المحلية حاملة معها بعض من التأثيرات االجتماعيةأوسع أبوابها إلى 
  .والتكنولوجيا والنفسية بوصفها محتمة فرضتها عملية التفاعل بين السلوك االجتماعي
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 لقد تناول كثير من المختصين في مجال العلوم االجتماعية تحليل عملية التفاعل بين
 متبادلة داخل ثقافة المجتمع بينالتكنولوجيا والسلوك االجتماعي. فهناك عالقة 

وعلى حد زعم  -بشكل عام-األجزاء والعناصر المكونة له. فالسلوك االجتماعي
، يتأثر بشكل كبير ومباشر بالوسائل التكنولوجية Steward (1988) ستيوارد

التكنولوجية المتعددة تالقيها استجابة ثقافية محددة. فتتم عملية  المختلفة. فالوسائل
متبادلة بين التقنية المستخدمة والسلوك االجتماعي. وال شك بأن  أثيرتأثر وت

وما تمخضت عنه من تطور شامل وكبير خالل العقود القليلة  التكنولوجيا الحديثة،
ال يقبل مجاال للشك بأنها قد وصلت إلى مرحلة تطورية  الماضية من الزمن، أكد بما

 . داد التاريخ اإلنساني على مر العصورفي تاريخ التكنولوجيا أكثر مما حدث على امت
 (2011) القشعان،

ومراجعته لعدة أدبيات متعلقة  ومن خالل عرضه Bajan (1998) كما ذهب باجان
بالتكنولوجيا وتأثيرها على سلوك األفراد، إلى أن التكنولوجيا والتقنيات الحديثة مثل 

لمتحركة وغيرها من هذه والوسائل الصوتية والبصرية ا اإلنترنت، الهاتف المحمول،
كبير على حياة اإلنسان وسلوكه وطريقة اتصاله  التقنيات الحديثة قد أثرت بشكل
 .ارتباطها بالمعايير االجتماعية والسلوك االجتماعي باآلخرين، والتي أشارت أيضا إلى
 منذ فترة الدراسات المتعلقة باآلثار االجتماعية والنفسية فقد نشطت، على سبيل المثال،

كأحد ابرز التقنيات التكنولوجية التي تركت تأثيراتها  الستخدام جهاز التلفاز
متفرقة من انتشار  متعددة ومتنوعة ناقشت جوانب دراسات االجتماعية، فقد ظهرت

ناقشه وتحليل أثر لم ولقد تم إفراد جزء كبير من هذه الدراسات. وتأثير هذه الظاهرة
بمغريات هذه التقنيات  مشاهدة التلفاز على الفئات السنية الصغيرة كونها أكثر تأثراً 

 الحديثة.

http://vb.analoza.com/t2248.html
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عدوى عدم التواصل االجتماعي قد طالت أيضا مستخدمي  إنومن المالحظ 
التكنولوجيا، مما جعل من أبناء األسرة الواحدة شخصيات متباعدة يهجرها التواصل 

أوجد مرض العزلة االجتماعية بينهم، كضريبة لعصر اإلنترنت والتقنيات االجتماعي، و 
فهم أكثر الفئات استخداما لإلنترنت. « الشباب»الحديثة، وبالطبع أكثر المصابين هم 

، أقيم في مصر، كشف خبراء علم االجتماع «مراهقو اإلنترنت»وفي مؤتمر بعنوان 
ن اإلنترنت تؤدي إلى العزلة االجتماعية عن أن الكثير من األبحاث والدراسات أثبتت أ

للشباب، وتختلف في ذلك بحسب مدة وعدد ساعات االستخدام اليومي له. فهؤالء 
الشباب ال يتواصلون مع أهلهم؛ حيث أصبح كل واحد منهم مكتفيا بلوحة المفاتيح 
والشاشة وهاتفه المحمول ولم يعودوا أفرادا مشاركين اجتماعيا، يبحثون عن عالم 

اص بال مشكالت، عالم يهربون فيه من ضوابط التربية التي يقررها األب واألم، خ
وتقاليد المجتمع وأعرافه، ولم يصبح هناك وقت لممارسة التواصل االجتماعي،  كما 
قد يؤدي االستخدام المفرط إلى حالة من القلق واالكتئاب واإلفراط في تناول الطعام، 

على المواجهة اجتماعيًا،  القدرةما قد يتسبب في عدم أو الشعور بالوحدة واالنطواء، ك
.  كما أن االستعمال المفرط لإلنترنت يخشى اآلخرينحيث تقل مهارات التواصل مع 

قي ظله نشوء أجيال ال تجيد التعامل إال مع الحاسب اآللي. وقد أشارت دراسة أجرتها 
ستطالع أفادوا أن شبكة من الشباب الذين شملهم اال %40مجلة عالم المعرفة إلى أن 

اإلنترنت أثرت عليهم من الناحية االجتماعية وجعلتهم أكثر انفرادًا. لكن يمكن أن 
يكون االستخدام المعتدل لإلنترنت يدعم العالقات االجتماعية؛ ألن اإلنترنت وسيلة 

 اتصال وهي بذلك يمكن أن تساعد على تواصل األهل واألصدقاء.
 الدراسات السابقة :

 سات العربية:الدرا
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 (، هدفت الدراسة إلى التعرف2005) وآخرونفي دراسة أجراها عبد الهادي، محمد  
طالب  لدي االجتماعية والمساندة االكتئاب من وكل االنترنت إدمان بين العالقة علي

 المرحلة الجامعية، تكونت عينة الدراسة من
 بالفرقتين طالبة 150طالًبا، و ١٥٠ منهم الجامعة طالب من وطالبة طالب) ٣٠٠)

 األشراف بجامعة بتفهنا التربية وكلية المنصورة، بجامعة اآلداب بكلية والرابعة الثالثة
 ١٩.٤٦ قدره عمري بمتوسط عاًما، ٢١:١٨ بين ما الزمنية أعمارهم وتراوحت األزهر،

 مع الدائمة اإلقامة العينة انتقاء في وروعي ، ٢.٣٨ قدره معياري عاًما،  وانحراف
 أو بالوفاة، أو بالطالق، إما الوالدان فيها انفصل التي استبعاد الحاالت وتم والدين،ال

 الذي الوحيد االبن لكونهم الحاالت بعض تم استبعاد البالد،وكذلك خارج إلي بالسفر
 .آخرون أخوة لديه ليس
 :إعداد االنترنت من إدمان اضطراب مقياس:التالي النحو على استخدام األدوات تم
 ٢٠٠٠ ) الفتاح عبد غريب وتعريب ترجمة لالكتئاب( (Beck  بيك احثين و قائمةالب

 توجد (، وتم حساب معامل الصدق والثبات لكل من األداتين، أظهرت النتائج أنه 
 واالكتئاب اإلنترنت إدمان بين 01,0 مستوى عند إحصائيا دالة موجبة إرتباطية عالقة

ناثا ذكورا الجامعة لدى طالب  عند إحصائيا ودالة سالبة إرتباطية عالقة توجدا كم  .وا 
 األصدقاء قبل من المساندة االجتماعية وبعدي اإلنترنت إدمان بين 01,0 مستوى
 إناثا. ذكورا أو الجامعة طالب لدى اجتماعية للمساندة الكلية والدرجة واألسرة،

 نمط بين العالقة إلى التعرف إلى (  هدفت  2006وفي دراسة عواد، نرمين )
دمان الشخصية  المراهق يمارسها التي النشاطات من أي معرفة ، كذلك اإلنترنت، وا 

 عينة اختيار تم. اإلنترنت على اإلدمان بظاهرة أن تتنبأ أيضا يمكن اإلنترنت على
 العدد حيث بلغ عمان، مدينة في الخاصة المدارس طلبة من قصدية بطريقة الدراسة



 2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                            جبارةد.... العزلة واالنترنت

300 

 

 ) ٤٥٢ ( و الذكور، من منهم ) ٦٧٨ ( وطالبة، طالبا) ١١٣٠ ( العينة ألفراد الكلي
نمط  لقياس والثانية، .اإلنترنت، على اإلدمان أداة لقياس استخدام تم .من اإلناث
 إلدمان ، Youngيونغ  مقياس وتعريب بترجمة الباحثة قامت ، إذ الشخصية
 مقياسل الشخصية أبعاد من بعدين وتعريب بترجمة أيضا الباحثة وقامت اإلنترنت

   .مناسبة وثبات صدق بدالالت الدراسة أدوات جميعوتمتعت   .الراشدين آيزنك لغير
 الشخصية نمط بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود أيضا الدراسة نتائج وأظهرت

 على المدمنين األفراد من % ٨٤ أن إلى النتائج أشارت إذ اإلنترنت، واإلدمان على
 أن الدراسة بينت كما .المتزن غير /االنبساطي يةالشخص يتمتعون بنمط االنترنت
 والمحادثة، البريد اإللكتروني، ونشاطات ،التحصيلي ومعدله المراهق، جنس متغيرات
 أن يمكن المتغيرات التي أهم من واأللعاب، األفالم، ومشاهدة األغاني، وتنزيل وسماع
 .اإلنترنت على اإلدمان بظاهرة تتنبأ

هدفت إلى التعرف إلى أثر استخدام ،(2007جالي، فايز )وفي دراسة أجراها الم
اإلنترنت على العالقات االجتماعية لدى الشباب الجامعي في المجتمع األردني، من 

( طالبا وطالبة، تم 325بلغ عددها ) مؤتةخالل استطالع آراء عينة من طلبة جامعة 
وتم التحقق من صدقها اختيارها بطريقة عشوائية. تم بناء استبانة من قبل الباحث، 

وثباتها، )أظهرت نتائج الدراسة بأن أثر استخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعية 
يزداد في حالة استخدام الطلبة لإلنترنت بمفردهم، وكلما زاد عدد ساعات االستخدام 
اليومي(. كما أظهرت النتائج بأن أكثر استخدامات اإلنترنت هي لغايات علمية 

تتم في معظمها داخل الحرم الجامعي. وأشارت النتائج، كذلك، إلى وجود وبحثية، و 
عالقة آلثر استخدام اإلنترنت على العالقات االجتماعية وبعض المتغيرات النوعية، 
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كالجنس، والعمر، ونوع الكليـة، والمستوى الدراسـي، والـدخـل الشهري ألسر المبحوثين، 
  .0.05  ≤ صائية( بدالله إحFكما دلت على ذلك قيمة )

 من المجتمع القطري على عينة في وطبقت ،)2008 (حلمي دراسة كما ُأجريت
 إلى الدراسةهدفت  ) ٤٧١ ( حجمها بلغ الجنسين كال من الدوحة مدينة في الشباب
 اتصال وسيلة بوصفه اإلنترنت تركها التي والثقافية واالجتماعية النفسية األبعاد معرفة

 وتفاعالتهم بأسرهم االجتماعية الشباب المجتمع على عالقات في حديثة إلكترونية
لإلنترنت  الثقافية الخصائص معرفة إلى إضافة وأصدقائهم معارفهم مع االجتماعية

 أداة استخدام تم   و االجتماعي، المسح منهج على الباحث اعتمد وقد ، محاولتها على
 في إلى تراجع أدىإلنترنت ل الشباب استخدام أن:إلى الدراسة وتوصلت االستبيان،

 هناك زياراتهم ألقاربهم، وأن عدد  في وتراجع أسرهم وبين بينهم اليومي التفاعل مقدار
 بلغت إذ مجتمعهم؛  وبين بينهم باعد الشباب بين النفسي واالغتراب العزلة من حالة
 على اإلنترنت نفسه يعمل  الوقت وفي ،(% 40.3 ) الحالة من شعر منهم بهذه نسبة
 67.1 ) نسبته ما بين الجغرافية المسافات اختزالعبر   مكانيا البعيدين تقريب

 .الوطن خارج يعيشون وعائال تهم الذين بأسرهم النفسي بالقرب لتشعرهم منهم(%
(.هدفت الدراسة إلقاء الضوء على ظاهرة 2010وفي دراسة أجرتها الحمصي ، روال )

التواصل االجتماعي لدى عينة من طالب  اإلدمان على اإلنترنت وعالقتها بمهارات
( ذكور 114( إناث، و)36( طالبًا وطالبة )150جامعة دمشق، بلغت عينة البحث )

من تخصصات علمية متعددة وأوضاع اقتصادية مختلفة، واعتمد منهج البحث 
الوصفي التحليلي،  وكانت أدوات البحث عبارة عن )مقياس إلدمان اإلنترنت إعداد 

اس العالقات االجتماعية إعداد الحاج(.وقد عولجت النتائج باستخدام يونغ، ومقي
( أسفرت النتائج على وجود عالقة بين اإلدمان SPSS)  اإلحصائيبرنامج التحليل 
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على اإلنترنت ومهارات التواصل االجتماعي لدى العينة المدروسة . كما أظهرت 
ة تبعًا لمتغير الجنس لصالح فروقا ذات داللة في اإلدمان على اإلنترنت لدى العين

اإلناث، ولم توجد فروق في اإلدمان على اإلنترنت لدى العينة تبعًا لمتغير الوضع 
االقتصادي. وال توجد فروق في اإلدمان على اإلنترنت لدى العينة تبعًا لمتغير 

 التخصص العلمي.
 ( هدفت إلى الكشف عن العالقة بين2012وفي دراسة أجرتها سليمان، منى )

استخدام اإلنترنت واالتزان االنفعالي والكفاءة االجتماعية، وأثر بعض المتغيرات على 
استخدام اإلنترنت مثل الجنس والمرحلة التعليمية وعدد ساعات استخدام اإلنترنت. 

مشارك من طالب التعليم الثانوي العام والفني والتعليم  600تكونت العينة من 
ة للبيانات الشخصية من إعدادها،ومقياس االستخدام الباحثة أدا استخدمتالجامعي، 

المشكل لإلنترنت من إعدادها أيضا، ومقياس الكفاءة االجتماعية من إعدادها، 
(، أسفرت النتائج عن 2010ومقياس االتزان االنفعالي إعداد محمد كمال حمدان )
المشكل  ( بين االستخدام0.01وجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة عند مستوى )

لإلنترنت و االتزان االنفعالي، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين الجنسين ، 
متوسط درجات االستخدام المشكل لإلنترنت لصالح الذكور، ووجود فروق ذات داللة 

على مقياس االستخدام المشكل  إحصائية بين متوسطات درجات فئات الدراسة
ليم الثانوي الفني أعلى، ثم تاله متوسط لإلنترنت، فكان متوسط درجات طالب التع

درجات طالب الثانوي العام، ثم متوسط درجات طالب الجامعة. كما أظهرت النتائج 
 نواالتزاوجود عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية بين الكفاءة االجتماعية 

االنفعالي ، ووجود فروق ذات داللة في متوسطات درجات االستخدام المشكل 
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نترنت وفقًا لعدد ساعات استخدام االنترنت. وانتهت الدراسة إلى أن االستخدام لإل
 المشكل لإلنترنت أثار سلبية على االتزان االنفعالي والكفاءة االجتماعية.

 إلى الدراسة ( هدفت 2012وفي دراسة أجراها الطراونة، نايف و الفنيخ، لمياء ) 
 واالكتئاب االجتماعي األكاديمي والتكيف التحصيل استخدام اإلنترنت على أثر تقصي

 طالباً  ( 595 ) من الدراسة عينة جامعة القصيم. تكونت طلبة لدى االتصال ومهارات
 العينة اختيار تم وقد القصيم، جامعة في اإلنترنت يستخدمون الطلبة الذين من وطالبة
 التحصيل على لةللدال التراكمي المعدل استخدام تم ثم  المتيسرة، القصدية بالطريقة
 التكيف ومقياس بيك لالكتئاب، لقائمة المعربة وتم تطبيق الصورة .الدراسي

 طلبة االتصال لدى مهارات ومقياس الجامعية، االجتماعية للبيئة المالئم االجتماعي
لدى  المتوسطة الدرجة من بقليل أعلى درجة وجود إلى النتائج أشارت وقد الجامعة،
 االجتماعي التكيف درجة من كل في متوسطة زمنية لفترة رنتاإلنت مستخدمي الطلبة

 االتصال ومهارات االجتماعي، التكيف :درجتي أن حين في ومهارات االتصال،
 درجة أن النتائج أظهرت كما لإلنترنت، المرتفع ذوي االستخدام الطلبة لدى منخفضة
 أن حين في وسطة،مت زمنية لفترة مستخدمي اإلنترنت الطلبة لدى منخفضة االكتئاب
 توصلت كما لإلنترنت، االستخدام المرتفع ذوي الطلبة لدى مرتفعة االكتئاب درجة

 األكاديمي، التحصيل :من كل في إحصائية داللة ذات فروق هناك أن إلى الدراسة
االجتماعي  والنوع اإلنترنت استخدام ساعات لعدد تعزى االجتماعي، والتكيف

 العلمية، واالختصاصات الذكور، والطلبة المتوسط االستخدام لصالح واالختصاص
 ساعات لعدد تعزى االكتئاب درجة في إحصائية داللة ذات هناك فروق أن ووجد

 واإلناث، المرتفع، االستخدام لصالح واالختصاص والنوع االجتماعي اإلنترنت استخدام
 في صائيةإح داللة ذات فروق هناك أن وجدت الدراسة كما األدبية، واالختصاصات
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 االستخدام لصالح استخدام اإلنترنت ساعات لعدد تعزى االتصال مهارات درجة
 .من نتائج إليه توصلت ما ضوء في للدراسة توصيات وضع تم وقد .المتوسط

النفسية  اآلثار( هدفت الدراسة إلى معرفة 2012وفي دراسة أجرتها ال علي، فوزية ) 
لك التعرف إلى أرائهم السلبية واإليجابية تجاه لالنترنت على طلبة جامعة الشارقة وكذ
( طالب وطالبة من طلبة كلية االتصال 200االنترنت. تكونت عينة الدراسة من ) 

من جامعة الشارقة. تم استخدام استمارة وتم تطبيقها من خالل المقابلة كان من أهم 
لسعي للسرية، حيث نتائج الدراسة أن استخدام اإلنترنت يؤدي إلى العزلة واإلدمان، وا

تعاني أفراد العينة من مشاكل ال تعلم األسرة بها ، أوصت بضرورة التوعية األسر 
 بالمخاطر االجتماعية والرقابة المستمرة على األبناء 

 إلى تدفع التي األسباب إلى التعرف إلى ( هدفت2013وفي دراسة الشهري ) 
 عبر االجتماعية العالقات طبيعة إلى وتويتر والتعرف موقعي الفيسبوك في االشتراك

 .المواقع تلك استخدام الناتجة عن والسلبية اإليجابية اآلثار عن والكشف المواقع، هذه
 المسح منهج على الدراسة اعتمدت األهداف هذه تحقيق أجل ومن

 في البحث تطبيق تم ؛ إذ البيانات لجمع االستبيان أداة واستخدمت االجتماعي، 
 بطريقة اختيارهن تم طالبة  )١٥٠ (من مكونة عينة العزيز على عبد الملك جامعة
 من استفدن الطالبات أهمها:  أن النتائج من مجموعة إلى الدراسة توصلت .قصدية
 جديدة. والتواصل صداقات عن البحث و تهن القديمةصداقا تعزيز في الموقعين هذين
 من العديد وتويتر الفيسبوك مالستخدان أ أيضا تبين كما .مكانيا البعيدين أقاربهن مع

 األسري التفاعل جاء قلة فيما الثقافي،  والتبادل الفكري االنفتاح أهمها اإليجابية اآلثار
 .السلبية اآلثار أهم أحد

 األجنبية:الدراسات  
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 من ) ٥٠٠ ( قوامها بلغ عينة على دراسة بإجراء:   ( Young,1996) يونج قام
 كما اإلنترنت إلدمان اإلكلينيكية بالمدركات سلوكهم رنةومقا اإلنترنت، استخدام مدمني
 تحديدهم تم العينة إجمالي من % ٨٠ أن النتائج فأظهرت DSM-IV في وردت

 وأن اإلدمان، على تدل سلوكيات إذ أظهروا لإلنترنت؛  مدمنين أنهم على وتشخيصهم
 واالقتصادية ةاألكاديمية واالجتماعي الفرد حياة على سلًبا يؤثر اإلنترنت إدمان

 والمخدرات ولعب األخرى، كالخمور اإلدمان حاالت شأن ذلك في شأنه والمهنية
 .القمار
 االكتئاب بين العالقة عن Petrie&Gunn, ( 1998)) وجين بتري دراسة وكشفت
دمان واالنطواء  (٤٤٥ ( العينة قوام وبلغ والعمر، الجنس متغيري ضوء في اإلنترنت وا 

ناثًا لإلنترنت مستخدما   عليهم وطبق عاًما ٣٠ من الزمنية األعمار وتراوحت ،ذكوًرا وا 
 أيزنك ومقياس ، لالكتئاب بيك وقائمة الباحثين، :إعداد من اإلنترنت إلدمان استبيان
 إحصائًيا دالة ارتباطية وجود عالقة إلي النتائج توصلت وقد ، االنبساط / لالنطواء

 ذكوًرا المستخدمين لإلنترنت لدى واالنطواء االكتئاب، من وكل اإلنترنت إدمان بين
ناثًا، إدمان  في واإلناث الذكور بين إحصائًيا دالة فروق وجود النتائج أوضحت كما وا 

 على اإلنترنت نحو اإلنترنت واالتجاهات استخدام أن أي اإلناث،  لصالح اإلنترنت
 بين إحصائًيا لةدا عالقة وجود النتائج أظهرت كذلك الدراسة، في المقياس المستخدم

 واالنطواء اإلكتئاب من وكل اإلنترنت، نحو اإليجابية ، واالتجاهات اإلنترنت إدمان
 .الجنسين من

 ٩١٧٧ ) من مكونة عينة علي مسحية دراسة(  - ,David    (1999 ددافي واجري
 ) لشبكة مستخدًما (
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 نفسية ًضاأعرا أظهرت الكلية العينة من %٦ نسبة أن النتائج أوضحت اإلنترنت،
 لإلنترنت القهري لالستخدام نتيجة النفسية والوحدة االجتماعية واالكتئاب والعزلة كالقلق

 في االستمرار إلي بهم يؤدى للمستخدمين اإلنترنت جاذبية شبكة أن أوضحت كما ،
 شبكة في المشتركين بين الشديدة األلفة :راجًعا إلي يكون قد اإلدمان لدرجة االستخدام
ناثًا، ذكوًرا اإلنترنت  للشبكة المستخدم يستطيع واألحاسيس حيث المشاعر كبت وعدم وا 
 أظهرت كما المستخدمين لإلنترنت بين والحدود والقيود الضوابط وانعدام التعبير، حرية
 لمستخدم شبكة الزمني العمر قل كلما يزداد االنترنت شبكة استخدام إدمان أن النتائج

 .االنترنت
 إلى التعرف إلي   (Sanders, et al, -  2000):وآخرون رزساند دراسة وهدفت
 لدى االجتماعية والعزلة االكتئاب من وكل اإلنترنت شبكة استخدام بين العالقة

 ٥٢ ذكور، ٣٧ ) منهم الثانوية، بالمرحلة طالًبا ( ٨٩من  العينة وتكونت ، المراهقين
  ، (1998 يونج :إعداد نإدمان اإلنترنت م استخدام استبيان عليهم وطبق ،( إناث

(Young  موجبة ارتباطية عالقة وجود إلي النتائج أشارت وقد لالكتئاب، بيك وقائمة 
االجتماعية  بالعزلة اإلنترنت، والشعور شبكة استخدام  )مرتفعي( مدمني بين

 كانت اإلنترنت شبكة استخدام منخفضي أن يعنى وهذا المراهقين، لدى واالكتئاب
 ) مرتفعي ( مدمني من النقيض على إيجابية، أكثر جتماعيةعالقات ا لديهم

 شعوًرا وأكثر النفسية بالوحدة للشعور أكثر إظهاًرا كانوا اإلنترنت لشبكة االستخدام
 .االجتماعية بالمساندة شعوًرا وأقل باالكتئاب
 اجتماعية ظاهرة اإلنترنت بوصفه استخدام حول دراسةRowe, 2000) ) رو وأجرت

 وقد فوق، فما سنة ( 18 ) بعمر بالغا شخصا  ( 4113 ) بلغت عينة ىمتقدمة عل
 36 ) وأن اإلنترنت، يستخدمون المشاركين ( من ( 55%أن  الدراسة نتائج أشارت
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 وأظهرت اإلنترنت، على أسبوعيا أو أكثر ساعات (5 ) يقضون كانوا منهم (%
 الهاتف على الحديث يف أقل وقتا يقضون أصبحوا األشخاص أولئك أن كذلك، النتائج
 وأن واالكتئاب، باإلحباط والقلق يشعرون كانوا ما غالبا وأنهم واألصدقاء، األسرة ومع
 ألنهم االجتماعية، وذلك األنشطة في نقص إلى أشاروا قد منهم (% 25 ) من أكثر

 .اإلنترنت على بها يقومون التي والتفاعالت باالتصاالت مشغولين يكونون
 لإلنترنت المشكل االستخدام عن   Caplan (2002 ) كابالن ةدراس هدفت كذلك 

 قامت التي االستكشافية الدراسات من الدراسة تلك وتّعد االجتماعي، النفسي والتوافق
 386 ) الدراسة عينة بلغت وقد ، لإلنترنت المشكل لالستخدام مقياس نظري بتطوير

 لإلنترنت المشكل الستخداما بين العالقة فحص الجامعة؛ بهدف طالب من طالباً  (
 النفسية والوحدة الذات وتقدير واالجتماعية كاالكتئاب النفسية المتغيرات من والعديد

 العينة أفراد درجات بين ارتباط دال وجود إلى الدراسة نتائج أشارت وقد والخجل،
 .الذات وتقدير والخجل النفسية والوحدة الفرعية المقاييس :على
 بدراسة قامت فقد  De-Gracia et al., 2002) ) رونوآخ جراشيا-دى أما

 بتصميم قامت وقد اإلنترنت، باستخدام السلوكية المرتبطة للمشكالت استكشافية
 العينة وتكونت .أسابيع (4 ) لمدة اإلنترنت خالل نشره من وتم الويب على استبيان

 النتائج أوضحت وقد الجنسين، من عن المقياس لإلجابة المتطوعين من 1664 من
 لإلنترنت استخدامهم مع المشكالت التالية تكرار إلى أشاروا العينة من % 4.9 :أن
ضاعة الوقت، االتصال، في القوية والرغبة بالذنب اإلحساس :مثل  على القدرة وعدم وا 

 الوظيفة االجتماعية وخلل القلق ارتفاع إلى المجموعة تلك وأشارت الضبط، انفالت
  .األفراد لهؤالء
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استخدام  أثر إلى التعرف هدفت، دراسة  )م ٢٠١٠(عام فانسون ا أجرى ميشيلكم
 عينة على االجتماعية.طبقت العالقات على االجتماعي التواصل شبكات
 بريطانيا، في االجتماعي التواصل شبكات مستخدمي شاب من )16٠٠قوامه)

 وتوصلت علوماتالم لجمع االستبيان التحليلي وأداة الوصفي المنهج الباحث واستخدم
 يستخدمون الذين البالغين األشخاص نصف من أكثر أهمها أن نتائج عدة إلى الدراسة
 شبكة على أطول وقتا يقضون ماعترفوا بأنه واليوتيوب( قد الفيسبوك( بينها من مواقع

 .أسرهم أفراد مع أو الحقيقيين أصدقائهم مع يقضونه الذي الوقت ذلك من اإلنترنت
 شبكات وأن كثيرا، التلفاز يشاهدون وال الهاتف عبر أقل بصورة حدثونيت وأظهرت أنهم

 .العينة أفراد من )% ٥٣( حياة نمط غيرت قد اإللكترونية التواصل
 إجراءات الدراسة : 

 مجتمع الدراسة: 
في  2013/2014 الدراسي للعام كلية التربية  جميع طلبة من الدراسة مجتمع تكون 

 جامعة حائل.
 سة:عينة الدرا

( 154( طالبا الذكور ، و )100) كلية التربية  طلبة 254تكونت عينة الدراسة من 
من الطالبات اإلناث تم اختيارهم بطريقة عشوائية من طالبات كلية التربية في  في 

 جامعة حائل.
 :الدراسة أداة

تم استخدام مقياسين وهما االستخدام المفرط لالنترنت ،وكذلك مقياس العزلة 
 :اعية االجتم
 مقياس االستخدام المفرط لالنترنت : -1
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تم بناء المقياس بعد االطالع على األدب النظري في الموضوع وعلى المقاييس ذات 
وهي )ينطبق, ينطبق إلى  العالقة تم وضع البدائل على مقياس متدرج من ثالث بدائل

اإليجابية يعطى  حد ما, ال ينطبق ( وتم إعطاء العالمات التالية للبدائل :  في الفقرات
إلى حد ما درجتان، والبديل الينطبق )  ( درجات، و البديل ينطبق 3ينطبق )   البديل

فقرة، لذا فإن   20في صورته النهائية من استخدام اإلنترنت ( درجة، تكون مقياس 1
( درجة وأدنى درجة يحصل 60المفحوص هي ) أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها

 . ( درجة20عليها هي )
  :لمقياس االستخدام المفرط لإلنترنت البناء صدق

تم التأكد من صدق البناء التكويني لمقياس االستخدام المفرط لإلنترنت بعد عرضه 
على عدد من المحكمين، تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، 

التربية، ومن ثم  ( طالبًا وطالبة في المرحلة الجامعية من طلبة كلية50اشتملت على )
استخراج معامالت صدق البناء بحساب معامل ارتباط بيرسون  بين كل فقرة من 
 الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس، إلظهار مدى اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية، وقد

 (.1الجدول ) في كما قيم معامالت االرتباط بلغت
 (1الجدول )

بالدرجة الكلية لمقياس االستخدام المفرط  معامالت االرتباط بين درجة كل فقرة

 لالنترنت
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معامل  الفقرة

 االرتباط

معامل  الفقرة

 االرتباط

1 0.514 11 0.774 
2 0.411 12 0.441 
3 0.382  13 0.224  * 
4 0.452 14 0.336 
5 0.347 15 0.322 
6 0.661 16 0.214  * 
7 0.252  * 17 0.231  * 
8 0.378 18 0.221  * 
9 0.545 19 0.212  * 

10 0.333 20 0.447 
 

( أن قيم معامل االرتباط بين فقرات مقياس االستخدام المفرط  1يتبين من الجدول )  

( وهي قيم موجبة 0.774 –0.221لإلنترنت والدرجة الكليـة للمقياس قد تراوحت بين )

 (.α = 0.01) مستوى عند إحصائيا دالة عند مستوى الداللة ودالة إحصائيا

 (.α  =0.05) مستوى عند إحصائيا دالة*  
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 االستخدام المفرط لإلنترنت: مقياسثبات 

 باستخدام االستخدام المفرط لإلنترنت الكليّ  مقياس ثبات من التحقق تم
 جيدة قيمة وهي ،(0.82" )ألفا" الثبات معامل قيمة بلغت حيث  ألفا كرونباخ معادلة
  .الحالية الدراسة ألغراض ومناسبة

 مقياس العزلة االجتماعية : -2
تم بناء المقياس بعد االطالع على األدب النظري في الموضوع وعلى المقاييس ذات 

وهي )ينطبق, ينطبق إلى  العالقة تم وضع البدائل على مقياس متدرج من ثالثة بدائل
يعطى  حد ما, ال ينطبق ( وتم إعطاء العالمات التالية للبدائل : في الفقرات اإليجابية

ينطبق   إلى حد ما درجتان، والبديل ال ( درجات، و البديل ينطبق 3ينطبق )   البديل
فقرة فإن أعلى درجة  18مكون من  ( درجة، وتكون المقياس العزلة االجتماعية1) 

( درجة وأدنى درجة يحصل عليها هي 54المفحوص هي ) يمكن أن يحصل عليها
 . ( درجة18)

 لة االجتماعية :العز  لمقياس البناء صدق

تم التأكد من صدق البناء التكويني لمقياس العزلة االجتماعية  بعد عرضه على عدد 
من المحكمين، تم تطبيقه على عينة استطالعية من خارج عينة الدراسة، اشتملت 

( طالبًا وطالبة في المرحلة الجامعية من طلبة كلية التربية، ومن ثم 50على )
لبناء بحساب معامل ارتباط بيرسون  بين كل فقرة من استخراج معامالت صدق ا

 الفقرات مع الدرجة الكلية للمقياس، إلظهار مدى اتساق الفقرات مع الدرجة الكلية، وقد
 (.2الجدول ) في كما قيم معامالت االرتباط بلغت

 (2الجدول)
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 ةمعامالت االرتباط بين درجة كل فقرة بالمجموع الكلي لمقياس العزلة االجتماعي

معامل  الفقرة

 التمييز

 معامل التمييز الفقرة
1 0.256 * 10 0.514 
2 0.321 11 0.688 
3 0.343 12 0.441 
4 0.452 13 0.323 
5 0.347 14 0.312 
6 0.661 15 0.645 
7 0.252 * 16 0.333 
8 0.378 17 0.541 
9 0.545 18 0.441 
ين فقرات مقياس االستخدام المفرط ( أن قيم معامل االرتباط ب 2يتبين من الجدول ) 

( وهي قيم موجبة 0.688 –0.215لإلنترنت والدرجة الكليـة للمقياس قد تراوحت بين )

 (.α = 0.01) مستوى عند إحصائيا دالة عند مستوى الداللة ودالة إحصائيا

 (.α  =0.05) مستوى عند إحصائيا دالة*  

 العزلة االجتماعية مقياسثبات 

 كرونباخ معادلة باستخدام العزلة االجتماعية مقياس ثبات ملمعا استخراج تم
 ( وتعدّ  0,71المقياس؛  إذ بلغت قيمة معامل الثبات ) ثبات إلى للتعرف وذلك  ألفا
 الدراسة. ألغراض مناسبة القيمة هذه

 الدراسة منهجية
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رط بما أن  الدراسة الحالية قامت بالتعرف إلى  قياس العالقة بين االستخدام المف
لإلنترنت والعزلة االجتماعية ، فإن   المنهج الذي تقوم عليه هذه الدراسة هو المنهج 

 الوصفي االرتباطي.
 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

هل هناك عالقة ارتباطية بين االستخدام المفرط لإلنترنت والعزلة السؤال األول:
 االجتماعية لدى طلبة كلية التربية في جامعة حائل؟

ة عن هذا السؤال تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ، وتبين أن هناك عالقة لإلجاب
ارتباطية دالة إحصائيا بين درجات الطلبة على المقياس االستخدام المفرط لإلنترنت 

، حيث  ,α  =01وبين درجاتهم على مقياس العزلة االجتماعية عند مستوى داللة  
وهي دالة إحصائيا، اتفقت هذه النتيجة  85,0 تبين أن معامل االرتباط بلغت قيمته 
 عند إحصائيا ودالة سالبة إرتباطية عالقة وجودمع دراسة عبد الهادي التي أظهرت 

 األصدقاء قبل من المساندة االجتماعية وبعدي اإلنترنت إدمان بين 01,0 مستوى
 حياة على سلًبا يؤثر اإلنترنت واألسرة.كما اتفقت مع دراسة يونج التي بينت أن إدمان

األكاديمية واالجتماعية، كما اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ساندرز  التي  الفرد
 للشعور أكثر إظهاًرا كانوا اإلنترنت لشبكة االستخدام ) مرتفعي ( أظهرت أن  مدمني

كما .االجتماعية بالمساندة شعوًرا ، وأقل باالكتئاب شعوًرا وأكثر النفسية بالوحدة
 نمط بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود أظهرتتائج دراسة عواد التي اختلفت مع ن
 األفراد من % ٨٤ أن إلى النتائج أشارت حيث اإلنترنت، واإلدمان على الشخصية
الشخصية االنبساطي، كما اتفقت مع نتائج  يتمتعون بنمط اإلنترنت على المدمنين

 األنشطة في نقص إلى أشاروا قد منهم (% 25 ) من أكثر دراسة رو التي أظهرت أن
 بها يقومون التي والتفاعالت باالتصاالت مشغولين يكونون ألنهم االجتماعية، وذلك
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 فروق هناك أن إلى اإلنترنت، واتفقت مع نتائج دراسة الطراونة التي توصلت على
 اإلنترنت استخدام ساعات لعدد تعزى االجتماعي والتكيف في إحصائية داللة ذات
 .الذكور والطلبة المتوسط االستخدام لصالح جتماعي واالختصاصاال والنوع

 السؤال الثاني :
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في االستخدام المفرط لإلنترنت بين طالب  

 وطالبات كلية التربية في جامعة حائل ؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختبار ت للمقارنة بين عينتين مستقلتين حيث 

 ( كما يلي :3ظهرت النتائج كما في الجدول )
 (3جدول)

قيم "ت" وداللتها للفروق بين متوسطات الطالبات ومتوسط الطالب في مقياس 
 االستخدام المفرط على االنترنت 

 مستوى الداللة قيمة ت 100الطالب ن =  154الطالبات ن = 
 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط
44.87 5.875 35.88 4.61 12.9 0.01 

( 0.01( ومستوى الداللة )12.9يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة )ت= 
( نجد أن مستوى الداللة أصغر من 0.05وبمقارنتها بمستوى الداللة االفتراضي )

مستوى الداللة االفتراضي ومن ثم نرفض الفرضية الصفرية أي: يوجد فروق ذات 
ية في متوسط االستخدام المفرط لالنترنت وهو لصالح اإلناث، حيث بلغ داللة إحصائ

أما متوسط الذكور   5.875بانحراف معياري  44.87متوسط درجاتهن على المقياس 
،ويمكن 4.61بانحراف معياري  35.88على مقياس استخدام اإلنترنت المفرط فقد بلغ 

تمع،حيث ال تتاح فرصة للفتاة إلى أن تعزى هذه النتيجة إلى الطبيعة االجتماعية للمج
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الخروج خارج المنزل مثل تلك التي تتاح للشباب،  مما يجعل الطالبة تلجأ إلى قضاء 
أظهرت الوقت في استخدام  اإلنترنت وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة الحمصي التي 
صالح فروقا ذات داللة في اإلدمان على اإلنترنت لدى العينة تبعًا لمتغير الجنس ل

 دالة فروق وجود هانتائج . كما اتفقت مع نتائج دراسة بتري جين التي أوضحتاإلناث
اإلناث، كما اختلفت مع  لصالح اإلنترنت إدمان  في واإلناث الذكور بين إحصائًيا

نتائج دراسة عيادة التي أظهرت أن متوسط درجات االستخدام المشكل لإلنترنت 
 لصالح الذكور. 
 السؤال الثالث

ل هناك فروق ذات داللة إحصائية في العزلة االجتماعية بين طالب وطالبات كلية ه
 التربية في جامعة حائل ؟

لإلجابة عن هذا السؤال  وللتحقق من صحة الفرضية تم استخدام اختبار ت للمقارنة 
 ( كما يلي: 4بين عينتين مستقلتين حيث ظهرت النتائج كما في الجدول )

 (4جدول)
لتها للفروق بين متوسطات الطالبات ومتوسط الطالب في مقياس العزلة قيم "ت" ودال
 االجتماعية 
 مستوى الداللة قيمة ت 100الطالب ن =  154الطالبات ن = 

االنحراف  المتوسط
 المعياري

االنحراف  المتوسط
 0.01 10.9 4.28 29.21 5.45 36.25 المعياري

 

( 0.01( ومستوى الداللة )10.9ت= يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة )
( نجد أن مستوى الداللة أصغر من 0.05وبمقارنتها بمستوى الداللة االفتراضي )
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مستوى الداللة االفتراضي ومن ثم نرفض الفرضية الصفرية أي: يوجد فروق ذات 
داللة إحصائية في متوسط درجات لمقياس العزلة االجتماعية وهو لصالح اإلناث، 

أما   5.45بانحراف معياري  36.25سط درجاتهن على المقياس حيث بلغ متو 
بانحراف  29.21متوسط الذكور على مقياس استخدام اإلنترنت المفرط فقد بلغ 

، ويمكن أن تعزى النتيجة لعدم توفر فرصة الخروج من المنزل  4.28معياري 
ي المنزل كما تتوفر للطالب الذكور، ومن ثم تضطر للمكوث ف اآلخرينوالتواصل مع 
 معظم الوقت.

 التوصيات
 توعية الطلبة بضرورة االستخدام المعتدل لإلنترنت. -

إجراء دراسات أخرى حول المضوع وتناول العالقة بين النترنت والسمات  -

 الشخصية األخرى.

 إجراء دراسات أخرى تتناول فئة عمرية أخرى. -

 قائمة المراجع:
د الشباب وعالقته بمهارات التواصل إدمان اإلنترنت عن(.  2010ُروال )، الحمصي -

 الجامعة مجلة. االجتماعي دراسة ميدانية على عينة من طالب جامعة دمشق
 - 283 ص األول، العدد ، العشرين المجلد والنفسية، التربوية للدراسات اإلسالمية

 2012 يناير 331 ص
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 ىعل اإللكترونية التواصل شبكات استخدام أثر(. 1434الشهري، حنان )  -
 من عينة على ميدانية دراسة "نموذجا وتويتر بوك الفيس"االجتماعية  العالقات
 متطلبات ضمن مقدم بحثي : مشروع بجدة العزيز عبد الملك جامعة طالبات

 االجتماع. علم في الماجستير درجة على الحصول
 لبالتحصي استخدام اإلنترنت وعالقته(. 2012الطراونة، نايف ؛و الفنيخ، لمياء ) -

 القصيم طلبة جامعة لدى االتصال واالكتئاب ومهارات االجتماعي والتكيف األكاديمي
 العدد ، العشرين المجلد والنفسية، التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة : مجلة
 2012 يناير 331 ص – 283 ص األول،

اعية نفسية حول اإلنترنت واآلثار النفسية االجتم خواطر ،"2005المالح، حسان،  -
 "السلبية وااليجابية

http://www.hayatnafs.com/khoater_nafsia/internet.htm 
استخـدام اإلنترنت وتأثيره على العالقات االجتماعية (. 2007المجالي، فايز ) - 

،  ص  1العدد  13المنارة ، المجلد  مجلة ،: دراسة ميدانيةلـدى الشباب الجامعي
160 

االثار االجتماعية النفسية لالنترنت على الشباب في  (. 2012ال علي، فوزية )  -
مجلة بحوث ودراسات، (.) دراسة ميدانية على طلبة جامعة الشارقة اإلماراتدولة 
  2013 ، خريف 119العدد 

 العالقات في اإلنترنت عبر االتصال أثيرت.  )2008  (خضر حلمي ساري، -
 ٢٤ مجلد دمشق، .جامعة  مجلة ،(االجتماعية) دراسة ميدانية في المجتمع القطري

 351ص  – 295العدد األول + الثاني  ص  ،
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استخدام اإلنترنت وعالقته باالتزان االنفعالي والكفاءة (. 2012سليمان،منى )  -
.  رسالة ماجستير جامعة قناة االجتماعية لدى فئات متباينة في محافظة شمال سيناء

 النفسية.الصحة  -التربية بالعريش  كلية -السويس 
 اإلكتئاب من بكل وعالقته اإلنترنت إدمان(. 2005عبد الهادي، محمد واخرون ) -

 جامعة - سويف ببني التربية كلية . مجلةالجامعة لدى طالب االجتماعية والمساندة
 . يوليو(، 4(العدد – القاهرة

. نتاإلنتر  بإدمان االنفعالي والذكاء الشخصية نمط عالقة (.2006) عواد، نرمين -
 إعداد المشرف األستاذة.  األردنية العليا، الجامعة الدراسات كليةرسالة دكتوراة ، 

 داود نسيمة الدكتورة
 األنجلو مكتبة .لالكتئاب الثاني بيك مقياس ).0٢٠٠ )ح الفتا عبد غريب -

 .القاهرة ، المصرية
مراهقين، مدى تلبية التكنولوجيا اإللكترونية لحاجة ال(. 2011، حمود )القشعان -

ندوة مستجدات الفكر اإلسالمي التاسعة: تحت عنوان اإلعالم القيمي بين الفكر 
 جامعة الكويت..وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية.  والتجربة

 قائمة المراجع األجنبية
- Vansoon, Michale (2010), Facebook and the invasion of 

technological communities, New York. 

- Caplan, S. (2002): Problematic internet use and psychosocial 

well-being development of a theory-based cognitive-behavioral 

measurement instrument. Computers in human behavior, Vol. 18, 

PP. 552- 575. 

-  David,l.(1999):The nature of internet addiction: 

Psychologic al factors in compulsive internet use.Paper 
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Presentation in the meetings of American psychological 

Association , Boston, Massachusetts, August ,P 20. 

- De-Gracia, M.; Angland, V.; Fernandez, M, and Arboncs, 

M.(2002): Behavioral problems related with internet usage: 

an exploratory  WWW.Um.es/analesps/V18/V18-2/06-18 

-  Petrie,H.&Gunn,D.(1998):Internet addiction:The Effects of 

SEX ,Age ,Depression and Introversion, Paper Presented at the 

British Psychological Society Conference , London ,15 

December,PP.38-41. 

- Rowe, M. (2000). Internet use stunts social growth, The 
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- Sanders,C.E.;Field,T.M.;Diego,M.,&Kaplan,M.(2000):The 

relationship of Internet use to depression and social Isolation 
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 (1ملحق رقم )

 مقياس استخدام االنترنت

 أخي الطالب/ أختي الطالبة ...

 تحية طيبة ..

 ال ينطبق ينطبق إلى حد ما ينطبق الفقرات  الرقم

    لوحدة والملل. اشعر بان االنترنت يخلصني من الشعور با 1

    أحبهمالعائلة الذين  أفراداشعر بان االنترنت بمثابة فرد من  2

    بسبب انشغالي باالنترنت  واألقرباء األصدقاءقل تفاعي مع  3

من المشاكل اليومية وضغوط الحياة إلى االنترنت واشعر بالراحة عند  أتهرب 4

 استخدامه

   

    عض األعمال أو النوم بسبب استخدام االنترنتب أوعن تناول الطعام  أتأخر 5

    اشعر بالسعادة عندما استخدم االنترنت  6

    أفضل قضاء وقتي مع االنترنت أكثر من أصدقائي وأقاربي 7

    اآلخرينفائدة من الجلوس مع  أكثرأعتقد بان قضاء الوقت مع االنترنت  8

    عائلتي أفراد أو أصحابيبين  أكونباالنترنت عندما  أفكر 9

    أفضل االنترنت على ساعات نوم  10

    من النوم مباشرة االستيقاظأقوم بفتح االنترنت بعد  11
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 لدى المعلمين والمعلمات في األردن  مستوى الرضا الوظيفي بناء مقياس لتقييم
 18/5/2015تاريخ القبول:      1/12/2014تاريخ االستالم: 

 
 )*(  د. نشأت أبو حسونة

  

 الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس لتقييم مستوى الرضا الوظيفي لدى 

 األولية الصورة بناء تم الدراسة هدف تحقيقول المعلمين والمعلمات في األردن.
الخماسي، موزعة على خمسة  ليكرت سلم وفق فقرة (92) والتي تكونت من للمقياس

 واستخدام التحكيم بعد النهائية بصورته أصبح الذي المقياس، طبق وقد ،أبعاد (5)
 علمة،وم معلم( 1000)من  مكونة عينة على فقرة،  (79)من مكونا   العاملي التحليل
 قيمة بلغت إذ مناسبة، سيكومترية بخصائص يتمتع المقياس أن النتائج وأظهرت
، فيما بلغت قيمة الثبات (0.90) االختبار تطبيق إعادة بطريقة للمقياس الثبات معامل

 خالل من المقياس صدق دالالت تحري تم   كما (،0.96باستخدام االتساق الداخلي )
 .البناء وصدق الظاهري، الصدق

بناء مقياس، مستوى الرضا الوظيفي لدى المعلمين والمعلمات، الكلمات المفتاحية: 
 المدارس األردنية.

                                                 

  أستاذ مشارك/ كلية التربية / جامعة إربد األهلية.*()
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Constructing an Assessment Scale for Job Satisfaction of Jordanian 

Teachers 

ABSTARCT 

This study aimed at constructing a scale to assess the level of 

Teachers Job Satisfaction in Jordan. To achieve the objective of the study, 

an initial scale of (92) items was constructed in accordance with Likert five-

type scale, and distributed into (5) domains. The final version of the scale 

which consisted (79) items after judgment and factor analysis, was applied 

to a sample of (1000) teacher. The results indicated that the scale was 

characterized by appropriate psychometric characteristics, where the test – 

retest reliability was (0.90), and the internal consistency reliability was 

(0.96). The validity indicators of the scale were also investigated through 

face and construct validity.  

 

   

 

Key words: Constructing Scale, The level of Teachers Job Satisfaction, 

Jordanian Schools. 
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 واإلطار النظري: مقدمةال
شملت مفهومها، تطورات التغيرات و ال مجموعة منة المعاصر  ت التربيةشهد

وأساليبها، وبرامجها المتعددة في مختلف جوانب الحياة المعاصرة. وكان من الطبيعي 
أن تشمل هذه التغيرات مجال إعداد المعلمين وتطويرهم بما يتواكب ومتطلبات العصر 

 المختلفة.
ي المؤسس ات التعليمي ة، من أجل تطوير العملية التعليمية التعلمية وتحسينها ف 

ينبغ  ي التركي  ز عل  ى المعلم  ين والمعلم  ات ال  ذين يمثل  ون أح  د المرتك  زات األساس  ية ف  ي 
تلبي ة احتياج اتهم الوظيفي ة  خ الل م ن التركي ز ه ذا تطوير عملية التعليم والتعلم،   ويكون

ن والشخصية، وتوفير الخدمات العام ة والظ روف واكمكان ات المادي ة والمعنوي ة الت ي م 
 شأنها تحسين الرضا الوظيفي لديهم.

ال ش   ك ف   ي أن التعل   يم وال   تعلم ض   رورة م   ن ض   رورات الحي   اة ل نس   ان، وال   
التربي  ة والتعل  يم وس  يلة  واس  تراتيجية   تس  تطيع األم  م أن تتق  دم وتتط  ور إال إذا اتخ  ذت م  ن

راد، األف   وتأهي  ل ق يم ه  ذا التق دم والتط  ور ف ي حي  اة مهم ة ف  ي مواجه ة التح  ديات، و  رس
 النم و بش كل مت وازن، ولع ب األدوار ويمك  نهم م ن شخص ياتهم، يساعد على تنمية بشكل

  . 2009)المجتمع مستقبال  )قطيشات، الفاعلة في بناء
إن العملي     ة التعليمي     ة التعلمي     ة عملي     ة مس     تمرة ال تق     اس جودته     ا وامتيازاته     ا 

أيض  ا  بمع  ايير  ه  ا تق  اسولكن ،بمع  ايير مس  تمدة م  ن داخ  ل العملي  ة التعليمي  ة ذاته  ا فق  ط
 ، وم   دى تناس   بها م   ع الحاج   ات المتغي   رة للطلب   ة والمعلم   ين ،وفاعليته   ا ،تتعل   ق بفائ   دتها

فالطلب  ة ه  م مح  ور العملي  ة التعليمي  ة التعلمي  ة، والمعلم  ون ه  م أص  حاب رس  الة يهتم  ون 
موع ة مج أن يمتلك وا الرس الة بكف اءة واقت دار ال ب د ه ذه بإعداد األجيال للمستقبل، ولي ؤدوا

المتعلم   ين، وه   ذا  س   لوكات ف   ي إح   داث تغيي   رات تس   اعدهم عل   ى األساس   ية م   ن المه   ارات
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 العاب   د،) ق   درات والمه   ارات والم   ؤهالت األكاديمي   ة والتربوي   ة للمعلم   ينال يتطل   ب تط   وير
 عل    ى الرض   ا ه   ذا لي    نعكس ،مهن   تهم ع   ن ال   وظيفي الرض    ا إض   افة إل   ى تحقي   ق ،(2012

ب تهم، ف المعلمون الراض ون ع ن وظ ائفهم بإمك انهم أن حماسهم ودافعيتهم وعالقاتهم بطل
 يجعل                                             وا التعل                                             يم مص                                             درا  لس                                             عادة طلب                                             تهم

 (Mcelroy - Johnson, 1996) وهم األقدر عل ى القي ام بالس لوكات اكيجابي ة الت ي له ا ،
 & Kim, Pimtong)األثر اكيج ابي ف ي الطلب ة، وأولي اء أم ورهم، والمدرس ة، والمجتم ع 

Kim, 2009). 
لرضا ال وظيفي للمعلم ين ع ن عمله م أم را  مهم ا  ج دا ، وذل ك لوج ود عالق ة ا يعد

إيجابي  ة بين  ه وب  ين إنج  ازات المعلم  ين الوظيفي  ة، وألن تزوي  د الطلب  ة بنوعي  ة جي  دة م  ن 
 ,Bogler)التعل يم يعتم د عل ى رض ا المعلم  ين والطريق ة الت ي يش عرون به  ا تج اه عمله م 

ن يحس   ن نوعي  ة الخ  دمات الت  ي تق  دم للطلب  ة، يمك  ن أ ال  وظيفي الرض  ا ، ل  ذلك ف  إن(2001
(، كم ا يعم ل عل ى Arnett, Laverie & Mclane, 2002ونوعي ة العالق ة ببقي ة ال زمالء )

م    ن الحم    اس ليج    دوا الوق    ت الك    افي والطاق    ة لتعل    يم الطلب    ة  بكثي    رتزوي    د المعلم    ين 
(Bailey, 2011 .)المعلم   ين م   ن مهم   ا  لك   ل مص   درا   ال   وظيفي الرض   ا كم   ا يع   د، 

المس توى  ، فعل ى(Perdue, Reardon, & Peterson, 2007)  والتنظيم ات، والمجتمع ات
م ن إنجازه ا  علية مع المه ام المنوط ة ب ه تمك ن هعلى التكيف بفا الفردي فإن قدرة المعلم

هذه المه ام، مم ا ي نعكس إيجاب ا  عل ى تكيف ه النفس ي،  بشكل جيد، وتجعله يستمتع بأداء
 .(Judge, Locke, Durham, & Kluger, 1998)ورضاه عن الحياة 

الرض    ا  مكون    ات يش    كل مرجعي    ة كامل    ة لتفس    ير وعموم    ا،   فإن    ه ال يوج    د إط    ار     
؛ الوظيفي لدى المعلمين وقياسه، مما يشكل مشكلة للباحثين والدارسين في هذا المج ال

ق ات متع دد األبع اد، ل ه مه ام مترابط ة وعال بوص فه كيان ا  ينظر إل ى الرض ا ال وظيفي إذ 
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، وال (Cranny, Smith & Stone, 1992)متبادل  ة مث  ل: األدوار، والعالق  ات، والعوائ  د
 ,Ho & Au)لمعلم ين ه ل دى ايوجد إجماع عام على عدد األوجه التي تس هم ف ي تكوين 

، بينما هن اك ش به اتف اق ب ين الب احثين عل ى أس باب الرض ا ال وظيفي بش كل ع ام (2006
(Crooke, 2008)يمك ن ع زوه إل ى قل ة ه لواضح في االتف اق عل ى مكونات ا النقص ، وهذا

 ,Derlin & Schneider) هركي ز الب احثين عل ى األدوار والس ياقات الموج ودة ف ي كيان ت

م    ن العوام    ل الت    ي يمك    ن أن ت    ؤثر ف    ي كي    ان الرض    ا ال    وظيفي  كثي    ر. وهن    اك (1994
مكون ات  خمس ة إل ى (Smith, Wolf & Morrison, 1995)للمعلمين، فقد أشار كل م ن 

للرضا الوظيفي هي: )الرضا عن مه ام العم ل، واألج ور، والترقي ات، واكش راف،  فرعية
إل  ى أن حاج  ات المعلم  ين العلي  ا ( Bogler, 2001)وزم  الء العم  ل(، بينم  ا أش  ار ب  و لر 

تمثلت الحاجات العليا في األشكال  إذ ؛والدنيا هي التي تؤثر في الرضا الوظيفي لديهم
ه    ي: )تحص    يل الطلب    ة، واالهتم    ام ب    المعلم وتق    ديره، والعم    ل نفس    ه، الداخلي    ة للعم    ل و 

والمس    ؤولية، وف    رص الترقي    ة(، بينم    ا تمثل    ت الحاج    ات ال    دنيا ف    ي: )ش    روط العم    ل، 
واكش   راف، وسياس   ة العم   ل، والرات   ب، والعالق   ات البيني   ة(، ف   ي ح   ين أوض   ح ك   ل م   ن 

نج رام  ن الرض ا ال وظيفي أ ((Lucas, Babakus & Ingram, 1990لوك اس وباب اكس واج
ل    ى أن العوام    ل الداخلي    ة للمعلم    ين يت    أثر بعوام    ل داخلي    ة وأخ    رى خارجي    ة، وأش    اروا إ

والش     عور ب     الفخر واالعت     زاز بمهن     ة التعل     يم، وف     رص النم     و  العم     ل، ح     ب) تتض     من:
العوائ   د المالي   ة، والرض   ا ع   ن كيفي   ة بينم   ا تض   منت العوام   ل الخارجي   ة: )الشخص   ي(، 

س       تفادة م       ن التقاع       د أو الض       مان(، كم       ا أش       ار ش       ان اس       تالم العوائ       د، وم       دى اال
(Shann,1998)  :إل     ى أن الرض     ا ال     وظيفي للمعلم     ين يعتم     د عل     ى ع     دة عوام     ل ه     ي

ش  راك المعلم  ين ف  ي التخط  يط، والتعام  ل معه  م كمفت  ا   )المش  اركة ف  ي اتخ  اذ الق  رار، واج
ص    يل كنج    از الب    رامج ف    ي المدرس    ة، والعالق    ات ب    ين المعلم    ين وأولي    اء األم    ور، وتح
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بش كل إل ى ت أثره  (Stockard & Lehman,2004)الطلبة(، بينما أشار س توكارد وليهم ان 
كبي  ر بالبيئ  ة الت  ي يعم  ل به  ا المعلم  ون، وال  دعم ال  ذي يتلقون  ه م  ن ا خ  رين، ومس  توى 
التنظيم والضبط الذي يمتلكونه من خ الل بيئ ة العم ل، ومس توى التوجي ه والنص ح ال ذي 

     .ي  رفة الصف، ومستوى تكوين البيئة ا منةيتلقونه، ومستوى نجاحهم ف
لنج  ا  والت  ي توج  ه س  لوكه، وه  ي وتوقعات  ه با هعل  ى معتقدات   ءة المعل  مكف  اوترتك  ز      
، وبش كل  (Sherer, et. al., 2000)ه ال وظيفيرض اه الت ي له ا عالق ة قوي ة بج خبرات نت ا

ف ي عمله م يتص  فون ع ام ف إن المعلم ين ال ذين ل ديهم خب رات أكث ر ع ن الرض ا ال وظيفي 
 المعلم ين ، ويتوق ع م ن(Ho & Au, 2006)بتوتر وقلق نفس ي أق ل، واحت رام لل ذات أكب ر 

أقل، ويحتاجون إلى  ظيفي أن يسجلوا كفاءةمقياس الرضا الو  على أقل الذين لديهم نقاط
ينقص  ها الت  أثير  ن ب  أن مه  اراتهم الذاتي  ةجه  د أكب  ر ف  ي عالق  اتهم م  ع الطلب  ة، ويش  عرو 

ه  و المفت  ا  ال  ذي  م  ين ب  أنهم يمتلك  ون كف  اءة، واعتق  اد المعل(Kniveton, 1991)الفع   ال
. والمعلمون الذين يمتلكون  (Ma & Macmillan, 1999)يساعدهم على الرضا الوظيفي

مفهوم ا  إيجابي  ا  ع ن ذواته  م ي رون وظ  ائفهم وحي اتهم أكث  ر إيجابي ة؛ ألنه  م يمتلك ون بني  ة 
ه  م يتمتع  ون برض  ا  وم  ن ث  مم  ل بش  كل مناس  ب، عقلي  ة مرتب  ة ومنظم  ة تس  مح له  م بالع

وظيف ي أكث ر، ل يس ألنه م يش عرون بس  عادة وض بط أكث ر فحس ب، ولك ن ألنه م يفهم  ون 
 ,.Judge, et. al)التن وع والتح دي أيض ا ، ويمنح ون أنفس هم احترام ا  وقيم ة داخلي ة أكب ر 

م    ان أش    ار هبر  إذ ؛ واكن    اث ب    ين ال    ذكور ال    وظيفي الرض    ا وهن    اك ف    روق ف    ي .(1998
(Huberman, 1993) رض  ا  وظيفي  ا  ف  ي التعل  يم أكث  ر م  ن  إل  ى أن المعلم  ات ق  د يحقق  ن

ص  د بوص  فها ومهن  ة بش  كل المعلم  ين؛ ألن معظ  م المعلم  ات اخت  رن مهن  ة التعل  يم ع  ن ق
أش ارا  إذ (Butt & Lance, 2005)ب ت والن س  أّك دهوه ذا م ا  ،من المعلمين ال ذكور أكثر

س  وف يخت  رن مهن  ة التعل  يم م  رة ثاني  ة فيم  ا ل  و أعطي  ت  إل  ى أن نس  بة المعلم  ات الل  واتي



 2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                           أبو حسونةد.... بناء مقياس

261 

 

الرض   ا ال   وظيفي مس   توى أن  له   ن الفرص   ة ل   ذلك أكث   ر م   ن المعلم   ين، وه   ذا يش   ير إل   ى
 . الموجود لدى المعلمات ربما يكون أعلى مما هو لدى المعلمين

وبالر م من أن مقاييس الرضا الوظيفي للمعلم ين والمعلم ات الق ت اهتم ام الب احثين    
 لع  رب واألجان  ب، إال أن معظمه  م اه  تم بدراس  ة العالق  ة ب  ين الرض  ا ال  وظيفي وك  ل م  نا

المدرك  ة، ومفه  وم ال  ذات، ورك  زوا ف  ي تط  وير مقاييس  هم  مرك  ز الض  بط، والكف  اءة الذاتي  ة
 والحال  ة والدافعي  ة، اكش  راف الترب  وي، وأس  اليب عل  ى األبع  اد ا تي  ة: نم  ط القي  ادة الس  ائد،

 االجتماعية..، بينما ركز الباحث ف ي بن اء المقي اس عل ى أبع اد هومكانت للمعلم، الصحية
 م  ن األبع  اد وأيسددر نسددبيا   أسددوه والددتحكم بوددا عليودداي يعددد التعامدده معودداي والسدديطر 

 . (Crooke, 2008) السابقة
اس   تفاد منه   ا عددددد مدددن الدراسدددات مات عدددلة بموضدددو   دددم  الدراسدددة وهن   اك 

ظيفي ل  دى المعلم  ين والمعلم  ات، وم  ن ه  ذه الباح ث ف  ي بن  اء مقي  اس مس  توى الرض  ا ال و 
الت ي ه دفت إل ى معرف ة العالق ة ب ين  (2004دراسة كل من العاجز ونش وان ) الدراسات:

 ، وبغ   زة الدولي   ة الغ   وث وكال   ة بم   دارس المعلم   ين أداء الرض   ا ال   وظيفي وتط   وير فعالي   ة

اس ة ال ذي والمعلم ات. وتك ون مقي اس الدر  المعلم ين ( م ن302) م ن عين ة الدراس ة تكونت
ه  ي: نم  ط  ( فق  رة، موزع  ة عل  ى خمس  ة أبع  اد44النهائي  ة م  ن ) أع  ده الباحث  ان بص  ورته

القي  ادة المدرس  ية، والح  وافز، والتأهي  ل والت  دريب، والمن  ال التنظيم  ي المدرس  ي، وأس  اليب 
م  ن خ الل عين ة اس  تطالعية  المقي اس ثب ات بحس  اب الباحث ان الترب وي. وق  د ق ام اكش راف

 Kuder)حس اب معام ل الثب ات باس تخدام معادل ة  ت مما  ومعلمة، و ( معل40مكونة من )

& Richardson) KR 21)) ( ( وه ي قيم ة يمك ن الوث وق به ا، وتمت ع 0.86حي ث بل ،)
المقياس بدالالت صدق متعددة ومقبولة. وكشفت نتائج الدراسة أيضا  عن وجود ف روق 

اء المعلم  ين وفق  ا  للج  نس وتط  وير فعالي  ة أد دال  ة إحص  ائيا  ب  ين عوام  ل الرض  ا ال  وظيفي
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ا  للمؤه  ل ة ولص  الح المرحل  ة اكعدادي  ة، ووفق  ا  للمرحل  ة التعليمي  ولص  الح ال  ذكور، ووفق  
  العلمي ولصالح حملة الشهادات العليا.

درج ة الرض ا  إل ى تع رفلل( دراس ة 2005وأجرى كل من الطع اني والكساس بة )
ارس الحكومي  ة والخاص  ة ف  ي ال  وظيفي ل  دى معلم  ي ومعلم  ات المرحل  ة الثانوي  ة ف  ي الم  د

( 490م   ن ) عين   ة الدراس   ة تكون   تو . االم   ؤثرة فيه    محافظ   ة العاص   مة عم   ان والعوام   ل
الخ اص. وق د ( معلما  ومعلمة من القطاع 175من القطاع الحكومي، و ) ومعلمة معلما  

( فق رة 61م ن ) الرضا الوظيفي لدى المعلمين تك ونلقياس درجة  طور الباحثان مقياسا  
( محكم  ا ، 18عل  ى ) وت  م اس  تخراج دالالت الص  دق بعرض  ه ،عل  ى س  بعة أبع  ادموزع  ة 
 )αكرونبال (وفق معادلة  بملوحوظاتهم. وتم حساب قيمة معامل ثبات المقياسواألخذ 

وأش  ارت نت  ائج الدراس  ة إل  ى وج  ود ف  روق ذات دالل  ة  (.0.97ل  اداة الكلي  ة ) إذ بلغ  ت؛ 
يرات: الجنس ولص الح اكن اث، والقط اع تعزى لمتغ في درجة الرضا الوظيفي إحصائية

 ولصالح معلمي ومعلمات القطاع الخاص. 
 مس   توى إل   ى تع   رفال إل   ى ه   دفت (2007) س   لمان آل أجراه   ا أخ   رى وف   ي دراس   ة

تكون ت  لة بس لطنة عم ان،الرضا الوظيفي لدى معلمي التعليم األساسي ف ي والي ة ص ال
اس الرض   ا لقي    الباح   ث مقياس   ا  م   ا  ومعلم   ة، وق   د ط   و ر ( معل1270عين   ة الدراس   ة م   ن )

 ب  دالالت تمت  عي المقي  اس أن الدراس  ة أظه  رت نت  ائج ( فق  رة.30) ال  وظيفي بل  ) ع  دد فقرات  ه

(. كم  ا 0.92) تبلغ   )α كرونب  ال( معادل  ة حس  ب الثب  ات معام  ل قيم  ة وأن متع  ددة، ص  دق
الدافعي  ة،  والمعلم  ات ال  وظيفي الع  الي ع  ن مس  توىكش  فت النت  ائج ع  ن رض  ا المعلم  ين 

أوض   حت النت   ائج وج   ود ف   روق دال   ة  خف   اض رض   اهم ع   ن الحال   ة الص   حية، ك   ذلكانو 
الص حية تع زى لمتغي ر  دافعي ة، والحال ةالات في مس توى إحصائيا  بين المعلمين والمعلم

الجنس ولصالح اكناث، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا  ب ين المعلم ين والمعلم ات ف ي 



 2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                           أبو حسونةد.... بناء مقياس

263 

 

غي رات: الخب رة، والمؤه ل العلم ي، والمرحل ة الص حية تع زى لمت الدافعي ة، والحال ةمستوى 
  التعليمية.

م   دى مش   اركة  تع   رف ( دراس   ة ه   دفت إل   ى2007اهلل ) ح   رزف   ي ح   ين أج   رى 
بالرض  ا ال  وظيفي ف  ي محافظ  ات  ت  همعلم  ي الم  دارس الثانوي  ة ف  ي اتخ  اذ الق  رارات، وعالق

 مقي اسد ت م إع داد ، وق اتمعلم الو  ينمعلم ال من (306)  زة. تكونت عينة الدراسة من
. وأش  ارت نت  ائج أبع  اد س  تة فق  رة، موزع  ة عل  ى (43م  ن ) لقي  اس الرض  ا ال  وظيفي تك  ون

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في درج ة تق دير المعلم ين لمش اركتهم ف ي 
لى عدم طول، األدمة اتخاذ القرارات تعزى لمتغير سنوات الخدمة ولصالح سنوات الخ واج

تع   زى لمتغي   ر  ف   ي اتخ   اذ الق   رارات المعلم   ين للمش   اركةف   روق ف   ي درج   ة تق   دير وج   ود 
قيم    ة إل    ى أن  أيض    ا   أش    ارت النت    ائجو أو متغي    ر المنطق    ة التعليمي    ة، ، المؤه    ل العلم    ي
كم ا تمت ع المقي اس  (،0.83) تبلغ  )αكرونب ال ( وف ق معادل ة للمقي اس معام ل الثب ات

 ة. بدالالت صدق متعدد
 إل  ى مس  توى تع  رفاله  دفت إل  ى  ( فق  د أج  رى دراس  ة مقارن  ة2009أم  ا حك  يم )

الرضا الوظيفي لدى معلمي ومعلمات التعليم العام، ومعلمي ومعلمات الفئ ات الخاص ة 
( معلما  ومعلمة م ن معلم ي التعل يم الع ام 335من الجنسين. تكونت عينة الدراسة من )

( فق رة موزع ة 50من ) ولتحقيق هدف الدراسة تم إعداد مقياس مكونوالفئات الخاصة، 
ش  باع حاج  ات المعل  م، وطبيع  ة  ل  ىع خمس  ة أبع  اد أساس  ية ه  ي: الرض  ا ع  ن الرات  ب، واج

ض  حت المدرس  ة، والقي  ادة الس  ائدة، والمكان  ة االجتماعي  ة. أو  العم  ل والمن  ال الس  ائد ف  ي
مقبولة، إذ بلغت قيمة معامل الثبات  النتائج أن المقياس يتمتع بمعامالت صدق وثبات

وتمت  ع المقي اس ب  دالالت ص دق متع  ددة ومقبول  ة.  ،)αكرونب ال (وف ق معادل  ة  (0.85)
كم   ا أظه   رت النت   ائج أن مس   توى الرض   ا ال   وظيفي ل   دى معلم   ي التعل   يم الع   ام ومعلم   ي 
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أن  ه ال يوج  د ف  روق ذات دالل  ة ف  ي و   يوج  د ف  روق بينهم  ا،الفئ  ات الخاص  ة م  نخفض وال
ه    ل الرض    ا ال    وظيفي ب    ين المعلم    ين تع    زى للج    نس، أو لع    دد س    نوات الخب    رة، أو للمؤ 

 العلمي. 
درجة ممارسة مديري الم دارس  ةعرف( دراسة هدفت إلى م2011وأجرى شقير )

الحكومي  ة وم  ديراتها للقي  ادة التش  اركية وعالقته  ا بالرض  ا ال  وظيفي ف  ي محافظ  ات ش  مال 
، وبي   ان أث   ر ك   ل م   ن: الج   نس، والمعلم   ات الض   فة الغربي   ة م   ن وجه   ة نظ   ر المعلم   ين

( 604ومكان  ة المدرس  ة. تكون  ت عين  ة الدراس  ة م  ن ) والخب  رة العملي  ة، والمؤه  ل العلم  ي،
لقي اس عوام  ل الرض  ا ال  وظيفي  لمعلم  ات، وق ام الباح  ث بتط  وير مقي  اسم ن المعلم  ين وا

( فق   رة، موزع   ة عل   ى أبع   اد ثالث   ة ه   ي: العام   ل االقتص   ادي، والمكان   ة 35) تك   ون م   ن
م الص   دق وبيئ   ة العم   ل. وت   م التأك   د م   ن ص   دق المقي   اس باس   تخدااالجتماعي   ة للمعل   م، 

ع  ادة االختي  ار  الظ  اهري، للتأك  د  (test-re-test)كم  ا اس  تخدم الباح  ث طريق  ة االختب  ار واج
االتس   اق ال   داخلي للفق   رات  م   ن ثب   ات مقي   اس الدراس   ة، وت   م حس   اب قيم   ة معام   ل ثب   ات

أظه رت النت ائج وج ود مس توى (.  وق د 0.78) تبلغ إذ ؛)αكرونبال ( باستخدام معادلة
لمدارس للقيادة التشاركية، ومستوى ع ال م ن الرض ا ال وظيفي عال في ممارسة مديري ا
 لدى المعلمين والمعلمات. 

 ,Bhatnagarباتن    اجر وسيرفاس    تافا وس    اين وج    اداف م    ن ك    ل دراس    ة ه    دفتو       

Sirvastava, Singh, & Gadav, 2011))   إل ى تط وير مقي اس لقي اس الرض ا ال وظيفي
 ل الت  ي ت  ؤثر ف  ي مس  توى الرض  ا ال  وظيفيل  دى معلم  ي العل  وم الطبي  ة، ومعرف  ة العوام  

الدراس  ة الت  ي  عين  ة عل  ى ( فق  رة،68. ت  م تطبي  ق المقي  اس ال  ذي بل  ) ع  دد فقرات  ه )ل  ديهم
الدراسة إلى أن مقياس الرضا الوظيفي يتمت ع  نتائج أشارت ومعلمة. معلما   (245) بلغت

، كم ا (α كرونب ال)حس ب معادل ة  (0.88)بدالالت ص دق مقبول ة، ومس توى ثب ات بل ) 
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أشارت النتائج إلى أن العوامل التي س اهمت ف ي ت دني مس توى الرض ا ال وظيفي كان ت: 
االس  تخدام الض  عيف للمه  ارات، وفش  ل نظ  ام الترقي  ة، والظ  روف  ي  ر المناس  بة للروات  ب 

 والعالوات، وبيئة العمل. 
الت  ي  العوام  ل فق  د أج  رى دراس  ة ه  دفت إل  ى معرف  ة(  Bailey, 2011)أم  ا بيل  ي 

، وق   ام بتط   وير مقي   اس لقي   اس الرض   ا للمعلم   ين والمعلم   ات الرض   ا ال   وظيفيت   ؤثر ف   ي 
( معلم ا  ومعلم ة م ن 442( فقرة، ت م تطبيق ه عل ى عين ة بلغ ت )52الوظيفي تكون من )

معلم   ي القط   اع الع   ام ف   ي جن   وب كاليفورني   ا. أش   ارت النت   ائج إل   ى أن المعلم   ين ال   ذين 
  في العمل، والتواصل مع أولياء األمور وظيفيا  أكثر كانوا يتصفون بالمر  رضا   أظهروا

بحري    ة، ويش    جعون الطلب    ة عل    ى ال    دوام بانتظ    ام، ويخلق    ون ج    وا  إيجابي    ا  داخ    ل  رف    ة 
الص    ف، ويح    افظون علي    ه، ويعتق    دون بأهمي    ة تحص    يل طلب    تهم، وأن جمي    ع الطلب    ة 
باس  تطاعتهم أن يتعلم  وا باس  تثناء ال  ذين يع  انون أوض  اعا  اقتص  ادية ص  عبة، أو يع  انون 

باس   تخدام  التميي   ز العرق   ي، كم   ا أش   ارت النت   ائج إل   ى أن قيم   ة معام   ل الثب   ات للمقي   اس
 (، كما تمتع المقياس بدالالت صدق متعددة. (0.88بلغت  )αكرونبال ( معادلة

عوام   ل الرض   ا  ه   دفت إل   ى تع   رف العالق   ة ب   ين ( بدراس   ة2012، ق   ام )األفن   ديو       
لمعلم  ات ف  ي الم  دارس الحكومي  ة الثانوي  ة ف  ي ال  وظيفي وتط  وير فعالي  ة أداء المعلم  ين وا

ث ( معلما  ومعلم ة، حي 170) من عينة الدراسة افظة بيت لحم في فلسطين. تكونتمح
( فق   رة موزع  ة عل   ى ثالث   ة أبع  اد ه   ي: البع   د 35م  ن ) ق  ام الباح   ث ببن  اء مقي   اس تك   ون

المقياس  ن صدقاالقتصادي، وبعد المكانة االجتماعية، وبعد بيئة العمل، وتم التأكد م
بعد أن طبق الباح ث  (0.78)باستخدام الصدق الظاهري، وبل) معامل ارتباط بيرسون 

تين وبفاص ل زمن ي مدت ه أس  بوعان . وأش ارت النت ائج إل ى أن عوام ل الرض  ا المقي اس م ر 
ال   وظيفي ج   اءت كم   ا ي   أتي: بع   د بيئ   ة العم   ل ج   اء بالمرتب   ة األول   ى، ث   م بع   د المكان   ة 
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عام  ل االقتص  ادي بالمرتب  ة الثالث  ة. كم  ا أش  ارت نت  ائج الدراس  ة االجتماعي  ة، وج  اء باع  د ال
 والمعلم  ات تع  زى لمتغي  رات: المعمل  ين ب  ين ع  دم وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائية إل  ى

العلم ي  الخبرة، وكانت الفروق فقط في متغي ر المؤه ل سنوات عدد أو الراتب، أو الجنس،
 األعلى.  العلمي ولصالح المؤهل

 ,Bolliger, Inan, & Wasilik)م ن ب وليجر وأن ان ووس يليك وح ديثا  أج رى ك ل 

دراس     ة ه     دفت إل     ى تط     وير مقي     اس لقي     اس الرض     ا ال     وظيفي ل     دى المعلم     ين  (2014
والمعلم  ات ال   ذين يعلم   ون الطلب  ة ع   ن طري   ق التعل   يم االلكترون  ي. ت   م تطبي   ق المقي   اس 

ومعلمة. أشارت معلما   (168)فقرة، على عينة مكونة من   (27)الذي بل) عدد فقراته 
نتائج الدراسة إلى أن مقياس الرضا الوظيفي يتمتع بدالالت صدق مقبولة، وتم حساب 

،  إذ بلغ  ماامغ  )αكرونب ال ( معامل ثب ات االتس اق ال داخلي للفق رات باس تخدام معادل ة

 .  (0.87)الثبات 
ي مما سبق أن معظم الدراسات ركزت على معرفة مس توى الرض ا ال وظيف يالحظ       

عالقت ه بالقي ادة التش اركية ف ي اتخ اذ الق رار، أو  معرفة أو المعلمين، أداء وعالقته بتطوير
اص، وقام ت ببن اء مقارن ة الرض ا ال وظيفي ل دى معلم ي ومعلم ات القط اعين الع ام والخ 

بأنه  ا قام  ت ببن  اء مقي  اس يتض  من ه  ذه الدراس  ة  مق  اييس لتق  يس أبع  ادا  مح  ددة. وتتمي  ز
بالم دير، وعالق ة  لبيئة المدرسية، وعالقة المعل منمو المهني للمعلم، واال) األبعاد ا تية:

حي   ث يت   أثر  ،(الطلب   ة وأولي   اء األم   ور وال   زمالء، واالمتي   ازات الوظيفي   ة للمعل   مب المعل   م
 يع   د، و (Stockard & Lehman, 2004)الرض  ا ال  وظيفي به  ذه األبع  اد بش  كل كبي  ر 

م  ن العوام  ل  وأيس  ر نس  بيا   أس  هل وال  تحكم به  ا عليه  ا، التعام  ل م  ع ه  ذه األبع  اد، والس  يطرة
، وال يوج  د أي مقي  اس م  ن المق  اييس الس  ابقة تض  من جمي  ع (Crooke,2008) الس  ابقة

 هذه األبعاد مجتمعة. 
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 مشكلة الدراسة وأسئلتوا:
خ   الل عم   ل الباح   ث معلم   ا  ومش   رفا  تربوي   ا  س   ابقا ، م   ن  مش   كلة الدراس   ة ب   رزت

ب  ة الت  دريب المي  داني حالي  ا ؛ إذ الح  ظ أن هن  اك وعض  و هيئ  ة ت  دريس ومش  رفا  عل  ى طل
تفاوت ا  ب ين المعلم ين ف ي األداء واكنج از، وقص ورا  ف ي نظ رة بعض هم لمس ؤولياتهم نح  و 
أنفسهم، ونحو الطلبة، كما الحظ الباح ث أن المجتم ع يلق ي مس ؤولية العملي ة التعليمي ة 

ي تش  كيل شخص  يات التعلمي  ة عل  ى المعل  م، بوص  فه ص  احب ال  دور المح  وري الكبي  ر ف  
الطلبة، األمر الذي قد يعيق تحقيق أهداف العملية التعليمية التعلمية بالصورة المبتغاة. 
وبما أن الرضا الوظيفي هو أحد العوامل المهمة التي تساعد المعلم على زيادة الدافعية 

مس ح  فقد ارتأى الباحث أن يقوم بإعداد مقي اس    (Crooke, 2008) نحو األداء واكنجاز 
متخص  ص، يرك  ز م  ن خالل  ه عل  ى أبع  اد مح  ددة م  ن الرض  ا ال  وظيفي وذل  ك لس  ببين: 
األول: م   ن المه   م معرف   ة مس   توى الرض   ا ال   وظيفي للمعلم   ين والمعلم   ات خاص   ة بع   د 
م   نحهم م   ؤخرا  مجموع   ة م   ن االمتي   ازات الوظيفي   ة مث   ل: زي   ادة الروات   ب، وزي   ادة أج   ور 

المتمي   ز،  عدي   ة، وج   ائزة الملك   ة راني   ا للمعل   مالتص   حيح والمراقب   ة، وزي   ادة الروات   ب التقا
أنه لم تاجر أية دراسة لقي اس مس توى  علما   الخ، .. على تشكيل نقابة للمعلمين، والموافقة

الرض   ا ال   وظيفي ل   دى جمي   ع معلم   ي ومعلم   ات المملك   ة م   ن قب   ل. والث   اني: أن معظ   م 
رض ا ال  وظيفي بش  كل المق اييس الس  ابقة ال تش تمل عل  ى جمي ع األبع  اد الت  ي يت أثر به  ا ال

ويع د ذل ك مب ررا  كافي ا  كج راء مث ل ه ذه كبير، والتي اشتمل عليها مقياس هذه الدراسة، 
 الدراسة.

 يتمتع الوظيفي الرضا مستوى لتقييم مقياس بناء في الدراسة مشكلة وتتمثل

بخصائص سيكومترية مقبولة. وبالتحديد فإن هذه الدراسة سعت ل جابة عن السؤالين 
 ن:ا تيي



 2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                           أبو حسونةد.... بناء مقياس

268 

 

 ما دالالت العدق لمقياس تقييم مستوى الرضا الوظيفي؟ .1
 ما دالالت الثبات لمقياس تقييم مستوى الرضا الوظيفي؟  .2

 
 أ مية الدراسة:
 تطبيقي، عملي والثاني ،نظري األول: جانبين من الدراسة هذه أهمية تنبثق

شمل ي مقياس توفير في الدراسة هذه تساهم أن يتوقع النظرية األ مية حيث فمن
األ مية  حيث من أما الرضا الوظيفي بشكل كبير. التي يتأثر بها مجموعة األبعاد

 لدى الوظيفي الرضا مستوى عن الكشف في هذا المقياس يساهم أن يتوقعف العملية

مجموعة من االمتيازات  على همحصول بعد خاصة ،في األردن والمعلمات المعلمين
 وسريعة سهلة قياس أداة نهإ إذ ؛خاصة ربويةت قيمة له يكون والعالوات، ويتوقع أن

  .  سيتم اطالع أصحاب القرار على الواقع الراهن القياس نتائج ضوء وفي التطبيق،

 :واالعطالحية التعريفات اإلجرائية
 تضمنت الدراسة الحالية المفاهيم ا تية:

بأنه مدى قبول أو رفض المعلمين  ((2011عر فه شقير الرضا الوظيفي: 
والتي تتعلق بطبيعة  تهم، ومستوى أدائهم نتيجة ل جراءات المتوافرة والمتبعة،لمهن

وفي هذه  وزارة التربية والتعليم في األردن.اء  على السياسة التي تتبعها عملهم بن
 العوامل مجموعة هو :رضا الوظيفيللالدراسة تبنى الباحث التعريف اكجرائي ا تي 

 عليها التي يحصل بالدرجة مقيسة للمعلم، ظيفيالو  الرضا ستوىم في تؤثر التي

األبعاد ا تية: النمو  هذه الدراسة، والذي يتضمن المستخدم في المستجيب على المقياس
 والزمالء الطلبةب المعلم وعالقة بالمدير، المعلم وعالقة المدرسية، لبيئةوا للمعلم، المهني

 وأولياء األمور، واالمتيازات الوظيفية للمعلم. 
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هم األفراد الذين يمارسون مهنة التدريس، أو اكداريون،  المعلمون والمعلمات:
والمتفر ون للعمل في إحدى المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم في 
األردن، ويحملون إحدى الدرجات العلمية ا تية: )دبلوم كلية مجتمع، بكالوريوس، 

 ماجستير، دكتوراه(.
 :سةمحددات الدرا

 تتحدد إمكانية تعميم نتائج الدراسة في ضوء ا تي:      
ومعلمات المرحلتين األساسية والثانوية في المملكة  معلمي الدراسة على هذه اقتصرت

األردنية الهاشمية، والذين جمعت البيانات منهم خالل الفصل األول من العام الدراسي 
لمفاهيم والمصطلحات ل فات اكجرائيةبالتعري . كما تتحدد هذه الدراسة(2012-2013)
 المستخدمة فيها. 
 مجتمع الدراسة: 

المدارس األساسية والثانوية  تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات      
 عددهم والبال) (، (2013-2012الدراسيالعام  خالل الهاشمية المملكة األردنية في

 (.2012تعليم، معلما  ومعلمة )وزارة التربية وال (72654)

 
 عينة الدراسة:

( معلم ومعلمة، تم اختيارهم بالطريقة 1000) تكونت عينة الدراسة من
حيث تم في المرحلة األولى اختيار ثالث مديريات  ،على مرحلتين العشوائية العنقودية

من مديريات وسط  عمان الثانيةو ، من مديريات شمال المملكة إربد األولىهي: 
 وفي المرحلة الثانية تم اختيار، من مديريات جنوب المملكة الجنوبي المزارو ، المملكة

بطريقة عشوائية من كل مديرية؛ إذ بل) عدد مدارس مديرية إربد  عدد من المدارس
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( (10( مدرسة، والمزار الجنوبي 20مدرسة، ومديرية عمان الثانية ) (20األولى )
 ما  من كل مدرسة مختارة،( معل20مدارس، وتم توزيع المقياس عشوائيا  على )

 يبين توزيع أفراد العينة حسب المديرية والجنس. (1) والجدول
 1الجدوه 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المديرية والجنس
 

 المديرية
  الجنس

 أنثى مكر المجمو 
 395 197 198 ربد األولىإ

 405 203 202 عمان الثانية
 200 101 99 المزار الجنوبي

 1000 501 499 وعالمجم
 

 :ءات تطوير المقياسإجرا
تطوير مقياس تقييم مستوى الرضا الوظيفي بعدة خطوات يمكن  مر

 إيجازها فيما يأتي:
 الخطو  األولى: تحديد األبعاد التي تكونت بمجملوا بنية مستوى الرضا الوظيفي:

ظيفي إذ إنها  تتطل ب تحديد مفهوم الرضا الو  ؛هذه الخطوة أساس األداة تعد
تحديدا  إجرائيا يمكن قياسه، واستفاد الباحث في هذه الخطوة من اكطار النظري للعديد 

 ؛ 2005،الطعاني والكساسبة ؛ 2004،ونشوان العاجز)من الدراسات، مثل دراسة:      
 ,.Bhatnagar, et .al(، 2012، األفندي ؛2011، شقير؛  2009حكيم، ؛2007 ،حرزاهلل

التي أشارت إلى أن الرضا الوظيفي يتأثر بالعديد من  ، و(Bailey, 2011؛ (2011
العوامل المتفاعلة وخاصة مهام العمل، والشعور بالنمو، واألجور والترقيات 
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واالمتيازات، واكشراف، والعالقات مع المدير وزمالء العمل والطلبة، والبيئة المدرسية 
 ا منة وظروف العمل بها.
للباحث من تجزئة مفهوم الرضا الوظيفي إلى كان ال بد  وأل راض الدراسة

بشكل دقيق، ولتحقيق هذا الهدف حدد الباحث  عناصره األساسية؛ للتمكن من دراسته
، وتوصل إلى خمسة أبعاد جميع الدراسات المذكورة أعاله من أبعاد المقياس مستفيدا  

 يمكن إيجازها فيما يأتي:
 البعد األوه: النمو الموني للمعلم

ومما يقدمه للطلبة  ، ا البعد شعور المعلم بأنه متمكن من معلوماتهيمثل هذ 
داخل  رفة الصف، وشعوره بالفائدة نتيجة لزيارة المشرف التربوي له، وشعوره بالرضا 
عن مستوى الورش التدريبية، وخاصة تلك التي تعمل على تطوير أدوات القياس 

 له التربوي وعن تزويد المشرف والتقويم، وعن الزيارات المتبادلة بين المعلمين،
وعن قدرته على القيام بوظيفته بشكل  الحديثة، التربوية وطرائق التدريس بالنظريات

ن لتدريب في أثناء الخدمة، وعن تحسجيد، وعن نموه المهني الذي يحققه نتيجة ا
مهاراته التدريسية، وشعوره بالثقة في قدرته على القيام بوظيفته بشكل جيد، وشعوره 

 خبراته وتنمية ذاته لتطوير سعيه ومدى الصف، داخل النظام على بسهولة المحافظة

Bhatnagar, et .al., 2011).) 
 البعد الثاني: البيئة المدرسية

، بيئة المدرسة وظروف العمل فيها  عن يمثل هذا البعد شعور المعلم بالرضا
تعلم والتعليم، وفيما إذا في تزويده بأفكار جديدة في ال المدرسية م البيئةاسهومدى إ

كانت هذه البيئة جاذبة أم طاردة، ومدى تحفيز بيئة المدرسة على تفاعل المعلمين مع 
اكدارة المدرسية، ومستوى النظام الذي يسود المدرسة بشكل عام، ومدى شعور المعلم 

وى شعوره بالرضا عند وجوده في المدرسة، ومدى توافر باالنتماء إلى المدرسة، ومست
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التسهيالت في المدرسة، وتوافر المواد واألدوات التي يحتاجها المعلم للقيام بعمله 
ر التي يستخدمها لتقييم الطلبة، ومدى تواف البياناتقواعد فاعل، ومستوى توافر  بشكل

بيئة كيجاد اهتمامه  التحصيل، ومستوى الدعم الذي يحتاجه من أجل رفع مستوى
 (.    2012، األفندي؛ 2011، شقير) صفية إيجابية والمحافظة عليها

 

 المديرب البعد الثالث: عالقة المعلم
مع  لمدير في القيادة، ومستوى قدرته على التعامليمثل هذا البعد أسلوب ا

في  رفة الصف، ومدى  وى مناسب من االستقاللية لهمالمعلمين، وتوفيره لمست
بالمدرسة،  تشجيعه لهم على العمل التعاوني والمشاركة في اتخاذ القرارات الخاصة

راكه المعلمين في ومستوى إش ومدى تفويضه للصالحيات والمسؤوليات داخل المدرسة،
 على لهم تشجيعه ومستوى ، ومدى تقديمه المواد التي يحتاجون إليها،التخطيط لانشطة

أهمية توظيف  وتنبيههم إلى الندوات، في والمشاركة ةالعلمي والدراسات البحوث إجراء
بالدورات التدريبية التي  الحواس في أثناء العملية التدريسية، ومدى تحفيزه لهم لاللتحاق

الطلبة، ومدى تقبله  المناسبة لمشكالت تطور مهاراتهم، ومستوى تعاونه كيجاد الحلول
ن عمل التي تحس لالقتراحات قديمهت ومستوى لافكار الجديدة عن التعليم والتعلم،

وشعور المعلم بأنه  المعلمين، جميع من واحدة مسافة على ووقوفه وتطوره، المعلمين
يثق بقدرات المدير اكدارية، وأنه يجد التقدير المناسب  وأنه يمتلك عالقة عمل إيجابية،

 .   ( 2009)حكيم، لجهوده في التعليم من قبل المدير
 الطلبة والزمالء وأولياء األمورب قة المعلمالبعد الرابع: عال

يمثل هذا البعد شعور المعلم بأنه قريب من زمالئه، ويستمتع بالعمل معهم،         
بأن رو  الفريق  هويقيم عالقات صداقة دائمة معهم، وبأنه يثق بمعظمهم، وشعور 

 وأنه الطلبة،بته عالقا عن بالرضا الواحد والتعاون هو الذي يسود بين المعلمين، وشعوره
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وشعوره  ويحترمونه، يحبونه الطلبة معظم نحوهم، وشعوره بأن إيجابيا   اتجاها   يمتلك
، وأنهم من االتصال بهم بين الحين وا خر حرجا   يجد ال له، وأنه األمور باحترام أولياء

مستوى تحصيل أبنائهم، وأنهم يقدمون الخدمات عندما  يشكرونه على ملحوظاته عن
 (.   Bailey, 2011)نهم يطلب م

 البعد الخامس: االمتيازات الوظيفية للمعلم
يمثل هذا البعد شعور المعلم بالرضا عن عمله، وعن راتبه، وعن العالوات          

االستثنائية، وعن فرص الترقية والترفيع، وعن المنح والبعثات التي تمنح للمعلمين، 
وعن العدالة في اكعارات، وعن السكن  وعن جائزة الملكة رانيا للمعلم المتميز،

دم ألبناء الوظيفي، وعن صندوق إسكان المعلمين، وعن منحة التعليم الجامعي التي تق
 النفسي، باالستقرار بأنه يحصل على االحترام الذي يستحقه، وشعوره المعلمين، وشعوره

ى من ال يخش على مكانة مهمة في المجتمع، وأنه الحصول فرصة له يوّفر التعليم وأن
 ,Bailey؛  2009)حكيم، ر له مستقبال  آمنا  بعد التقاعدفقدان وظيفته، وأن دخله يوف

2011.)  
وتشكل هذه األبعاد بمجملها عناصر الرضا الوظيفي، وكلما توافرت هذه          

نجازا  في الوظيفة، مما  العناصر يتوقع أن يكون المعلمون أكثر رضا وفاعلية واج
ا  على العالقة بين المعلمين والطلبة، وعلى تحسين نوعية الخدمات ينعكس إيجاب

المقدمة للطلبة؛ ألن المعلمين الراضين عن عملهم يلعبون دورا  مهما  في تحديد النجا  
 ,Bailey أو الفشل األكاديمي للطلبة، وهم قادرون على جعل التعليم مصدرا  لسعادتهم

تفاعل لبناء مكونات رتبط بعضها ببعض وته العناصر أن ي، لذا يتوقع لهذ((2011
 الرضا الوظيفي لدى المعلمين.

 كتابة فقرات المقياس  الخطو  الثانية:
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 وذلك ، الفقرات من عددبعد تحديد األبعاد الرئيسة للمقياس، تمت كتابة           

وعدد من المقاييس الواردة في الدراسات السابقة مثل  على خبرة الباحث، باالعتماد
 (،2007) وحرزاهلل (، (2005والكساسبة (، والطعاني (2004العاجز ونشوان راسة:د

، و ((Bhatnagar, et .al., 2011باتناجر وآخرون (، و (2011وشقير (، 2009و)حكيم،
( فقرة، مثلت (92تمكن الباحث من كتابة و  (،(2012، واألفندي(Bailey, 2011)بيلي 

باحث عند كتابته الفقرات عدة شروط منها: أن الصورة األولية للمقياس، وقد راعى ال
تقيس الفقرة مهارات قابلة للقياس والمالحظة، وسهولة الفهم، وقصر الفقرة، وتمثيل 

 البعد ألقرب درجة ممكنة. 
 : ا تي السؤاه األوهوالتي تجيب عن الخطو  الثالثة: دالالت عدق المقياس 

؟ ل جابة عن لوظيفيالعدق لمقياس تقييم مستوى الرضا ا ما دالالت
ي العدق الظا ريتم التحقق من صدق المقياس بطريقتين، هما:  السؤاه األوه

 وذلك على النحو ا تي:  عدق البناءيمؤشرات و 
فقرة تم  (92)بعد كتابة فقرات المقياس والبال) عددها  :العدق الظا ري

لقياس او  ا  متخصصا  في اكرشاد النفسي،( خمسة عشر محكم15عرضها على )
علم النفس التربوي، وطلب منهم إبداء آرائهم في مدى و  واكدارة التربوية، تقويم،وال

انتماء الفقرة وانسجامها مع البعد الذي تندرج تحته، ومدى انسجامها مع معايير 
صيا ة الفقرات، ووضوحها وسالمة اللغة المستخدمة، كما طلب منهم تعديل الفقرات 

تها في وضعها الحالي، وقرر الباحث تثبيت الفقرات التي التي يعتقدون بعدم صالحي
فأكثر من المحكمين، حيث أدى تطبيق هذا اكجراء إلى حذف  (80تحظى بموافقة )%

فقرة للبعد األول،  14)فقرة موزعة كما يأتي: ) 79) ( فقرة من المقياس، وبقاء )13)



 2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                           أبو حسونةد.... بناء مقياس

275 

 

( فقرة للبعد الرابع، و (14( فقرة للبعد الثالث، و 19( فقرة للبعد الثاني، و )14)و
 ( فقرة للبعد الخامس.(18

فقرة على عينة  (79)طبق المقياس بصورته النهائية عدق البناء: مؤشرات 
 وعمان األولى، إربد مديرية ومعلمات معلمي معلم ومعلمة من (1000)مكونة من 

-2012)  يالدراس العام من األول الدراسي الفصل أثناء في الجنوبي، الثانية، والمزار

 وأل راض معلمة. (501) ( معلما ، وعدد المعلمات499، وبل) عدد المعلمين )(2013

ية اعتمد الباحث على معيارين لقبول الفقرات هما: الداللة اكحصائ البناء فقد صدق
عن  الفقرة بالمقياس ككل والبعد الذي تنتمي إليه ارتباطلالرتباط، وأن ال يقل معامل 

 (.2وضح في الجدول )، كما هو م(0.40)

 

 2جدوه ال

 معامالت االرتباط بين الدرجة على البعد والدرجة الكلية للمقياس والدرجة على الفقر .

 الفقرة

 معامل

االرتباط 

على 

المقياس 

 ككل

 معامل

االرتباط 

 األبعادعلى 

 الفقرة

 معامل

االرتباط 

على 

المقياس 

 ككل

 معامل

االرتباط 

 األبعادعلى 

 الفقرة

 معامل

رتباط اال

على 

المقياس 

 ككل

 معامل

االرتباط 

 األبعادعلى 

1 .41 .57 28 .63 .72 55 .48 .68 

2 .42 .44 29 .52 .60 56 .42 .67 

3 .52 .61 30 .68 .80 57 .42 .69 

4 .42 .46 31 .62 .78 58 .44 .68 

5 .57 .62 32 .62 .75 59 .45 .59 

6 .49 .62 33 .60 .78 60 .40 .61 

7 .43 .61 34 .59 .72 61 .42 .61 

8 .42 .40 35 .67 .81 62 .54 .52 

9 .54 .68 36 .62 .79 63 .49 .68 

10 .50 .67 37 .65 .76 64 .52 .71 

11 .48 .45 38 .64 .79 65 .53 .72 

12 .49 .40 39 .66 .80 66 .56 .70 
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13 .40 .46 40 .68 .80 67 .49 .62 

14 .51 .67 41 .66 .78 68 .43 .52 

15 .57 .62 42 .64 .76 69 .50 .54 

16 .49 .60 43 .64 .75 70 .50 .57 

17 .60 .73 44 .69 .78 71 .58 .71 

18 .47 .45 45 .58 .74 72 .46 .70 

19 .52 .64 46 .60 .74 73 .42 .64 

20 .64 .73 47 .65 .75 74 .46 .70 

21 .57 .69 48 .48 .52 75 .49 .70 

22 .55 .63 49 .46 .56 76 .40 .62 

23 .58 .72 50 .48 .62 77 .51 .68 

24 .55 .64 51 .49 .63 78 .42 .41 

25 .56 .69 52 .50 .69 79 .45 .61 

26 .61 .73 53 .54 .69    
27 .63 .75 54 .51 .72    

 

 على ارتباطها معامل يزيد  جميع فقرات المقياس أن (2) الجدول من يتبين        
(، وهذا يدل 01.0(، وكانت ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )0.40)

( فقرة، تتشارك في قياس بعد واحد 79على أن جميع فقرات المقياس والبال) عددها )
 على مؤشرا   النتيجة هذه وتعد تعبر عنه العالمة الكلية التي تقيس سمة الرضا الوظيفي،

يتم  لم ذلك على وبناء المعلمين والمعلمات. لدى الوظيفي الرضا تقييم لمقياس البعد أحادية
االرتباط بين درجات األبعاد  معامالت حساب تم كما .فقرة من فقرات المقياس ةحذف أي

  (.3والدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح في الجدول )
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 3 الجدوه 
 مقياس.معامالت االرتباط بين األبعاد والدرجة الكلية لل

  
النمو المهني 

 للمعلم

البيئة 

 المدرسية

عالقة المعلم 

 مع المدير

عالقة المعلم 

مع الطلبة 

والزمالء 

 وأولياء

 األمور

االمتيازات 

الوظيفية 

 للمعلم

الدرجة 

 الكلية

      1 النمو المهني للمالم

     1 **618. البيئة المدرسية

عالقة المالم مع 

 المدير
.515** .679** 1    

عالقة المالم مع 

الطلبة والزمالء 

 األمور وأولياء

.450** .480** .498** 1   

االمتيازات الوظيفية 

 للمالم
.484** .513** .406** .380** 1  

 1 **752. **682. **830. **841. **751. الدرجة الكلية

 (.01.0ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) **
  والدرجة األبعاد درجات بين االرتباط معامالت جميع أن  (3)  الجدول  من  يالحظ

الكلية، ومعامالت االرتباط بين الدرجات على األبعاد المختلفة كانت عالية وذات 
 ،(، مما يؤكد ارتباط البعد باألداة ككل01.0داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 .صدق البناء للمقياس ا مؤشر آخر علىوهذ
 استخدام ، تمالبناء للمقياس عدق التحقق من مظاهر من آخر وفي مظهر 

 األساسية المكونات أسلوب على المعتمد (Factor Analysis) العاملي التحليه أسلوب

(Principal Component Analysis،) س الرضا على مقيا الستجابات المعلمين
يجاد قيم الجذور او  الوظيفي،  كما لكامنة ونسب التباين المفسر لكل عامل من العوامل،اج

للعوامل التي  (Varimax  Rotation)المتعامد التدوير  طريقة باستخدام المحاور تدوير جرى
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 عامال ، فسرت ما نسبته (14)(، وكان عددها 1) من أكبر لها الكامن قيم الجذر

الكامنة، ونسب التباين  ( يبين قيم الجذور4) التباين. والجدول من (61.971%)
 المفسر، ونسب التباين المفسر التراكمية لكل عامل. 

 

 4  الجدوه

 قيم الجمر الكامن ونسبة التباين المفسر والتباين المفسر التراكمي لكه عامه من العوامه.
نسبة التباين  الجمر الكامن العامه

 المفسر

نسبة التباين المفسر 
 التراكمية

1 21.707 27.477 27.477 

2 5.751 7.279 34.756 

3 3.986 5.046 39.802 

4 2.959 3.746 43.548 

5 2.812 3.559 47.107 

6 2.018 2.555 49.661 

7 1.490 1.886 51.547 

8 1.423 1.801 53.348 

9 1.315 1.665 55.013 

10 1.213 1.536 56.549 

11 1.142 1.446 57.995 

12 1.114 1.410 59.404 

13 1.027 1.301 60.705 

14 1.000 1.266 61.971 
 

أن جميع العوامل زادت قيمة الجذر الكامن لها  (4)يالحظ من الجدول    

كاينير  المشار إليه في  (Kaiser's Criterion) كيزر محك على (، وذلك اعتمادا  1على )

جات تباين الدر  من (%61.971) نسبته ما تفسر وهي (Kinnear & Gray,2000) وجري
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، 21.707)الرضا الوظيفي. وبلغت قيمة الجذر الكامن للعامل األول ) على مقياس

وهي قيمة مرتفعة إذا ما قورنت بقيم الجذور الكامنة لبقية العوامل، وباعتماد محك 

فقد بلغت نسبة الجذر الكامن للعامل  ، على أحادية البعد بوصفه مؤشرا  الجذر الكامن 

، وهذا مؤشر على أحادية (2)لعامل الثاني أكبر بكثير من األول إلى الجذر الكامن ل

البعد، واعتمادا على محك نسبة التباين المفسر فقد بلغت نسبة التباين المفسر للعامل 

( من التباين الكلي، مما يؤكد وجود عامل طاٍغ في المقياس، وهو %27,477األول )

 ) ورايس امبرتسون في هإلي المشار (Rechase)ما يتماشى مع ما اقترحه ريكاس 

Embretson & Reise, 2000) من( %20) األول العامل يفسر أن أمكن إذا أنه من 

 .البعد أحادية على مؤشرا يعد ذلك فإن األقل، على المفسر التباين

للعوامل  (Eigen Values)وقد استخدم التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة 

وذلك برسم بياني للمنحنى  ،(Scree Plot)سكري  المكونة للمقياس أو ما يسمى مخطط

الذي يمثل قيم الجذر الكامن على اكحداثي الرأسي المناظرة للعوامل مرتبة تنازليا  

يمثل مخطط سكري  ( 1) والشكل. حسب جذورها الكامنة على اكحداثي األفقي

 .للعوامل المستخلصة بالتحليل العاملي
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Scree Plot

Component Number
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 لمقياس المكونة للعوامه الكامنة الجمور لقيم البياني التمثيه: 1 الشكه

 الرضا الوظيفي.

وينسجم  ،باالستواء بعد العامل الخامس بدأ المنحنى  أن ((1 الشكل من يالحظ
حيث يالحظ أن الفروق أصبحت بسيطة بين الجذور  (، (4هذا مع ما ورد في الجدول
 األولى الخمسة العوامل العتماد أساسا   يعد مماادس، الكامنة بدءا  بالعامل الس

وهذه النتيجة توفر دليال  آخر على صدق المقياس، حيث تتنا م نتائج . بقيتها واستبعاد
 التحليل العاملي مع اكطار النظري للمقياس.

 لمقياس مستوى الرضا الوظيفي؟ الثبات دالالت ما: الثاني السؤاه
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فقرة، ودلت   79)قرات المقياس بصورته النهائية )االتساق لف ثبات تقدير تم
النتائج على تمتع المقياس بدرجة عالية من االتساق الداخلي، إذ بلغت قيمة معامل 

(، وهي قيمة عالية، وأما معامالت الثبات ألبعاد المقياس فقد بلغت 0.96) αكرونبال 
 ثبات معامل من أقل وهي ( على الترتيب،0.91( )0.88( )0.95( )0.90( )0.82)

وهي مؤشرات على تمتع المقياس  أيضا ، عالية ولكنها ككل، للمقياس الداخلي االتساق
 الثبات(.  على بوصفه مؤشرا  بدالالت اتساق داخلي عالية )

باكضافة إلى ذلك تم التحقق من ثبات المقياس باستخدام طريقة االختبار 
عادة االختبار، حيث تم إعادة تطبيق المقياس  بصورته النهائية على عينة مكونة من واج

( معلما  ومعلمة، بعد مضي ثالثة أسابيع على التطبيق األول، وقد حسبت قيم (150
(، وهي تمثل 0.90معامل ارتباط بيرسون بين الدرجات في مرتي التطبيق فكانت )

 قيمة معامل ثبات االستقرار، أي استقرار النتائج على المقياس، وهذه القيمة عالية،
( 5) وتدل على تمتع المقياس بدرجة عالية من االستقرار مع مرور الزمن، والجدول

 يبين معامالت ثبات االستقرار وثبات االتساق الداخلي.
 5 الجدوه

معامالت ثبات االستقرار وثبات االتساق الداخلي لمقياس مستوى الرضا الوظيفي ككه 
 وأبعاد   الفرعية

معامل ثبات 

 االتساق الداخلي

عامل ثبات م

 االستقرار

 البعد

 األول 0.88 0.82

 الثاني 0.86 0.90

 الثالث 0.87 0.95

 الرابع 0.91 0.88

 الخامس 0.88 0.91

 المقياس ككل 0.90 0.96
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 بلغت أن قيمة معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار(5)  الجدول من يالحظ

 من مؤشر كل ويعد (،0.96) داخليال االتساق باستخدام الثبات فيما بلغت قيمة (،0.90)

 المقياس.  على ثبات داال   المؤشرين

 تعحيح مقياس الرضا الوظيفي:
وفق تدريج ليكرت خماسي  عليها االستجابة تتم فقرة، (79) على المقياس اشتمل

 (4)وتعطى  كبيرة، بدرجة خمس درجات،(5)  وتعطى جدا ، كبيرة الشكل كا تي: )بدرجة
 (2)ثالث درجات، بدرجة قليلة، وتعطى  (3)متوسطة، وتعطى  أربع درجات، بدرجة

ألنها  ؛( درجة واحدة. وذلك لجميع الفقرات1درجتان، بدرجة قليلة جدا ، وتعطى )
  ، بحيث (395-79)صيغت بطريقة إيجابية. وبذلك تتراو  درجات المقياس ككل بين

الوظيفي لدى المعلمين  الرضا مستوى زيادة على مؤشرا   ذلك كان العالمة ارتفعت كلما
والمعلمات. وقد صنف الباحث استجابات أفراد العينة إلى خمس فئات على النحو 

 ا تي:

 
، وتتمثل في الحاصلين على درجة المنخفض جدا  فئة مستوى الرضا الوظيفي  -

 ( فأقل.1.49)
وتتمثل في الحاصلين على درجة تتراو  بين  ،المنخفض الوظيفي الرضا فئة مستوى -

 ( درجة.1.5-2.49)
، وتتمثل في الحاصلين على درجة تتراو  بين المتوسطالوظيفي  الرضا فئة مستوى -

 ( درجة.2.5-3.49)
، وتتمثل في الحاصلين على درجة تتراو  بين المرتفعفئة مستوى الرضا الوظيفي  -

 ( درجة.3.5-4.49)
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( 4.5ن على درجة )، وتتمثل في الحاصليالمرتفع جدا  فئة مستوى الرضا الوظيفي  -
 فأكثر. 

 مناقشة النتائج
وجود معامالت ارتباط قوية بين األبعاد الخمسة التي  نتائج الدراسة إلى أشارت

 جمي  ع (، حي  ث كان  ت0.841-0.380)تش  كل مقي  اس الرض  ا ال  وظيفي تراوح  ت م  ا ب  ين 

 الرض   ا أن ه   ذا ويعن   ي(. 0.01α=) مس   توى عن   د إحص   ائيا   دال   ة األبع   اد ب   ين االرتباط   ات

المقي  اس؛ فاالرتب  اط الع  الي ب  ين األبع  اد مؤش  ر  أبع  اد أركان  ه تش  كل متكام  ل بن  اء ال  وظيفي
، وأن هذه االرتباطات لم تكن نتيجة   (unidimensional)  على أن المقياس أحادي البعد

نما الرتب اط األبع اد فيم ا بينه ا لتش كل الرض ا ال وظيفي، ودل ت النت ائج أيض ا   الصدفة، واج
ت االرتب  اط ب  ين ك  ل بع  د والدرج  ة الكلي  ة عل  ى المقي  اس تراوح  ت ب  ين عل  ى أن مع  امال

(، وهي قيم مرتفعة أيضا . وتتفق هذه النتيج ة م ع نت ائج دراس ات ك ل 0.682-0.841)
(، وآل  (2007حرزاهلل(، و  (2005(، والطعاني والكساسبة2004من: العاجز ونشوان )

 .Bhatnagar, etوآخرون  (، و باتناجر(2011شقير( و 2009حكيم )( و 2007سلمان )

al., 2011)،)  و بيل  يBailey, 2011)،) أش  ارت إل  ى وج  ود  الت  ي (، (2012واألفن  دي
ل  ى أن ق  يم مع  امالت  مع  امالت ارتب  اط قوي  ة ب  ين األبع  اد الت  ي تش  كل ه  ذه المق  اييس، واج
االرتب  اط ب  ين ك  ل بع  د والدرج  ة الكلي  ة عل  ى المقي  اس كان  ت مرتفع  ة أيض  ا ، ول  م تختل  ف 

 ه الدراسة مع نتائج أي من الدراسات السابقة.نتائج هذ
ويمك  ن تفس  ير التق  ارب ب  ين مع  امالت ارتب  اط الفق  رات بالمج  االت الت  ي تنتم  ي 
لها، و معامالت ارتباطها بالمقياس الكلي بداللة وجود سمة واح دة يقيس ها المقي اس أال 

م  ن وه  ي الرض  ا ال  وظيفي. وق  د اس  تدل عل  ى ذل  ك بع  دة ط  رق منه  ا الص  دق الظ  اهري 
خ   الل أحك   ام المحكم   ين، واالرتب   اط ال   دال إحص   ائيا  ب   ين األبع   اد المختلف   ة، واالرتب   اط 
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الع   الي له   ا بالمقي   اس كك   ل. كم   ا ت   وفر للمقي   اس الص   دق الع   املي حي   ث أك   دت نت   ائج 
التحلي    ل الع    املي البن    اء النظ    ري للمقي    اس بأبع    اده الخمس    ة، وه    ذا يعن    ي أن التحلي    ل 

 التحليل المنطقي.   اكحصائي لالستجابات يتوافق مع
ة من تكون من مجموعيبدو واضحا  من النتائج أن مفهوم الرضا الوظيفي يو 

، وقد اتضح ذلك والمعلمات الرضا الوظيفي لدى المعلمين األبعاد تشكل بمجموعها
(، ومن وجود ارتباطات 0.96ل ألفا التي بلغت )كرونبامن القيمة العالية لمعامل 
بين أبعاد المقياس الخمسة. كذلك دلت اكجراءات التي  موجبة ذات داللة إحصائية

استخدمها الباحث على تمتع الفقرات بدرجة عالية من الفاعلية، فقد تم حساب 
والدرجة الكلية والدرجة على الفقرة؛ لمعرفة  البعد على معامالت االرتباط بين الدرجة

نتمي إليه من جهة، وما يقيسه الفقرة وما يقيسه البعد الذي ي تقيسه ما بين مدى االرتباط
 معامالت أشارت وقد وضح ذلك.(2) المقياس الكلي من جهة أخرى، و الجدول 

(، وتعكس مدى 0.01α=داللة إحصائية عند مستوى داللة ) ذات أنها إلى االرتباط
 االتساق الداخلي لفقرات المقياس، مما يعطي دليال  على مدى فاعلية المقياس.

الذي يتكون من و بصورته النهائية  الوظيفي الرضا مقياس أن يتبين مما سبق
الصدق الذي تم التأكد منه  من عالية بدرجة يتمتع أبعاد، خمسة على ( فقرة موزعة79)

 متع بدرجة عالية من الثبات سواء  بوساطة الصدق الظاهري، وصدق البناء، كما يت
عادة االختبار كان ذلك بحساب معامل االتساق الداخلي أم بطريقة االختباأ ر واج

 للمقياس ككل ولابعاد الفرعية.
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 االستنتاجات والتوعيات:   

تتمتع به الصورة النهائية لمقياس الرضا الوظيفي من خصائص  لما نظرا  
 سيكومترية مقبولة، يوصي الباحث بما يأتي:

 المقياس وتقنينه على عينات أخرى. تطوير 

 لدى الوظيفي الرضا مستوى تقديرو  التقييم أل راض ككل المقياس استخدام 

التخطيط لمساعدة المعلمين  يتم القياس نتائج ضوء وفي المعلمين والمعلمات،
والمعلمات من أجل تحسين مستوى الرضا الوظيفي لديهم، والتدخل 

 لمساعدتهم في كثير من المشكالت.

 استخدام بعض أبعاد المقياس بصورة منفردة، وحسب الحاجة، نظرا  لتمتع كل 
 منها بدرجة عالية من الثبات.

  دراسة الخصائص السيكومترية للمقياس في مجموعات من المعلمين تختلف
 في الجنس ، والمؤهل، وعدد سنوات الخبرة، والتخصص.
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تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة إربد األهلية من وجهة نظر الطلبة في 

 ضوء بعض المتغيرات

 17/8/2016 تاريخ القبول:     30/3/2016 تاريخ االستالم:
 

 )*(نشأت أبو حسونة  د.

 : الملخص
 إربد ةجامع في التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم إلى الدراسة هذه هدفت

 من كل رأث ومعرفة المتغيرات، بعض ضوء في الطلبة نظر وجهة من األهلية
. في األداء (والكلية، والمستوى الدراسي، والمعدل التراكمي الجنس،): ات اآلتيةمتغير ال

 توزعت عبارة،( 48) من  النهائية بصورتها أعدت أداة تكونت الدراسة، أهداف ولتحقيق
تنفيذها، والعالقة اإلنسانية بين الطالب اإلعداد للمحاضرة و : )هي مجاالت على ستة

واألستاذ، والشخصية، والتمكن العلمي والمهني، وأساليب التعزيز والحفز، واألنشطة 
 بلغ جامعة إربد األهلية طلبة من متيسرة عينة عشوائية على تطبيقها تم ، (والتقويم
راسة، قاموا ( من مجتمع الد(%50 ، وبنسبة زادت علىوطالبة طالبا  ( 5154) عددها
وجود درجة مرتفعة في مستوى  الدراسة نتائج أظهرت. ( عضو هيئة تدريس(43بتقييم 

 النتائج أشارت كفاءة األستاذ الجامعي على جميع المجاالت وعلى األداة ككل، كما
                                                 

  إربد األهلية./ جامعة  التربية/كلية أستاذ مشارك*()
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 أداء أعضاء هيئة التدريس مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم إلى
 داللة ذات فروق وجود إلى النتائج وأخيرا  أشارت لية(،والك ،)الجنس لمتغيري: تعزى

لمتغير المستوى الدراسي  تعزى أداء أعضاء هيئة التدريس مستوى في إحصائية
 - 76والثانية، ولمتغير المعدل التراكمي ولصالح ) ، األولى :ولصالح طلبة السنتين

 (.84أقل من 
 

Evaluation of  Teaching Members Performance at Irbid 

national university  from the Students Point of View in the 

light of some Variables 

Abstract: 

This study <aimed  at evaluating  the Performance of Irbid 

National University Teaching Members from the Students Point 

of View in the light of the following Variables:  (sex, College, Study 

Year and Accumulative Average (Grade)). A questionnaire was 

developed to achieve the study aims.  It was composed of forty 

eight (48) items, distributed into six (6) domains: (((Preparing for 

the  lecture  and  implementing  it, human  relationships between the 

students  and the teachers, Personality, Scientific and professional 

competence, methods of motivation and inforcement and 

activities and evaluation). The study was applied on a vailable 

random sample composed of (1545) students with more than 

(50%) ratio of the society study, evaluated the performance of 

(43) teaching members.  

  The results of the study showed a high level for the 

Teaching Members' Performance  in all dimensions and the 

questionnaire as whole. The results also revealed no significant 

differences in the level of Teaching Members performance   on all 

domains due to sex and College variables. Finally,  the results 
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revealed significant differences in the level of teaching Members 

Performance  due to study year variable in favor of (first and 

second year), and  to Accumulative Average (Grade) variable in 

favor of (less than 84 - 76). 

  

Key Words: University Teaching Members, Performance 

Evaluation, University Students.   

 
 :مقدمة
 اقتصاديا  واجتماعيا  وعلميا  التعليم الجامعي كلمة السر في نجاح أي دولة  يعد     

سياسيا . لذا إن أرادت أي دولة االرتقاء بمستوى المجتمع اجتماعيا ، واقتصاديا ، و 
وسياسيا ، فيجب عليها االهتمام بمستوى التعليم عامة، والتعليم العالي في الجامعات 

تخصيص نسبة كبيرة من موازنة الدولة للتعليم العالي والبحث  خاصة، ومن ثم
 هتمام بالتعليم في الجامعاتإذ يمكننا القول أن هناك عالقة طردية بين اال ،العلمي

 تقدم الدولة وازدهارها في شتى المجاالت.و 

 للدور تعد الجامعات مركز إشعاع حضاري ألي مجتمع من المجتمعات، نظرا          
 علميا   المؤهلة الكوادر إلنتاج الرئيسة القناة فهي وتقدمه؛ المجتمع لتطور ليهتو  الذي

والتكنولوجي )صالح،  الحضاري والتطور االقتصادي االزدهار  لتحقيق وعمليا  
(2003 . 
 ت يمكنها أن تسهم في تكوينويتفق معظم الباحثين  والتربويين على أن الجامعا     

ومناهج ومقررات علمية  ،تمتلكه من أجهزة متطورة ، وذلك لماوتشكيلها المعرفة
معاصرة، وكفاءات قيادية إدارية وأكاديمية متنورة يفترض أنها تمثل الصفوة، 

أعداد الطلبة والمدرسين قياسية المتمثلة في فالجامعات اليوم ال تقاس باألرقام ال
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نما تقاس بأعداد البحو والمباني  تي تساهم في تنمية الث العلمية واألطاريح الفخمة، وا 
نتاجية تساهم في إعداد األجيال المتعاقبة  المجتمع، فالجامعات مراكز بحثية وعلمية وا 

وتأهيلها وتدريبها وفق منهجية علمية سليمة، وهي بذلك تصبح ذات رسالة علمية 
نسانية وحضارية وثقافية )بركات وحسن،    2009).وا 

ي: التعليم الجامعي، والبحث العلمي، تمارس الجامعات ثالثة أدوار رئيسة ه      
 :وخدمة المجتمع، وعضو هيئة التدريس في الجامعة يقوم بشكل رئيس بالدورين

لية في الثالث، وعليه كان الدور الملقى على عاتق عضو اعوالثاني، ويسهم بف ،األول
هيئة التدريس كبيرا  في نجاح الجامعة في تحقيق رسالتها األكاديمية، والبحثية، 

 (. 2012واالجتماعية )الخرابشة والجعافرة والهباه والسعايدة، 
واإلداري( في مؤسسات التعليم العالي يعد الخطوة  ،إن تقويم األداء )التعليمي     

األساسية التخاذ القرارات الموضوعية، ليس فقط إلدارات الجامعات نفسها لتعمل على 
لكل من: الطلبة في اختيار الجامعة  جعله أكثر تميزا ، بلاألداء، و زيادة فاعلية 

المناسبة، وللحكومة في تقديم الدعم لمن يستحق، وألصحاب الجامعات الخاصة في 
 . (Tam,2011)المساءلة 

الجامعات اهتماما  متزايدا ، خاصة في ظل األكاديمي في األداء  تقويملقد لقي       
العالي )الدهشان والسيسي،  األخذ بنظام االعتماد وضمان الجودة في مجال التعليم

العشرية األولى من القرن الحادي  (Waterbury,2008)ووتربوري  (. وعدت2004
والعشرين عصر مساءلة التعليم العالي وتقويمه. ويشمل التقويم جميع عناصر النظام 
الجامعي من مدخالت وعمليات ومخرجات، بينما يركز تقويم األداء على وظائف 

 األساسية وهي: التدريس، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع. عضو هيئة التدريس
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رتقاء بالعملية لال افرتتض التي يعد عضو هيئة التدريس أحد أهم العناصر     
التدريسية وصوال  إلى التميز وجودة المخرجات، وخاصة في ظل التنافس الشديد بين 

رفية وتكنولوجية هائلة، مؤسسات التعليم العالي في عصر العولمة، الذي يشهد ثورة مع
وتنوعا  في أساليب التدريس الحديثة باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، لذلك 
أصبح لزاما  على مؤسسات التعليم العالي تهيئة كل الظروف لتحسين جودة أداء 
عضو هيئة التدريس من خالل عمليات التقويم والتحسين والتطوير التي تمارس بشكل 

ألمر الذي ينعكس إيجابا  على جودة المؤسسة التعليمية ومخرجاتها )أبو مستمر، ا
 (.2008الرب وقدادة، 

دارة الجامعة عن       توفر عملية التقويم تغذية راجعة لكل من األستاذ الجامعي وا 
األداء الذي يقوم به، وتعرفه على نقاط قوته وضعفه. ويمكن ربط أنظمة المكافآت 

بحيث تصبح أنظمة التقويم أداة للحافزية يستفيد منها عضو هيئة والحوافز مع األداء 
دارة الجامعة معا  )أبو شيخة،   وتبين لعضو هيئة التدريس كيف ،2005)التدريس وا 

أعضاء هيئة التدريس الذين يتمتعون  بهاأداءه، وتكتشف اإلدارة  يطور أن يمكن
ل الوظائف الشاغرة مستقبال  بصفات قيادية أو استثنائية يمكن االستفادة منها في شغ

 (. 2007بالترقية الداخلية )شقير، 
وبالرغم من أن هناك عوامل تؤدي إلى تحيز الطالب عند تقييمه لمدرسه، ومنها      

عدم االهتمام بالموضوع، وأعباء المقرر وصعوبته، والدرجة المتوقعة في االمتحان، 
من األدوات  يعدويم الطالب لمدرسه تق أن إال ونوع المقرر )إجباري أو اختياري(..،

ألنه يشكل أكثر المحددات التقويمية أهمية في الحكم على  ؛المهمة األكثر استخداما  
عند  شار إليها سابقا  باالهتماممدى كفاءة المدرس، مع ضرورة أخذ العوامل الم

 مأ عملية التدريس تحسين هو الهدف أكان المقارنة بين أعضاء هيئة التدريس سواء
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. ولما كان الطلبة هم محور العملية (Cashin,1999)اتخاذ قرارات تخص المدرس 
التعليمية التعلمية والعنصر الرئيس فيها، وهم المستفيد األول من وجود الجامعة، 

األهلية في  إربد جامعة ومنها - الجامعات من ا  لذلك فإن كثير  رج النهائي فيها،والمخ
يم فصلي أو سنوي ألداء عضو هيئة التدريس في تلجأ إلى إجراء تقو  - األردن

ن لدى كل عضو هيئة تدريس بتقويمه، عدد من الطلبة الدارسيالجامعة، بحيث يقوم 
يعرف عضو هيئة التدريس  من قبل مدير االعتماد والجودة وفق استبانة معدة سلفا  

ه، ليتعرف عباراتها، واألصل أن يتم إبالغ عضو هيئة التدريس بنتيجة تقويم طلبته ل
بشكل خاص، وفي الجامعة  نفسه القسم أدائه ويقارنه بمستوى أداء زمالئه فيمستوى 

بشكل عام، واألصل أيضا  أن تعتمد هذه النتائج في: )الترقية األكاديمية، أو التثبيت 
في الجامعة، أو تجديد العقد السنوي(، وفي اتخاذ قرارات إدارية أخرى مثل تولي 

 لجان تطويرية. في إشراكه أو إدارية، مناصب التدريس عضو هيئة

   الدراسات السابقة:
 :الدراسات هذه ومن الدراسة، موضوع تناولت التي الدراسات من العديد هناك     
( التي هدفت إلى تقويم فاعلية أداء أعضاء هيئة التدريس في  (2015الجعافرة دراسة

جودة التعليم. تكونت عينة  رجامعة الزرقاء من وجهة نظر طلبتها في ضوء معايي
( طالبة، من طلبة (310( طالب، و (600، منهم من الطلبة (910)الدراسة من 

والرابعة، في الكليات العلمية واإلنسانية. أظهرت نتائج  ،والثالثة ،الثانية :السنوات
، وهو في (3.57)الدراسة أن مستوى تقويم الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس يساوي 

توى المرتفع، وجاءت المتوسطات الحسابية للمجاالت جميعها في المستوى المس
المرتفع باستثناء مجال )تقويم تعلم الطلبة( الذي جاء في المستوى المتوسط، وأشارت 
نتائج الدراسة أيضا  إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير الكلية ولصالح 
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وى الدراسي ولصالح طلبة السنة الثانية، وعدم طلبة الكليات العلمية، ولمتغير المست
 لمتغير الجنس )النوع االجتماعي(.   تعزى إحصائية داللة ذات وجود فروق

 ,Asassfeh, Al-Ebous) والزعبي وخويلة والعبوس عساسفة ةدراس وهدفت 

Khwaileh & Al-Zoubi,2014 )في التدريس هيئة أعضاء أداء تقويم إلى 
( 620) من الدراسة عينة تكونت. الطلبة نظر وجهة من ألردنيةا الحكومية الجامعات

 النحو على أساتذتهم أداء تقويم في الطلبة نظر وجهات تناول وتم وطالبة، طالبا  
 عملية حول الطلبة ومعتقدات لكتروني،اإل التقويم مقابل الورقي التقويم: اآلتي

 نتائج من االستفادة ومدى التقويم، في الطلبة يستخدمها التي والمعايير التدريس،
 معتقدات كانت إذا وفيما جامعاتهم، في المستخدمة التقويم أدوات في هموأراؤ  التقويم،
 الطلبة معظم أن إلى الدراسة نتائج أشارت. والكلية الجنس باختالف تختلف الطلبة

 المعيار وليس البينشخصية العالقات معيار وتبني لكتروني،اإل التقويم يفضلون
 باختالف تختلف ال الطلبة معتقدات أن إلى النتائج أشارت كما التقويم، في اديمياألك

 .الكلية أو الجنس

 تعرف إلى هدفت بدراسة( 2012) والسعايدة والهباه والجعافرة الخرابشة وقام     
 الجامعية عالية األميرة كلية في التدريس هيئة أعضاء أداء تقويم في المؤثرة العوامل
 عينة تكونت. الكلية طالبات نظر وجهة من األردن في التطبيقية بلقاءال بجامعة
( 53) أصل من عوامل( 6) أن إلى الدراسة نتائج أشارت. طالبة( 229) من الدراسة
 بدرجة فقط عاملين( 2)و ،عالية بدرجة( 45)و جدا ، عالية بدرجة تأثيرها كان عامال  

 عالية بدرجة تؤثر جميعها الدراسة االتمج أن إلى الدراسة نتائج أشارت كما. متوسطة
 وجاءت ، الكلية في التدريس هيئة أعضاء ألداء الطالبات تقويم في إحصائيا   ودالة
 المدرس عالقة مجال ثم الشخصية، الصفات مجال) :يأتي كما تأثيرها حسب مرتبة
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 شارتوأ(. الدراسية الواجبات مجال وأخيرا   التدريسية، المهارات فمجال بالطالبات،
 ألداء الكلية طالبات تقييم في إحصائيا   دالة فروق وجود عدم إلى أيضا   الدراسة نتائج

 .الدراسي والمستوى كاديمي،األ القسم :لمتغيري تعزى التدريس هيئة أعضاء
 جامعة في التدريس هيئة أعضاء أداء تقويم إلى( 2012) عزيز دراسة وهدفت     
 من وطالبة طالبا  ( 75) من الدراسة عينة تكونت .لبةالط نظر وجهة من العراقية ديالى
. واإلنسانية العلمية الكليات ومن العراقية، ديالى جامعة في العليا الدراسات طلبة

 المجاالت على ضعيفا   جاء التدريس هيئة أعضاء أداء أن إلى الدراسة نتائج أشارت
 العراق بها يمر يالت االستثنائية الظروف إلى الضعف هذا الباحث وعزى كافة،

 .التدريس هيئة أعضاء أداء على سلبا   انعكس مما ديالى محافظة وخاصة
 الجامعات أساتذة كفاءة معرفة إلى دراسته هدفت فقد (Naser,2011) ناصر أما     

 أعضاء من عينة اختيار تم. والطلبة األساتذة نظر وجهة من التدريس في اإليرانية
 طالب( 600) بلغت الطلبة ومن تدريس، هيئة ضوع( 300) بلغت التدريس هيئة

 إلى الدراسة نتائج أشارت. إيرانية جامعات ثالث في تخرجوا الذين الطلبة من وطالبة
 للجنس تعزى الجامعات أساتذة تدريس مستوى في إحصائية داللة ذات فروق وجود

 التخصص وفي خدمة، األكثر ولصالح الخدمة سنوات عدد وفي الذكور، ولصالح
 التدريس هيئة أعضاء موافقة إلى النتائج أشارت كما. العلمية التخصصات ولصالح

 وتقويم الذاتي، والتقويم النظراء، تقويم: )اآلتية التقويم أساليب استخدام على بشدة
 .ألساتذتهم الطلبة تقويم من بدال  ( اإلداريين
 إلى( Abu-Nair & Rahamneh, 2011) ورحامنة نير أبو دراسة وهدفت      
 البلقاء جامعة في التدريس هيئة أعضاء أداء تصحيح في الطلبة معايير عن الكشف

 نتائج أشارت. وطالبة طالبا  ( 385) من الدراسة عينة تكونت. األردن في التطبيقية
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 كان التطبيقية البلقاء جامعة في التدريس هيئة أعضاء أداء مستوى أن إلى الدراسة
 التي المعايير في إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم ئجالنتا أظهرت كما عاليا ،
 الجنس اختالف من بالرغم التدريس هيئة أعضاء أداء تقييم عند الطلبة عليها اعتمد
 . للطلبة الدراسية والسنة
( بدراسة هدفت إلى تحديد سمات عضو هيئة (2010وقام الجراح والشريفين     

وما إذا كانت تقديراتهم تختلف باختالف جنس  التدريس الفعال من وجهة نظر الطلبة،
 وطالبة ا  طالب (1020)ومستواه التعليمي. تكونت عينة الدراسة من  ،الطالب، وكليته

( طالبة. كشفت نتائج الدراسة (580، و ا  ( طالب(440، منهم من طلبة جامعة اليرموك
أهمها و  ضو هيئة التدريس أهمية عالية،أن طلبة الجامعة يولون جميع سمات ع

السمات الشخصية، تلتها إدارة الصف، وأخيرا  التخطيط والتدريس، كما كشفت النتائج 
تعزى لمتغير الجنس على األداة ككل، وعلى  إحصائية داللة ذات فروق عن وجود

 فروق وجود ُبعد التخطيط والتدريس لصالح اإلناث، في حين لم تكشف النتائج عن
لكلية، وفي ُبعدي إدارة الصف، والسمات الشخصية في األداة ا إحصائية داللة ذات

 تعزى لمتغيري الكلية، والمستوى التعليمي للطالب.
 ضوء في الجامعي األستاذ أداء تقويم بدراسة هدفت إلى( 2008) الجبوري وقام     

 تكونت. العليا الدراسات طلبة نظر وجهة من الشخصية والصفات المهنية الكفايات
 أشارت. العراق في بابل جامعة طلبة من وطالبة طالب( 100) من الدراسة عينة
 الصفات: المجالين على جيدا   كان التدريس هيئة أعضاء أداء أن إلى الدراسة نتائج

 التخطيط: )المجاالت على ضعيفا   األداء كان بينما العلمية، والمادة الشخصية،
 (.اإلنسانية والعالقات والتقويم، التدريس وطرائق للدرس،
 من التدريسية الهيئة أداء تقويم إلى( 2006) النصير دراسة هدفت حين في     
 عينة تكونت. السعودية العربية المملكة في بالرياض التربية كلية طالبات نظر وجهة
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 التدريس هيئة أعضاء أداء أن إلى الدراسة نتائج أشارت. طالبة( 265) من الدراسة
 دال أثر وجود عدم إلى النتائج أشارت كما ،التميز درجة إلى يصل لم لكنه جيد

 .األكاديمي والقسم الدراسي، المستوى: لمتغيري إحصائيا  
 هيئة أعضاء أداء تقويم إلى هدفت دراسة( Cambell,2005) كامبل وأجرت     

 في أنفسهم الطلبة نظر وجهة من الطلبة تحصيل تقويم وأساليب التعليمي التدريس
من ( 302) من الدراسة عينة تكونت. األمريكية فلوريدا اليةو  في مجتمع كليات خمس

 أعضاء أداء لتقويم إيجابي أثر وجود إلى الدراسة نتائج أشارت. الطالباتو  الطالب
 البيئة وتحسين التدريس، طرق تنوع في وخصوصا   طلبتهم، قبل من التدريس هيئة

 .التعلمية التعليمية
 الواقعي األكاديمي األداء تعرف إلى( 2005) واليحيوي غنيم دراسة وهدفت     

 نظر وجهة من السعودية في العزيز عبد الملك جامعة في الجامعي لألستاذ والمأمول
 المدرس وعالقة الشخصية، والصفات التدريس، في المهارة: مجاالت في الطلبة

 نةعي تكونت. واالختبارات والواجبات، الدراسي، المقرر تدريس خطة وتنظيم بالطلبة،
 جامعة في والرابعة ،الثالثة :السنتين طلبة من وطالبة طالبا  ( 1554) من الدراسة
 يؤدي الجامعي األستاذ أن إلى الدراسة نتائج أشارت. بالسعودية العزيز عبد الملك
 كما عالية، بدرجة دوره يؤدي أن منه المأمول كان حين في متوسطة، بدرجة دوره

 األداء في الطلبة آراء بين إحصائية داللة ذات وقفر  وجود عدم إلى النتائج أشارت
 .الدراسي والمستوى الجنس،: لمتغيري تبعا   الجامعة ألستاذ والمأمول الواقعي األكاديمي

 : يأتي ما السابقة الدراسات من نستنتج أن يمكن وهكذا
  لتدريس.السابقة أهمية تقويم الطلبة ألداء أعضاء هيئة ا الدراسات أكدت جميع -

 هيئة عضو اءألد بالنسبة بحثتها التي المجاالت في السابقة الدراسات تباينت -
الجامعات. في التدريس  
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ناث(، باستثناء دراسةالدراسات عينات من الطلب استخدمت -  :ة )ذكور، وا 
2012 )الخرابشة وآخرون، )النصير،  دراسة(، و  (2006  حيث استخدمتا عينتين، 

 من الطالبات فقط.

ئج الدراسات السابقة حول مستوى أداء عضو هيئة التدريس، فبعضها تباينت نتا -
 (، وبعضهاAbu Nair&Rahamneh,2011) و (،2015)الجعافرة،عاليا   جاء
، 2005)، )غنيم واليحيوي، 2006)(، ) النصير، 2008متوسطا  )الجبوري،  كان
 .2012))عزيز، ها أشار إلى أنه ضعيفبعضو 

عن وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى  كشفت نتائج  بعض الدراسات -
في حين لم  ،2010)( و )الجراح والشريفين، (Naser,2011 لمتغير الجنس: 

 ،2015) ذات داللة تعزى لمتغير الجنس: )الجعافرة، ا  تظهر غالبية الدراسات فروق
(، و )غنيم Abu Nair&Rahamneh,2011(، و )(Asassfeh,et.al.,2014 و

 . 2005)واليحوي، 

لمتغير  تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عن الدراسات بعض نتائج كشفت -
 بعض (، في حين أظهرت نتائج(Naser,2011، و2015)، الجعافرة)الكلية: 

)الخرابشة وآخرون،  (، و(Asassfeh,et.al.,2014 الدراسات عكس ذلك:
  (.2006، و )النصير، 2010) والشريفين، الجراح) (، و2012

لمتغير  تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عن نتيجة دراسة واحدة كشفت -
 ا  فروق الدراسات غالبية تظهر لم حين ، في2015)المستوى الدراسي: )الجعافرة، 

(، و 2012لمتغير المستوى الدراسي: )الخرابشة وآخرون،  تعزى داللة ذات
((Abu Nair&Rahamneh,2011  ،النصير، و  ،2010)و )الجراح والشريفين(

 (.2005، و )غنيم واليحوي، 2006)

الب، لم تبحث أي دراسة من الدراسات السابقة متغير المعدل التراكمي للط -
  هذا المتغير. ببحثوتنفرد الدراسة الحالية 

 :الدراسة مشكلة
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يعد تقويم الطلبة ألساتذتهم من األساليب األكثر استخداما  في تقويم عمل أعضاء      
ألنه يشكل أكثر  ؛ 2009)يس، ومهاراتهم المهنية والفنية )الجنابي،هيئة التدر 

المحددات التقويمية أهمية في الحكم على مدى كفاءة العملية التعليمية التعلمية التي 
تنعكس على جودة التعليم العالي، وبالرغم من هذه األهمية، فإن هذا الموضوع لم ينل 

من وجهة نظر الطلبة الذين يمثلون محور  االهتمام المطلوب من الباحثين، وبخاصة
بحكم تخصصه في اإلرشاد النفسي، وطبيعة  - العملية التربوية، وقد الحظ الباحث
مستوى  ضعفأن بعض الطلبة يشكون من  - عمله كعميد لكلية العلوم التربوية

على في تفهم الطلبة ومشكالتهم، أو تدني قدرة بعضهم  هيئة التدريسبعض أعضاء 
، للطلبة أوراق االمتحانات أو رفض بعضهم إعادة لطلبة وتوصيل المعلومات،ضبط ا

 الطلبة تسجيل بعض مساقاتهم مع هؤالء المدرسين. عدد منمما أدى إلى رفض 
ولما كانت مكانة الجامعة وسمعتها كمؤسسة تعليمية ترتبط بمكانة أساتذتها      

حديث تهتم بتأهيل أساتذة ومستواهم األكاديمي، فقد بدأت الدول في العصر ال
الجامعات وتقويم أدائهم في مجاالت عديدة ال سيما في مجال التدريس 

Maria,2009) لذلك فإن توافر الكفاءات في الجامعات أصبح ضرورة، مما جعل ،)
الحاجة ملحة لتحديد مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس في الجامعات من وجهة نظر 

 :يناآلتي السؤالين عن باإلجابة وذلك يرات،الطلبة في ضوء عدد من المتغ
 لية منجامعة إربد األه في التدريس هيئة أعضاء تقويم أداء ما مستوى )درجة( -1

الطلبة؟ نظر وجهة  

 يهل هناك فروق ذات داللة إحصائية في درجة تقويم أداء األستاذ الجامع -2
 عدلوالم دراسي،ال والكلية، والمستوى الجنس،) المتغيرات اآلتية: إلى تعزى

  ؟(التراكمي

 ف الدراسة:هد
 :سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف اآلتي
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 من ةجامعة إربد األهلي في التدريس هيئة أعضاء أداء تعرف مستوى )درجة( -
 والمعدل ي،الدراس والمستوى والكلية، الجنس،)تبعا  لمتغيرات:  الطلبة نظر وجهة

. (التراكمي  
 :الدراسة أهمية

 تطبيقي، عملي والثاني نظري، األول: جانبين من الدراسة هذه أهمية تنبع 
 :أن منها يتوقع الدراسة فإن النظرية األهمية حيث فمن

 جامعة في التدريس هيئة أعضاء أداء عن الواقع الفعلي لمستوى الكشف في تساهم -
 .الطلبة نظر وجهة من األهلية إربد

 الجامعة في التدريس هيئة أعضاء داءأ مستوى بين العالقة معرفة في تساهم -
 والمعدل الدراسي، والمستوى ، والكلية، الجنس،)ومجموعة من المتغيرات: 

 التدريس، هيئة أعضاء أداء تشخيص حاالت مستوى على يساعد مما ، (التراكمي
 لتحسين مستواهم. فاعلية األكثر البرامج ووضع

 :يتوقع منها أنالدراسة  هذه فإن العملية األهمية حيث من أما
التي  عي،تقويم مستوى كفاءة األستاذ الجام وهو مهم جانب على الضوء تلقي -

عليم العالي(، السياسة التعليمية للجامعات )وزارة الت ال بد أن يتعرف عليها راسمو
حديات وخصوصا  في ظل العصر الحديث الذي نعيش فيه، وما يتضمنه من ت

ذا ما علمنا أن تقدمومشكالت يواجهها األردن كغيره م الدول  ن الدول العربية، وا 
 ساعد راسميي، فإن هذه الدراسة ستوالمجتمعات يرتكز على كفاءة التعليم الجامع

وض بمستوى سياسة التعليم الجامعي على اقتراح البرامج واألساليب الفعالة للنه
 أداء أعضاء هيئة التدريس. 

القوة لتعزيزها،  ية في الجامعة بجوانبتبصير المسؤولين وأعضاء الهيئة التدريس -
ادرين وجوانب الضعف لمعالجتها، حيث ازدادت الحاجة إلى مدرسين جامعيين ق

الطلبة مع عاملوالت كيفية التعليم في مناسبة أساليب واستراتيجيات إتباععلى  . 
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قياس  مجال في لتطبيقها والثبات الصدق من مقبولة بدرجة تتمتع توفر أداة -
.الحقة دراسات في والستخدامها ستاذ الجامعي،أداء األ  

 :يأتي بما الحالية الدراسة نتائج تتحدد :الدراسة محددات
سيكومترية خصائص من به تتمتع المستخدمة وما األداة طبيعة -1 . 

 إربد جامعة طلبة على الدراسة هذه أجريت حيث المستخدمة العينة -2
 على للتعميم صالحة ستكون الدراسة هذه نتائج فإن لذا األردن، في األهلية

 .فقط له المماثلة والمجتمعات اإلحصائي مجتمعها

 الفصل) الدراسة عينة أفراد من البيانات فيها جمعت التي الزمنية الفترة -3
 (.2016-2015) الجامعي العام من األول

 بالتعريفات الدراسة في الواردة والمصطلحات المفاهيم دالالت تنحصر -4
 .فيها المحددة والمفاهيمية ئيةاإلجرا

  :واإلجرائية التعريفات المفاهيمية
األفراد الذين يتولون مهمة التدريس في جامعة إربد األهلية،  :أعضاء هيئة التدريس

أستاذ مساعد خالل  أكانوا برتبة أستاذ، أم أستاذ مشارك، أمذكورا  كانوا أم إناثا ، سواء 
 (.(2016-2015العام الجامعي 

بأنه إصدار الحكم على سلوكيات  2005) عرفه )الغنيم واليحيوي، يم األداء:تقو 
اخل قاعة التدريس من حيث إدارته الفصل، عضو هيئة التدريس، وما يقوم به د

فرة فيه، وقدرته على طرح اأساليب التقويم، وكفايات الشرح والتدريس المتو واستخدامه 
عرف الباحث تقويم األداء لألستاذ الجامعي األسئلة والمناقشة داخل قاعة التدريس. وي

بأنه مستوى أداء عضو هيئة التدريس في جامعة إربد األهلية على أداة مستوى  إجرائيا  
الل الفصل األداء الجامعي، من وجهة نظر الطلبة، والذي تم توزيعه على الطلبة خ

 . (2016-2015) األول من العام الجامعي
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األهلية المسجلين للفصل الدراسي  إربد ميع طلبة جامعةج طلبة جامعة إربد األهلية:
أكانوا في ، لدى دائرة القبول والتسجيل، سواء (2016-2015)األول من العام الدراسي 

 الرابعة.    الثة، أمالث السنة األولى، أم الثانية، أم
 منهجية الدراسة ومتغيراتها:

 مستوى خاللها الكشف عنتحليلية تم من  الدراسة الحالية دراسة وصفية تعد 
 تدريس من وجهة نظر الطلبة تبعا  للمتغيرات اآلتية: العضو هيئة  أداء

 .(ذكر، وأنثى)الجنس: وله مستويان هما:  -1

نسانية)الكلية: ولها مستويان هما:  -2  .(علمية، وا 

سنة أولى وثانية، وسنة ثالثة )المستوى الدراسي: وله مستويان هما:  -3
 .(ورابعة

أقل  -68 (، )68)أقل من): ل التراكمي: وله أربعة مستويات هيلمعدا -4
 .(فأكثر( 84(، )84أقل من -76(، )76من

 المسجلين األهلية إربد جامعة طلبة الدراسة من جميع مجتمع تكون :الدراسة مجتمع
 عددهم والبالغ ،(2016-2015) الجامعي العام من األول لفصل الدراسيا خالل

جميع أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة ومن  طالبة،و  طالبا  ( 3068)
 جامعة) والتسجيل القبول دائرة إحصائيات حسب ا ،(عضو 80الدكتوراه والبالغ عددهم )

 (.2015األهلية، إربد
 طريقةالب اختيارهم وطالبة، تم طالبا  ( 1545)من  الدراسة عينة تكونت :الدراسة عينة

قاموا  الدراسة، من مجتمع( 50)% نسبته أكثر من ما ويمثلون ،المتيسرة عشوائيةال
العاشرة إلى من الساعة  في الجامعة تدريس يحاضرون هيئة عضو( 43)بتقويم 

 أفراد توزيع( 1) الجدول ، ويوضحالساعة الحادية عشرة أيام األحد والثالثاء والخميس
 .الديموغرافية هامتغيرات حسب الدراسة عينة

 الديموغرافية المتغيرات حسب الدراسة عينة دأفرا (: توزيع1) جدول
 النسبة المئوية التكرار الفئة المتغيرات
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 الجنس
 65.0 1005 ذكر
 35.0 540 أنثى

 100.0 1545 المجموع

 الكلية
 49.7 768 علمية
 50.3 777 إنسانية

 100.0 1545 المجموع

 المستوى الدراسي
 53.8 831 أولى أو ثانية
 46.2 714 عةثالثة أو راب
 100.0 1545 المجموع

 المعدل التراكمي

 25.4 393 68أقل من 
 39.9 615 76أقل من  -68
 22.9 354 84أقل من  – 76

 11.8 183 فأكثر 84
 100.0 1545 المجموع

  

 على ستة توزعت عبارة، (59)تكونت أداة الدراسة بصورتها األولية من  :الدراسة أداة
عداد للمحاضرة وتنفيذها، والعالقة اإلنسانية بين الطالب واألستاذ، اإل: )هي مجاالت

 (.والشخصية، والتمكن العلمي والمهني، وأساليب التعزيز والحفز، واألنشطة والتقويم
الصدق  أداة التقويم ألعضاء هيئة التدريس تم إجراء وللتحقق من دالالت صدق

 :يأتيكما الظاهري وصدق البناء 
 هري لألداة:أ( الصدق الظا

 صورتها في عرضها طريق عن لألداة الظاهري الصدق من التحقق تم 
 والقياس النفس، وعلم النفسي، اإلرشاد في متخصصين محكمين عشرة على األولية

 إبداء إليهم والهاشمية، وطلب وجدارا، واليرموك، األهلية، إربد: جامعات من والتقويم،
 تعديالت أية واقتراح القائمة، فقرات من رةفق كل ومواءمة صالحية مدى في الرأي
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من أصل  إحدى عشرة عبارة (11) حذف إلى اإلجراء هذا أدى وقد مناسبة، يرونها
 القائمة فقرات على المحكمين بين االتفاق نسبة . وبلغت( تسع وخمسين عبارة(59
األداة  الفقرة، واستقرت لقبول معيارا   أكثر أو محكمين ثمانية اتفاق واعتمد ،(80)%

 ( عبارة.(48بصورتها النهائية على 
 :البناء صدق مؤشرات( ب

تطبيق  تم   بغرض استخراج مؤشرات الصدق لجميع عبارات أداة الدراسة،
( طالبا  وطالبة من مجتمع الدراسة ومن 50األداة على عينة استطالعية مكونة من )

عبارة والمجال كل ن بي بيرسون معامالت ارتباطخارج العينة األصلية، وتم حساب 
 ( يوضح ذلك.2واألداة ككل، والجدول ) الذي تنتمي إليه

أداء األستاذ الجامعي من  تقويم(: معامالت االرتباط بين عبارات جميع مجاالت أداة 2جدول)
 واألداة ككلوجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات 

رقم 
 الفقرة

  ت مجال بعد اإلعدادعبارامعامل االرتباط بين 
للمحاضرة وتنفيذها ) تنظيم البيئة الصفية( والمجال 

 ككل داةنفسه واأل

مجال بعد العالقة  عباراتمعامل االرتباط بين 
اإلنسانية بين الطالب واألستاذ الجامعي والمجال 

 ككل داةنفسه واأل

االرتباط مع المجال  
االرتباط مع المجال  ككل داةاالرتباط مع األ نفسه

 ككل داةمع األاالرتباط  نفسه

1 0.527** 0.410** 0.587** 0.487** 
2 0.523** 0.427** 0.688** 0.620** 
3 0.480** 0.363** 0.735** 0.665** 
4 0.607** 0.487** 0.742** 0.687** 
5 0.697** 0.635** 0.712** 0.640** 
6 0.604** 0.563** 0.712** 0.670** 
7 0.701** 0.606** 0.613** 0.315** 

ارتباط المجال مع  **0.527 **0.638 8
 **0.806 داةاأل

9 0.682** 0.583**  10 0.660** 0.549** 
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11 0.672** 0.629** 
 **0.855 داةارتباط المجال مع األ

مجال بعد الشخصية  عباراتمعامل االرتباط بين  
 ككل داةوالمجال نفسه واأل

لتمكن مجال بعد ا عباراتمعامل االرتباط بين 
 ككل داةالعلمي والمهني والمجال نفسه واأل

االرتباط مع المجال  
االرتباط مع المجال  ككل داةاالرتباط مع األ نفسه

 ككل داةاالرتباط مع األ نفسه

1 0.763** 0.699** 0.745** 0.692** 
2 0.619** 0.496** 0.737** 0.628** 
3 0.766** 0.694** 0.764** 0.698** 
4 0.766** 0.684** 0.760** 0.660** 
5 0.789** 0.736** 0.774** 0.647** 
6 0.786** 0.700** 0.689** 0.548** 
7 0.707** 0.571** 0.760** 0.635** 

ارتباط المجال مع  **0.882 داةارتباط المجال مع األ
 **0.861 داةاأل

مجال بعد أساليب التعزيز  عباراتمعامل االرتباط بين  
 ككل داةالمجال نفسه واألوالحفز و 

مجال بعد األنشطة  عباراتمعامل االرتباط بين 
 ككل داةوالتقويم والمجال نفسه واأل

االرتباط مع المجال  
االرتباط مع المجال  ككل داةاالرتباط مع األ نفسه

 ككل داةاالرتباط مع األ نفسه

1 0.755** 0.667** 0.698** 0.578** 
2 0.744** 0.662** 0.725** 0.636** 
3 0.805** 0.772** 0.702** 0.676** 
4 0.795** 0.711** 0.606** 0.467** 
5 0.787** 0.678** 0.685** 0.606** 
6 0.767** 0.699** 0.725** 0.615** 
7 0.756** 0.675** 0.715** 0.592** 
8 0.787** 0.725** 0.752** 0.660** 

تباط المجال مع ار  **0.903 داةارتباط المجال مع األ
 **0.861 داةاأل

  (α ≤ 0.05)دالة عند مستوى الداللة و  *معامالت ارتباط مقبولة 
 (α ≤ 0.01)دالة عند مستوى الداللة و  ** معامالت ارتباط مقبولة 
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جميررررررررع  عبررررررررارات ( أن معررررررررامالت االرتبرررررررراط بررررررررين2يظهررررررررر مررررررررن الجرررررررردول )
للمجرررررراالت ككررررررل لبررررررة أداء األسررررررتاذ الجررررررامعي مررررررن وجهررررررة نظررررررر الط تقررررررويممجرررررراالت 

(، وجميعهررررررررررا دالررررررررررة 0.30ومررررررررررع األداة ككررررررررررل أكثررررررررررر مررررررررررن )(, 0.40) تزيررررررررررد علررررررررررى
(، وهررررررذا يرررررردل علررررررى وجررررررود ارتبرررررراط قرررررروي 0.05α≥إحصررررررائيا  عنررررررد مسررررررتوى الداللررررررة )

برررررين عبرررررارات كرررررل مجرررررال والمجرررررال نفسررررره, وبرررررين عبرررررارات كرررررل مجرررررال واألداة ككرررررل، 
 راسة.وجميعها معامالت ارتباط مقبولة ألغراض تطبيق الد

 :ثبات أداة الدراسةثانيا : دالالت 
 ،ناأسبوع مدته بفارق زمني ،داة تم تطبيقها مرتيناألالتأكد من ثبات  هدفب

 طالبا  وطالبة من طلبة جامعة إربد األهلية,( 50من ) ةعلى عينة استطالعية مكون
ارتباط بيرسون بين  تتم اختيارهم من خارج العينة األصلية, وتم حساب معامال

كما تم تطبيق معادلة  ( يوضح ذلك.3الجدول )و التطبيقين الستخراج ثبات اإلعادة, 
( 3ثبات األداة )كرونباخ ألفا( على جميع مجاالت الدراسة واألداة ككل, والجدول )

 يوضح ذلك.
 معامالت كرونباخ ألفا الخاصة بمجاالت الدراسة واألداة ككل (:3الجدول )

 المجال الرقم
عدد 

 العبارات
عامل كرونباخ م

 ألفا
معامل ثبات 

 اإلعادة
 0.85 0.84 11 اإلعداد  للمحاضرة وتنفيذها ) تنظيم البيئة الصفية( مجال 1
 0.76 0.75 7 العالقة اإلنسانية بين الطالب واألستاذ الجامعي مجال 2
 0.87 0.86 7 الشخصية مجال 3
 0.88 0.87 7 التمكن العلمي والمهني مجال 4
 0.91 0.90 8 يب التعزيز والحفزأسال مجال 5
 0.86 0.85 8 األنشطة والتقويم مجال 6

 0.97 0.96 48 أداء األستاذ الجامعي من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات تقويم أداة

أداء األستاذ  تقويم لمجاالت ( أن معامالت كرونباخ ألفا3يظهر من الجدول )
(، وبلغ معامل كرونباخ 0.90-0.75ت بين )تراوح وجهة نظر الطلبةمن  الجامعي

 د(, حيث يع0.96الجامعي من وجهة نظر الطلبة ككل ) أداء األستاذ لتقويمألفا 
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 (. مما يعني أن هناك تناسقا  0.70) لىإذا زاد ع معامل الثبات )كرونباخ ألفا( مقبوال  
 لفقرات األداة المستخدمة. مقبوال   داخليا  

أداء األستاذ الجامعي من  تقويملمجاالت اإلعادة كما تراوحت معامالت ثبات 
 ،(0.97ككل ) ثبات اإلعادة(، وبلغ معامل 0.91-0.76) بين الطلبة وجهة نظر

 وجميع معامالت ثبات اإلعادة مقبولة ألغراض الدراسة.
 :التدريس هيئة أعضاء تقويم أداة تصحيح 

دم الباحث مقياس ، حيث استخعبارة( 48بصورتها النهائية من ) داةتكونت األ
 قيمرررة بإعطررراء وذلرررك ج الخماسررري بهررردف قيررراس آراء أفرررراد عينرررة الدراسرررة,يليكررررت للتررردر 

 ال أوافق(, 3) محايد(, 4) أوافق(, 5) أوافق بشدة: كاآلتي البدائل من بديل لكل رقمية
للحكرم علرى المتوسرطات  تياآل دريج(, كما تم االعتماد على الت1) ال أوافق بشدة(, 2)

     (:2013)الحراحشة، الحسابية
 .( مستوى كفاءة منخفضة(2.33أقل من  -
 متوسطة.مستوى كفاءة  (3.66 -2.34)من  -
   .مرتفعةمستوى كفاءة  (5.00 - 3.67)من  -

  :اإلحصائية المعالجات
من خالل  تيةخدام المعالجات اإلحصائية اآللإلجابة عن أسئلة الدراسة تم است

 : (SPSS) للعلوم االجتماعية اإلحصائية ةامج الرزمبرن
، ألفراد عينة الدراسة لديموغرافيةا والنسب المئوية للمتغيرات التكرارات -

مجاالت  عبارات لىع تقديراتهمية واالنحرافات المعيارية لالمتوسطات الحسابو 
 One- Sample)" للعينات المنفردة tاختبار "و  ،والمجاالت ككل أداة الدراسة

t.Test)،  الرباعي تحليل التباينو (4-way-ANOVA). 
 :ومناقشتها الدراسة نتائج
 : األول بالسؤال المتعلقة النتائج
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 من األهلية إربد جامعة في التدريس هيئة أعضاء أداء تقويم مستوى ما  -1
 الطلبة؟ نظر وجهة

لمعيارية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا ،لإلجابة عن هذا السؤال 
 لجميع المجاالت كما يأتي:

 (الصفية البيئة تنظيم) وتنفيذها اإلعداد للمحاضرة المجال األول:
 اإلعداد  "مجال  عبارات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل4الجدول )

 (1545والمجال ككل )ن= "(الصفية البيئة )تنظيم  وتنفيذها للمحاضرة
ط المتوس عبارةال الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 درجة الرتبة المعياري

 األداء

يزود المحاضر الطلبة بخطة تدريس المساق في بداية الفصل  1
 مرتفعة 2 0.95 4.27 الدراسي. )المحتوى واألهداف والمراجع(

 مرتفعة 3 0.94 4.13 يحرص المحاضر على دخول المحاضرات في الوقت المحدد 2
 مرتفعة 1 0.92 4.29 ياب بشكل منتظميرصد المحاضر الحضور والغ 3

يبرز المحاضر النقاط المهمة في المحاضرة بكتابتها على  4
 مرتفعة 7 1.16 3.76 السبورة

 مرتفعة 5 1.02 3.87 يحرص أن تكون أفكاره أثناء المحاضرة متسلسلة بشكل منطقي 5
 متوسطة 11 1.27 3.28 يستخدم وسائل وتقنيات تعلم حديثة أثناء تدريس المساق 6
 مرتفعة 7 1.15 3.76 يحرص على  إثارة انتباه الطلبة بأكثر من طريقة 7
 متوسطة 9 1.15 3.50 يسود المحاضرة  جو من الديمقراطية 8
 مرتفعة 4 1.05 4.06 يعطي أمثلة توضيحية أثناء المحاضرات 9
 متوسطة 10 1.32 3.30 أشعر أن وقت محاضرته يمر بسرعة 10
 مرتفعة 6 1.08 3.86 رته ذات فائدة ومعنى للطلبةمحاض تّعد 11
 مرتفعة - 0.68 3.82 ككل" اإلعداد  للمحاضرة وتنفيذها ) تنظيم البيئة الصفية( مجال"

 
اإلعداد   "مجال  عبارات( أن المتوسطات الحسابية ل4الجدول ) بيني

انحراف وب (4.29-3.28تراوحت بين ) تنظيم البيئة الصفية()للمحاضرة وتنفيذها 
 :( والتي تنص على3رقم ) عبارةكان أعالها للو ، (0.92-1.32)معياري تراوح بين 

وبدرجة  (4.29"يرصد المحاضر الحضور والغياب بشكل منتظم" بمتوسط حسابي )
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"يزود المحاضر الطلبة بخطة تدريس  :( والتي تنص على1رقم ) عبارةها الت، تلمرتفعة
المحتوى واألهداف والمراجع(" بمتوسط حسابي المساق في بداية الفصل الدراسي )

د إدارة الجامعة والعمداء ورؤساء وربما يعود السبب إلى تأكي ,مرتفعة( وبدرجة 4.27)
األقسام على االلتزام بتعليمات الدراسة وخاصة حضور الطلبة للمحاضرات، وعدم 

كبير بين التهاون في ذلك من أجل الحفاظ على سمعة الجامعة،  وبسبب التنافس ال
 .ولية حصر غياب طلبتهل المحاضر مسؤ يتحمالجامعات الخاصة المحيطة بها، و 

( والتي تنص على "يستخدم وسائل وتقنيات 6رقم ) عبارةال جاءت وبالمرتبة األخيرة
وتبدو  ,متوسطةوبدرجة  (3.28تعلم حديثة أثناء تدريس المساق" بمتوسط حسابي )

في معظم الغرف  والتقنياتر هذه الوسائل هذه النتيجة منطقية بسبب عدم تواف
اإلعداد  للمحاضرة وتنفيذها ) تنظيم البيئة  وبلغ المتوسط الحسابي لمجال " الصفية.
 .مرتفعة( وبدرجة 3.82" ككل )الصفية(
 واألستاذ الجامعي الطالب بين اإلنسانية العالقة الثاني:المجال 

 العالقة "مجال  عباراتالمعيارية ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 5الجدول )
 (1545والمجال ككل )ن= "واألستاذ الجامعي الطالب بين اإلنسانية

المتوسط  عبارةال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 4 1.11 3.77 يمكن التواصل معه بسهولة 1
 ةمرتفع 3 1.06 3.81 يعطي الطلبة فرصة للتعبير عن أنفسهم 2
 مرتفعة 1 1.16 3.90 يعامل الطلبة باحترام ويشعرهم بإنسانيتهم 3
 متوسطة 5 1.19 3.65 يتفهم مشكالت الطلبة وحاجاتهم 4
 متوسطة 7 1.16 3.54 يتفهم خصائص المرحلة العمرية التي يعيشها طلبته 5
 متوسطة 6 1.27 3.64 يعدل بين الطلبة 6
 مرتفعة 2 2.66 3.89 ج القاعةيعطي فرصة للطلبة لاللتقاء به خار  7

 مرتفعة - 0.93 3.74 العالقة اإلنسانية بين الطالب واألستاذ الجامعي" ككل مجال"
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 العالقة "مجال  عبارات( أن المتوسطات الحسابية ل5يظهر من الجدول )
وبانحراف  (3.90-3.54تراوحت بين ) "واألستاذ الجامعي الطالب بين اإلنسانية

 :على ( والتي تنص3رقم ) عبارة، كان أعالها لل(1.06-2.66)ين معياري تراوح ب
، مرتفعةوبدرجة  (3.90"يعامل الطلبة باحترام ويشعرهم بإنسانيتهم" بمتوسط حسابي )

"يعطي فرصة للطلبة لاللتقاء به  خارج  :( والتي تنص على7رقم ) عبارةها التتل
لممكن عزو هذه النتيجة إلى ومن ا, مرتفعة( وبدرجة 3.89القاعة" بمتوسط حسابي )

، مما أكسبهم اإلعداد الجيد للمحاضرين، حيث عمل معظمهم سابقا  في سلك التدريس
، ومن الممكن أيضا  عزو هذه النتيجة إلى محاولة أعضاء واالحترام الخبرة في التعامل

هيئة التدريس في الجامعات الخاصة إظهار سلوكات متميزة في التعامل مع الطلبة 
( 5رقم ) عبارةال جاءت وبالمرتبة األخيرة جل تجديد عقودهم للسنوات الالحقة.من أ

والتي تنص على "يتفهم خصائص المرحلة العمرية التي يعيشها طلبته" بمتوسط 
وربما تعود هذه النتيجة إلى اهتمام المحاضرين , متوسطةوبدرجة  (3.54حسابي )

وبلغ المرحلة العمرية ومشكالتها. بدرجة كبيرة بالتدريس، وبدرجة متوسطة بخصائص 
" ككل واألستاذ الجامعي الطالب بين اإلنسانية العالقة المتوسط الحسابي لمجال "

 .مرتفعة( وبدرجة 3.74)
 
 

 الشخصية الثالث:المجال 
 "الشخصية "مجال  عبارات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل6الجدول )

 (1545والمجال ككل )ن=

المتوسط  عبارةال مالرق
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري
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 مرتفعة 6 1.08 3.80 أشعر بالراحة أثناء وجوده في القاعة 1
 مرتفعة 2 0.90 4.09 يظهر أمام طلبته بهندام الئق ومرتب 2
 مرتفعة 7 1.16 3.70 يتميز باتزانه وبعده عن االنفعال 3
 مرتفعة 1 0.95 4.17 يتحمل المسؤولية تجاه عمله 4
 مرتفعة 3 1.06 3.96 يحترم أفكار الطلبة ويوجهها 5
 مرتفعة 4 1.04 3.94 يتمتع بالقدرة على حسن اإلصغاء للطلبة 6
 مرتفعة 5 1.13 3.89 تتسم شخصيته بدماثة الخلق 7

 مرتفعة - 0.78 3.94 الشخصية" ككل مجال"
 

 "الشخصية "مجال  باراتع( أن المتوسطات الحسابية ل6يظهر من الجدول )
، كان (0.90-1.16)وبانحراف معياري تراوح بين  (4.17-3.70تراوحت بين )

"يتحمل المسؤولية تجاه عمله" بمتوسط  :( والتي تنص على4رقم ) عبارةأعالها لل
"يظهر أمام  :( والتي تنص على2رقم ) عبارةها الت، تلمرتفعةوبدرجة  (4.17حسابي )

وربما يعود , مرتفعة( وبدرجة 4.09مرتب" بمتوسط حسابي )طلبته بهندام الئق و 
إثبات الوجود وتجديد العقود السنوية ألنهم يعملون في  السبب إلى محاولة األساتذة

"يتميز  :( والتي تنص على3رقم ) عبارةال جاءت وبالمرتبة األخيرةجامعة خاصة. 
وربما يعود , مرتفعةوبدرجة  (3.70باتزانه وبعده عن االنفعال" بمتوسط حسابي )

السبب إلى كثرة األعمال واألعباء الملقاة على عاتق المحاضر الجامعي في الجامعات 
 .مرتفعة( وبدرجة 3.94" ككل )الشخصية وبلغ المتوسط الحسابي لمجال "الخاصة. 

 والمهني العلمي التمكن الرابع:المجال 
 العلمي التمكن "مجال  عباراتة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري7الجدول )

 (1545والمجال ككل )ن= "والمهني
المتوسط  عبارةال الرقم

 الحسابي
االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

 مرتفعة 1 1.03 4.05 يبدو متمكنا  من مادته العلمية ومسيطرا  عليها 1
 مرتفعة 2 0.97 3.95 ينتظم طلبته وينضبطون أثناء المحاضرة نظرا  لكفاءته العالية 2
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 مرتفعة 5 1.09 3.78 يراعي المستجدات العلمية أثناء شرحه 3
 مرتفعة 3 1.03 3.88 لديه معرفة جيدة بالمجاالت المرتبطة بما يقوم بتدريسه لطلبته 4
 مرتفعة 4 1.05 3.83 يتناول موضوعات المقرر ويغطيها بشكل جيد 5
 مرتفعة 7 1.15 3.76 اهيمينتقل من السهل إلى الصعب أثناء شرحه للمف 6
 مرتفعة 6 1.13 3.77 يعمل على نشر الثقافة العامة والتخصصية بين طلبته 7

 مرتفعة - 0.79 3.86 التمكن العلمي والمهني" ككل مجال"

 التمكن"مجال  عبارات( أن المتوسطات الحسابية ل7يظهر من الجدول )
-1.15)ف معياري تراوح بين وبانحرا (4.05-3.76تراوحت بين ) "والمهني العلمي
"يبدو متمكنا  من مادته  :( والتي تنص على1رقم ) عبارةكان أعالها لل ،(0.97

رقم  عبارةها الت، تلمرتفعةوبدرجة  (4.05العلمية ومسيطرا  عليها" بمتوسط حسابي )
( والتي تنص على "ينتظم طلبته وينضبطون أثناء المحاضرة نظرا  لكفاءته العالية" 2)

ومن الممكن عزو هذه النتيجة إلى امتالك , مرتفعة( وبدرجة 3.95سط حسابي )بمتو 
المحاضرين وسائل اإلدارة الصفية وأساليبها، وكيفية تقديم المادة التعليمية كونهم عملوا 
سابقا  في سلك التدريس، ومن الممكن أيضا  عزو هذه النتيجة إلى أن األستاذ الجامعي 

أن يثبت وجوده في الجامعة فيجتهد على نفسه من  في الجامعات الخاصة يحاول
رقم  عبارةال جاءت وبالمرتبة األخيرةالناحية العلمية للحفاظ على مكان له في الجامعة. 

( والتي تنص على "ينتقل من السهل إلى الصعب أثناء شرحه للمفاهيم" بمتوسط 6)
الت معظم الطلبة وربما يعود السبب إلى تدني معد, مرتفعةوبدرجة  (3.76حسابي )

في الثانوية العامة، مما خفض من مستوى فهمهم للمادة التعليمية، وبالتالي شعورهم 
وبلغ المتوسط بأن المحاضر ال ينتقل من السهل إلى الصعب أثناء شرحه للمفاهيم. 

 .مرتفعة( وبدرجة 3.86" ككل )والمهني العلمي التمكن الحسابي لمجال "
 والحفز تعزيزال أساليب الخامس:المجال 

 التعزيز أساليب "مجال  عبارات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل8الجدول )
 (1545والمجال ككل )ن= "والحفز
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المتوسط  عبارةال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

1 
يشجع الطلبة على التفكير والبحث عن إجابات األسئلة التي 

 يطرحها
 مرتفعة 1 1.10 3.99

2 
يتعامل بإيجابية مع مداخالت الطلبة حتى لو كانت غير 

 صحيحة
 مرتفعة 4 1.07 3.81

 مرتفعة 6 1.17 3.80 أسلوب تدريسه يشجع الطلبة على االستمرار في التعلم 3
 مرتفعة 2 1.09 3.85 يمتدح اإلنجازات المميزة من طلبته ويحمسهم للمزيد منها 4
 مرتفعة 4 1.10 3.81 .شخصية الطالب العلميةيحرص على إبراز  5
 مرتفعة 3 1.09 3.83 يحث الطلبة على الصبر والمثابرة 6
 مرتفعة 8 1.11 3.77 يوجه الطلبة نحو االقتداء بالنماذج المتميزة من المدرسين 7
 مرتفعة 7 1.13 3.78 يحفز الطلبة على االستمرار في التعلم كلما ضعفت عزيمتهم 8

 مرتفعة - 0.86 3.83 اليب التعزيز والحفز" ككلأس مجال"
 

 أساليب"ت مجال عبارا( أن المتوسطات الحسابية ل8يظهر من الجدول )
-1.17)وبانحراف معياري تراوح بين (3.99-3.77تراوحت بين ) "والحفز التعزيز

"يشجع الطلبة على التفكير  :( والتي تنص على1رة رقم )لعباكان أعالها ل ، (1.07
، مرتفعةوبدرجة  (3.99بحث عن إجابات األسئلة التي يطرحها" بمتوسط حسابي )وال
يمتدح اإلنجازات المميزة من طلبته ويحمسهم ( والتي تنص على "4رقم ) عبارةها التتل

وربما يعود السبب إلى امتالك , مرتفعة( وبدرجة 3.85" بمتوسط حسابي )للمزيد منها
وبالمرتبة كون معظمهم عملوا مدرسين سابقا .  المحاضرين أساليب التعزيز والحفز،

( والتي تنص على "يوجه الطلبة نحو االقتداء بالنماذج 7رقم ) عبارةال جاءت األخيرة
السبب إلى  يعود وربما ,مرتفعة وبدرجة (3.77) حسابي المتميزة من المدرسين" بمتوسط

ويهتمون بدرجة  أن معظم المحاضرين الجامعيين ينصب جل اهتمامهم على التدريس،



 2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد   أبو حسونة                    د.... تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس

504 

 

( 3.83" ككل )والحفز التعزيز أساليب وبلغ المتوسط الحسابي لمجال "أقل بالتوجيه. 
 .مرتفعةوبدرجة 

 األنشطة والتقويم السادس:المجال 
األنشطة  "مجال  عبارات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل9الجدول )

 (1545والمجال ككل )ن= "والتقويم

المتوسط  ارةعبال الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة الرتبة المعياري

1 
يوزع األنشطة والواجبات بشكل منتظم على مدار الفصل 

 الدراسي
 مرتفعة 3 1.22 3.73

 متوسطة 6 1.16 3.62 يراعي الفروق الفردية بين طلبته عند تكليفهم باألنشطة 2
 مرتفعة 1 1.19 3.81 لبةيتحرى الدقة والعدل عند تصحيحه أوراق امتحانات الط 3
 متوسطة 6 1.22 3.62 يتحدى طلبته باألسئلة التي تشحذ تفكيرهم في االختبارات 4
 مرتفعة 4 1.06 3.68 يخصص للواجبات واألنشطة وزنا  في التقويم 5

6 
يعيد أوراق االختبارات بعد تصحيحها للطلبة في الوقت 

 المناسب
 مرتفعة 5 1.21 3.67

 متوسطة 8 1.24 3.60 اإلجابات النموذجية ألسئلة االختباراتيزود الطلبة ب 7
 مرتفعة 2 1.25 3.74 يشجع طلبته على االبتكار والتجديد والتحديث 8

 مرتفعة - 0.84 3.68 األنشطة والتقويم" ككل مجال"
 

األنشطة "مجال  عبارات( أن المتوسطات الحسابية ل9يظهر من الجدول )
 (1.06- 1.25)وبانحراف معياري تراوح بين (3.81-3.60تراوحت بين ) "والتقويم

يتحرى الدقة والعدل عند تصحيحه " :( والتي تنص على3رة رقم )عبا، كان أعالها لل
رة رقم عباها الت، تلمرتفعةوبدرجة  (3.81" بمتوسط حسابي )أوراق امتحانات الطلبة

" بمتوسط حديثيشجع طلبته على االبتكار والتجديد والت" :( والتي تنص على8)
ومن الممكن رد هذه النتيجة إلى أن معظم أسئلة , مرتفعة( وبدرجة 3.74حسابي )

 لنتائج أن المحاضر دقيق وعادل؛االختبارات من النوع الموضوعي، لذلك أظهرت ا
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 وبالمرتبة األخيرةألن من أهم سمات األسئلة الموضوعية الدقة والعدالة في التصحيح. 
يزود الطلبة باإلجابات النموذجية ألسئلة " :والتي تنص على (7رة رقم )عباال جاءت

وربما يعود السبب إلى الخوف , مرتفعةوبدرجة  (3.60" بمتوسط حسابي )االختبارات
الطلبة، حيث يكرر  أيدي األسئلة وخاصة الموضوعية منها إلى من تسرب إجابات

 لحسابي لمجال "وبلغ المتوسط ا معظم المحاضرين األسئلة في الفصول الالحقة.
 .مرتفعة( وبدرجة 3.68" ككل )األنشطة والتقويم

 (One- Sample t. Test)" للعينات المنفردة tتطبيق اختبار " أيضا   تمو
أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة إربد األهلية من  تقويمللكشف عن مستوى 

 ( يوضح ذلك.10, والجدول )على األداة ككل وجهة نظر الطلبة
 
 

للكشف عن  (One- Sample t. Test)" للعينات المنفردة tاختبار "(: نتائج 10ول )الجد
 مستوى )درجة( تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس في جامعة إربد األهلية من وجهة نظر الطلبة

مستوى )درجة( تقويم أداء 
أعضاء هيئة التدريس في جامعة 
 إربد األهلية من وجهة نظر الطلبة

المتوسط 
 يالحساب

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 "tقيمة " الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

3.81 0.69 1544 46.130 0.000 
  

( وبداللررررة 46.130( موجبررررة وبلغررررت )tأن قيمررررة ) (10يظهررررر مررررن الجرررردول )
(، حيث تم مقارنرة الوسرط العرام بالقيمرة المعياريرة للتردريج الخماسري 0.000إحصائية )

مسررتوى تقررويم أداء أعضرراء هيئررة جررود درجررة مرتفعررة فرري و (، وأظهرررت النتررائج 3وهرري )
وقررد يعررزى ذلررك إلررى امررتالك  .الترردريس فرري جامعررة إربررد األهليررة مررن وجهررة نظررر الطلبررة

أعضاء هيئة التدريس الكفايات األدائية في التدريس والتعامل، كون معظمهم عمل فري 
طررق التردريس، إضرافة  أثنراء عملهرم فري فري سلك التعلريم سرابقا ، وتلقروا دورات تدريبييرة
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ن  إلررى مررواكبتهم واطالعهررم علررى التجديرردات التربويررة فرري مجررال تخصصرراتهم، ممررا كررو 
لررررديهم الخبررررررات الكافيرررررة حررررول اإلعرررررداد للمحاضررررررة، وكيفيررررة إدارة الصرررررف، واألنشرررررطة 
والتقويم، والتمكن من المرادة العلميرة، وكيفيرة اسرتخدام التعزيرز. وربمرا يعرزى ذلرك أيضرا  

ألستاذ الجامعي إلى مسؤولياته نحو الطلبة، وقناعته بالدور القيادي لألسرتاذ إلى نظرة ا
الجرررامعي كرررأب، ومرشرررد، وراع، وقررردوة، وموجررره للطلبرررة، تكمرررن مسرررؤولياته فررري تررردريس 
الطلبررة وترروجيههم ومسرراعدتهم علررى حررل مشرركالتهم، مررن خررالل نقررل األفكررار والتجررارب 

ؤية وفهم مشترك بين الطلبة عن كفراءة والتجديدات والخبرات، مما ساعد على تكوين ر 
األستاذ الجامعي، ومن الممكن أيضرا  عرزو هرذه النتيجرة إلرى قيرام الجامعرة بعقرد دورات 
تدريبيررة ألعضرراء الهيئررة التدريسررية فرري مجرراالت: )إدارة الصررف، واالختبررارات، وأسرراليب 

(، 2015افرة، التدريس، والتقويم(. وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسات كل من: )الجع
(، واختلفرررررررت (Abu Nair&Rahamneh,2011(، و2012و)الخرابشرررررررة وآخررررررررون، 

( التي أشارت إلى ضعف مستوى أداء أعضاء 2012نتائجها مع نتائج دراسة )عزيز، 
كررل مررن )النصررير،  ومررع نتررائح دراسررةهيئررة الترردريس بسرربب ظررروف العررراق )الحرررب(، 

ارتا إلى أن مسرتوى أداء أعضراء هيئرة أش واللتين(، 2005(، و)غنيم واليحوي، 2006
التدريس كان متوسرطا . وربمرا يعرود ذلرك إلرى اخرتالف خصرائص العينرات التري أجريرت 

 عليها، أو إلى اختالف األدوات المستخدمة فيها.  
 األستاذ أداء تقويم درجة في إحصائية داللة ذات فروق هناك السؤال الثاني: هل

 والمعدل الدراسي، والمستوى والكلية، الجنس،: )تيةاآل المتغيرات إلى تعزى الجامعي
 ؟(التراكمي

 (way-ANOVA-4) الربراعي , تم تطبيق تحليل التبراينلإلجابة عن هذا السؤال
: درجررة تقررويم أداء األسررتاذ الجررامعي تبعررا  الخررتالف المتغيرررات فرريللكشررف عررن الفررروق 
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 ((13,12,11 الجررررداولو  ,المعرررردل التراكمرررري(و المسررررتوى الدراسرررري, و الكليررررة, و )الجررررنس, 
 توضح ذلك. التالية
 
 

درجة تقويم أداء ل (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية11جدول )ال
المعدل و المستوى الدراسي, و الكلية, و األستاذ الجامعي تبعا  الختالف المتغيرات )الجنس, 

 التراكمي(
 يارياالنحراف المع المتوسط الحسابي العدد الفئة المتغيرات

 الجنس
 0.65 3.83 1005 ذكر
 0.76 3.78 540 أنثى

 الكلية
 0.70 3.79 768 علمية
 0.68 3.83 777 إنسانية

 المستوى الدراسي
 0.55 3.89 831 أولى أو ثانية
 0.82 3.72 714 ثالثة أو رابعة

 المعدل التراكمي

 0.65 3.79 393 68أقل من 
 0.60 3.90 615 76أقل من  -68
 0.68 3.80 354 84أقل من  – 76

 0.97 3.56 183 فأكثر 84

( وجررود فررروق ظاهريررة بررين متوسررطات إجابررات أفررراد 11يظهررر مررن الجرردول )
عينة الدراسة في درجة تقويم أداء األستاذ الجرامعي تبعرا  الخرتالف المتغيررات )الجرنس, 

اإلحصررررائية لتلررررك المعرررردل التراكمرررري(، ولمعرفررررة الداللررررة و المسررررتوى الدراسرررري, و الكليررررة, و 
درجةة تقةويم أداء علرى  (way-ANOVA-4) الرباعي الفروق تم تطبيق تحليل التباين

 ذلك.   يوضح( 12والجدول ) ,األستاذ الجامعي
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( للكشف عن way-ANOVA-4) الرباعي (: نتائج تحليل التباين12الجدول )
الكلية, و ات )الجنس, الفروق في درجة تقويم أداء األستاذ الجامعي تبعا  الختالف المتغير 

 المعدل التراكمي(و المستوى الدراسي, و 

 المتغير
مجموع 
 درجات الحرية المربعات

متوسط 
 "fقيمة " المربعات

" fداللة "
 اإلحصائية

 0.617 0.251 0.116 1 0.116 الجنس
 0.509 0.436 0.202 1 0.202 الكلية

 0.000* 16.538 7.667 1 7.667 المستوى الدراسي
 0.000* 9.174 4.253 3 12.759 التراكميالمعدل 

   0.464 1538 712.990 الخطأ
    1544 737.013 المجموع المصحح

      

 ((α≤0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات
 ما يأتي: (12يظهر من الجدول )

( α≤0.05وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة )عرردم  أوال :
)الجررنس, والكليرة( حيرث لرم تصررل  لمتغيرريويم أداء األسررتاذ الجرامعي تبعرا  درجرة تقرفري 
إلى مسرتوى الداللرة اإلحصرائية. وربمرا يمكرن تفسرير هرذه النتيجرة )عردم وجرود  (f) قيمة

فررروق تعررزى للجررنس( فرري ضرروء أن الظررروف، والبيئررة الجامعيررة، والمقررررات، والخبرررات 
متشرابهة إلرى حرد كبيرر، ممرا أو كرون متماثلرة المحيطة بالطلبة )الذكور واإلناث( تكاد ت

سررراهم فررري تالشررري الفرررروق بيرررنهم، فالمرحلرررة العمريرررة تفررررض نفسرررها علرررى الكثيرررر مرررن 
 همالجوانررررب النمائيررررة لرررردى عينررررة الدراسررررة، والترررري تررررؤثر برررردورها بشرررركل كبيررررر فرررري قرررردرات

 ومهرراراتهم بغررض النظررر عررن جنسررهم، وبالتررالي الحكررم مررن خاللهررا علررى كفرراءة األسررتاذ
(، 2015الجرررررامعي. واتفقرررررت هرررررذه النتيجرررررة مرررررع نترررررائج دراسرررررات كرررررل مرررررن )الجعرررررافرة، 

(، و)غنرريم Abu Nair & Rahamneh,2011(، و)(Asassfeh,et.al.,2014و
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( الترري أشررارت (Naser,2011(، واختلفررت نتائجهررا مررع نتررائج دراسررة 2005واليحيرروي، 
( التري أشرارت إلرى 2010إلى وجود فروق لصالح الذكور، ودراسة )الجراح والشريفين، 

وربمرررا يعرررود اخرررتالف النترررائج إلرررى اخرررتالف خصرررائص وجرررود فرررروق لصرررالح اإلنررراث. 
 العينات التي أجريت عليها، أو إلى اختالف األدوات المستخدمة فيها. 

وربما يمكن تفسير النتيجرة الثانيرة )عردم وجرود فرروق تعرزى للكليرة( فري ضروء  
خطط واألنشرطة وخطرط المسراقات الدراسرية حسرب التزام عضو هيئة التدريس مسبقا  برال

وصررف المسرراقات، والمطلرروب مررن جميررع أعضرراء هيئررة الترردريس تقررديم مررا يلررزم حسررب 
طبيعرررة المرررادة الدراسرررية سرررواء أكانرررت الكليرررة علميرررة أم إنسرررانية، كمرررا أن أعضررراء هيئرررة 

ك لررم الترردريس فرري الكليتررين: العلميررة واإلنسررانية يخضررعون للظررروف نفسررها تقريبررا ، لررذل
تظهررر فررروق ذات داللررة إحصررائية بررين طلبررة الكليررات العلميررة واإلنسررانية. واتفقررت هررذه 

(، و)الخرابشررررررررة (Asassfeh,et.al.,2014النتيجررررررررة مررررررررع نتررررررررائج دراسررررررررات كررررررررل مررررررررن
(، واختلفت نتائجها 2006، و)النصير،2010)(، و)الجراح والشريفين، 2012وآخرون،

اللترررين أشرررارتا إلرررى وجرررود  (Naser,2011)و  (،2015)الجعرررافرة،  مرررع نترررائج دراسرررتي
وربمررا يعررود اخررتالف النتررائج إلررى اخررتالف خصررائص فررروق لصررالح الكليررات العلميررة. 

 العينات التي أجريت عليها، أو إلى اختالف األدوات المستخدمة فيها. 

فرري ( α≤0.05وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة ) ثانيةةا :
, حيررث بلغررت قيمررة المسررتوى الدراسرري(لمتغير)تاذ الجررامعي تبعررا  درجررة تقررويم أداء األسرر

(F( )16.538( وبداللررررة إحصررررائية )أولررررى أو (, ولصررررالح المسررررتوى الدراسرررري )0.000
(. وربما يمكن تفسير هذه النتيجرة فري ضروء 3.89( حيث بلغ المتوسط الحسابي )ثانية

أعضراء هيئرة  تقرويمبيرة نحرو والثانيرة لرديهم اتجاهرات إيجا ، األولرى : أن طلبة السرنتين
واقعيرة بشركل دقيرق مثررل  تقويميرةالتردريس بصرورة عامرة، وال يسرتطيعون إصردار أحكرام 
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والرابعة الذين مروا بخبرات متعددة، وتفاعلوا بشكل مباشر مع  ، الثالثة : طلبة السنتين
أسررراتذتهم خرررالل المرحلرررة الجامعيرررة، ممرررا أكسررربهم صرررفات عمليرررة خفضرررت مرررن درجرررة 

بعرض  ، والرابعرة ، الثالثرة : ، وربما يكون لردى بعرض طلبرة السرنتينألساتذتهم تقويمهم
لهرم. واتفقرت  تقرويمهمانعكسرت فري النهايرة علرى  ةالخبرات السلبية مع عردد مرن األسراتذ

واختلفرت نتائجهرا مرع نترائج دراسرات  (،2015)الجعرافرة، هذه النتيجة مع نتيجة دراسرة 
(، Abu Nair & Rahamneh,2011و )(، 2012كررل مررن: )الخرابشررة وآخرررون،

(، والتررري أشرررارت إلرررى عررردم وجرررود فرررروق 2005(، وغنررريم واليحيررروي، 2006و)النصرررير،
وربمررا يعررود اخررتالف النتررائج إلررى اخررتالف خصررائص تعررزى لمتغيررر المسررتوى الدراسرري. 

 العينات التي أجريت عليها، أو إلى اختالف األدوات المستخدمة فيها.
فرري ( α≤0.05داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى الداللررة ) وجررود فررروق ذات ثالثةةا :

( F, حيث بلغت قيمة )المعدل التراكمي(لمتغير)درجة تقويم أداء األستاذ الجامعي تبعا  
 (.0.000( وبداللة إحصائية )9.174)

ولمعرفرررررررة مواقرررررررع الفرررررررروق فررررررري درجرررررررة تقرررررررويم أداء األسرررررررتاذ الجرررررررامعي تبعرررررررا  
( للمقارنرررات البعديرررة, scheffeاختبرررار شررريفيه )لمتغير)المعررردل التراكمررري(, ترررم تطبيرررق ل

 ( يوضح ذلك.13والجدول )

(: نتائج اختبار شيفيه )13الجدول ) scheffe ير ( للمقارنات البعدية على األداة ككل تبعا  لمتغ
 المعدل التراكمي

 األداة ككل
المتوسط 
 الحسابي

أقل من 
68 

أقل من  -68
76 

 فأكثر 84 84أقل من  – 76

 *0.23 0.01 0.21 - 3.79 68أقل من 
 **0.34 0.10 -  3.90 76أقل من  -68
 **0.24 -   3.80 84أقل من  – 76

 -    3.56 فأكثر 84
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المعردل ( أن مواقع الفروق في األداة ككل تبعرا  لمتغيرر 13يظهر من الجدول )
( (3.56بمتوسررط حسررابي  فررأكثر(84 فئررة المعرردل التراكمرري )  كانررت بررين التراكمرري

, (84أقرل مرن  – 76)و( 76أقل من  -68( و)68ت الثالث األخرى: )أقل من والفئا
، (3.90)(، 3.79حيرررث بلرررغ متوسرررطهم الحسرررابي )  الفئرررات الرررثالث األخررررى ولصرررالح
وربمررررا يمكررررن تفسررررير هررررذه النتيجررررة فرررري ضرررروء أن الطلبررررة ذوي  .( علررررى الترررروالي(3.80

متطلبات أكثر، فهم يتوقعرون هم عادة بحاجة ل فأكثر((84  المعدالت التراكمية األعلى
إضافية أكثرر وأعمرق مرن بقيرة الطلبرة  اأن يقدم لهم المحاضر معلومات وأنشطة ومهام

ذوي المعردالت التراكميرة األقرل )الفئررات الرثالث األخررى(، وهرذا يقررع علرى عراتق عضررو 
هيئة التدريس الذي يحاول أن يتكيف مع المستوى األكاديمي العام للطلبة، فينظرر إليره 

أنره ال يتواكرب مرع  فأكثر((84  ن وجهة نظر الطلبة ذوي المعدالت التراكمية األعلىم
مستواهم األكاديمي في أثنراء تقرديم المعلومرات والمرادة الدراسرية. ولرم تتفرق هرذه النتيجرة 
أو تختلرف مررع أي مرن الدراسررات السرابقة كونهررا لرم تبحررث هرذا المتغيررر، وتنفررد الدراسررة 

 غير. هذا المت ببحثالحالية 
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  :والتوصيات االستنتاجات

وتقنيات تعلم  التأكيد على أعضاء الهيئة التدريسية بضرورة استخدام وسائل -1
ا، ومراعاة حديثة، وتفهم مشكالت الطلبة والخصائص العمرية التي يعيشونه

تبارات.الفروق الفردية بينهم، وتزويدهم باإلجابات النموذجية ألسئلة االخ  

الساعات  رقية أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة بحضور عدد منربط ت -2
.ريبية في كيفية استخدام وسائل وتقنيات التعلم الحديثةالتد  

شكل يطور الطلبة ألداء عضو هيئة التدريس، وتوظيفها ب تقويم من اإلفادة -3
 األداء مستقبال .

ي ة، واستخدامها فاإلفادة من األداة المستخدمة في عملية الضبط والجود -4
كز تطوير تقويم أعضاء هيئة التدريس في نهاية كل فصل دراسي، من قبل مر 

 أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. 
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واإليفاد والبحث  س،درجة توافر مؤشرات األداء لمعياري جودة أعضاء هيئة التدري

 العلمي واإلبداعات في جامعة جرش

 

 24/8/2015تاريخ القبول:      15/12/2014تاريخ االستالم: 

 

 )*( ةد. عونية أبو اسنين

 الملخص

 
أعضةةا  هدفت الدراسة  للةت رفةرر درتة  رةمافر ت اةرات امداا لتفوةةر  تةمد 

ماإلوفةةةد مالث ةل الف تةإل ماإلثةةداعةت فةإل تةتفة  تةةرن تة  مت ة    ةةر  ،هوئة  الرةدرو 
أعضةا هوئ  الردرو  فو ة، مالكار ع  اسرتةثةت أفراد الفو    سة  تريوةرات الررثة  

ع ةةت  –ثفةةد لوتةةةد اةةدب ة م ثةر ةةة  –امكةدوتوةة ، مالرثةةر ، مالك وةة و رةةا رماوةة  اسةةرثة   
رماةةةة ت الدراسةةةة  للةةةةت أ  درتةةةة  رةةةةمافر ت اةةةةرات امداا ( عضةةةةم هوئةةةة  رةةةةدرو و 85)

ماإلوفةةد مالث ةل الف تةإل ماإلثةداعةت فةإل تةتفة   ،تمد  أعضةا هوئة  الرةدرو  وةر لتف
تةرن كة ةةت ترمسةو ، مأ ةة  رمتةةد فةرمة إات ديلةة  ل اةةةئو  )فةإل التتةةة  امم ( فةةإل 

ررثةةة  أسةةةةرةإ، درتةةة  رةةةمافر ت اةةةةرات امداا رفةةةار لتريوةةةةرات الررثةةة  امكةدوتوةةة  لاةةةةةل  
سةةةة مات(، مالك وةةةة  لاةةةةةل  ك وةةةة  )الف ةةةةما  10 – 5مالرثةةةةر  لاةةةةةل  إم  الرثةةةةر  )تةةةة  

                                                 

  أسرةإ تاةرك/ ك و  الررثو / تةتف  ترنو *()
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اإل سةةةة و (و مأماةةةت الدراسةةة  ثةيسةةةرترار فةةةإل روثوةةةة تفةةةةوور التةةةمد  مايعرتةةةةد الرةةةإل 
 ثدأر ة التةتف ، مرا ابرراح لتراا التاود ت  الدراسةتو 

 
دا،، عضاءا، ئي ءة التءدريا، جامعءة الكلمات المفتاحية: معايير الجودة، مؤشرات األ

 جرش. 
 

 
Availability of Performance Indicators For The Quality 

Standards of Faculty Members Scholarship, Research & 

Creativity,  

of Jerash University 

 
Abstract 

 
 

This study aimed at knowing the degree of availability of 

performance indicators for the quality standards of faculty 

members, Scholarship, Research & Creativity, at Jerash 

University from faculty members’ viewpoint. It aimed also to 

know the effect of academic rank, experience and college 

variables on their responses. For achieving this purpose a valid 

and reliable questionnaire was used and applied on a sample 

consisted of (85) faculty members. The results revealed that the 

degree of availability of performance indicators for quality 

standards for faculty members, Scholarships, Research & 

Creativity at Jerash University was medium. There were also 

statistically significant differences in academic variable for the 

benefit of professor rank, and experience for the benefit of (5-10 
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years) and collage variable for the benefit of (Human Sciences 

Collage) in the first dimension. The study recommended to 

continue applying quality assurance and accreditation standards, 

which the university started, offer professional development 

program for faculty members, and suggested some studies.  

 

Keywords: Quality Standards, Performance Indicators, 

Faculty Members, Jerash University.  

 

 مقدمة: 

وفون الفةلا الفرثإل الوما تر  ة  ت وئة  ثةةلريورات مالر ةدوةت الرةإل رماتة  امتة  
هةإ  ال ةمرات الفرثو  كةل مر  الرك ملمتو  مالتفرفو  م ةمر  ايراةةيت مرورهةة، متةة رافةة 

تة  ريوةةرات فةإل ال وةةة ، متة  الوثوفةةإل أ  ررةم ر الت  متةة  الرف وتوة  تةة   وةل أهةةداف ة 
لإ أ   ؛متكم ةر ةةةة مأسةةةةلو  ر هوةةةة امهةةةدار لررةةةمااا تةةة  تريوةةةرات الفاةةةر مر دوةرةةةة 

الت سسةةةت الرف وتوةة  هةةإل أك ةةر الت سسةةةت التترتفوةة   سةسةةو  ل ريوةةرات، مهةةإل الةةرك  
مرفد التةتف  الت ثر الف تإل ل ار الةمعإل ال هةةفإل فةإل التترتة   امسةسإل ل ربإل مالرهدا،

مال  ةةمب ثةة ، مهةةإا الةةدمر الهوةةةد  ورو ةة  أ  ركةةم  تةةدرهر ة معت وةر ةةة ت وةةم  دائتةةة  
يسرهثة   ستةت الريوور مروثوة ام  ت  الفةلتو  ل تمد  لو فك  إلك فإل تررتةر ةةو 

تةة  الفرثوةة  ماإلسةةهتو ، بةةة  رفةةةلت فةةإل ل  ايلرةةااا ثقرهةةة  الفتةة  لةةو  تدوةةدا  ع ةةت ام
َمَرَرر اْلِتَثةَ  َرْ َسُثَ ة َتةِتَد   َمِهإَل َرُترُّ َترَّ السََّ ةِ  ُاْ َ  ال َِّ  الَِّإ  )ت كا ر او  : 

[و مأمات الرسم  الكروا 88]سمر  ال ت : آو   (َأْرَهَ  ُك َّ َاإْلٍا ِل َُّ  َرِثوٌر ِثَتة َرْفَفُ م َ 
ثقرهة  الفت ، ث  ل  اإلسها إه  للت التسةال  عة  الفتة   -ع و  مس اا ت اهلل  -

[و موفةد تةدر  لدار  93]سةمر  ال  ة : آوة   (َمَلُرْسَئُ  َّ َعتَّة ُك ُرْا َرْفَت ُةم َ )ثهمل  رفةلت: 
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التمد  الاةت   ت  التدار  الر ةفسو  الرإل و ثيإل ع ت ت سسةت الرف وا الفةلإل الرركوا 
إا ارركةات لدار  التةمد  الاةةت   ع ةت تثةةدم سة وت  مع ةت Kanji, 1999ع و ةة ) (، ما 

فروةةةةة عتةةةة  ورترةةةة  ثةةةةةلرثر  الماسةةةةف  فق  ةةةةة سةةةةمر رةةةةامد التةةةةدورو  الررثةةةةموو  ثة لوةةةةةت 
(و مبد   رت Huang, 1994مالتفةهوا الهات  لر هوة أهدار ر سو  تمد  الرف وا )
فةو  ثةةةا فةةإل الرتسةةو ةت مروةةمرت فكةةر  الةةر كا فةةإل التةةمد  الاةةةت   فةةإل أتروكةةة ع ةةت وةةد 

أ  ةةةةا متمدهتةةةة فةةةإل الوةثةةةة  ثفةةةد ال ةةةر  الفةلتوةةة  ال ة وةةة   Juranم  Demingثت ةةةمد 
(Franklin, 1996  مبد را  ه  ال تمإج الوةثة إل للت أتروكة مرا رفدو   لور ةس  ت ،)

 هةفةةة  التترتةةة  امتروكةةةإل الةةةإ  وتوةةة  للةةةت رتائةةة  الفتةةة  للةةةت ت تةةةةت ت ةةةدد  ث وةةةل 
أرثفةةة  ث ةةةمد إلاالةةة  ال ةةةماتا ثةةةو   Demingكةةة  تم ةةةر ثتةةةاا ت ةةة ، مأضةةةةر ورةةةر  

التةةم فو  مل رمكوةةد ع ةةت التسةة ملو  التتةعوةة ، كتةةة رةةا رفةةدو    ةةةا ال ةةمافا فةةإل الفتةة  
(،  ةا ا راةر تف ةما التةمد  فةإل Hurst, 2002لور ةس  ت  ترو ثةت التةمد  الاةةت   )

الاةةةت   رةةمفر أدمات مأسةةةلو  تركةت ةة   لإ أ  التةةمد  ؛الفةةةلا ماررةةثو ثةإلاةةهح الررثةةم 
(، Taylor & Bogdan, 1997رسةعد ت سسةت الرف وا ع ت ر هوة  رةةئ  ترضةو  )

مثةةإلك سةةفت الةةدم  لدرةةإ ثتةةدر  التةةمد  الاةةةت   لضةةثو امداا فةةإل الرف ةةوا التةةةتفإل 
 (وCritical Issue Bibliography, 2002)كةف   ع ت التسرموةت 

 
 ك ت  تمد:  هوب الرد ا متةد الاإلا أرت ثةلتود ت   "التمد  لي  تاره  ت 

 ثم  ةةةةةة ال اةةةةةم   Deming(، معرف ةةةةةة 166، 2003بةةةةةم  أم عتةةةةة " )اثةةةةة  ت  ةةةةةمر، 
(، معرر تف د التهةوو  2002ع ت تمد  عةلو  ت  ر هوة ررثةت التسرفود )عةرر، 

( ثم  ةةة ف سةةف  TQMالتةةمد  الاةةةت   ) British Standards Instituteالثرووةةة إل 
الرةإل تة  رهل ةةة وةرا ر هوةةة ا روةتةةت مرمبفةةةت  كةفةة  لداروة  راةت   اةةةوةت الت  تة 
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التسةةرفودو ، مر هوةةة أهةةدار الت  تةة  ثمكفةةم الوةةرة مأب  ةةة رك فةة  عةة  وروةةة ايسةةررداا 
 ,Robbins & Coulterامت ةة  لوةبةةةت تتوةة  الفةةةت و  ثةةداف  تسةةرتر ل روةةمور )

 American National Standards (، معرف ةة التف ةد امتروكةإل ل تفةةوور2005
Institute  ثم  ةة تت ةة  السةتةت مالراةةةئ  ل ت ةر  أم الردتةة  الرةإل رتف ةة  بةةدرا  ع ةةت

(، معرفر ة الت  ت  الفةلتو  2008المفةا ثة روةتةت تفو   )ال ةج متتود متروسةت، 
ثم  ة عهود  أم ُعرر  International Standardization Organizationل تفةوور 

ما  فإل أس م  الهوةد  لت  تٍ  تة ث در الر سةو  التسةرتر فةإل امداا ع ةت التةدر تر
(و هةإا ما راةر 2001الومو  تة  رةه  الرركوةا ع ةت ترو ثةةت التسةرفودو  )الفةاام ، 

تف ما التمد  متف ما ضتة  التمد  ثفد ا فهةد ت رتر الاثك  الدملو  لمكةةيت ضةتة  
(، مهتةة 2011ا )الةدلوتإل مالسةةترائإل، 1993عةةا  التمد  فةإل الرف ةوا الفةةلإل فةإل ك ةدا

تف متة  ترراثوةة ، مواةور امم  للةت أ  التةمد  ر ةرا ثةإلتةثة  عة  السة ا  تةةإا  أتةة 
ال ةةة إل فواةةور للةةت ايهرتةةةا ثةإلتةثةة  عةة  السةة ا  كوةةر  مهةةم تاةةو   اةةةت  واةةت  

 معوة  الرف ةوا  تتو  السوةسةت مالفت وةت ماإلترااات الرإل ورا ت  رهل ة ال فة  ع ت
 (و Jezierska, 2009الفةلإل مرومور  )

 
تاةو   التةمد  الاةةت   واةور للةت روةمور ل   ت  ره  تة رهدا وتكة  الهةم 

الرف وا مر سو  ، مهإا تو ة  تترتفةإل بةدوتة  م ةدو ة ، موف ةإل ايسةرترارو  فةإل الروةمور 
روةةر التةدوةة ، فةةإل ضةةما التسةةرتدات الفةلتوةة  تةة   وةةل امهةةدار مالتةةدرهت التةدوةة  م 

مالفت وةةةت، ثتةةة وةة د  للةةت  اةةم  الت ةةر  ع ةةت توةةا  ر ةفسةةو  ع ةةت التسةةرموو  الت  ةةإل 
مالةةدملإل، مهةةإا و رةةةج للةةت رضةةةفر الت ةةمد دارةة  كوةةة  الت  تةة  ث وةةل واةةفر كةة  فةةرد 
ثم ةة  تسةة م  تسةة ملو  تثةاةةر  عةة  ر هوةةة التةةمد  الاةةةت   دارةة  الت سسةة  الرةةإل و رتةةإل 
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سسةت الرف ةوا الفةةلإل فةإل لعةدادهة ل هوةةدات التسةرهث و  ل تترتة  للو ةو م  را  مهتو  ت  
م راة  ع ت ايسرترارو  فإل ايررهةةا ثمدائ ةة فهةد اسةرردتت أسةةلو  تر معة  ت  ةة رفة  

عةةةد  ال  دسةة  )Added Valueالهوتةة  التضةةةف  ) دار  Re Engineering( ما  ( ما 
تةتفةة  ت  وةةة  معةلتوةةة  ( مرهوةةوا الTotal Quality Managementالتةمد  الاةةةت   )

(Ranking System( )Anninos, 2008و) 
 

مر ةملت دراسةت عدود  لدار  التمد  الاةت   فإل ت سسةةت الرف ةوا الفةةلإل ت  ةة 
؛ Lafleur, 1997؛ 1997؛ ال تةةةر، 1997؛ عفوفةةإل،  Huang, 1994دراسةة   )
ا ، ؛ اوةد Kanji, 1999؛  Brennan, 1998؛ 1998؛ سة وتة ، 1998أثم  ثفة ، 
؛ ال رثةةةإل، 2001؛ أ تةةةد، 2001؛ ر وةةة  مالاهوةةةر ، Klocinski, 2000؛ 1999
؛ الدهاةةة  مالسوسةةإل، 2003؛ التمسةةم ، 2003؛ الفةةما ،  Hurst, 2002؛ 2002
 ,Venkatraman؛ Tan, 2007؛ 2006؛ الرةةمالإل، 2005؛  الث وةةر ، 2004
، ؛ عثةةةةةد التةةةةة ت 2008؛ الهروةةةةةمرإل مالتووةةةةةر ،  Najafabadi, 2008؛  2007
؛ ال ةةداد مثةة  وةةةهر، 2009؛ تةةمدت، 2008؛ بةةرا،  Anninos, 2008؛ 2008
؛ عثةةةد ال توةةةد، 2011؛ دمدوةةة ، 2010؛ أثةةةم الفرةةةمح، 2010؛ ايرةةةة مايرةةةة، 2009
 (و مر ةملةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 2012
( ت اةةةرات التةةةمد  فةةةإل الرف ةةةوا الفةةةةلإل اممرمثةةةإل، كتةةةة Jezierska, 2009دراسةةة  )

أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل الرف ةةوا الفةةةلإل  ر ةملةةت ثفةةب الدراسةةةت رهةةموا مروةةمور أداا
؛ 2008؛ أثةةم الةةر  مبةةداد ،  Campbell, 2005؛ 2005؛ ك فةةة ، 2003)ااوةةد، 

(و مر ةملةت دراسة  2011؛ ت تد، 2008؛ الستةم ، 2008ال ةج متتود متروسةت، 
 (Harman & Meek, 2000 ، ؛ اةةثر ، 2006؛ ال اةةةن، 2005؛ الث وةةر
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( تف ةةةما ايعرتةةةةد مضةةةتة  التةةةمد  فةةةإل 2011دكةةة ، ؛ درا2010؛ عثةةةد ال ةةةة، 2009
( الر ةةةدوةت الرةةةإل رماتةةة  2011الرف ةةةوا الفةةةةلإل، مر ةملةةةت دراسةةة  الةةةدلوتإل مالسةةةةترائإل )

ترو ثةةةةت ايعرتةةةةد مضةةةتة  التةةةمد  فةةةإل التةتفةةةةت الفرثوةةة ، مر ةملةةةت دراسةةة  أثةةةم دبةةة  
ة فةإل ضةتة  ( الرهووا الإارإل الت سسإل مالررووو ايسرراروتإل مدمرهت2011مالدت إل )

التمد و أتة فإل تتة  الرف وا الفةا فهةد أتروةت دراسةةت عدوةد  ت  ةة ع ةت سةثو  الت ةة  
؛ الاةةةةة ثإل،  Cheng, 2003؛ 2001؛ ر وةةةة  مالاهوةةةةةر ، 2001دراسةةةة  )الثكةةةةةر، 

 (و 2010
 

وسفت تةهدا  ل  ةة ثرك  ال ضةر  الفةلتو ، مبد م مامرد  أ د الث دا  ال ةتو  
فةةةةةلإل ايسةةةةرراروتو  المو وةةةة  ل رف ةةةةوا الفةةةةةلإل رةةةةه  السةةةة مات أاةةةةدرت ماار  الرف ةةةةوا ال

(، مرضةةت ت رسةةةلر ة روةةمور بوةةةم الرف ةةوا مر دو ةة  لضةةتة  تسةةرمر 2007-2010)
تةةةة  الرةةةةروتو  إم  التةةةة ههت امكةدوتوةةة  مالروثوهوةةةة  الرةةةةإل ر ثةةةةإل اي روةتةةةةةت  ترتوةةةا

ل الف تةةإل مروةةمور ال ةلوةة  مالتسةةرهث و  ل ةةمو  مامتةة  تةة  رةةه  ايررهةةةا ثتسةةرمر الث ةة
الدراسةةةت مر وئةة  ثوئةة  تةتفوةة  ت فةةا  ل رتوةةا ماإلثةةدام مرمح الهوةةةد  مبةةةدر  ع ةةت رفاوةةا 

(، كتة أادرت 2012التماو   ماي فرةح الفكر  )ماار  الرف وا الفةلإل مالث ل الف تإل، 
 تفةوور ضتة  التمد  مت ارار ة فإل ت سسةت الرف وا الفةلإل مكة ت كة رإل: 

لإ رفةةد ر وةة  الت سسةة  مرسةةةلر ة ول: رؤيءءة المؤةةءءة ورةءءالتدا وعئءءدا دا: المعيءءار األ 
مأهةةداف ة ت ةةددا  ل مور ةةة، ما   أ  عت وةة  رهموةة  ر ث ةةة عةةةد  تةة  رةةه  

 هإا التفوةرو 
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لإ وفةةد اإلثهةةةا ع ةةت  معوةة  عةلوةة  تةة  المعيءءار النءءاال: الجءءرامب الترجويءءة و اضليتدءءا: 
   ةةا تسةة ملو  هوئةة  اعرتةةةد التةةمد  فةةإل هةةإ  الثةةرات  تسةة ملو  الت سسةة

 ت سسةت الرف وا الفةلإلو 
تةةة   وةةةل ارروةةةةرها مرهوةةةوت ا مالرف وتةةةةت المعيءءءار الراجءءءا: عضاءءءا، ئي ءءءة التءءءدريا: 

 الرةا  ث ا مال تم الت  إل ل او 
الثف ةةةةةت ضةةةةرمرو   ل  لإالمعيءءءءار ال:ءءءءاما: اليفءءءءاد والجحءءءءا العلمءءءءل والجءءءءداضات: 
هةةةةةإل التاةةةةةدر امسةسةةةةةإل ل ت ةف ةةةةة  ع ةةةةةت أعضةةةةةةا هوئةةةةة  الرةةةةةدرو  م 

 يسرداتر ا فإل الت سس و 
مإلةةك لةةدعا عت وةة  الرف ةةوا مالةةرف ا المعيءءار الةءءادا: المكتجءءة وملءءادر المعلومءءات: 

 مالث ل الف تإل ثورة ررسة ت  رسةل  الت سس  مأهداف ةو 
مهةةإا التفوةةةر وسةة ا فةةإل ر هوةةة رسةةةل  الت سسةة  المعيءءار الةءءاجا: الحاكميءءة والدارة: 

 مأهداف ةو 
إلةك أ  الرروةوو التةةلإل ل ت سسة  وتة  أ  وترةةا لمعيار النامن: الملءادر الماليءة: ا

 ثةلمابفو  مأ  وكم  تث وة  ع ت أسة  رسةل  الت سس  مأهداف ةو
موةةةرا راةةةتوت ة مرةاةةة  التراةةة   ثةلرسةةة وهت المعيءءءار التاةءءءا: الملءءءادر الماديءءءة: 

 ف ةو الردروسو  ث ول رس   عت و  ر هوة رسةل  الت سس  مأهدا
وت  أ  رثةد  الت سسة  درتة  عةلوة  تة  ال ااهة  المعيار العاشر: الازائة المؤةةية: 

مالتاةةةةةدابو  ع ةةةةةد رهةةةةةدوت ة رهةرورهةةةةةة فوتةةةةةة ورف ةةةةةة ثةلمضةةةةة  الردروسةةةةةإل 
 مالثف ةت مالردتةت مأعضةا هوئ  الردرو  مرورهةو 

وتةةة  أ  ررث ةةت الت سسةةة  سوةسةةةةت المعيءءار الحءءءاد: ضشءءءر: التفاضءءءل مءءءا المجتمءءا: 
ماضةةة   ل فتةةة  تةةة  ت سسةةةةت التترتةةة  الت  ةةةإل رهةةةما ع ةةةت الرروةةةوو 
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السةةةة وا الةةةةإ  وترةةةةةا ثةلمابفوةةةة ، موث ةةةةت ع ةةةةت أسةةةةة  رسةةةةةل  الت سسةةةة  
 مأهداف ةو 

وتةة  لوتةةةد تكرةة  رةةة  فةةإل الت سسةة  المعيءءار النءءاال ضشءءر: ضدارة اءءمان الجءءودة: 
ة وضةةت  رهةةدوا امدلةة  مالثةةراهو  الرةةإل ر كةةد الهوةةةا ثةةدمرهة مر هةةة أهةةداف 

(، كتةةةة مضةةةفت 2009ثفةع وةةة  ماةةةدة م ثةةةةت )ماار  الرف ةةةوا الفةةةةلإل، 
الةةةةةماار  الت اةةةةةرات الرةاةةةةة  ثةةةةةةل كا ع ةةةةةت رففوةةةةة  هةةةةةإ  التفةةةةةةوور فةةةةةإل 

 ت سسةت الرف وا الفةلإلو 
 

تةة  رةةه  الهةةراا  الترفتهةة  ل ةةإ  التفةةةوور وه ةة  أ  ةةة اةةةت   لتتةةة  التةةمد  
  اوةةد  اهرتةةا الثةة  و  ث ةة فةإل مضتة  ة، مت  ره  الث ل فإل امد  الررثم  وه ة

هإا الهر    را  لاوةد  الر ةف  ثو  الت سسةت فإل التترتفةت، مأتةرما دراسةةت تر معة  
( ث ةدر ر دوةد تةدر ال تةةح أم اإلرفةةة فةإل روثوةة Klocinski, 2000ت  ةة دراسة  )

( ت سس  رف وتو  ت  ت سسةت الرف ةوا الفةةلإلو مرماة  للةت 184التمد  الاةت   فإل )
( ت سسةة  مأ  155رةةةئ  ت  ةةة أ  عةةدد الت سسةةةت الرةةإل روثةةة التةةمد  الاةةةت   ث ةة  ) 
( %86( تةةة  الت سسةةةةت الرةةةإل رتةةةت اوةرر ةةةة ي روثةةةة التةةةمد  الاةةةةت  ، مأ  )16%)

أسةةةة  التةةةةمد  الاةةةةةت   فةةةةإل عت وةر ةةةةة اإلداروةةةة  مرةةةةدتةر ة، مأ   لرثةةةةةمت  ةةةةة ي راةةةةت  
 لتمد  الاةت  و ( أكدت أ  ة مات ت تفمبةت فإل روثوة أس  ا93%)

 
( ث ةدر الرفةرر ع ةت رةم ور اسةررداا Dymam & Cliford, 2001مدراس  )

، مثفةد روثوةة اسةرثة   ع ةت Sydneyلدار  التمد  فإل التةتفةةت امسةررالو  فةإل تدو ة  
( عضما  ت  اإلداروو  الفةت و  فإل التةتف  ثو ت ال رةئ  أ  اسررداا لدار  التمد  56)
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تف  أدر للت ريوورات لوتةثو  فةإل التةتفة  مفةإل عت وةر ةة مفةإل ال  ةتو  فإل ت وو التة
 ارتةهةت الفةت و  فو ةو 

 
( دراسة  ث ةدر رفةرر ارتةهةةت متةدار  روةمور ك وةةت 2003مأترر ك فة  )

الررثو  مفة ت ارات التمد  مروثوهةر ة فإل تودا  الرف ةوا الفةةلإل، مثفةد روثوةة اسةرثة   
الررثو  فإل تةتف  دتاة، ثو ت ال رةئ  الترو ثةةت ( وةلثة  موةلث  ت  ك و  470ع ت )

الهاتةة  لروثوه ةةة فةةإل التتةةة  الررثةةم ، كتةةة  ةةددت أهةةا تفةةةوور مت اةةرات التةةمد  فةةإل 
الرف ةةوا الفةةةلإل متفمبةةةت روثوه ةةة ماإلتةةرااات الهاتةة  لضةةتة  ايررهةةةا ثك وةةةت الررثوةة  

 للت التمد  الاةت  و 
 

وا امداا التةةةةةتفإل فةةةةإل تةتفةةةة  ( دراسةةةة  ث ةةةةدر رهوةةةة2004مأتةةةةرر ال تةةةةةر )
امبات فإل ضما تف ما لدار  التمد  الاةت   ت  مت ة    ةر أعضةةا هوئة  الرةدرو ، 

 Malcomماسرردا اسرثة   تكم ة  تة  سةثف  تتةةيت هةإل التفةةهوا امسةسةو  لتةةئا  
Baldrige National Quality Aword in Education مثفد رماو  اسرثة   ع ت ،

ت ال رةئ  أ  التسرمر الفةا لةدداا التةةتفإل لةا واة  للةت التسةرمر ( عضما  ثو 123)
ايفرراضةةإل، مأ ةة  ي رمتةةد فةةرمة دالةة  فةةإل رهةةدور أفةةراد الفو ةة  لتسةةرمر امداا التةةةتفإل 

 رفار لتريورات الك و ، مالت ه  الف تإل، مالرثر و 
 

( دراسةة  ث ةةدر رفةةرر آراا الهةةةد  الررثةةموو  فةةإل درتةة  2004مأتةةرر درادكةة  )
ثوة تفةوور التمد  الاةةت   فةإل تةتفة  الث هةةا الروثوهوة و مثفةد روثوةة اسةرثة   ع ةت رو
( بةئةةدا  ثو ةةت ال رةةةئ  أ  آراا الهةةةد  الررثةةموو  تةةةات ثدرتةة  ترمسةةو ، مأ  ه ةةةك 96)
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فرمبةةةةة  إات ديلةةةة  ل اةةةةةئو  رفةةةةار لتريوةةةةرات التسةةةةتت الةةةةم وفإل مالرراةةةة  مالرثةةةةر  
 مالررث  امكةدوتو و 

 
( دراس  ث در رفرر تدر لتكة و  روثوة تفةةوور لدار  2004توا )مأترر الي

التةةمد  الاةةةت   فةةإل ت سسةةةت الرف ةةوا الفةةةلإل فةةإل السةةفمدو  تةة  مت ةة    ةةر اإلداروةةو  
( فردا  ثو ت ال رةئ  لتكة وة  إلةك، مأ ة  57مر سةا امبسةاو مثفد روثوة اسرثة   ع ت )

د الفو ةة  ع ةةةت تتوةةة  تتةةةةيت امدا  ي رمتةةد فةةةرمة دالةةة  ل اةةةئوة  فةةةإل اسةةةرتةثةت أفةةةرا
مالدرتةةة  الك وةةة  ثةل سةةةث  ل تسةةةتت الةةةم وفإل، ملكةةة  رمتةةةد فةةةرمة دالةةة  ثةل سةةةث  لتريوةةةر  

 الرثر  مالت ه  الف تإلو 
 

( دراسةةة  ث ةةةدر روةةةمور أ تةةةمإج لضةةةتة  التةةةمد  فةةةإل 2006مأتةةةرر ال اةةةةن )
( 58رثة   ع ةت )التةتفةت امرد و  فإل ضما الماب  مال تةإج الفةلتو ، مثفد روثوة اسة

فةردا  تةة  الفتةداا مر سةةةا امبسةةا مالتدرسةةو ، ثو ةت ال رةةةئ  أ  التةتفةةت الرةةإل  ههةةت 
تفةوور ضتة  التمد  تة االت رفة إل ت  ضفر فإل تتةيت ت  ة لدار  التفرف  معةدا 
متةةةمد بةعةةةد  ثوة ةةةةت ففةلةةة ، معةةةدا متةةةمد ريووةةة  ماضةةة   ل تفةةةةهوا الرةاةةة  ثضةةةتة  

وفةةةة م  تةةة  الفةةة ا الردروسةةةإل الكثوةةةر مرةةةد إل تسةةةرمر الرةةةدرو   التةةةمد ، مأ  التدرسةةةو 
 الرة  ثضتة  التمد و 

 
( دراسة  ث ةدر رفةرر لدار  التةمد  الاةةت   2008مأترر الهرومرإل مالتوور  )

( عضةةةما  تةةة  280ل فت وةةة  الررثموةةة  فةةةإل تةتفةةة  الكموةةةتو مثفةةةد روثوةةةة اسةةةرثة   ع ةةةت )



 2018 ،ال ةلل ،الفددعار الرةس  لرثد ل ث مل مالدراسةت،التت د                                  أثم اس و و دووو توافر  درجة

335 

 

ةا ثةو  الفت وة  الررثموة  مترو ثةةت لدار  أعضةا هوئ  الردرو  ثو ت ال رةئ  متمد ا ست
 التمد  الاةت  و 

 
(  دراسة  ث ةدر رفةرر كوفوة  روثوةة Qefalia & Koxhaj, 2011مأتةرر )

التةتفةةةةةت ال كمتوةةةة  فةةةةإل ألثة وةةةةة لتفةةةةةهوا معت وةةةةةت الر سةةةةو  التسةةةةرتر إلدار  التةةةةمد  
  أ  أس م  ( عضم هوئ  ردرو  ثو ت ال رةئ141الاةت  و مثفد روثوة اسرثة   ع ت )

فةرة الر سةو  التسةةرتر مأسة م  التهةر ةة  الترتفوة  هتةة امك ةةر اسةررداتة ، مأ  ر سةةو  
تمد  الردتةت الرف وتو  ماوةةد  ففةلوة  امبسةةا مكفةار ةة هةإل أهةا دمافة  الر سةو ، مأ  

 أثرا الفهثةت هإل عدا رمفر الترااةت التةلو  الكةفو و 
 

ر اي رةرار امكةةدوتإل معضةةا ( دراس  ث در رفر 2011مأترت لستةعو  )
لر هوةةة ضةةتة   ثماةةف  أسةسةةة  هوئةة  الرةةدرو  ثمبسةةةا التكرثةةةت مالتف متةةةت فةةإل تاةةر 

( عضةما  ثو ةت ال رةةئ  افرهةةر امبسةةا 81التمد  فإل الرف واو مثفد رماو  اسرثة   ع ت )
تةة  ع ةاةةر الث وةة  الرمسوسةةو  الهاتةة  معضةةةا هوئةة  الرةةدرو  ل ماةةم  للةةت  ك وةةرللةةت 

 ي ررار امكةدوتإل، مأ   ي رمتد روو لهررهةا ثت ةرار ا لر هوة إلكو ا
 

( دراسةةة  ث ةةةدر ر دوةةةد درتةةة  تتةرسةةة  ت اةةةرات تةةةمد  2011مأتةةةرر عثةث ةةة  )
امداا التةةةتفإل ثك وةة  ا دا / تاةةرار  تةة  مت ةة    ةةر أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فو ةةةو 

  تتةرسة  ت اةرات تةمد  ( عضما  ثو ت ال رةةئ  أ  درتة60مثفد روثوة اسرثة   ع ت )
امداا التةتفإل كة ت ترمسو ، مأ   ي رمتد فرمة دال  ل اةئوة  ثةو  اسةرتةثةت أفةراد 
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الفو ةة  رفةةار لتريوةةرات الررثةة  امكةدوتوةة ، مالت هةة ، مالت سةةو ، ملكةة  رمتةةد فةةرمة دالةة  
 لتريور الرثر  لاةل  إم  الرثر  الهاور و 

 
رفرر تتةرسةت ضةتة  التةمد   ( دراس  ث درVillanueva, 2012مأترر )

( 17و مأتروت تهةثهت اراو  ت  )Belizeanمتفةهوا ت سسةت الرف وا الفةلإل فإل 
( عتوةةةدا  متسةةة مي  عةةة  ضةةةتة  التةةةمد ، مرةةةا عتةةة  13تةةة  الهةةةةد  امكةةةةدوتوو  تةةة  ا )

اوةرات تودا و  ل ت سسةت مر  و  الم ةئة إات الا   ثةلتمضمم ثةلرركوا ع ت تفةهوا 
اسرراروتوةت ضتة  التمد  الدار و  متفةهوا ضةتة  التةمد  الرةرتوة و مثو ةت التمد  م 

ال رةئ  أ  الهةد  امكةدوتوو  مالتس ملو  ع  ضتة  التمد  ودركم  تف ما التمد  مأ   
 ومتد  ةت  ت    للت   ا ضتة  التمد و 

 
وه ةةة  تتةةةة رهةةةدا أ  الدراسةةةةت السةةةةثه  ر معةةةت فةةةإل رهوةةةوا تتةةةة  لدار  التةةةمد  

 ,Dymam & Clifordالاةةةت   فةةإل ت سسةةةت الرف ةةوا الفةةةلإل فهةةد هةةدفت دراسةة  )
رم ور اسررداا لدار  التةمد  فةإل التةتفةةت، مهةدفت دراسة  درادكة   للت( الرفرر 2001

( للت رفرر آراا الهةد  الررثموو  فةإل درتة  روثوةة تفةةوور التةمد  الاةةت   فةإل 2004)
لةةت رفةةرر تةةدر لتكة وةة  روثوةةة تفةةةوور ( ل2004التةتفةةةت، مهةةدفت دراسةة  اليتوةةا )

( Qefalia & Koxhaj, 2011لدار  التةمد  الاةةت   فةإل التةتفةةت، مهةدفت دراسة  )
 ,Villanuevaللةةت رفةةرر كوفوةة  روثوةةة تفةةةهوا التةةمد  فةةإل التةتفةةةت، أتةةة دراسةة  )

 ( ف دفت للت رفرر تتةرسةت ضتة  التمد  فإل التةتفةتو 2012
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فةةةةةق  هةةةةةدف ة رفةةةةةرر درتةةةةة  رةةةةةمافر ت اةةةةةرات امداا مثةل سةةةةةث  ل دراسةةةةة  ال ةلوةةةةة  
التفوةةةةةر  تةةةةمد  أعضةةةةةا هوئةةةة  الرةةةةدرو ، ماإلوفةةةةةد مالث ةةةةل الف تةةةةإل ماإلثةةةةداعةت فةةةةإل 
ت سسةةةةةت الرف ةةةةوا الفةةةةةلإل فةةةةإل امرد و مرةةةةمرإل هةةةةإ  الدراسةةةة  اسةةةةرتةث  لرماةةةةو  ثفةةةةب 
التةة رترات ثضةةرمر  التاوةةد تةة  ايهرتةةةا ثت اةةرات أداا تفةةةوور التةةمد  فةةإل ت سسةةةت 

تراا الدراسةت فةإل هةإا التتةة  مت  ةة تة رتر لدار  التةمد  الاةةت   فةإل ال رف وا الفةلإل ما 
( مت رتر رهموا امداا 1997رومور الرف وا التةتفإل الت فهد فإل تةتف  الابةاوة عةا )

( مت رتر رومور الرف وا التةتفإل 1998التةتفإل الت فهد فإل تةتف  عو  ات  عةا )
( مالتةةةة رتر الهةةةةمتإل السةةةة م  ال ةةةةة إل عاةةةةر 1999عةةةةةا )الت فهةةةةد فةةةةإل تةتفةةةة  الهةةةةةهر  

)التةةة رتر الفرثةةةإل الراثةةة (: روةةةمور أداا التةتفةةةةت الفرثوةةة  فةةةإل ضةةةما تفةةةةوور التةةةمد  
(، مأمات الت رتر 2005الاةت   م  ا ايعرتةد الت فهد فإل تةتف  عو  ات  عةا )

رمر  الفتة  ( ثضة2011الف تإل الراث  الت فهد فإل ك وة  الررثوة  فةإل تةتفة  تةرن عةةا )
ع ت روثوة تفةوور التةمد  الاةةت   فةإل ت سسةةت الررثوة  لروةمور التترتفةةت الفرثوة ، 

( دلةةةةوه  لرهةةةةموا 2011كتةةةةة أاةةةةدرت امتة ةةةة  الفةتةةةة  ير ةةةةةد التةتفةةةةةت الفرثوةةةة  عةةةةةا )
الثةةةرات  امكةدوتوةةة  ثةعرتةةةةد تثةةةدأ الرهةةةموا الةةةإارإل تةةة  رةةةه  لتكة وةةة  بوةةةة  الت اةةةرات 

موا الإارإل ثةل سث  لتتو  الثرات ، كتة مأمات دراس  ايرةة مايرةة الرةا  ثفت و  الره
( ثةةةقتراا التاوةةةد تةةة  الدراسةةةةت فةةةإل هةةةإا التتةةةة ، متةةةةات 2011( معثةث ةةة  )2010)

الدراسةة  ال ةلوةة  لرفةةرر درتةة  رةةمفر ت اةةرات امداا لةةثفب تفةةةوور التةةمد  فةةإل تةتفةة  
 ترنو
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 مشكلة الدراسة: 

لةةت درتةة  رةةمافر ت اةةرات امداا لتفوةةةر  تةةمد  هةةدفت هةةإ  الدراسةة  الرفةةرر ل 
أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت فإل تةتف  ترن ت  ره  

 اإلتةث  ع  الس الو  ا روو :
السةة ا  امم : تةةة درتةة  رةةمافر ت اةةرات امداا لتفوةةةر  تةةمد  أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو ، 

عضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل تةتفةة  ماإلوفةةةد مالث ةةل الف تةةإل ماإلثةةداعةت م
 ترن ت  مت     رها  

( فةةإل ≥ 05αو0السةة ا  ال ةةة إل: هةة  ه ةةةك فةةرمة إات ديلةة  ل اةةةئو  ع ةةد تسةةرمر )
درتةةةة  رةةةةمافر ت اةةةةرات امداا لتفوةةةةةر  تةةةةمد   أعضةةةةةا هوئةةةة  الرةةةةدرو ، 
ماإلوفةةةد مالث ةةل الف تةةإل ماإلثةةداعةت معضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل تةتفةة  

راد الفو ةةة  رفةةةار لتريوةةةرات: الررثةةة  امكةدوتوةةة ، تةةةرن فةةةإل اسةةةرتةثةت أفةةة
 مالرثر ، مالك و   

 
 هدف الدراسة: 

هةةةدفت هةةةإ  الدراسةةة  للةةةت رفةةةرر درتةةة  رةةةمافر ت اةةةرات امداا لتفوةةةةر  تةةةمد  
أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  الردرو  فةإل 

وثوةةة ضةةثو التةةةمد  مايعرتةةةد فةةةإل تةتفةة  تةةرن ثفةةةد تةةرمر سةة   م اةةةر تةة  ثةةةدا ر
التةتفةة ، كتةةة هةةدفت للةةت رفةةرر فوتةةة لإا كة ةةت درتةة  رةةمافر ت اةةرات امداا ل تفوةةةرو  

 التإكمرو  ررر ر رثفة  لتريورات الررث  امكةدوتو ، مالرثر ، مالك و و 
 

 أهمية الدراسة: 
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للةت رمرإل أهتو  هإ  الدراس  ت  ره  كم  ةة تة  أمائة  الدراسةةت الرةإل رسةفت 
رفةةرر مروةةمور ت اةةرات أداا تةةمد  ت سسةةةت الرف ةةوا الفةةةلإل لتفوةةةر  تةةمد  أعضةةةا  
أعضةةةةا هوئةةةة  الرةةةدرو ، ماإلوفةةةةةد مالث ةةةةل الف تةةةإل ماإلثةةةةداعةت فةةةإل ل ةةةةدر التةتفةةةةةت 

لإ رت ةةة  ت اةةةرات تفةةةةوور  ؛ تتةةةة وفوو ةةةة توةةةا  رةاةةة  ، امرد وةةة  مهةةةإل تةتفةةة  تةةةرن
  فةةةإل ماةةةر التفةةةةوور فةةةإل  ةةة  الريوةةةرات التةةةمد  أ ةةةد امدمات الرهووتوةةة  امك ةةةر ديلةةة

 الترسةرع  فإل الفار ال ةلإل، مبد رفود  رةئ  هإ  الدراس :
  لدار  تةتفةةة  تةةةرن ماإلدارات التةتفوةةة  امرةةةرر فةةةإل امرد  مالةةةمو  الفرثةةةإل فةةةإل

 رفرر تة را ل تةا  فإل سفو ا لروثوة تفةوور التمد  مايعرتةدو 
 و  امدااو أعضةا هوئ  الردرو ، ل فت  ع ت اوةد  فةع  
  التترت  الت  إل فإل رمتو  امث ةا للت ارروةر التةتف  امك ر رتواا و 
  الثةةةةة  و ، فهةةةةد ركةةةةم  هةةةةإ  الدراسةةةة  ثداوةةةة  لدراسةةةةةت أرةةةةرر  ةةةةم  ت اةةةةرات امداا

 لتفةوور التمد  فإل ت سسةت الرف وا الفةلإلو 
 

 مصطلحات الدراسة: 

 ة رإل: رضت ت الدراس  عددا  ت  التاو  ةت وتك  رمض و ة ك
 تقييم األدا، الجامعل: 

هةةةم ترمسةةةةو درتةةةةت روثوةةةةة الت اةةةرات الت سسةةةةو  مت اةةةرات الرف ةةةةوا مالةةةةرف ا 
(و مثةل سث  ل إ  الدراس  Owlia & Aspinwall, 1996مالث ل الف تإل فإل التةتف  )

ف م ترمسو درت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر  تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةةد 
 تإل ماإلثداعةت فإل تةتف  ترنو مالث ل الف 
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  مؤشرات األدا،:
(و مبةد رةا اعرتةةد March, 1993عثةر  ع  تهةوو  ررابة  أداا الت سسةةت )

 هإا التف ما فإل الدراس  ال ةلو و 
 

  معايير الجودة:
"أوةةةةةر ترتفوةةةةة  أم عهتةةةةةةت رتةةةةةةوا وةةةةةرا عةةةةة  وروه ةةةةةة أم ثماسةةةةةور ة ف ةةةةة  

(و مرفةةةرر لترائوةةةة  94، 2007)الث مااةةةإل، التسةةةرموةت مامهةةةدار الرةةةإل وةةةرا ر هوه ةةةة" 
 ثم  ة تسرموةت ايعرتةد الرةا  ثتمد  أداا التةتفةت امرد و و 

 
  معيار: جودة عضاا، ئي ة التدريا، واليفاد والجحا العلمل والجداضات:

هةةةم ال ةةةد امد ةةةت التو ةةةم  رةةةمافر  فةةةإل هةةةإو  التفوةةةةرو ، موفةةةرر لترائوةةةة  ثم ةةة  
ت سسةةةةت  ثماةةةف ة ل ةةةدرو  التفوةةةةرو  فةةةإل تةتفةةة  تةةةرن تسةةةرمر الكفةةةةا  ضةةةت  هةةةإ

الرف وا الفةلإل فإل امرد ، موهة  ثةلدرتة  الرةإل وةرا ال اةم  ع و ةة ثفةد اسةرتةث  أفةراد 
 الفو   ع ت أدا  الدراس و

 
  جامعة جرش:

ا، رهما 1993ا مثةارت الردرو  عةا 1992هإل تةتف  رةا  رمسست عةا 
الفرثوةةةة  مامت ثوةةةة ، ف ةةةةإل عضةةةةم فةةةةإل ار ةةةةةد  سوةسةةةةر ة ع ةةةةت اي فرةةةةةح تةةةة  الت سسةةةةةت

التةتفةةةةت الفرثوةةة ، معضةةةم ت سةةةة  فةةةإل راثوةةة  الت سسةةةةةت الفرثوةةة  الرةاةةة  ل رف ةةةةوا 
الفةةةةلإل، معضةةةم فةةةإل ار ةةةةد تةتفةةةةت الفةةةةلا اإلسةةةهتإل، معضةةةم فةةةإل ار ةةةةد التةتفةةةةت 
اممرمثو ، معضم فإل ار ةةد التةتفةةت الفةلتوة و فةإل التةتفة  عاةر ك وةةت هةإل: ك وة  
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الررثموةةةة ، مك وةةةة  ايبراةةةةةد مالف ةةةةما اإلداروةةةة ، مالاةةةةروف ، مال هةةةةمة، مالاراعةةةة ، الف ةةةةما 
مالرتةةةةةةروب، مالف ةةةةةةما، مال  دسةةةةةة ، مرك ملمتوةةةةةةة التف متةةةةةةةت، مرتةةةةةة   التةتفةةةةةة  درتةةةةةة  
الثكةلمروم  ل و ث  فإل الك وةت التإكمر ، كتة رت   درتة  التةتسةرور فةإل ررااةةت: 

وف ، مال هةةمة، مالت ةسةةث ، مايبراةةةد ماإلراةةةد ال يةة  الفرثوةة ، مال يةة  اإل ت واوةة ، مالاةةر 
الاراعةةةإل، مالف ةةةما الررثموةةة  فةةةإل ررااةةةإل اإلدار  الررثموةةة  مالت ةةةةه  موةةةرة الرةةةدرو  

(و كتةةةةةةةة بةةةةةةةرر تت ةةةةةةة  أت ةةةةةةةةا التةتفةةةةةةة  فةةةةةةةإل ت سةةةةةةةر  ربةةةةةةةا 2012)تةتفةةةةةةة  تةةةةةةةرن، 
ا اسر دال عتةد  لا م  ايعرتةد مالتمد  18/10/2012( رةروخ 1/2012/2013)

ا ث ةةدر مضة  اسةةرراروتو  اةةت   مت ةةدد  إات ثةةرات  1/10/2012  رةةروخ اعرثةةرا  تةة
ماضة   لروةةمور مر سةةو  امداا امكةةدوتإل مالت  ةةإل الةةإ  وة فك  ثاةةك  لوتةةةثإل ع ةةت 

 التررتةت الرف وتو ، مي واا  عوةا التةتف  تسرترا و 
 

 حدود الدراسة ومحدداتها: 

فةةإل تةتفةة  تةةرن   ةوةة   رةةا روثوةةة أدا  الدراسةة  ع ةةت أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو 
او أتةةة ت ةةددات الدراسةة  فرفرتةةد ع ةةت 2013/2014الفاةة  الدراسةةإل امم  تةة  الفةةةا 

درت  ادة م ثةت امدا  مع ت درت  تمضمعو  اسرتةث  أفراد الفو   ع و ة، مي وتما 
 رفتوا ال رةئ  لي ع ت التترت  الإ  س ثت ت   الفو   مالتترتفةت التتة   و 

 
 : منهجية الدراسة

لر هوةةة هةةدر الدراسةة  رةةا اسةةررداا التةة    الماةةفإل لت ةسةةثر  ل ةةإا ال ةةمم تةة  
 لتت  الثوة ةتو  ثماف ة أدا الدراسةت، كتة را اسررداا ايسرثة   
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 مجتمع الدراسة وعينتها: 

ركةةةم  تترتةةة  الدراسةةة  تةةة  تتوةةة  أعضةةةةا هوئةةة  الرةةةدرو  فةةةإل تةتفةةة  تةةةرن 
ت ةة  التةتسةةرور )الت ةضةةرم ( معةةددها ( عضةةما  ثفةةد اسةةرثفةد  150مالثةةةل  عةةددها )

( %57( اسرثة   ث سث  )85( عضما و مكة  عدد ايسرثة ةت الرإل را اسررتةع ة )21)
( و  ةةةةةر رةةةةةمام عو ةةةةة  الدراسةةةةة   سةةةةة  ثفةةةةةب 1تةةةةة  التترتةةةةة  اماةةةةة إلو مالتةةةةةدم  )

 التريوراتو
 (1تدم  )

 رمام أعضةا هوئ  الردرو  فإل تةتف  ترن  س  ثفب التريورات
 

 % العدد الف ات المتغيرات

 الرتبة األكاديمية

 12 10 أسرةإ
 22 19 أسرةإ تاةرك
 66 56 أسرةإ تسةعد
 100 85 التتتمم

 ال:جرة

 42 36 س مات 5أب  ت  
 26 22 س مات 10 - 5ت  

 32 27 س مات 10أك ر ت  
 100 85 التتتمم

 الكلية
 42 36 ع تو 

 58 49 إنسانية
 100 85 التتتمم
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 ة الدراسة: أدا

درتةةة  رةةةمافر ت اةةةرات امداا لتفوةةةةر  تةةةمد   للةةةترةةةا روةةةمور اسةةةرثة   ل رفةةةرر 
أعضةةا هوئة  الرةدرو ، ماإلوفةةد مالث ةةل الف تةإل ماإلثةداعةت فةإل ضةما ت اةةرات امداا 
لتفةةةةوور التةةةمد  فةةةإل ت سسةةةةت الرف ةةةوا الفةةةةلإل فةةةإل امرد ، مركم ةةةت أدا  الدراسةةة  تةةة  

راسةة ، مأعوةةإل لكةة  فهةةر  تةة  فهةةرات ايسةةرثة   ما ةةة  ( فهةةر  تماعةة  ع ةةت تتةةةلإل الد40)
الرتةسةةةإل )ثدرتةةة  عةلوةةة  تةةةدا ، عةلوةةة ، ترمسةةةو ، ضةةةفوف ،  Likertترةةةدرتة  مفةةةة سةةة  ا 

( ع ةةةةت 1، 2، 3، 4، 5ضةةةةفوف  تةةةةدا (، مبةةةةد رةةةةا لعوةةةةةا الرةةةةدرو  الربتةةةةإل الرهةةةةدورات )
 الرررو و مرا ر دود تسرمر الت ارات ثةسررداا التفةدل : 

 القيمة الدنيا للبديل –ا للبديل القيمة العلي
= 

5 – 1 
= 

4 
 33و1= 

3 3 3 
  33و2 – 1ملإا فق  درت  الروثوة الت رفض  ركم  ت  

  67و3 – 34و2درت  الروثوة الترمسو  ركم  ت   
 5 – 68و3درت  الروثوة التررفف  ركم  ت   

 
 

 صدق األداة: 

تةةو  رراةة  لدار  ( تةة  الت ك8ل ر هةةة تةة  اةةدة امدا  رةةا عرضةة ة ع ةةت )
ررثمو  مت ةه  موةرة رةدرو  مع ةا  فة  ررثةم ، إلثةداا ته  ةةر ا  ةم  الفهةرات تة  

( %80 وةةةل ت ةسةةةثر ة ماةةةتمل ة لتةةةة رهوسةةة ، مرةةةا امرةةةإ ثته  ةةةةت تةةةة ارفةةةة ع وةةة  )
فةةمك ر تةة  الت كتةةو  تةة   وةةل ال ةةإر ماإلضةةةف  مالةةدت  لفهةةرات ايسةةرثة  و مركم ةةت 
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( 40عةدد الفهةرات ) أاةث ( فهر ، مثفد الر كةوا 42  ت  )ايسرثة   فإل امرر ة امملو
 فهر  تماع  ع ت تتةلإل الدراس و 

 

 ثبات األداة: 

فكةة  تفةتة   Cronbach Alphaل رمكد تة   ثةةت امدا  رةا اسةررداا تفةدلة  
(و مهةةةةإا وف ةةةةإل أ  ايسةةةةرثة   85و0(، مل تتةةةةة  ال ةةةةة إل )89و0ال ثةةةةةت ل تتةةةةة  امم  )
 هثم  مرراب الدراس  ال ةلو و ررتر  ثتفةت   ثةت ت

 
 المعالجات اإلحصائية: 

 ( لتفةلت  الثوة ةتوSPSSرا اسررداا ثر ةت  )
 

لإلتةثةةةةةة  عةةةةةة  السةةةةةة ا  امم  رةةةةةةا اسةةةةةةررداا الترمسةةةةةةوةت ال سةةةةةةةثو ، ماي  رافةةةةةةةت  -
 التفوةرو ، مالررث  مالدرت و 

عة  الفةرمة  لإلتةث  ع  الس ا  ال ة إل را اسررداا ر  و  الرثةو  ام ةد  ل كاةر -
اإل اةةةئو  الرةةإل رفةةار لتريوةةر الررثةة  امكةدوتوةة  مالرثةةر  ماررثةةةر اةةوفو  فةةإل  ةلةة  
متةةمد فةةرمة إات ديلةة  ل اةةةئو ، كتةةة رةةا اسةةررداا اررثةةةر )ت( ثةل سةةث  لتريوةةر 

 الك و و 
 

 نتائج الدراسة ومناقشتها: 

  ورضت  هإا الفا  عرضة  ل  رةئ  الرإل رماة ت للو ةة هةإ  الدراسة  تة  رةه
 اإلتةث  ع  أسئ ر ة، مع ت ال  م ا رإل: 
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السةة ا  امم : تةةة درتةة  رةةمافر ت اةةرات امداا لتفوةةةر  تةةمد  أعضةةةا هوئةة  
الرةةدرو ، ماإلوفةةةد مالث ةةل الف تةةإل ماإلثةةداعةت معضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل 

 تةتف  ترن ت  مت     رها  
افةت التفوةرو  لإلتةث  ع  هإا الس ا  را  سة  الترمسوةت ال سةثو  ماي  ر 

لدرتةة  رةةمافر ت اةةرات امداا لتفوةةةر  تةةمد  أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو ، ماإلوفةةةد مالث ةةل 
الف تإل ماإلثداعةت معضةةا هوئة  الرةدرو  فةإل تةتفة  تةرن تة  مت ة    ةرها ثاةكٍ  

 ( إلكو 2عةا ملك  تتة  ت  تتةيت أدا  الدراس ، مو  ر التدم  )
 (2التدم  )

  رافةت التفوةرو  مالرر  لدرت  رمافر ت ارات امداا الترمسوةت ال سةثو  ماي
لتفوةر  تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت 
 معضةا هوئ  الردرو  فإل تةتف  ترن ت  مت     رها تررث  ر ةالوة  

 

المتوةط  المجال الرقم
 الحةاجل

االاحراف 
درجة  الرتجة المعيار:

 التوا ر
 ترمسو  1 50و0 60و3 أعضةا هوئ  الردرو  تمد   1

2 
اإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت 

 معضةا هوئ  الردرو  
 ترمسو  2 45و0 38و3

 
( أ  درت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر  تمد  أعضةا 2وه   ت  التدم  )

ةتفة  هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثةداعةت معضةةا هوئة  الرةدرو  فةإل ت
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ترن ت  مت     رها كة ت ترمسو ، لإ  ا  تتة  "أعضةا هوئة  الرةدرو " ع ةت 
(، متةةةا فةةإل الررثةة  50و0( ما  ةةرار تفوةةةر  )60و3الررثةة  امملةةت ثترمسةةو  سةةةثإل )

ال ة وةةة  تتةةةة  "اإلوفةةةةد مالث ةةةل الف تةةةإل ماإلثةةةداعةت معضةةةةا هوئةةة  الرةةةدرو " ثترمسةةةو 
مبد وفار إلك للت أ  رترث  التةتف  فإل (و 45و0( ما  رار تفوةر  )38و3 سةثإل )

تتةةة  ضةةثو التةةمد  مايعرتةةةد  دو ةة ، لإ أ اةةئت عتةةةد  ضةةثو التةةمد  مايعرتةةةد فةةإل 
ا، مو رةج التمضمم للت فرر  أوم  لر  ر  رةئتة و كتةة 1/10/2012التةتف  ثرةروخ 

بد وفار إلةك للةت ضةفر ال هةفة  الر  وتوة  فةإل هةإا التتةة  تتةة أدر للةت ضةفر ف ةا 
عضةةةةا هوئةةة  الرةةةدرو  ل ةةة تو اإلدار  التدوةةةد الةةةإ  وفرتةةةد ع ةةةت تةةةمد  امداا مرهثةةة  أ

( 2004( مال تةةةةةر )2004الريووةةةةر، مررفةةةةة هةةةةإ  ال روتةةةة  تةةةة   رةةةةةئ  دراسةةةة  درادكةةةة  )
 (و 2011معثةث   )
 

كتةة وه ة  أ  درتة  رةمافر ت اةةرات امداا ثةل سةث  ل تتةة  امم  مهةم "تةةمد  
 ت ترمسو  سةثإل أع ةت تة  ترمسةو التتةة  ال ةة إل أعضةا هوئ  الردرو "  ا ت ع

مهم "اإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثةداعةت معضةةا هوئة  الرةدرو "، مبةد وفةار إلةك للةت 
س مل  ترةثف  التدرسو  لت ارات امداا فإل هإا التتة ، ثو تة ررار ثفب ت ارات 

ضةةة  للةةت عةةدا امداا فةةإل التتةةة  ال ةةة إل ثاةةفمث  الر دوةةد مالضةةثو، مبةةد وفةةار إلةةك أو
رةةةمافر التف متةةةةت الكةفوةةة  ع ةةةد أعضةةةةا هوئةةة  الرةةةدرو   ةةةم  ت اةةةرات امداا ثةل سةةةث  

 لتتة  اإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةتو 
 

 أتة ثةل سث  لفهرات ك  تتة  فكة ت ع ت ال  م ا رإل: 
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 جودة عضاا، ئي ة التدريا:  . 1
مالررةة  لدرتةة  رةةمافر  رةةا  سةةة  الترمسةةوةت ال سةةةثو  ماي  رافةةةت التفوةروةة 

ت اةةةرات امداا لتفوةةةةر تةةةمد  أعضةةةةا هوئةةة  الرةةةدرو  فةةةإل تةتفةةة  تةةةرن تةةة  مت ةةة  
 ( ومض  إلكو 3  رهاو مالتدم  )

 (3التدم  )
الترمسوةت ال سةثو  ماي  رافةت التفوةرو  مالرر  لفهرات تتة  درت  رمافر 

ت  مت   ت ارات امداا لتفوةر تمد  أعضةا هوئ  الردرو  فإل تةتف  ترن 
   رها تررث  ر ةالوة  

 

المتوةط  الفقرة الرقم
 الحةاجل

االاحراف 
درجة  الرتجة المعيار:

 التوا ر
رةةدعا التةتفةة  ال روةة  امكةدوتوةة  معضةةةا  18

 هوئ  الردرو و
 تررفف  1 77و0 86و3

رسةةةةرفو  الت سسةةةة  ثمعضةةةةةا هوئةةةة  رةةةةدرو   19
 رور ترفررو  ت ه و  ع توة و

 تررفف  2 92و0 83و3

رف وتةةت مأ  تة  التةتفة  التف وة  ثمعضةةةا  22
هوئةةةةةة  رةةةةةةدرو  ت اةةةةةةمر  مترةةةةةةمافر ، موتكةةةةةة  

 معضةا هوئ  الردرو  ايوهم ع و ةو

 تررفف  3 90و0 82و3

وراةةةةةةةر رهوةةةةةةةوا أعضةةةةةةةةا هوئةةةةةةة  الرةةةةةةةدرو   14
 ثةلفدال  ماإل اةرو

 تررفف  4 85و0 81و3
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المتوةط  الفقرة الرقم
 الحةاجل

االاحراف 
درجة  الرتجة المعيار:

 التوا ر
ورةةمفر أعضةةةا هوئةة  رةةدرو  لريووةة  ثةةرات   3

  والتتةيت الررااو
 تررفف  5 91و0 79و3

رةمفر الت سسةة  ال روةة  امكةدوتوةة  معضةةةا  17
 هوئ  الردرو و

 تررفف  6 82و0 75و3

ومتةةةةةد رف وتةةةةةةت ت ةةةةةدد  مماضةةةةة   لرفوةةةةةو   20
 أعضةا هوئ  ردرو  رور ترفررو و

 تررفف  7 98و0 72و3

واةرك أعضةا هوئ  الردرو  فةإل الرروةوو  4
 امكةدوتإلو

 تررفف  8 92و0 71و3

رف وتةةت مأ  تة  التةتفة  التف وة  ثمعضةةةا  21
هوئةةة  الرةةةدرو  ررسةةةة تةةة  رسةةةةل  الت سسةةة  

 مأهداف ةو

 تررفف  8 96و0 71و3

ورةةةةةةةةمفر أعضةةةةةةةةةا هوئةةةةةةةة  رةةةةةةةةدرو  لريووةةةةةةةة   2
 التتةيت الررااو  التر مع و

 تررفف  10 03و1 68و3

الرف وتةةت الرةاة  ثمعضةةا هوئة  الرةدرو   11
 ماض  و

 تررفف  10 86و0 68و3

مفر الت سسةةةةة  معضةةةةةةا هوئةةةةة  الرةةةةةدرو  رةةةةة 10
المبةةةةةةةةت الكةةةةةةةةةفإل مالةةةةةةةةدعا الةةةةةةةةهاا ل تةةةةةةةةمها 

 الت  إلو

 ترمسو  12 01و1 60و3
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المتوةط  الفقرة الرقم
 الحةاجل

االاحراف 
درجة  الرتجة المعيار:

 التوا ر
ُرفةةةةةةةو  الت سسةةةةةةة  أعضةةةةةةةةا هوئةةةةةةة  رةةةةةةةدرو   1

 ت ه و  ع توة و
 ترمسو  13 99و0 59و3

ر   رف وتةت الت سس  ع ت س  الرهةعةد،  16
ترااار و  ما 

 ترمسو  14 93و0 58و3

معضةةا هوئة  الرةدرو  الرف وتةةت الرةاة  ث 12
 تف    ل تتو و

 ترمسو  15 82و0 56و3

ررةةةةث  الت سسةةة   رةةةةئ  رهوةةةوا أعضةةةةا هوئةةة   15
 الردرو و

 ترمسو  15 91و0 56و3

ورر  أعضةا هوئ  الردرو  فإل ايسةرترار  9
 ثةلفت  فإل التةتف و

 ترمسو  17 09و1 54و3

رتةةةةةر  الت سسةةةةة  رهووتةةةةةة  رسةةةةةتوة  مت ر تةةةةةة   13
 وئ  الردرو  فو ةومداا أعضةا ه

 ترمسو  18 84و0 49و3

ُواةةةرك أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل روةةمور  5
 الثرات  متراتفر ةو

 ترمسو  19 15و1 46و3

ُواةةةرك أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل اإلراةةةد  6
 امكةدوتإل ل و ث و

 ترمسو  20 13و1 16و3

الفةةة ا الردروسةةةإل معضةةةةا هوئةةة  الرةةةدرو   8
 ت ةس و

  ترمسو 21 10و1 13و3
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المتوةط  الفقرة الرقم
 الحةاجل

االاحراف 
درجة  الرتجة المعيار:

 التوا ر
الرمار  مال مافا الرإل ور هةهة أعضةا هوئ   7

 الردرو  كةفو و
 ترمسو  22 01و1 07و3

 ترمسو   50و0 60و3 الدرجة الكلية
 

( أ  درت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر تمد  أعضةا 3وه   ت  التدم  )
هوئ  الردرو  فإل التةتف  ت  مت     رها كة ت ترمسو ، لإ ث   الترمسو ال سةثإل 

(، متةات فهرات هإا التتة  فإل الدرترو  التررفف  50و0( ما  رار تفوةر  )60و3)
(، متةات فإل 07و3 – 86و3مالترمسو ، لإ ررام ت الترمسوةت ال سةثو  ثو  )

( الرإل ر   ع ت "ردعا التةتف  ال رو  امكةدوتو  معضةا 18الررث  امملت الفهر  )
( مثدرت  تررفف ، 77و0ا  رار تفوةر  )( م 86و3هوئ  الردرو "، ثترمسو  سةثإل )
( مالرإل ر   ع ت "رسرفو  الت سس  ثمعضةا 19متةات فإل الررث  ال ة و  الفهر  )

( ما  رار تفوةر  83و3هوئ  ردرو  رور ترفررو  ت ه و  ع توة"، ثترمسو  سةثإل )
( الرإل ر   ع ت 8( مثدرت  تررفف ، متةات فإل الررث  بث  امرور  الفهر  )92و0)

( ما  رار 13و3"الف ا الردروسإل معضةا هوئ  الردرو  ت ةس "، ثترمسو  سةثإل )
( الرإل ر   7( مثدرت  ترمسو ، متةات فإل الررث  امرور  الفهر  )10و1تفوةر  )

ع ت "الرمار  مال مافا الرإل ور هةهة أعضةا هوئ  الردرو  كةفو "، ثترمسو  سةثإل 
ترمسو و مهإا واور للت أ  الرمار  ( مثدرت  01و1( ما  رار تفوةر  )07و3)

مال مافا رور كةفو  مي رر ةس  ت  الت د التثإم  ت  بث  أعضةا هوئ  الردرو  فإل 
التةتف ، كتة ي رر ةس  ت  ترو ثةت التفوا  ماليها فإل المبت ال ةضرو  موه   
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 أ  عدد الفهرات الرإل تةات ثدرت  تررفف  كة ت تسةمو  لفدد الفهرات الرإل تةات
ثدرت  ترمسو ، كتة وه   عدا متمد فهرات ثةلدرترو  )الضفوف  مالضفوف  تدا (، 
تتة وف إل رمفر ت ارات أداا لوتةثو  فإل هإا التتة ، كتة وف إل رمفر ت ةخ ر  وتإل 
 ت ةس  فإل التةتف  وست  ثةلريوور مالرومور مفة ت  مر التمد  الاةت   مترو ثةر ةو 

 

 لجداضات ألضاا، ئي ة التدريا: اليفاد والجحا العلمل وا .2
تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدرجة توافر 

مؤشرات األداء لفقرات معيار اإليفاد والبحث العلمي واإلبداعات ألعضاء هيئة 

 ( يوضح ذلك. 4التدريس في جامعة جرش من وجهة نظرهم، والجدول )

 (4التدم  )
ثو  ماي  رافةت التفوةرو  مالرر  لدرت  رمافر ت ارات امداا الترمسوةت ال سة

لتفوةر اإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  الردرو  فإل تةتف  
 ترن ت  مت     رها تررث  ر ةالوة  

 

المتوةط  الفقرة الرقم
 الحةاجل

االاحراف 
درجة  الرتجة المعيار:

 التوا ر
ملموةر ةةةةةةةةةةةة ر ةةةةةةةةةةةدد الت سسةةةةةةةةةةة   ةتةر ةةةةةةةةةةةة مأ 23

 ماهرتةتةر ة الث  و و
 تررفف  1 77و0 98و3

ُواةةةرك أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل  ضةةمر  29
 الت رترات مال دماتو

 تررفف  2 87و0 76و3

ر ةةةةةةةدد الت سسةةةةةةة  تتةةةةةةةةيت الرفةةةةةةةةم  تةةةةةةة   24
 الت سسةت مالت  تةت الترر ف  الت  و و

 تررفف  3 77و0 69و3
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المتوةط  الفقرة الرقم
 الحةاجل

االاحراف 
درجة  الرتجة المعيار:

 التوا ر
ر ةةةةةةةدد الت سسةةةةةةة  تتةةةةةةةةيت الرفةةةةةةةةم  تةةةةةةة   25

 سسةت مالت  تةت الترر ف  الدملو والت  
 تررفف  4 82و0 67و3

ررضت  تواا و  الت سس   اماةة  ماضة    31
 لدعا الث ل الف تإلو

 تررفف  5 98و0 56و3

رةةةةةةةةمفر الت سسةةةةةةةة  التاةةةةةةةةةدر التف متةروةةةةةةةة   30
 الهات  لدعا الث ل الف تإلو

 تررفف  6 95و0 51و3

ُواةةةةةةةةةةرك أعضةةةةةةةةةةا هوئةةةةةةةةة  الرةةةةةةةةةدرو  فةةةةةةةةةإل  27
 مدثو واإلثداعةت ا

 تررفف  7 77و0 49و3

ررضت  تواا و  الت سس   اماةة  ماضة    32
 لدعا ايثرفةلو

 تررفف  8 06و1 49و3

واةةةرك أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل الثف ةةةت  26
 مامث ةل ماإلثداعةت امدثو و

 تررفف  8 81و0 44و3

 تررفف  10 90و0 41و3 واةرك أعضةا هوئ  الردرو  فإل امث ةلو 28
وتةةةةت مأ  تةةة  التةتفةةة  التف وةةة  ثةإلوفةةةةد رف  40

مالث ةةةل الف تةةةإل ت اةةةمر  مترةةةمافر ، موتكةةة  
 معضةا هوئ  الردرو  ايوهم ع و ةو

 تررفف  10 21و1 26و3

واةةةرك أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل تاةةةرو   38
 مأث ةل ت  اركةا اسرراروتوو  ت  وة و

 ترمسو  12 23و1 22و3
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المتوةط  الفقرة الرقم
 الحةاجل

االاحراف 
درجة  الرتجة المعيار:

 التوا ر
وةةة  ثةإلوفةةةةد رف وتةةةةت مأ  تةةة  التةتفةةة  التف  35

مالث ةةل الف تةةإل ررسةةة تةة  رسةةةل  الت سسةة  
 مأهداف ةو

 ترمسو  13 24و1 19و3

رثةةد  الت سسةة  الرااتةةةة  ماضةة ة  ثةلسوةسةةةةت  36
 ماإلترااات مالرف وتةتو

 ترمسو  14 24و1 09و3

ررضت  تواا و  الت سس   اماةة  ماضة    34
 لدعا اإلثداعةت امدثو و

 ترمسو  15 14و1 07و3

ررضت  تواا و  الت سس   اماةة  ماضة    33
 لدعا  ضمر الت رترات الف تو  مال دماتو

 ترمسو  15 13و1 06و3

واةةةرك أعضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل تاةةةرو   39
 مأث ةل ت  اركةا اسرراروتوو  دملوة و

 ترمسو  17 30و1 04و3

رتةةةةةة   الت سسةةةةةة  أعضةةةةةةةا هوئةةةةةة  الرةةةةةةدرو   37
ت ال روةةةةةةةةةة  امكةدوتوةةةةةةةةةة  إلتةةةةةةةةةةراا الدراسةةةةةةةةةةة

 مالث مل الف تو و

 ترمسو  18 20و1 86و2

 ترمسو   45و0 38و3 الدرجة الكلية
 

( أ  درت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر اإلوفةد مالث ل 4وه   ت  التدم  )
الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  الردرو  فإل تةتف  ترن ت  مت     رها كة ت 

(، متةات 45و0رار تفوةر  )( ما  38و3ترمسو ، لإ ث   الترمسو ال سةثإل )
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فهرات هإا التتة  فإل الدرترو  التررفف  مالترمسو ، لإ ررام ت الترمسوةت ال سةثو  
( الرإل ر   ع ت "ر دد 23(، متةات فإل الررث  امملت الفهر  )86و2-98و3ثو  )

( ما  رار 98و3الت سس   ةتةر ة مأملموةر ة ماهرتةتةر ة الث  و "، ثترمسو  سةثإل )
( الرإل ر   29( مثدرت  تررفف ، متةات فإل الررث  ال ة و  الفهر  )77و0  )تفوةر 

( 76و3ع ت "واةرك أعضةا هوئ  الردرو  فإل  ضمر الت رترات"، ثترمسو  سةثإل )
( 39( مثدرت  تررفف ، متةات فإل الررث  بث  امرور  الفهر  )87و0ما  رار تفوةر  )

إل تاةرو  مأث ةل ت  اركةا الرإل ر   ع ت "واةرك أعضةا هوئ  الردرو  ف
( مثدرت  30و1( ما  رار تفوةر  )04و3اسرراروتوو  دملوة "، ثترمسو  سةثإل )

( الرإل ر   ع ت "رت   الت سس  37ترمسو ، متةات فإل الررث  امرور  الفهر  )
أعضةا هوئ  الردرو  ال رو  امكةدوتو  إلتراا الدراسةت مالث مل الف تو "، ثترمسو 

 ( مثدرت  ترمسو و 20و1ما  رار تفوةر  ) (86و2 سةثإل )
 

( 11وه   ت  التدم  أ  عدد الفهرات الرإل  ا ت ع ت درت  تررفف  )
( فهرات، مأ   ي رمتد فهرات 8فهر ، معدد الفهرات الرإل  ا ت ع ت درت  ترمسو  )

فإل الدرترو  )الت رفض ، مالت رفض  تدا (، مهإا واور للت رمفر ت ارات أداا 
لتتة  اإلوفةد مالث ل ماإلثداعةت معضةا هوئ  الردرو و مثةل سث  ل فهر  لوتةثو  

"واةرك أعضةا هوئ  الردرو  فإل  ضمر الت رترات مال دمات"، فق  التةتف  رات  
الث ل الف تإل مرس   معضةا هوئ  الردرو   ضمر الت رترات الت  و  مالدملو ، 

لث ل الف تإل فإل امرد  الرإل روةل  مهإا ورفة ت  رمت ةت ماار  الرف وا الفةلإل ما
أعضةا هوئ  الردرو  ثقتراا ث مل مررةث  إلك ع  وروة هوئ  اعرتةد ت سسةت 
الرف وا الفةلإل فإل الماار ، مرةلثة  تة وكم  الرركوا فإل إلك ع ت التةتفةت الرةا و 
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مثةل سث  ل فهر  الرإل ررف ة ثتاةرك  أعضةا هوئ  الردرو  فإل تاةرو  مأث ةل ت  
ركةا اسرراروتوو  دملوة  مالرإل تةات ثدرت  ترمسو ، فق   لدر ايسرفسةر ت  ا

التس ملو  رثو   أ  التةتف  ر او فإل رففو  إلك، مرهما ثةلر سوة الث  إل ت  
التةتفةت الفرثو  مالدملو  ت  ره  الرفةم  ثو  تة ثتة وردا بضةوة التةتف ، ملك  

تاود ت  ايهرتةا، م  درت  الرمافر تةات ال روت  راور للت أ  إلك ث ةت  للت ال
ترمسو و مثامر  عةت ، وتك  الهم  أ  ت ارات امداا ل إا التفوةر ترمفر ، تتة 

 واور للت ايسرترارو  ثةيلرااا فإل ضتة  التمد  فإل تةتف  ترنو 
 

السةة ا  ال ةةةة إل: هةة  ه ةةةةك فةةةرمة إات ديلةة  ل اةةةةئو  ع ةةد تسةةةرمر الديلةةة  
رةةةمافر ت اةةةرات امداا لتفوةةةةر  تةةةمد  أعضةةةةا هوئةةة   ( فةةةإل درتةةة ≥05αو0)

الرةةدرو ، ماإلوفةةةد مالث ةةل الف تةةإل ماإلثةةداعةت معضةةةا هوئةة  الرةةدرو  فةةإل 
 تةتف  ترن رفار لتريورات )الررث  امكةدوتو ، مس مات الرثر ، مالك و ( : 

 . متغير الرتجة األكاديمية: 1
رية لدرجة توافر تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا

مؤشرات األداء لمعياري جودة أعضاء هيئة التدريس، واإليفاد والبحث العلمي 

واإلبداعات ألعضاء هيئة التدريس في جامعة جرش، تبعاً لمتغير الرتبة األكاديمية، 

 ( ذلك. 5ويظهر الجدول )
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 ( 5التدم  )
ت امداا لتفوةر  الترمسوةت ال سةثو  ماي  رافةت التفوةرو  لدرت  رمافر ت ارا

تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  
 الردرو  فإل تةتف  ترن، رثفة  لتريور الررث  امكةدوتو 

 

 العدد الرتبة األكاديمية المجال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 جودة أعضاء هيئة التدريس 

 28و0 68و3 10 أسرةإ
 53و0 79و3 19 رةإ تاةرك أس

 48و0 48و3 56 أسرةإ تسةعد
 50و0 60و3 85 التتتمم

اإليفااااااد والبحاااااث العلماااااي واإلباااااداعات 

 ألعضاء هيئة التدريس

 38و0 49و3 10 أسرةإ
 58و0 33و3 19 أسرةإ تاةرك 
 42و0 38و3 56 أسرةإ تسةعد
 45و0 38و3 85 التتتمم

 الكلي

 25و0 70و3 10 أسرةإ
 23و0 58و3 19 ةإ تاةرك أسر

 33و0 43و3 56 أسرةإ تسةعد
 31و0 50و3 85 التتتمم
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( متمد فرمة  ةهرو  ثو  الترمسوةت ال سةثو  لدرت  5وه   ت  التدم  )
رمافر ت ارات امداا لتفوةر  تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل 

ترن، رثفة  لتريور الررث  امكةدوتو ، لإ  ماإلثداعةت معضةا هوئ  الردرو  فإل تةتف 
(، متةا أا ة  70و3 ا  أا ة  فئ  )أسرةإ( ع ت أع ت ترمسو  سةثإل ث   )

(، مأرورا  تةا الترمسو 58و3فئ  )أسرةإ تاةرك( ثةلررث  ال ة و  ثترمسو  سةثإل ث   )
ثو   (، ملر دود فوتة لإا كة ت الفرمة43و3ال سةثإل لفئ  )أسرةإ تسةعد( لإ ث   )

( را روثوة ر  و  ≥ 05αو0الترمسوةت إات ديل  ل اةئو  ع د تسرمر الديل  )
(، متةات  رةئ  ر  و  الرثةو  ع ت ال  م One Way ANOVAالرثةو  ام ةد  )

 (و 6الإ  ومض   التدم  )
 

 ( 6تدم  )
ر  و  الرثةو  ام ةد  إلوتةد ديل  الفرمة لدرت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر  
تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  

 الردرو  فإل تةتف  ترن، رثفة  لتريور الررث  امكةدوتو 
 

 مصدر التباين المجال
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة

 ف

مستوى 

 الداللة

جودة عضاا، 
 ئي ة التدريا

 *012و0 700و4 063و1 2 126و2 ثو  التتتمعةت
   226و0 82 544و18 دار  التتتمعةت

    84 670و20 التتتمم
اليفاد والجحا 
العلمل ألضاا، 

 668و0 406و0 085و0 2 169و0 ثو  التتتمعةت
   208و0 82 066و17 دار  التتتمعةت
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    84 235و17 التتتمم ئي ة التدريا

 الكلل
 *020و0 113و4 373و0 2 745و0 ثو  التتتمعةت
   091و0 82 426و7 دار  التتتمعةت

    84 171و8 التتتمم
 

 (.≥ 0.05α* دالة عند مستوى )    

 

( للت متمد فرمة إات ديل  ل اةئو  ع د 6راور ال رةئ  فإل التدم  )
( لدرت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر  تمد  أعضةا هوئ  ≥ 05αو0تسرمر )

لف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  الردرو  فإل تةتف  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل ا
ترن، رثفة  لتريور الررث  امكةدوتو ، اسر ةدا  للت بوت  )ر( الت سمث  لإ ث يت 

( ل درت  الك و ، مكإلك متمد فرمة فإل تتة  020و0(، مثتسرمر ديل  )113و4)
(و 012و0(، مثتسرمر ديل  )700و4"أعضةا هوئ  الردرو " لإ ث يت بوت  )ر( )

ثو تة لا رمتد فرمة فإل تتة  "اإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  
 الردرو "و 

 ملتفرف  عةئدو  الفرمة را اسررداا اررثةر اوفو  ل فرمةو 
 

 (7التدم  )
اررثةر اوفو  ل فرمة فإل درت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر تمد  أعضةا هوئ  

 تريور الررث  امكةدوتو الردرو  فإل تةتف  ترن رثفة  ل
 

 المجال
الرتبة 

 األكاديمية

المتوسط 

 الحسابي
 أستاذ 

أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد



 2018 ،ال ةلل ،الفددعار الرةس  لرثد ل ث مل مالدراسةت،التت د                                  أثم اس و و دووو توافر  درجة

359 

 

3.86 3.79 3.48 

 جودة عضاا، 
 ئي ة التدريا 

 *38و0 07و0 - 86و3 أستاذ
 *31و0 -  79و3 أسرةإ تاةرك
 -   48و3 أسرةإ تسةعد

 الكلية

الرتبة 

 األكاديمية

المتوسط 

 ابيالحس

 أستاذ
أستاذ 

 مشارك

أستاذ 

 مساعد

3.70 3.58 3.43 
 *27و0 12و0 - 70و3 أستاذ

 15و0 -  58و3 أسرةإ تاةرك
 -   43و3 أسرةإ تسةعد

 (و 05و0* الفرة دا  ل اةئوة  ع د تسرمر )
 

و  ر ت  التدم  السةثة أ  الفرة تةا لاةل  فئ  )أسرةإ( ع د تهةر ر ة ت  
( فإل الدرت  الك و ، ملاةل  فئ  )أسرةإ( ع د تهةر ر ة ت  فئرإل فئ  )أسرةإ تسةعد

 )أسرةإ تاةرك(
م)أسرةإ تسةعد( فإل تتة  تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، مهإ  ال روت  ررفة ت   روت  

(و موتك  أ  وفار 2011( مررر ر ت   روت  دراس  عثةث   )2004دراس  درادك  )
  ررث  أسرةإ هم امك ر رثر  ماسرهرارا  ت  إلك للت أ  عضم هوئ  الردرو  الإ  و ت

 أعضةا هوئ  الردرو  ا ررو و 
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 . متغير ال:جرة: 2
را  سة  الترمسوةت ال سةثو  ماي  رافةت التفوةرو  لدرت  رمافر ت ارات 
امداا لتفوةر  تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت 

( 8ةتف  ترن، رثفة  لتريور الرثر ، مو  ر التدم  )معضةا هوئ  الردرو  فإل ت
 إلكو 
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 (8التدم  )
الترمسوةت ال سةثو  ماي  رافةت التفوةرو  لدرت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر  
تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  

 الردرو  فإل تةتف  ترن رثفة  لتريور الرثر 
 

 العدد الخبرة  مجال ال
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 جودة أعضاء هيئة التدريس

 46و0 46و3 36 سنوات 5أقل من 

 43و0 88و3 22 سنوات  10إلى  5

 51و0 54و3 27 سنوات 10أكثر من 

 50و0 60و3 85 المجموع 

اإليفاد والبحث العلمي واإلباداعات 

 ألعضاء هيئة التدريس 

 48و0 37و3 36 سنوات 5أقل من 

 47و0 27و3 22 سنوات  10إلى  5

 38و0 48و3 27 سنوات 10أكثر من 

 45و0 38و3 85 المجموع 

 الكلي

 31و0 42و3 36 سنوات 5أقل من 

 29و0 61و3 22 سنوات  10إلى  5

 31و0 52و3 27 سنوات 10أكثر من 

 31و0 50و3 85 المجموع 
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فرمة  ةهرو  ثو  الترمسوةت ال سةثو  لدرت   ( متمد8وه   ت  التدم  )
رمافر ت ارات امداا لتفوةر  تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل 
ماإلثداعةت معضةا هوئ  الردرو  فإل تةتف  ترن، رثفة  لتريور الرثر ، لإ  ا  

(، متةا 61و3س مات( ع ت أع ت ترمسو  سةثإل ث   ) 10-5أا ة  فئ  )
(, 52و3س مات( ثةلررث  ال ة و  ثترمسو  سةثإل ث   ) 10  فئ  )أك ر ت  أا ة

(، ملر دود فوتة 42و3س مات( لإ ث   ) 5مأرورا  تةا الترمسو ال سةثإل لفئ  )أب  ت  
 0.05α) لإا كة ت الفرمة ثو  الترمسوةت إات ديل  ل اةئو  ع د تسرمر ديل 

(، متةات  رةئ  ر  و  One Way ANOVA( را روثوة ر  و  الرثةو  ام ةد  )≥
 (و 9الرثةو  ع ت ال  م الإ  ومض   التدم  )

 

 ( 9تدم  )
ر  و  الرثةو  ام ةد  إلوتةد ديل  الفرمة لدرت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر  
تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  

 تريور الرثر الردرو  فإل تةتف  ترن رثفة  ل
 

 مصدر التباين المجال 
مجموع 

 المربعات

درجا

ت 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

 قيمة 

 ف

مستوى 

 الداللة
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جااااودة أعضاااااء هيئااااة 

 التدريس 

 *005و0 759و5 273و1 2 546و2 بين المجموعات

   221و0 82 124و18 داخل المجموعات

    84 670و20 المجموع 

اإليفاااد والبحااث العلمااي 

عات ألعضااااااء واإلبااااادا

 هيئة التدريس 

 250و0 411و1 287و0 2 573و0 بين المجموعات

   203و0 82 662و16 داخل المجموعات

    84 235و17 المجموع 

 الكلي 

   076و0 655و2 248و0 2 497و0 بين المجموعات

   094و0 82 674و7 داخل المجموعات

    84 171و8 المجموع 

 

( للت عدا متمد فرمة إات ديل  ل اةئو  ع د 9)راور ال رةئ  فإل التدم  
 تسرمر 

( لدرت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر  تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ≥ 05αو0)
ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  الردرو  فإل تةتف  ترن، رثفة  

(، مثتسرمر ديل  655و2لتريور الرثر ، اسر ةدا  للت بوت  )ر( الت سمث ؛  لإ ث يت )
( ل درت  الك و ، مكإلك عدا متمد فرمة فإل تتة  "اإلوفةد مالث ل الف تإل 076و0)

ماإلثداعةت معضةا هوئ  الردرو و ثو تة متد فرة فإل تتة  "تمد  أعضةا هوئ  
 (و 005و0(، مثتسرمر ديل  )759و5الردرو "و لإ ث يت بوت  )ر( )

 ررثةر اوفو  ل فرمةو ملتفرف  عةئدو  الفرمة را اسررداا ا
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 ( 10التدم  )
اررثةر اوفو  ل فرمة فإل درت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر ))تمد  أعضةا 

 هوئ  الردرو (( رثفة  لتريور الرثر  
 

 الخبرة 
المتوسط 

 الحسابي 

 10إلى  5
 سنوات

 10أكثر من 
 سنوات

 سنوات 5أقل من 

 46و3 54و3 88و3

 *42و0 *32و0 - 88و3 سنوات  10إلى  5

 08و0 -  54و3 سنوات 10أكثر من 

 -   46و3 سنوات 5أقل من 

 (. 0.05* الفرق دال ضحلا يًا ضاد مةتوى )
 

ةاوات(  10ضلى  5يظدر من الجدول الةاجق عن الفرق جا، للالح   ة )
ةاوات(  ل مجال  5ةاوات( و )عقل من  10ضاد مقاراتدا ما   تل )عكنر من 

( ضدم وجود  روق دالة 9ريا، ويالحظ من الجدول )جودة عضاا، ئي ة التد
ضحلا يًا لمتغير ال:جرة ضلى الدرجة الكلية وضلى المجال الناال اليفاد والجحا 

العلمل والجداضات ألضاا، ئي ة التدريا، وئذه الاتيجة تتفق ما اتيجة دراةة 
( عن ئااك 10(، ويالحظ من جدول )2010( ودراةة الشلجل )2004الحجار )

 روقًا دالة ضحلا يًا تجعًا لمتغير ال:جرة ضلى المجال األول )عضاا، ئي ة التدريا( 
ةاوات(. وقد يعزى ذلك ضلى عن عضاا، ئي ة  10ضلى  5للالح ذو: ال:جرة من )

التدريا ذو: ال:جرة المتوةطة يطمحون ضلى الولول ضلى مةتويات عضلى  ل 
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ذه الاتيجة ما اتيجة دراةة درادكة مؤشرات األدا، جالاةجة لدذا المجال. وتتفق ئ
 (. 2011( وضجاجاة )2004( والغميز )2004)

 

 متغير الكلية:  .3
 ( ذلك. 11( ويظهر الجدول )t-testتم تطبيق اختبار )

 ( 11التدم  )
الترمسوةت ال سةثو  ماي  رافةت التفوةرو  لدرت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر  

وفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ماإل
 ( رثفة  لتريور الك و t-testالردرو  فإل تةتف  ترن، ماررثةر )
 

 العدد الكلية المجال 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 قيمة

 ت

مستوى 

 الداللة

 أعضاء هيئة التدريس

 *006و0 822و2 53و0 43و3 36 علمية

   0.44 72و3 49 علوم إنسانية

اإليفااد والبحاث العلماي واإلبااداعات 

 ألعضاء هيئة التدريس 

 147و0 463و1 41و0 46و3 36 علمية

   48و0 32و3 49 علوم إنسانية

 الكلي 

 156و0 430و1 36و0 44و3 36 علمية

   26و0 54و3 49 علوم إنسانية

 

ر ( للت عدا متمد فرمة إات ديل  ع د تسرم 11راور ال رةئ  فإل التدم  )
( لدرت  رمافر ت ارات امداا لتفوةر  تمد  أعضةا هوئ  الردرو ، ≥ 05αو0)

ماإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت معضةا هوئ  الردرو  فإل تةتف  ترن، رثفة  
( مثتسرمر ديل  430و1لتريور الك و ، اسر ةدا  للت بوت  )ت( الت سمث  لإ ث يت )
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  "اإلوفةد مالث ل الف تإل ماإلثداعةت (، مكإلك عدا متمد فرمة فإل تتة156و0)
معضةا هوئ  الردرو "، ثو تة ومتد فرة فإل تتة  "أعضةا هوئ  الردرو " لاةل  

 فئ  ك وةت )الف ما اإل سة و ( ثدلو  اررفةم ترمسوةر ا ال سةثو و 
 

( ثةل سث  لفدا متمد 2004مهإ  ال روت  ررفة ت   روت  دراس  ال تةر )
لتريور الك و  )ع ما ل سة و ، ع تو ( ع ت اسرتةثةت أفراد الفو   فرمة دال  ل اةئوة  

ثةل سث  ل درت  الك و  لفهرات التتةلو  مثةل سث  لفهرات التتة  ال ة إل، ملك  رمتد 
فرمة دال  ل اةئوة  ثةل سث  ل تتة  امم  )أعضةا هوئ  الردرو ( لاةل  ك وةت 

ا هوئ  الردرو  فإل هإ  الك وةت الف ما اإل سة و ، مبد وفار إلك للت أ  أعضة
ووت م  للت ايررهةا ثت ارات امداا للت تسرمر أع ت كم  إم  الررااةت فإل 

 الف ما اإل سة و  أك ر اهرتةتة  ت  إم  الررااةت الف تو  فإل هإا ال ه و 
 

مهكإا وتك  الهم  ل  التمد  ثتف مت ة الماس  ي ررمبر ع د  دمد ت ارات 
وةرو  التث م و ، ل تة رترد لرات  تتو  تفةوور ضتة  التمد  الرإل امداا ل إو  التف

(، كتة رات  ال هةف  الر  وتو  مال هةف  الثوئو  2012أادرر ة ماار  الرف وا الفةلإل عةا )
الرإل ررفةع  تف ة ث ول رر م  للت س مك وفاا ايسرترارو  مايلرااا ثضتة  التمد  

 د و فإل ت سسةت الرف وا الفةلإل فإل امر 
 

 التوصيات

 فإل ضما  رةئ  الدراس  وتك  رهدوا الرماوةت ا رو : 
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   ايسةةةرترار فةةةإل رةةةمفور ثةةةرات  ر هوةةةر ر  وتةةةإل معضةةةةا هوئةةة  الرةةةدرو  فةةةإل تتةةةة
ت اةةةرات امداا لتفةةةةوور التةةةمد  الرةةةإل أكةةةةدت ع و ةةةة ماار  الرف ةةةوا الفةةةةلإل مالث ةةةةل 

 الف تإلو 
 روثوةة تفةةةوور التةمد  مايعرتةةةد  اسةرترارو  أعضةةا هوئةة  الرةدرو  فةإل ايلرةةااا فةإل

 الرإل ثدأر ة التةتف و 
  أ  رهةةما التةتفةة  ثاوةةةد  الترااةةةت التةلوةة  التراةةمد  ليةوةةةت دعةةا اإلثةةداعةت

امدثوة  م ضةمر التة رترات الف توة  ثةل سةث  معضةةا هوئة  الرةدرو ، م  ةة تةةات 
 ثدرت  ترمسو و 

   التةتفةةةت الت  وةة  مالفرثوةة  أ  رفتةة  التةتفةة  ع ةةت اوةةةد  الرمااةة  مالر سةةوة تةة
مالدملوةةة  لةةةدعا تاةةةةرك  أعضةةةةا هوئةةة  الرةةةدرو  فةةةإل تاةةةةرو  مأث ةةةةل تةةة  اةةةركةا 

 اسرراروتوو  ت  وة  معرثوة  مدملوة و
  الهوةا ثدراس  لرفرر الفهب  ثو  روثوة تفةةوور التةمد  مالرضةة الةم وفإل معضةةا

 هوئ  الردرو  فإل التةتف و 
   ثو  روثوة تفةوور التمد  مالارام الر  وتإلو الهوةا ثدراس  لرفرر الفهب 
  الهوةا ثدراسةت أررر فإل هإا التتة و 
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 قائمة المراجع

 

 القرآن الكريم. -

القااهرة: دار الحرياة للطباعاة لساان العار   (. 2003ابن منظور، جمال الدين ) -

 والنشر والتوزيع. 
التادريس  (. "تقويم جودة أعضااء هيئاة2008أبو الرب، عماد وقداده، عيسى ) -

 1، لضاامان جااودة التعلاايم العااالي المجلااة العربيااةفااي مؤسسااات التعلاايم العااالي"، 
(4 ،)69-107 . 
(. "معاايير الجاودة فاي تو ياض أعضااء 2012أبو خطاوه، السايد عباد الماولى ) -

المجلاااة العربياااة لضااامان جاااودة التعلااايم هيئاااة التااادريس للتعلااايم اإللكتروناااي"، 

 . 28-1(، 110) 5، الجامعي
(. "التقيايم الااياتي المؤسساي والتخطااي  2011دقا،، سااناء والادجني،  ياااد )أباو  -

بحث مقدم إلى المؤتمر العربي الدولي لضمان االستراتيجي بغزة كدراسة حالة"، 

 األردن.  –، جامعة الزرقاء األهلية جودة التعليم العالي
 (. " دارة الجااودة الشاااملة فااي1998أبااو نبعاا،، عبااد العزيااز وفوزيااة مسااعد ) -

بحث مقدم لمؤتمر التعليم العالي في الوطن العربي فاي مؤسسات التعليم العالي"، 

 ، جامعة اإلمارات. ضوء متغيرات العصر
(. "اساتخدام مادخا األداء المتاوازن كا داة 2010أبو الفتوح، يحيى عبد الغناي ) -

الناادوة الثالثااة لضامان جااودة التعلاايم واالعتمااد فااي مؤسسااات التعلايم الجااامعي"، 

-20المنعقااادة بتااااريخ  ل الجاااودة فاااي التعلااايم الجاااامعي بالعاااالم اإلسااا ميحاااو
 السعودية.  –، جامعة نايض العربية للعلوم األمنية، الرياض 22/12/2010

دليااال ضاامان الجااودة واالعتماااد للجامعاااات (. 2008اتحاااد الجامعااات العربيااة ) -

 ت العربية. ، عمان: األمانة العامة التحاد الجامعاالعربية أعضاء االتحاد
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دليل التقاويم الاتاتي واالعتمااد العاام للجامعاات (. 2008اتحاد الجامعات العربية ) -

 األردن.  –، األمانة العامة، عمان العربية
دلياال ضاامان جااودة الباارامم األكاديميااة فااي (. 2011اتحاااد الجامعااات العربيااة ) -

 األردن.  –، األمانة العامة، عمان كليات الجامعات العربية
(. "مجاالت تطبيق جاودة التعلايم الجاامعي مان وجهاة نظار 2001د، مروة )أحم -

، مجلة اتحاد الجامعات العربيةأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات األردنية"، 

 (، عمان. 39ع )
(. "االحتراف األكاديمي ألعضاء هيئة التادريس ب قساام 2011 سماعيا، نهال ) -

تحقيااق ضاامان الجااودة فااي التعلاايم"، المكتبااات والمعلومااات فااي مصاار ك سااا  ل

 . 148-107(، 33( ع )9،   )مجلة الفهرست
(. "اسااتراتيجيات مقترحااة 2010االغااا، وفيااق حلمااي واالغااا،  يهاااب وفيااق ) -

 غزة.  – جامعة األزهرلمعايير ضمان جودة األداء الجامعي"، 
ات (. " دارة االعتمااد المهناي إلعاداد المعلام فاي الجامعا2005البحيري، خلض ) -

المؤتمر القومي الثاني عشر )العربي الراباع:: تواوير أداء الجامعاات المصرية"، 

(، جامعااة عااين 1، ج )العربيااة فااي ضااوء معااايير الجااودة الشاااملة ون اام االعتماااد

 شمس. 
(. "أسااس ومعااايير نظاااام الجااودة الشاااملة فاااي 2001البكاار، محمااد عباااد   ) -

 (. 60) 15، تربويةالمجلة الالمؤسسات التربوية والتعليمية"، 
معجم مصولحات االعتماد وضمان الجودة فاي (. 2007البهواشي، عبد العزيز ) -

 ، عمان: )دون الناشر(.التعليم العالي
، الفااااااود الساااااااد  عشاااااار –الكتااااااا  الساااااانوي (. 2012جامعااااااة جاااااارش ) -

 م. 2012هـ/1433
(.  "الجودة في التعلايم العاالي مان منظاور اساتراتيجي"، 2009جودت، محمد ) -

 ، جامعة األزهر، غزة. لمجلة العلمية للعلوم االجتماعيةا
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دليال ضامان الجاودة (. 2008الحاج، فيصا ومجيد، سوسن وجريسات،  لياا  ) -

، عماااان: األماناااة العاماااة التحااااد واالعتمااااد للجامعاااات العربياااة أعضااااء االتحااااد

 األردن.  –الجامعات العربية، عمان 
داء الجاامعي مان وجهاة نظار أعضااء (. "تقيايم األ2004الحجار، رائاد حساين ) -

مجلااة هيئااة التاادريس بجامعااة األقصااى فااي ضااوء مفهااوم  دارة الجااودة الشاااملة، 

 . 303-240(، 2) 8، جامعة األقصى سلسلة العلوم اإلنسانية
(. "قيااا  جااودة 2009الحااداد، محمااد محجااوب وباان ماااهر، محمااد عبااد   ) -

جامعااة السااابع مان أكتااوبر خااالل التعلايم الجااامعي فااي ليبياا: نمااوذج قيااا  حالاة 

 (. 42، ع )مجلة علوم إنسانية("، 2009-1988الفترة )
إدارة الجاااودة الشااااملة كمااادخل لتواااوير (. 2002الحرباااي، حيااااة محماااد ساااعيد ) -

، )أمروحاة دكتاوراه غياار منشاورة(، جامعاة أم القارى، مكااة الجامعاات الساعودية

 المكرمة.
(. " دارة الجااودة الشاااملة فااي 2001خليااا، أحمااد ساايد والزهيااري،  بااراهيم ) -

الجمعياة المصارية و مكاان اإلفاادة منهاا فاي مصار"،  –خبارات أجنبياة  –التعليم 

للتربية المقارنة واإلدارة التعليمية  مؤتمر اإلدارة التعليمية في الاوطن العرباي فاي 

 (. 45-40، جامعة عين شمس، )عصر المعلومات
ودة التعليمياااة الشااااملة ومااادى (. "مفهاااوم الجااا2006الخاااوالي، محماااد أحماااد ) -

ناادوة االسااتراتيجية فااي ت ثيرهااا علااى األداء األكاااديمي ماان واقااع جامعااة قطاار"، 

 ، وزارة التعليم العالي، المملكة العربية السعودية. مؤسسات التعليم العالي
درجااة توبيااا إدارة الجااودة الشاااملة فااي جامعااة البلقاااء (. 2004درادكااة، أمجااد ) -

، )أمروحااة دكتااوراه غياار منشااورة(، ن اار القااادة التربااويين التوبيقيااة ماان وجهااة

 جامعة اليرموك، اربد، األردن.
(. "معااايير ضاامان الجااودة واالعتماااد فااي كليااات 2011درادكااة، أمجااد محمااود ) -

المااؤتمر العربااي الاادولي لضاامان جااودة التعلاايم التربيااة فااي الجامعااات األردنيااة"، 

 . ، جامعة الزرقاء األهلية، األردنالعالي
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(. "التحاديات التاي تواجا، متطلباات 2011الدليمي، جماال والساامرائي، عماار ) -

االعتماد األكاديمي وضمان جودة التعليم الجامعي في الجامعات الخاصاة"، بحاث 

، 15/5/2011-12 الماااؤتمر العرباااي الااادولي لجاااودة التعلااايم العااااليمقااادم  لاااى 

 الجامعة الخليجية، مملكة البحرين. 
(. "تقياااايم بعااااا جوانااااب األداء 2004والسيسااااي، جمااااال )الدهشاااان، جمااااال  -

مجلااة األكاااديمي ألعضاااء هيئااة التاادريس بجامعااة المنوفيااة ماان خااالل  رائهاام"، 

 (. 3) 19، جامعة المنوفية، البحوث النفسية والتربوية
(. "أهمية تطبيق  دارة الجودة الشاملة فاي التعلايم 2011دودين، أحمد يوسض ) -

الماؤتمر العرباي الادولي األول لضامان جاودة التعلايم ي"، العالي في الاومن العربا

 .12/5-10، جامعة الزرقاء األهلية، العالي
، القااهرة: دار إدارة الن م التعليمية للجاودة الشااملة(. 2005زاهر، ضياء الدين ) -

 السحاب للنشر والتوزيع. 
األداء (. "ضمان جودة التعليم العالي من خاالل تقاويم 2003زايد، عبد الناصر ) -

ماؤتمر ضامان دراسة تحليلية: قيا  أداء أعضااء هيئاة التادريس"،  –الجامعي 

 . 72-53، جامعة الزرقاء األهلية، األردن، الجودة وأثره في أداء كليات االقتصاد
(. "مؤشاارات الجااودة فااي التعلاايم الجااامعي 1999زياادان، مااراد صااالح مااراد ) -

، جامعااة ة لجامعااة المسااتقبلرؤياا –مااؤتمر توااوير التعلاايم الجااامعي المصااري"، 

 مايو، القاهرة.  24-22القاهرة، 
(. "رؤياااة مساااتقبلية لتقااويم الجاااودة وضااامان 1998سااليمان، نجاااده  بااراهيم ) -

، مركاز تطاوير مؤتمر تقويم األداء الجاامعيالجودة في التعليم العالي في مصر"، 

 ديسمبر، القاهرة.  10-8التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، 
بنااء برناامم تادريبي للتنمياة المهنياة (. 2008عبد الرقيب علي قاسم ) السماوي، -

، )أمروحاة ألعضاء هيئة التدريس بجامعاة تعاف فاي ضاوء مادخل الجاودة الشااملة

 دكتوراه غير منشورة(، كلية التربية، جامعة تعز. 
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(. "أثاار  دارة الجااودة الشاااملة فااي باارامج 2010الشاالبي،  لهااام علااي أحمااد ) -

مجلة جامعاة األردن(،  –نية للمعلمين" )تجربة وكالة الغوث الدولية التنمية المه

 . 484-437(، 4) 26، دمشا
(. "جااودة التعلاايم العااالي ومعااايير االعتماااد 2009صاابري، هالااة عبااد القااادر ) -

المجلااة العربيااة لضاامان جااودة تجربااة التعلاايم الخاااأل فااي األردن"،  –األكاااديمي 

 . 176-148(، 4) 2، التعليم الجامعي
(. ماااادخا  لااااى علاااام الجااااودة، علااااى الااااراب  2002عااااارف، أسااااامة حساااان ) -

http://www.kau.edu.sat/tam/ossama01.html تااااام االساااااترجاع ،

 . 29/12/2013بتاريخ 
(. "تقييم جودة األداء الجامعي من وجهة نظر 2011عبابنة، صالح أحمد أمين ) -

المجلاة العربياة ياا، ليب –أعضااء هيئاة التادريس بكلياة ا"داب"/ جامعاة مصارات، 

 . 24-1(، 8) 4، لضمان جودة التعليم العالي
(. "أساليب قياا  األداء والجاودة فاي جامعاات 2010عبد الحق، سليمان علي ) -

بحث مقدم للنادوة الثالثاة حاول الجاودة فاي التعلايم الجاامعي فاي العالم اإلسالمي"، 

 الرياض. ، 22/12-20، جامعة نايض للعلوم األمنية، العالم اإلس مي
(. "الجامعااات العربيااة بااين الجااودة الشاااملة 2012عبااد الحميااد، وائااا شااحات، ) -

-203(، 10) 5، المجلة العربية لضامان جاودة التعلايم العااليوشهادات الجودة، 

222 . 
(. "استخدام معايير الجودة الشاملة في تطاوير 2008عبد المؤمن، علي معمر ) -

 2، مجلاة الساائلعليا في الجامعات الليبية"، برامج التعليم الجامعي والدراسات ال
(4 ،)185-204 . 
(، عمان: 2(. " دارة الجودة الشاملة"، م)2001العزاوي، محمد عبد الوهاب ) -

 دار اليازوري العالمية. 
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(. " دارة الجودة الشاملة في الجامعات: لماذا وكيض؟"، 1997عفيفي، حسين ) -

، كليااة التجااارة، جامعااة لتعلاايم الجااامعيمااؤتمر إدارة الجااودة الشاااملة فااي توااوير ا

 الزقازيق، مصر. 
إمكانية توبيا معايير إدارة الجودة الشاملة في مؤسساات (. 2004الغميز، نايض ) -

التعليم العالي السعودية من وجهة ن ر مديري الدوائر ورؤساء األقسام فاي وزارة 

 ، اربد، األردن. ، )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة اليرموكالتعليم العالي
(. "أنظماة الجااودة واعتماااد المعااايير بالنساابة 2003الفاوال، محمااد خياار أحمااد ) -

بحااث ألقااي فااي االجتماااع الخااامس لجمعيااة للكليااات الجامعيااة ولكليااات التربيااة"، 

 ، كلية التربية، جامعة دمشق. كليات التربية ومعاهدها في الجامعات العربية
المجلاة الجاودة باين الحاضار والمساتقبا"، (. "2008قرم، عباد الغناي يوساض ) -

 . 117-94(، 2) 1، العربية لضمان جودة التعليم الجامعي
(. " دارة الجاودة 2008القريوتي، محمد قاسم أحمد والمطيري، يوسض محمد ) -

الشاملة للعملية التربوية في جامعة الكويت من منظور أعضاء هيئة التدريس"، 

 . 99-57(، 1ع )، مجلة جامعة الملك عبد العفيف
"التربياة  البياان الختاامي للماؤتمر العلماي الراباع(. 2011كلية العلوم التربوياة ) -

م، 2011 ذار  31-29والمجتماااع: الحاااافز والمساااتقبا" المنعقاااد خاااالل الفتااارة 

 جامعة جرش، األردن. 
(. " فاق تطوير كليات التربية وفق مؤشارات الجاودة 2003كنعان، أحمد علي ) -

 ، جامعة دمشق، سوريا. كلية التربيةي ميدان التعليم العالي"، وتطبيقاتها ف
(. "تطاوير أداء أعضااء هيئاة التادريس وفاق معاايير 2005كنعان، أحمد علاي ) -

المؤتمر القومي السنوي الثاني عشر )المؤتمر العربي الراباع:: الجودة الشاملة"، 

، ج ون ام االعتمااد تووير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاملة

 (، مركز تطوير التعليم الجامعي، جامعة عين شمس، القاهرة. 1)
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أولوياات البحاث (. 2010األمانة العاماة ) –المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا  -

 ، عمان، األردن. 2020-2011العلمي في المملكة األردنية الهاشمية للسنوات 
العلااوم والتكنولوجيااا فااي مجااال  (. "تجربااة جامعااة2011محمااد، عبااد اللطيااض ) -

المااؤتمر العربااي الاادولي األول لضاامان جااودة ضاامان جااودة األداء األكاااديمي"، 

 . 1277-1260، جامعة الزرقاء، الزرقاء، األردن، التعليم العالي
(. "تطاااوير أداة لقياااا   دارة الجاااودة الشااااملة فاااي 2003الموساااوي، نعماااان ) -

 . 118-89(، 67، ع )ربويةالمجلة التمؤسسات التعليم العالي"، 
(. " دارة الجااااودة الشاااااملة للجامعااااات: رؤيااااة التنميااااة 1997النجااااار، فريااااد ) -

، بنهاا، كلياة مؤتمر إدارة الجودة الشاملة في تووير التعليم الجاامعيالمتواصلة"، 

 مايو.  12-11التجارة، 
توااوير أنمااوذد لضاامان الجااودة فااي الجامعااات (. 2006النشاااش، هيااام محمااد ) -

، )أمروحاة دكتاوراه غيار منشاورة(، دنية في ضاوء الواقاع والنمااذد العالمياةاألر

 جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن. 
دليال إجاراءات ومعاايير ضاامان (. 2009وزارة التعلايم العاالي والبحاث العلمااي ) -

 الي. ، عمان: هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالجودة في مؤسسات التعليم العالي
االسااتراتيجية الوطنيااة للتعلاايم (. 2012وزارة التعلاايم العااالي والبحااث العلمااي ) -

 ، عمان، األردن. 2012-2007 –العالي والبحث العلمي 
- Anninos, L. (2008). University performance evaluation 

approaches: The Case of ranking systems. Retrieved at: 
20/12/2013 from: 
http://elearn.elke.uoa.gr/2ndICEE/anninos.pfd.  
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درجة توافر مؤشرات األداء لمعايير جودة أعضاء هيئة التدريس والبحث 

 في ضوء مؤشرات األداء  لمعايير الجودة في مؤسسات واإليفادالعلمي 

 التعليم العالي في األردن

 

_______________________________  األستاذ الدكتور

 المحترم

 
 تحية طيبة وبعد   

درجءة تءوا ر مؤشءرات األدا، لمعيءار: "رهما الثة    ثقتراا دراسة  ثف ةما  
جودة عضاءا، ئي ءة التءدريا، وااليفءاد والجحءا العلمءل والجءداضات  ءل جامعءة 

 و"جرش
 

ثة   ل ةةةةإ  اليةوةةةة و ورتةةةةت الركةةةةرا ثةيتةثةةةة  عةةةة  فهةةةةرات مبةةةةد أعةةةةدت اسةةةةر
ايسرثة   لتة فإل إلك ت  أهتو  إل تةح هإ  الدراس و ع تةة  ثةم  التف متةةت الرةإل 

 سورا تتف ة ل  رسرردا اي مرراب الث ل الف تإل مسر ةو ثسرو  رةت و
 ولكم جفيل شكري وتقديري.

 
 د. عونية طالب ابو سنينة

 جامعة جرش

 (  فإل التكة  الت ةس : هت  )  ورتت مض  ع
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 المجال األول :أعضاء هيئة التدريس:

      ُتعيّن المؤسسة أعضاء هيئة تدريس مؤهلين علميا   1

      المجاالت  التخصصية المتنوعة  يتوفر أعضاء هيئة تدريس لتغطية 2

      يتوفر أعضاء هيئة تدريس لتغطية برامج المجاالت التخصصية 3

      ُيشارك أعضاء هيئة التدريس في التخطيط األكاديمي 4

      ُيشارك أعضاء هيئة التدريس في تطوير البرامج ومراجعتها 5

      كاديمي للطلبةُيشارك أعضاء هيئة التدريس في اإلرشاد األ 6

      الرواتب والحوافز التي يتلقاها أعضاء هيئة التدريس كافية 7

      العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس مناسب 8

      يرغب  أعضاء هيئة التدريس في االستمرار بالعمل في الجامعة 9

ز  توفر المؤسسة ألعضاء هيئةة التةدريس الو ةت الكةافي والةدع  الةا 10
 لنموه  المهني

     

      التعليمات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس واضحة 11

      التعليمات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس معلنة للجميع 12

تجري المؤسسة تقييما  رسةميا  ومنتممةا  ألداء أعضةاء هيئةة التةدريس  13
 فيها

     

      نصافيتصف تقيي  أعضاء هيئة التدريس بالعدالة واإل 14

      تتابع المؤسسة نتائج تقيي  أعضاء هيئة التدريس 15

      ُتنص تعليمات المؤسسة على سن التقاعد, وإجراءاته 16

      ُتوفر المؤسسة الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس 17
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      تدع  الجامعة الحرية األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس 18

      سسة بأعضاء هيئة تدريس غير متفرغين مؤهلين علميا  تستعين المؤ 19

توجةةد تعليمةةات محةةددح وواضةةحة لتعيةةين أعضةةاء هيئةةة تةةدريس غيةةر  20

 متفرغين

     

تعليمات وأنممةة الجامعةة المعنيةة بأعضةاء هيئةة التةدريس تتسة  مةع  21
 رسالة المؤسسة وأهدافها

     

هيئةةة تةةدريس منشةةورح  تعليمةةات وأنممةةة الجامعةةة المعنيةةة بأعضةةاء 22
 ومتوافرح, ويمكن ألعضاء هيئة التدريس االّطاع عليها

     

 المجال الثاني: اإليفاد والبحث العلمي واإلبداعات ألعضاء هيئة التدريس

      تحدد المؤسسة حاجاتها وأولوياتها واهتماماتها البحثية 23

ات المختلفةة تحدد المؤسسة مجاالت التعاون مةع المؤسسةات والمنممة 24
 المحلية 

     

تحدد المؤسسة مجاالت التعاون مةع المؤسسةات والمنممةات المختلفةة  25
 الدولية

     

ُيشةةارك أعضةةاء هيئةةة التةةدريس فةةي البعثةةات واألبحةةا  واإلبةةداعات  26
 األدبية

     

      ُيشارك أعضاء هيئة التدريس في اإلبداعات األدبية 24

      تدريس في األبحا  ُيشارك أعضاء هيئة ال 28

      ُيشارك أعضاء هيئة التدريس في  حضور المؤتمرات والندوات 29

      توفر المؤسسة المصادر المعلوماتية الازمة لدع  البح  العلمي 30
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      تتضمن ميزانية المؤسسة نصوصا  واضحة لدع  البح  العلمي 31

      دع  االبتعا تتضمن ميزانية المؤسسة نصوصا  واضحة ل 32

تتضمن ميزانية المؤسسة نصوصا  واضحة لدع  حضور المؤتمرات  33
 العلمية والندوات

     

      تتضمن ميزانية المؤسسة نصوصا  واضحة لدع   اإلبداعات األدبية 34

تعليمات وأنممة الجامعةة المعنيةة باإليفةاد والبحة  العلمةي تتسة  مةع  35
 رسالة المؤسسة وأهدافها

     

      ُتبدي المؤسسة التزاما  واضحا  بالسياسات واإلجراءات والتعليمات 36

تمةةن   المؤسسةةة أعضةةاء هيئةةة التةةدريس الحريةةة األكاديميةةة إلجةةراء  37
 الدراسات والبحو  العلمي

     

يشةةارك أعضةةاء هيئةةةة التةةدريس فةةي مشةةةاريع وأبحةةا  مةةع شةةةركاء  38
 استراتيجيين محليا  

     

أعضةةاء هيئةةةة التةةدريس فةةي مشةةةاريع وأبحةةا  مةةع شةةةركاء  يشةةارك 39
 استراتيجيين دوليا  

     

تعليمةةات وأنممةةة الجامعةةة المعنيةةة باإليفةةاد والبحةة  العلمةةي منشةةورح  40
 ومتوافرح, ويمكن ألعضاء هيئة التدريس االّطاع عليها
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مستوى اضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى عينة من السوريين المهجرين إلى 

 األردن
 14/1/2016تاريخ القبول:        14/4/2015تاريخ االستالم: 

 

 )*(  موفق طالب اإلبراهيم. د
 

 
 الـمـلـخــــص

لدى عينة  لصدمةل الضغوط التالية اضطراب مستوىمعرفة  إلى دراسةال تهدف     

تكون مجتمع الدراسة من جميع المهّجرين هّجرين السوريين إلى األردن. و من الم

( فردًا حتى شهر نيسان من  500000السورين إلى األردن والبالغ عددهم  )

 -( فردًا من السوريين المهّجرين 310م. و تكونت عينة الدراسة من )2013عام

ناثًا  ، ، وطبق عليهم مقياس والذين يعيشون في مخيم الرمثا/الحدائق -ذكورًا وا 

وقد بلغ معامل  ( Davidsonالضغوط التالية للصدمة لدافيدسون) اضطراب

 (.   0.89)  ومعامل االتساق الداخلي(  0.697االستقرار  )

                                                 

  / كلية العلوم التربوية / جامعة جدارا.اإلرشاد النفسي والتربوي قسم أستاذ مساعد /  *()
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من أفراد العينة يعانون من اضطراب الضغوط  %53.75أشارت النتائج إلى أن 

 التالية للصدمة.

كان من أبرزها إجراء دراسات أخرى  وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات،

على المهّجرين حول مدى انتشار االكتئاب، ومحاوالت االنتحار، ومدى انتشار 

، وتطبيق البرامج اإلرشادية العالجية على هذه المشكلة ةاألمراض  النفس جسمي

 وعلى مشكالت أخرى كاالكتئاب ومشكالت القلق األخرى.
 

 وط التالية للصدمة،المهّجرون.: اضطراب الضغالكلمات المفتاحية 

 
Abstract 

traumatic stress -This study aimed at identifying the Level of post

disorder among a sample of displaced Syrians in Jordan. 

 The study population consisted of all syrians displaced to Jordan, 

who has totaling (500000) until April of 2013. And the sample of the study 

consisted of (310) individuals from the displaced syrians  to Jordan - male 

and female -who are living in the camp of Ramtha/ gardens. During this 

study, a scale of post-traumatic stress disorder of Davidson (1987) was 

applied on the selected sample. Whereas, the degree of consistency by 
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using the test was-retest (0.697) and the value of Alpha Cronbach was 

(0.89). 
The results revealed that 53.75% of respondents suffered from 

PTSD. 

As a result, the study conculed with several recommendations; the most 

prominent of other studies on the prevalence of displaced about 

depression, suicide attempts, the extent of the spread of diseases Psycho 

somatic, the therapeutic application of extension programs on this issue 

and on other problems such as depression and other anxiety problems. 

 Keywords:, Post-traumatic stress disorder, Displaced  
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  خلفية الدراسة وأهميتها

وثورات مطالبة  ،، في الفترة األخيرة مظاهراتعدد من الدول العربية تشهد

 عددبالعنف واالعتقال والقتل والتدمير، مما دفع  بعضهاباإلصالح والتغيير،  قوبلت 

 ممامن األفراد إلى ترك بالدهم، والهروب إلى الدول المجاورة طلبا لألمن، وهربا 

ضطرابات او  اً وضغوط اً وتوتر  اً قلق -عادة  -أو شاهدوه، وهذا ما يسببتعرضوا له 

 نفسية متعددة.

 & Schmidt, Kravic 2008,)سكميدت وكرافك واهليرت ويضيف

Ehlert ) ن هدفا للعنف و صبح السكان المدنيغالبا ما يفي التاريخ الحديث أنه

إلى ى الهروب ممن بقى على قيد الحياة إل السكان من كثيرالسياسي، فيضطر 

حجم حركات المهّجرين ونظرا لزيادة . لدخارج البمناطق أخرى من بلده أو الهروب 

فالمهّجرون ، لهمالصحة النفسية يؤثر سلبا على ن التهجير القسري إف ،العالمية

 ،فترة ما قبل الهجرة خالل تهمحيا تهديد والتوتر جراءالضغط الحاد  يعانون من

من تراكم مستمر للضغوطات النفسية،  ي المهّجرونعانبعد الهجرة نفسها يحتى و 

معدالت عالية من  فقد وجدتلذلك  ؛باإلضافة إلى ضغوط التكيف في المكان الجديد

ضطراب الضغوط التالية للصدمة عند المهّجرين في جميع أنحاء البلدان المضيفة ا
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يات المتحدة في الوال نفبعد عقدين من توطين الالجئين المهّجرين الكمبوديي لهم.

   منهم. %62األمريكية،  تم تشخيص اضطراب الضغوط التالية للصدمة عند 

ممن يتعرضون لصدمات قوية يمكن أن يقعوا  %80-%50وقد وجد أن    

الضغوط التالية للصدمة، إال أن انتشاره بشكل عام بين الناس ال  اضطرابضحية 

                                                    (.147،،2009)فرج%5يتجاوز 

( تبين أن أعداد المهّجرين المسجلين في Forster,2010)فورستروفي دراسة 

 21.8 م 2000بلغ عام  إذ ؛المنظمة العالمية لشؤون الالجئين في ازدياد مستمر

 مليون شخص. 25.1م 2008لكنه بلغ في عام  ، مليون شخص
 

Traumatic Stress -Postضطراب الضغوط التالية للصدمة:ا      

Disorder (PTSD) 

بأنه مجموعة من األعراض  الضغوط التالية للصدمةف اضطراب عرّ ي  

المميزة التي تعقب فشل الفرد في مواجهة متطلبات حدث مؤلم من خالل األنماط 

فيشعر  ،وخاصة في غياب المساندة االجتماعية ،العادية للسلوك المتوافر لديه

 حدى صورتين:إالحدث. وقد تأخذ هذه األعراض بالعجز في مواجهة 
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استعادة خبرة الحدث المؤلم عن طريق التخيل واألحالم أو األفكار التي  -1

 يستدعيها الفرد أو التي تقتحم عليه تفكيره.

الذي  ،وينعكس ذلك في السلوك التجنبي الذي يصدر عن الفرد إنكار الحدث، -2

وعدم االهتمام  والشعور بالعزلة، لخارجي،يشمل التقليل من االستجابة للعالم ا

 (.2000 )محمد، واللجوء إلى المخدرات وضعف االستجابات الوجدانية، باألنشطة،

اضطراب الضغوط التالية للصدمة:  (Arthur, 1987أرثر ) ويعرف

(PTSD بأنه اضطراب نفسي يترافق مع أحداث صادمة شديدة. وتتضمن )

إعادة معايشة الصدمة في األحالم،   ymptoms)(classic sاألعراض الكالسيكية

وفي الصور الذهنية واألفكار، والشعور العام بعدم القدرة على التعبير عن المشاعر، 

وذلك بعدم إظهار مشاعر إيجابية تجاه اآلخرين، والشعور بعدم الرغبة في التفاعل 

تمام باألعمال مع العالم الحقيقي، واالبتعاد عن العالقات االجتماعية، وعدم االه

الحديث  لىموضع االهتمام في السابق، ونسيان الحديث أو عدم القدرة ع تالتي كان

عن جوانب مهمة من الصدمة، واإلحساس بالذنب لكونه باقيا على قيد الحياة، 

 بوصفهباإلضافة الضطرابات النوم، واالستثارة الزائدة. ويشخص االضطراب عموما 

 اضطرابات القلق.
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 ، ينا هو أول من درس العصاب الصدمي بطريقة علمية تجريبيةابن س ويعد

ما مطاولة اآلخر.  أحد. دون أن يستطيع واحدةفقد قام بربط حمل وذئب في غرفة 

من إعطائه  على الرغمفكانت النتيجة هزال الحمل وضموره ومن ثم موته. وذلك 

نفس كميات الغذاء التي كان يستهلكها حمل يعيش في ظروف طبيعية 

 (. 1991)النابلسي،

عوامل شدة الصدمة وطول مدتها والقرب المكاني لتعرض الفرد  وتعد      

للحدث الصدمي أكثر العوامل أهمية في التأثير في احتماالت تطور هذا 

 وهناك بعض الدالئل تشير أيضا إلى أن نظم التكافل االجتماعي، .االضطراب

النفسية  واالضطرابات ت الشخصية،ومتغيرا وخبرات الطفولة، والتاريخ األسري،

ضطراب الضغوط التالية للصدمة. وقد اقد تؤثر في تطور  الموجودة قبل الصدمة،

عند أفراد ليس لديهم أي تاريخ مرضي سابق أو   (PTSD)هذا االضطراب يتطور 

وبخاصة إذا كان الحدث الصدمي شديدا للغاية)مكتب اإلنماء  ،استعداديهعوامل 

 (. 2001،االجتماعي

ضطراب الضغوط التالية للصدمة موجودة لدى األطفال مثلهم اوجد أن و         

عند الراشدين،  التي مثل الراشدين، إال أن األعراض الصدمية تختلف عن تلك
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فاألعراض المذكورة في الدراسات حول الصدمة النفسية عند األطفال  هي اإلنهاك 

ة، وانخفاض التحصيل الدراسي. وقد المدرسي مع فقدان وتجمد المكتسبات الدراسي

تكون الشكاوى الجسمية العرض السائد الذي يخفي بقية اللوحة العيادية. وتتفق 

في السلوك:  االضطرابالدراسات أن ما يميز األطفال والمراهقين المصدومين هي 

العدائية، و المعارضة، و السحت،  و( أBullimia)العصبيالجوع و فقدان الشهية، 

 لوكيات انتحارية، والعنف في المدرسة والعائلة ، وسلوكات اإلدمانالهروب وسو 

 (.2012)مسعودة،( )المخدرات والكحول، واللجوء إلى األفعال الجنائية

ن إ( & Yadollahie, 2012 Javidi) ويذكر جيفادي و يادوالهاي 

من النساء يتعرضون خالل حياتهم إلى صدمة  %51.2من الرجال و  60.7%

عند النساء الضغوط التالية للصدمة ضطراب ااألقل مع أن نسبة انتشار على  واحدة

 ،أكثر شيوعا بين البالغين والشبان االضطرابكما أن  ضعف انتشاره عند الرجال،

أيضا،  االضطراببهذا  نللصدمات مع أن األطفال يصابو  ةوذلك ألنهم أكثر عرض

وفي نيوزيلندا  ،%0.3ففي الصين  من مكان إلى آخر، يختلف PTSDن انتشار أو 

ضطراب الضغوط التالية للصدمة في ضحايا الجريمة من ا، بينما ينتشر 6.1%

بينما تشير بعض  في حاالت االغتصاب، %80،ومعدالت تصل إلى 75%-19%
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بين الضحايا المباشرين،وعند عمال  %40-%30التقارير إلى أن النسبة تتراوح من 

،بينما لدى مقدمي خدمات %4ناس ، بينما عند عامة ال%20-%15اإلنقاذ 

ن أعلى معدل انتشار أ. و %21،وعند رجال اإلطفاء %32-%6الطوارئ 

 يكون في القوات المسلحة.                          لالضطراب

الدليل المحكات التشخيصية الضطراب الضغوط التالية للصدمة حسب     

معايير التشخيصي واإلحصائي الرابع لالضطرابات النفسية ال

 Diagnostic and Statistical Manual Of Mental Disorders)ةالتشخيصي

IV)-DSM ،:هي 

 ي:أتتعرض الشخص لحدث صادم يتوافر فيه ما ي -أ

عايش الشخص )أو شهد أو واجه( حدثا أو أحداثا تشتمل على  -1

موت أو جرح خطير، حقيقي أو مهدد، أو تهديد للسالمة 

 الجسمانية له أو ألشخاص آخرين.

 اشتملت استجابة الشخص على خوف أو عجز أو ذعر شديد. -2

 ي:أتتعاد معايشة الحدث الصادم باستمرار بطريقة أو ) أكثر( مما ي -ب
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ذكريات مؤلمة للحدث، تعاود الشخص وتقتحم وعيه، وتتضمن  -1

 صورًا ذهنية أو أفكارا أو إدراكات حسية.

 أحالم مزعجة متكررة تدور حول الحدث الصادم. -2

ن الحدث الصادم قد عاوده أويشعر ك يتصرف الشخص -3

اعات حسية، دخو )يتضمن ذلك إحساسا بإعادة معايشة، 

وهالوس، ونوبات ارتجاع فني انشقاقية، بما فيها تلك التي 

 .(ومأثناء النفي تحدث عند االستيقاظ أو 

كرب نفسي شديد لدى التعرض لمشعرات داخلية أو خارجية  -4

 با منه.ترمز إلى الحدث الصادم أو تشبه جان

تفاعل فسيولوجي حاد لدى التعرض لمشعرات داخلية أو  -5

 خارجية ترمز إلى الحدث الصادم أو تشبه جانبا منه.

التجنب الدائم للمثيرات المرتبطة بالصدمة، وخدر )تبلد( في االستجابات  -ج

 ي: أت)لم يكن موجودا قبل الصدمة( كما يتبين في ثالثة أو أكثر مما ي العامة

لتجنب األفكار أو المشاعر أو المحادثات  المرتبطة  محاوالت -1

 بالصدمة.
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محاوالت لتجنب األنشطة أو األماكن أو الشخصيات التي تثير ذكريات  -2

 الصدمة.

 عدم القدرة على تذكر جانب مهم من الصدمة. -3

 نقص ملحوظ في االهتمام أو المشاركة في أنشطة مهمة. -4

 اب عن اآلخرين.اإلحساس باالنسالخ أو االغتر  -5

ن المستقبل لن أاإلحساس ب -7.         ضيق المجال الوجداني -6

 يطول.

توجد بشكل دائم أعراض زيادة االستثارة )لم تكن موجودة قبل الصدمة( كما  –د 

 ي:أتيتبين في اثنين )أو أكثر( مما ي

نفجارات االنزق أو  -2     صعوبة البدء في النوم أو مواصلته. -1

 الغضب.

 .زيادة اليقظة )التوجس( -4                        صعوبة التركيز. -3

 .زيادة استجابة اإلجفال -5

 مدة االضطراب )أعراض المعيار "ب" و" ج " و" د"( أكثر من شهر. -هـ 
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يؤدي االضطراب إلى كرب دال إكلينيكيا أو إعاقة لألداء االجتماعي أو  -و

 (.A P A ,2000)المهني أو الوظائف المهمة األخرى 

 ضطراب الضغوط التالية للصدمة:امسببات   

( يجب أن ننتبه إلى  Peterson et al.,2011يقول بيترسون و آخرون ) 

مجموعة من العوامل قبل التعرض للحدث الصدمي وبعد التعرض تؤثر على شدة 

 ومدة األعراض، فهناك ثالثة عوامل تلعب دورا في تطوير اضطراب الضغوط التالية

 للصدمة وهي:

 نوع وشدة الصدمة. -أ

العوامل الفردية مثل الجنس، والعمر، والحالة االجتماعية واالقتصادية،  -ب

 والتعليم،  والذكاء، والعرق، والتاريخ النفسي، والتعرض السابق للصدمة.

العوامل البيئية مثل الدعم االجتماعي، وضغوط الحياة بعد التعرض  –ج 

 للصدمة.

 اب الضغوط التالية للصدمة:وتشمل مسببات اضطر  
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 التصفية االختطاف، والسرقة، كالتهديد :العنف لتأثيرات الفردي التعرض -1

 ، الجنسي، االستغالل االغتصاب، األسر، االعتقال، معسكرات اإلرهاب، الجسدية،

 .الخ . . .شديد بحادث التسبب

) ه.أعال ذكورةالم الحوادث من أكثر أو حادثة مشاهدة :العنف تأثيرات مشاهدة -2

 (.الكونية اإلعالمية العولمة بسبب كثيرة أصبحت وقد

 أو العقائدية أو الطائفية أو األهلية العسكرية المواجهات :الجمعي العنف  -3

 .الخ . . .التهجير، القبلية،

  والفيضانات الصواعق والبراكين والحرائق كالزالزل :الطبيعية الكوارث -4

 الخ..  .اتنهيار االو  واألعاصير

 والحوادث والطائرات والقطارات والسفن السيارات كحوادث :تكنولوجية وارثك -5

 .،...الخالنووية

 والجلطات الصدرية والذبحات كالحروق :الشديدة والنفسية الجسمية اإلرهاقات -6

 ما تشخيص معرفة او والتشويهات، الكيماوية بالمواد والكي األلم وحاالت الدماغية،

قد و  االضطراب، هذا يستثير الذي العاملخطير  مرض أو مرهق بحدث اإلخبار أو

 وبشكل) مباشر بشكل باألمر معنيين نيكونو  ال الذي اآلخرين مع أيًضا يحدث
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 لجزء أو ميت إلنسان المتوقعة غير الرؤية وأحياًنا(، األصدقاء أو األقارب خاص

 (.2006رضوان،) اإلعالم في حتى أو مباشر بشكل سواء الجسد من

 ضطراب الضغوط التالية للصدمة: ااالتجاهات النظرية في تفسير     

 عن تفسيرات تاريخياً  النفسي التحليل قدم لقد * االتجاه النفسي الديناميكي: 

 أعادت قد الصدمة أو الشدة أن  الجنود،حيث يفترض لدى الحربية المعارك عصاب

 عنها ينتج الطفولية الصدمة تجدد أو وانبعاث محلول، غير قديم نفسي صراع تنشيط

 الصراع وينبعث .واإللغاء واإلنكار مثل الكبت الدفاعية لآلليات واستخدام نكوص

 لتخفيف الموقف على أن تسيطر األنا وتحاول الصادم الموقف يحدث حين جديد من

 منها يعاني كان التي المشكالت انبعاث إلى االضطراب هذا ويرجع سبب  القلق.

ن القلق، على للسيطرة الدفاع لميكانزمات طفولة، واستخدامهال في المصدوم ة أي وا 

 هي المالية والمحفزات كالتعاطف - الفرد من بيئة - خارجية محفزات أو مكاسب

 الخارجية البيئة أغفل قد فرويد وبذلك يكون تديمه، أو هذا االضطراب تعزز التي

 (.127:2001نجيلة،بالصدمة)أبو  اإلصابة قبل شخصيته على وركز للمصابين

يقوم على افتراض أن هناك عوامل وراثية الكيميائي:  -* االتجاه البيولوجي   

ضطراب الضغوط التالية للصدمة. ولقد تم التحقق من هذا بإجراء اتؤدي إلى حدوث 
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بينت هذه الدراسات أن نسبة إصابة التوائم  إذ ؛ العديد من الدراسات على التوائم

كبر منها لدى التوائم األخوية أالضغوط التالية للصدمة ضطراب االمتطابقة ب

(Tilley,Tilton & Sandel, 2010) . 

كما افترض عدد من العلماء أن التعرض لحادث صدمي يؤدي إلى    

إلحاق الضرر بنظام إفراز الغدة الكظرية، وتحديدا إلى زيادة في مستويات 

(، وزيادة في مستوى  mineDopa( والدوبامين)Nopadrenalineالنورادرينالين)

اإلثارة الفسيولوجية، فينجم عن هذه التغيرات استجابة مروعة من الخوف والجفلة 

تظهر على الفرد بشكل واسع. فقد وجد أن مستوى النورادرنالين واألدرينالين كان 

عاليا لدى المصابين باضطراب الضغوط التالية للصدمة، كما وجد أيضا زيادة في 

بامين والنورنالين لدى األفراد الذين يعانون من هذا اإلضطراب، مستويات الدو 

وتوصلت دراسات أجريت على الحيوانات عند تعريضها للضغوط إلى أن الموصالت 

وهي مواد كيماوية تقوم بالتوصيل بين  -(  Neurotransmittersالعصبية  )

يضطرب عملها لدى األفراد المصابين بهذا اإلضطراب  -األعصاب

(965-enck,2000,pp.691Eys .) 
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 كثيراً ن نظريات التعلم تفسر إ( 2004تقول حسنين وقوته ) * االتجاه السلوكي:

 إن الكالسيكي لالشراط فوفقاً  التالية للصدمة،ضطراب الضغوط امن مظاهر 

 ويبدو  .هذا الشارع من العبور من يخيفه قد ما شارع في لحادث شخص تعرض

المنبهات  من يهرب أن يحاول )اغتصاب-ذيبتع - )حرب المصدوم الشخص أن

 مؤلمة أصبحت المنبهات فهذه باإلحجام، يسمى ما وهذا بالصدمة، تذكره التي

 فإن هنا ومن ، معها تزامنت أو مثال التعذيب بعمليات ألنها اقترنت ؛للشخص

 الحاضر عبر تستمر الصادمة( أو الخبرة الصادم الحدث (المؤلم الماضي

 تفكيره إلى الفرد ال يعود بحيث شيء كل على تطغى الصدمة وكأن والمستقبل،

 التي تذكره المثيرات لتلك التجنب أو الهروب في يبدأ الفرد أن أي المنطقي،

 الفرد على سلبياً  تأثيراً  يؤثر سوف الخبرات هذه تكرار أو تذّكر ألن سيئة، بخبرات

 فهم على تساعدنا السلوكية النظرية أن يتضح هنا ومن ، النفسية من الناحية

 والنكبات فالصدمات األشراط، نظرية خالل من التالية للصدمةالضغوط  ضطرابا

 استجابة إلى تؤدي مشروطة غير مطلقة منبهات تعد العنف وأعمال والحروب

 إزاء الخوف استجابة في التعميم ويجرى ،متعددة فسيولوجية أفعال وردود الخوف

 ها.مع تتشابه و الصدمة إلى ترمز التي والمنبهات المواقف
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يرى االتجاه المعرفي أن المشكالت النفسية نتيجة عمليات  :االتجاه المعرفي* 

شائعة من مثل التفكير الخاطئ، واتخاذ مرجعيات غير صحيحة بنيت على 

معلومات غير صحيحة وغير موثوقة، ثم الفشل في التمييز بين ما هو خيالي وما 

عرفي عند الفرد على االستبصار الذي يؤدي إلى هو واقعي. ويركز االتجاه الم

التعرف على األفكار السلبية والمعتقدات التي تقود إلى تكيف غير صحي، ثم العمل 

على تغييرها،فالطريقة التي يشعر بها الناس ويسلكونها تتسبب بالكيفية التي يدرك 

  (. Corey,2011بها الناس خبراتهم ويبنون عليها)

 فهم أساس هي المعرفية العمليات (  إن2001العتيبي)  فيضيو             

ن إدراك، المعرفية النظرية رأي في الصادمة الخبرات  والمواقف لألحداث الفرد وا 

 يدرك معرفية صيغ وخطط من الفرد يشكله ما على جوهري بشكل يعتمد واألشخاص

 في كونوالصيغ تت الخطط وهذه واألشخاص، والمواقف األشياء خاللها ومن بها

تتسم  العالقة هذه كانت فإن، أسرته مع الطفل عالقة خالل من الطفولة مرحلة

 والمجتمع األسرة وعلى نفسه على الطفل يحكم والتقدير والتقبل والحب باالهتمام

 .والتقدير واالحترام بالحب والمجتمع وأسرته ذاته ويدرك ، وآمناً  إيجابيًا مريحاً  حكماً 

 خالل من يتجاوزها أن الممكن من ضاغطة تجربة أو لخبرة صادمة تعرض فإذا
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 العطوف ومجتمعه له المحبة أسرته مساعدة ومن خالل لألشياء، التفاؤلية نظرته

ن .والمساند الداعم  ،باإلهمال تتسم الطفل عاشها التي الطفولية الخبرات كانت وا 

 الشعور اوهذ الرضا وعدم بعدم األمان سيشعر الطفل فإن التقدير وعدم ،والرفض

- مدرسته – أسرته-ذاته   (ككل المجتمع على سلبياً  حكماً  يعطي سيجعله السلبي

ذا ).االجتماعي والوسط  األمن واألمان تمنحه ال والمجتمع واألسرة الذات كانت وا 

 تعرض حالة وفي المستقبل، في والشر الخطر توقع في فسيبالغ لذا ، والطمأنينة

 والسواد الظالم فوق وسواداً  ظلمةً  وستزداد سوءاً  تهحيا ستزداد صادمة لخبرة الطفل

 المستقبل في والشر الخطر لحدوث توقعه وسيزداد ووجدانه في نفسه، األصليين

 عن ناتجة نفسية بإضطرابات يصاب أن من المحتملو  تعقيدا حياته وستزداد

     .الصادمة الخبرات

 :المهّجرون

الدراسة للداللة على األفراد  لقد تم استخدام مصطلح )المهجرون( في هذه

الذين غادروا بالدهم، خوفا على أنفسهم أو عائالتهم من القتل أو التعذيب، أو طلبا 

لألمن الذي لم يجدوه في بلدهم. ولم يستخدم مصطلح الجئ أو نازح، تجنبا لما وراء 

 هذه المصطلحات من تفسيرات مثل حق العودة أو عدمها. 
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 (:هّجرينالم النزوح ) تعريف     

 الشخص " :بأنه )المهّجر( م الالجئ1951عرفت اتفاقية جنيف لسنة          

 founded fear of -(wellاالضطهاد من معقول خوف داخله ينشأ الذي

persecution)  بسبب أو االجتماعي نتمائها أو جنسيته أو دينه أو عرقه بسبب 

 جنسيتها، يحمل التي الدولة حدود خارج اً موجود الشخص هذا وكان السياسي، رأيه

 "دولته سلطات من الحماية طلب في يرغب أو ال ال تستطيع الخوف لهذا ونتيجة

 بأنه النازح وثيقة األمم المتحدة اإلرشادية لحماية النازحينعرفت  وقد       

، األصلية مأواهم ومناطقهم بمغادرة ألزموا أو أرغموا أشخاص مجموعة أو شخص"

لحقوقهم  انتهاك أو ضطهادا من هربا أو طبيعية أو كوارث لحمس لنزاع تفاديا

 (.                     1993،)حقوق اإلنسان،المادة األولى"األساسية

 مشكلة الدراسة:

حول األوضاع  2012لعام  لها منظمة العفو الدولية في تقرير أشارت    

يره من صنوف من األفراد إلى أنواع من التعذيب وغ عددفي سوريا إلى تعرض 

مثل االحتجاز لعدة أيام دون طعام أو ماء نظيف، والضرب بكعوب  السيئة المعاملة

ريد من المالبس والض رب بالعصي واألسالك،  البنادق على الرقبة واألكتاف، والتج 
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والضرب حتى فقدان الوعي، والتعرض  األرض. واإلجبار على لعق الدم من على

بقطع العضو التناسلي..و الجلد والتعليق  والتهديد ،للتعذيب بالصدمات الكهربائية

من النوم، فضاًل عن صب الماء البارد على األفراد بشكل  من األطراف والحرمان

واالغتصاب، والتعذيب حتى الموت والقتل  .من العالج الطبي والحرمانمتكرر، 

الدولية،  وتدمير للبيوت باستخدام الدبابات والطائرات...... الخ  )منظمة العفو

2012.) 

من السكان إلى اللجوء إلى البلدان  كثيراً مثل هذه األوضاع دفعت      

عدد من األفراد  أطلبا لألمن وهروبا من القتل والدمار والتعذيب، وقد لج ،المجاورة

ناثا  أطفاال  أحدزيارة إلى  تموراشدين، عائالت وفرادى  إلى األردن، وقد  ذكورا وا 

أن  فلوحظمنهم ، عدد محادثةو  ومشاهدةاألفراد في مدينة الرمثا، مراكز تجمع هؤالء 

بحاجة إلى  منهأضطراب الضغوط التالية للصدمة، و امنهم يظهر عليه أعراض  اً عدد

مساعدة نفسية عاجلة خوفا من تطور األمر، فتبلورت مشكلة الدراسة في إجراء مسح 

د السوريين الذين دخلوا ضطراب الضغوط التالية للصدمة عنالمعرفة مدى انتشار 

ن الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عن إلذلك ف، األردن هروبا مما يحدث في بالدهم

 التالي:  السؤال
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ضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى عينة من السوريين ا مستوىما  -*

 المهّجرين إلى  األردن؟ 

 : أهمية الدراسة
 ما يلي: إلىالدراسة الحالية  أهميةترجع 

تعد هذه  –حسب علم الباحث  –ندرة الدراسات في هذا الموضوع  النظرية: ألهميةا

ثراء .األردندراسة تتعامل مع المهجرين السوريين في  أولالدراسة  البحوث  وا 

 .األفرادالخاصة بدراسة االضطرابات النفسية الناتجة عن النزاعات المسلحة على 

ة الحالية عن مستويات انتشار اضطراب تكشف الدراس أنيتوقع  :التطبيقية األهمية

  إلىالحاجة  كما أن .األردنالضغوط التالية للصدمة لدى المهجرين السوريين في 

النفسي ال تقل أهمية عن العالج الطبي ، حيث إنه يعالج جروح خفية عند  اإلرشاد

كن كما يمالمهّجرين ال يراها اآلخرون ، وقد تظهر هذه الجروح بعد فترة من الوقت.

 إرشاديةاالستفادة مما تسفر عنه نتائج هذه الدراسة في التخطيط لوضع برامج 

الذين يتعرضون لصدمات نفسية  ولألشخاصللمهجرين السوريين بشكل خاص 
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في هذا  أخرىنتائج الدراسة نواة لدراسات . وقد تكون  PTSDويطورون اضطراب 

 المجال.

 التعريفات اإلجرائية:     

بعد  أضطرابات القلق وينشا: أحد (PTSDلتالية للصدمة )الضغوط ا اضطراب

التعرض لحادث أو مجموعة من الحوادث تشتمل على الموت أو الجرح 

الخطير، حقيقي أو مهدد، أو تهديد للسالمة الجسمانية للشخص أو ألشخاص 

آخرين، وتكون استجابة الشخص تشتمل على الخوف أو العجز أو الذعر 

معايشة الحدث الصادم باستمرار بطرق مختلفة، الشديد، ومن أعراضه 

ويحاول الفرد تجنب المثيرات المرتبطة بالصدمة، أيضا يكون أعراض زيادة 

 .(National center for PTSD,2010 )االستثارة

ضطراب الضغوط ابأنه الدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس ويعرف إجرائيا 

  التالية للصدمة.

جبروا على الفرار أو أ: هم األشخاص الذين اضطروا أو نويالسور  نوالمهّجر 

جل تفادي النزاعات المسلحة أمغادرة بالدهم أو أماكن إقامتهم المعتادة من 
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ويقيمون في األردن سواء في المخيمات أو في القرى  ،وحاالت العنف العام

 والمدن.

 محددات الدراسة:

جراؤهاتم تنفيذ الدراسة  بخصائص العينة المستخدمة، فقد تم ضمن حدود ارتبطت  وا 

والذين يعيشون في مخيم  األردن إلىاختيار عينة الدراسة من المهجرين السوريين 

- 5-25) إلى(  2013-3-17الرمثا /الحدائق، في حدود زمانية امتدت من) 

2013 .) 

يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة على عينتها وطريقة اختيارها، كما أن و 

ضطراب الضغوط التالية اسية حددت من خالل مقياس دافيدسون لقياس اآلثار النف

 . للصدمة

 الدراسات السابقة

 ,Dahi, Mutapcic & Schei)أجرى ضاحي و ميوتابكك و سكاي 

 الضطرابتحديد األحداث الصادمة والعوامل التنبؤية  إلىدراسة هدفت  (1998

رات من منطقة الحرب . تم الضغوط التالية للصدمة عند النساء البوسنيات المهج
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( من النساء المهجرات من منطقة الحرب في 209اختيار عينة عشوائية من )

وقد  ( عامًا.70( إلى )15. تراوحت أعمارهن من )1994البوسنة والهرسك عام 

ضطراب الضغوط التالية امنهن متزوجات، استخدام مقياس  واحدة 119 تكان

النساء اللواتي يجبن على ست فقرات من  فقرات، وصنفت 10للصدمة المكون من 

بأنها تعاني من  –أي أنها تعاني من هذا العرض  –فقرات المقياس بشكل إيجابي 

ضطراب اضطراب الضغوط التالية للصدمة. وقد توصلت الدراسة إلى أن مستويات ا

عند النساء المهجرات في البوسنة  %71-%47الضغوط التالية للصدمة تتراوح من

 .والهرسك

( دراسة هدفت إلى التعرف على 2008كما أجرى المومني و الزغول ) 

ضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الناجين واألسر المتضررة من امستوى 

( فردًا من الضحايا 353تفجيرات  فنادق عمان اإلرهابية، تكونت عينة الدراسة من )

ضطراب اثان مقياس وأسرهم من درجة القرابة األولى. ولهذا الغرض استخدم الباح

ضغوط ما بعد الصدمة النسخة المدنية المستخدمة في المركز القومي األمريكي 

ضطراب اضغوط ما بعد الصدمة. وقد توصلت الدراسة إلى أن مستوى  الضطراب

ضغوط ما بعد الصدمة على األداء جاء بدرجة متوسطة، وبلغت النسبة المئوية 
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(. كما أشارت النتائج %75.3الية للصدمة)الضغوط الت باضطرابالكلية للمصابين 

ضغوط ما بعد  اضطرابإلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

 الصدمة تعزى ألثر الجنس. 

( إلى التعرف على اضطراب الضغوط التالية 2011وهدفت دراسة مجيد)

 )النوع،للصدمة  ألعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية والمقارنة وفق متغيري

وعدد مرات التعرض لألحداث(.تم إعداد مقياس لهذا الغرض والتأكد من صالحية 

( فقرة على عينة مؤلفة من 60وتم تطبيق المقياس المكون من ) المقياس وثباته،

من  %68.4نأعضو هيئة تدريس من الجامعات العراقية وتم التوصل إلى  (478)

راب الضغوط التالية للصدمة  و أعضاء هيئة التدريس يعانون من أعراض اضط

ن اإلناث أكثر أضطرابات الضغوط الصدمية الحادة، و امنهم يعانون من  5.4%

 .معاناة من الذكور

مستوى  إلى( التي هدفت إلى التعرف 2012وفي دراسة صيدوم وثابت) 

الخبرات الصادمة وأنواعها التي تنشا عند طلبة الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة 

ضطراب اممارسات االحتالل وعالقتها ببعض متغيرات الصحة النفسية مثل جراء 

من الطلبة  360الضغوط التالية للصدمة ،القلق واالكتئاب. اشتملت العينة على 



  2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                             يراهيماإلد.... مستوى اضطراب

453 

 

معات األربعة في قطاع غزة حيث تم اختيار عينة إناثا ( من الجا 165 ذكورًا، 195)

سنة. وقد أظهرت النتائج أن  24 -18عشوائية طبقية ممن تتراوح أعمارهم بين 

، بينما بلغت نسبة %51.4نسبة الطلبة الذكور اللذين قد تعرضوا للصدمة بلغت 

 . %48.6الطلبة من اإلناث اللواتي تعرضن للصدمة 

 & Badri, Crutzen)) يبورن كروتزن و وفي دراسة بدري و

Borne,2012   ضطراب الضغوط التالية للصدمة اتحديد مستوى التي هدفت إلى

لدى طالبات جامعة البنات في مدينة أم درمان نتيجة للحرب في دارفور.تكونت 

سنة،  25-15طالبة في الجامعة ممن تتراوح أعمارهن من  123عينة الدراسة من 

من أفراد  %80.9، وتوصلت الدراسة إلى أن  د للصدمةتم تطبيق استبيان هارفار 

 ضطراب الضغوط التالية للصدمة.االعينة يعانين من 

ضطراب ا( تحديد مستوى  Skotnicka,2012هدفت دراسة سكوتنيكا )

الضغوط التالية للصدمة عند الجنود البولنديين بعد سنة واحدة من عودتهم من 

من  %70أن  وتوصلت الدراسة الىجنديا.  60تكونت عينة الدراسة من  العراق،

ضطراب الضغوط التالية اعانى من أعراض -العائدين من العراق  -الجنود 

 للصدمة.
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( في البوسنة والهرسك التي Hasanovic, 2012وفي دراسة هسانوفك ) 

ضطراب الضغوط التالية للصدمة للمهجرين من اهدفت إلى معرفة مدى انتشار 

م 1995 – 1992بروا على ترك منازلهم وممتلكاتهم في حرب المراهقين الذين أ ج

 ،والترويع، والتجويع ،والتي اشتملت على قصف المدن والتطهير العرقي

بالجثث ..... الخ . وذلك بعد انتهاء الحرب بثالث  ،والتمثيل ،والقتل ،واالغتصاب

إلناث ، من ا 106تلميذًا ،منهم  217سنوات ونصف، وقد تكونت عينة الدراسة من 

سنة ، وقد تم تقسيم أفراد العينة إلى ثالث مجموعات  17 -15وتتراوح أعمارهم 

فردًا  69( ومنها Srebrenicaبناًء على مناطقهم الجغرافية ، منطقة سريبرينيتسا )

فردًا ، ومنطقة وبييليينا  79( ومنها Zvornikمن أفراد العينة ، ومنطقة زفورنيك )

(Bijelina ومنها )ًا من أفراد العينة . وقد استخدم الباحث استبيان هارفارد فرد 69

في المنطقة األولى  االضطرابللصدمات . وقد توصل الباحث إلى أن نسبة انتشار 

، أما في المنطقة الثالثة كانت  %60.85بينما كان في المنطقة الثانية  72.9%

الضغوط ضطراب ا، وقد كان السبب في اختالف نسبة انتشار %47.6النسبة 

 التالية للصدمة  إلى االختالف في قوة الحرب إقليميا .
 تعليق على الدراسات السابقة :       
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تناولت الدراسات السابقة مدى انتشار اضطراب الضغوط التالية للصدمة 

عند األفراد الذين تعرضوا للصدمات النفسية أو شاهدوها أو سمعوا بها، وقد تراوحت 

. %84إلى  %16لضغوط التالية للصدمة عند األفراد من نسبة انتشار اضطراب ا

ويعود هذا االختالف في نسبة انتشار االضطراب إلى عدة عوامل منها الجنس ذكر 

/أنثى ، حيث إن االضطراب ينتشر بنسب أكبر عند اإلناث من الذكور، كما أن 

حرب بعض الدراسات تناولت مدى انتشار االضطراب مع متغير القرب من منطقة ال

أو التفجير أو الصدمة ، وتبين أن األفراد القريبين من منطقة الحرب تكون نسبة 

انتشار االضطراب أعلى من األفراد الذين يبعدون عن المكان، وأيضا تناولت عدد 

من الدراسات مدى انتشار اضطراب الضغوط التالية للصدمة وعالقته بمتغير درجة 

للحادث الصادم، وتوصلت الدراسات إلى القربى من الشخص الذي قتل أو تعرض 

مثل األب أو الزوج  -من الدرجة األولى–أن األفراد الذين تعرض لهم شخص قريب 

أو األخ...الخ تكون نسبة انتشار االضطراب عندهم أكثر من األفراد األبعد في 

القربى. كما تناولت عدد من الدراسات نسبة انتشار االضطراب مع متغيرات مثل 

لحادث صادم)التعذيب( أو مشاهدة مناظر القتل واالغتصاب أو السماع  التعرض

عنه ، وتوصلت الدراسات إلى أن نسبة انتشار اضطراب الضغوط التالية للصدمة 
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يكون عند األفراد الذين تعرضوا لحادث صادم أكثر من األشخاص الذين سمعوا 

 بالحادث. 

راب الضغوط التالية وتأتي الدراسة الحالية لمعرفة مدى انتشار اضط 

الذين تعرضوا للعنف والعدوان والقتل للصدمة عند المهّجرين السوريين إلى األردن 

والتدمير وخاصة من قوات بالدهم الذين كانوا يعتقدون أنهم موجودون لحمايتهم 

من هؤالء األشخاص خسر بيته  عدداً ن إأما من الجانب اآلخر ف .وليس لتدميرهم

وال زالت األخبار ترد إليهم ، ذكرياته الجميلة التي كان يحملهاومصدر رزقه وأهله و 

سي. لذلك جاءت هذه الدراسة بهدف آعا تحمل لهم المزيد من الصدمات والماتب

 .( بين المهّجرين السوريين PTSDضطراب )امعرفة مدى انتشار 

 الطريقة واإلجراءات

 -مجتمع الدراسة :

د السوريين الذين دخلوا األردن بعد يتكون مجتمع الدراسة من جميع  األفرا

. والذين تجاوزوا  2011/3حدوث المظاهرات المطالبة بالتغيير في سوريا في شهر 

 وهذا الرقم قابل للزيادة اليومية. -حتى إعداد هذه الدراسة -ألف شخص خمسمائة

وقد توزع المهّجرون السوريون في األردن في عدد من المخيمات التي أقيمت لهم 
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ومخيم مريجيب الفهود في منطقة  ، ومخيمين في الرمثا ، مخيم الزعتري منها

ومخيم آخر في منطقة األزرق. باإلضافة إلى  ، الزرقاء الذي لم يستخدم لغاية اآلن

 أن العدد األكبر من المهّجرين يعيشون في المدن والقرى األردنية. 

 -عينة الدراسة:

عينة  للصدمة علىتطبيق مقياس اضطراب الضغوط التالية  تم

ناثا، أطفاال وراشدين (  اً ( فرد310عددها) السوريين المقيمين  من المهّجرين)ذكورًا وا 

، وممن وافقوا على اإلجابة على فقرات المقياس)العينة مخيم الرمثا /الحدائقفي 

 .ضطراب الضغوط التالية للصدمة عند المهّجرينا مستوىبهدف معرفة  المتاحة (،

 توزيع أفراد العينة: 1رقم ويبين الجدول 

 توزيع أفراد العينة(  1جدول رقم )

 العينة ذكور النسبة المئوية إناث النسبة المئوية الكلي النسبة المئوية

 راشدين 132 42.58% 92 29.68% 224 72.26%

 أطفال 74 23.87% 12 3.87% 86 27.74%

 المجموع 206 66.45% 104 33.55% 310 100.00%
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 راسةالد اةأد

 : الضغوط التالية للصدمةضطراب امقياس  -*

 1987)إعـداد دافيدسون هو من ضطراب الضغوط التالية للصدمة امقيـاس 

(Davidson, وقد ترجم وقنن  إلى العربية من قبل الدكتور عبد العزيز ثابت ، 

، وتتعلق  IV-DSMفقرة تماثل الصيغة التشخيصية لـ  17يتكون المقياس من 

قياس بالخبرات الصادمة التي تعرض لها األشخاص سابقًا، وكل عبارة في فقرات الم

 ،أبداً  هي:وأمام كل عبارة خمس إجابات  ، المقياس ترتبط بالحدث الصادم السابق

أمام العبارة   (x)و دائمًا, ويضع المبحوث إشارة ،و معظم الوقت ،ً و أحيانا ،ً ونادرا

لها صحيحة وبها تدرج يبدأ من النفي التي تتفق وتعبر عن مشاعره والعبارات ك

من الخيارات  واحدة عنالمطلق وينتهي بالتأكيد والتالزم لهذه المشاعر. ويتم اإلجابة 

 ىعلأوهي  68التي أمام العبارة. و تتراوح درجات هذا المقياس من صفر وحتى 

وصفر لمن لم  ،الدرجات ألولئك الذين تعرضوا للخبرات الصادمة في السابق

 واحدة،تأخذ درجة  بنادراواإلجابة  ًا،تأخذ صفر  بداً أبفاإلجابة  .لهذه الخبرة يتعرض

 دائماو ،تأخذ ثالث درجات بمعظم الوقتواإلجابة  ،نيتأخذ درجت أحيانا واإلجابة
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وللمقياس تصحيح  تأخذ أربع درجات, تحسب الدرجات حسب اإلجابة بالموافقة.

 الثة مقاييس فرعية وهي:بحيث يتم تقسيم بنود المقياس إلى ث فرعي,

 .17, 4, 3, 2, 1استعادة الخبرة الصادمة و تشمل البنود التالية  -1

 .11, 10, 9, 8, 7, 6, 5تجنب الخبرة الصادمة وتشمل البنود التالية   -2

 . 16، 15، 14، 13, 12واالستثارة وتشمل البنود التالية  -3

ويكون  ،(4 -نقاط )من صفر  5ويتم حساب النقاط على مقياس مكون من 

ويتم حساب التشخيص  سؤال المفحوص عن األعراض في األسبوع المنصرم،

 ضطراب الضغوط التالية للصدمة بما يلي:ال

ثالثة أعراض من  -2 .عرض من أعراض استعادة الخبرة الصادمة  -1

 التجنب. 

 (. 2012)أكاديمية علم النفس، عرضين من أعراض االستثارة -3

 : صدق وثبات المقياس
التحقق من صدق وثبات المقياس ، مع العلم أن المقياس يتمتع  تم   

والستخراج  . IV-DSMبصدق المحتوى العتماده على المحكات التشخيصية لـ 

ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخلي تم حساب معامل االتساق لفقرات المقياس 
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فقد  ،المقياسأما صدق  (. 0.89باستخدام معادلة كرونباخ ألفا حيث بلغت قيمته )

ضطراب الضغوط التالية للصدمة مع مقياس احساب الصدق التالزمي لمقياس  تم

فردًا  17، على عدد من األفراد مكونة من  ( للقلق كسمة Spielbergerسبلبرجر)

كما استخرج صدق البناء ، (0.697الصدق ) معامل، وقد بلغ من خارج أفراد العينة

على  بوصفه مؤشراً ل فقرة مع الدرجة النهائية من خالل إيجاد معامالت ارتباط ك

 (. 0.74- 0.31بين ) حيث تراوحتصدق البناء 

حساب معامل االرتباط بين درجات فقرات المقياس والدرجة الكلية كما  وتم

 ( 2جدول )                       التالي:(  2) في الجدول 

 .كليةمعامل االرتباط بين درجات فقرات المقياس والدرجة ال

 معامل االرتباط
 رقم الفقرة

0.509 1 

0.408 2 

0.47.2 3 

0.768 4 

0.461 5 
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0.572 6 

0.484 7 

0.373 8 

0.690 9 

0.506 10 

0.442 11 

0.492 12 

0.803 13 

0.468 14 

0.564 15 

0.555 16 

0.794 17 

 

 الدراسة إجراءات
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مؤسسة  -حة األسرة الحصول على تسهيل مهمة من معهد العناية بصتم  

ن المؤسسة تقوم بتقديم الدعم النفسي للمهجرين في إنور الحسين/عمان ، حيث 

مخيماتهم ،ولها مكاتب دائمة في كل مخيمات المهّجرين. بعد الحصول على 

مؤسسة نور الحسين على بدء التطبيق  –الموافقة من معهد العناية بصحة األسرة 

الضغوط ضطراب اتوزيع مقياس  تملحدائق ، ا–في مخيم المهّجرين في الرمثا 

 لصدمة على عدد من المهّجرين في المخيم بطريقة عشوائية. التالية ل

 النتائج

 ينص سؤال الدراسة على:

ضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى عينة من السوريين المهّجرين ا مستوى"ما 

 .إلى األردن؟

ت الحسابية واالنحرافات لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطا 

ضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى عينة ا مستوىلالمعيارية والمتوسطات المئوية 

 والجدول أدناه يوضح ذلك. من السوريين المهّجرين إلى األردن،
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 (3جدول )

ضطراب الضغوط التالية ا مستوىل الموزونة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسط عينة من السوريين المهّجرين إلى األردنللصدمة لدى 

 .المئوي

 الرتبة المجال المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

          1 استعادة الخبرة الصادمة 2.37/4 0.96

 2 تجنب الخبرة الصادمة 2.14/4 0.83

 3 االستثارة 1.94/4 0.96

 االنتشار ككل 2.15/4 0.77

-48.5المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )أن ( 3يبين الجدول ) 

بأعلى الخبرة الصادمة في المرتبة األولى  استعادةمجال  حيث جاء، (59.25

، تاله في المرتبة الثانية مجال تجنب الخبرة الصادمة (559.2بلغ ) مئويمتوسط 

لمرتبة األخيرة في ا االستثارة(، بينما جاء مجال 50.53بمتوسط مئوي بلغ )

 (.75.53) ككل لالنتشار الحسابي(، وبلغ المتوسط 50.48وبمتوسط مئوي بلغ )
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 حسب وفقا للجنس ضطراب الضغوط التالية للصدمةاانتشار  مدى وقد تم حساب

مقاييس العلى  النفسية لألمراض IV -DSM الرابع ي واإلحصائيالتشخيص الدليل

 :(4في الجدول رقم ) الفرعية الثالثة للمقياس كما هو موضح

 (4جدول )

حسب التشخيص وفقا للجنس ضطراب الضغوط التالية للصدمة اانتشار مدى 

ثالثة الفرعية المقاييس ال على النفسية لألمراض IV -DSM األمريكي الرابع

 .لمقياسل

 ذكور إناث الكلي

 درجة انطباق المقاييس 

 األبعاد

النسبة 

 المئوية
 التكرار

النسبة 

 المئوية
 التكرار النسبة المئوية لتكرارا

 ال ينطبق 15 7.00% 5 5.00% 20 6.45%

البعد 

 األول

 ينطبق مقياس فرعي واحد 47 23.00% 24 23.00% 71 22.90%

 مقياسان فرعيانينطبق  93 45.00% 27 26.00% 120 38.71%

 مقاييس فرعية ةينطبق ثالث 51 25.00% 48 46.00% 99 31.94%
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100.00% 031 
100.00

% 
 المجموع 206 100% 104

 ال ينطبق 12 6.00% 9 9.00% 21 6.77%

البعد 

 الثاني

 ينطبق مقياس فرعي واحد 92 45.00% 20 19.00% 112 36.13%

 مقياسان فرعيانينطبق  79 38.00% 52 50.00% 131 42.26%

 مقاييس فرعية ةينطبق ثالث 23 11.00% 23 22.00% 46 14.84%

100.00% 310 
100.00

% 
 المجموع 206 100% 104

 ال ينطبق 33 16.00% 16 14.00% 49 16.13%

البعد 

 الثالث

 ينطبق مقياس فرعي واحد 71 34.00% 24 23.00% 95 30.65%

 مقياسان فرعيانينطبق  68 33.00% 38 38.00% 106 34.19%

 مقاييس فرعية ةينطبق ثالث 34 17.00% 25 25.00% 59 19.03%

.00100% 310 
100.00

% 
 المجموع 206 100.00% 104

 ال ينطبق 18 9.00% 9 9.00% 27 8.71%
 الكلي

 ينطبق مقياس فرعي واحد 65 32.00% 25 24.00% 90 29.03%
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 مقياسان فرعيانينطبق  101 49.00% 49 47.00% 150 48.39%

 مقاييس فرعية ةينطبق ثالث 22 10.00% 21 20.00% 43 13.87%

0100.0% 310 
100.00

% 
 المجموع 206 100.00% 104

ال  (%9واناث %9)ذكور العينة أفرادمن  %18.7 أن( 4يبين الجدول )

من  %32.0ضطراب الضغوط التالية للصدمة، بينما ال أعراض أيةيعانون من 

 أحدحققوا محكات  %29.03بنسبة كلية بلغت  اإلناثمن  0.%24الذكور و 

من  %48.39بنسبة كلية  %47من الذكور و  %94ن أو ، ةالثالث الفرعية المقاييس

 %20من الذكور و  %10 أن، ونالحظ  فرعيين العينة حققوا محكات مقياسين أفراد

 ة.الثالث الفرعية حققوا محكات المقاييس%13.87من اإلناث بنسبة كلية 

وفقا للعمر  ضطراب الضغوط التالية للصدمةاانتشار  مدى وقد تم حساب

 (:5ضح في الجدول رقم )كما هو مو 

 (5جدول )

 مدى انتشار اضطراب الضغوط التالية للصدمة وفقا للعمر
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 ذكور إناث الكلي

 راشدين أطفال راشدين أطفال راشدين أطفال األبعاد درجة انطباق المقاييس 

 التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية لتكرارا النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية التكرار النسبة المئوية

 ال ينطبق 9 6.82% 6 8.11% 5 5.43% 0 0.00% 14 6.25% 6 6.98%

 البعد األول

 ينطبق مقياس فرعي واحد 25 18.94% 22 29.73% 20 21.74% 4 33.33% 45 20.09% 26 30.23%

 مقياسان فرعيانينطبق  62 46.97% 31 41.89% 25 27.17% 2 16.67% 87 38.84% 33 38.37%

 مقاييس فرعية ةينطبق ثالث 36 27.27% 15 20.27% 42 45.65% 6 50.00% 78 34.82% 21 24.42%

 المجموع 132 100.00% 74 100.00% 92 100.00% 12 100.00% 224 100.00% 86 100.00%

 نطبقال ي 3 2.27% 9 12.16% 8 8.70% 1 8.33% 11 4.91% 10 11.63%

 البعد الثاني

 ينطبق مقياس فرعي واحد 51 38.64% 30 40.54% 17 18.48% 0 0.00% 68 30.36% 30 34.88%

 مقياسان فرعيانينطبق  46 38.64% 32 43.24% 51 55.43% 4 33.33% 97 43.30% 36 41.86%

 يس فرعيةمقاي ةينطبق ثالث 32 38.64% 3 4.05% 16 17.39% 7 58.33% 48 21.43% 10 11.63%

 المجموع 132 38.64% 74 100.00% 92 100.00% 12 100.00% 224 100.00% 86 100.00%

 ال ينطبق 15 11.36% 18 24.32% 14 15.22% 1 8.33% 29 12.95% 19 22.09%

 البعد الثالث

 ينطبق مقياس فرعي واحد 40 30.30% 31 41.89% 24 26.09% 0 0.00% 64 28.57% 31 36.05%

 مقياسان فرعيانينطبق  49 37.12% 19 25.68% 36 39.13% 3 25.00% 85 37.95% 22 25.58%

 مقاييس فرعية ةينطبق ثالث 28 21.21% 6 8.11% 18 19.57% 8 66.67% 46 20.54% 14 16.28%

 المجموع 132 100.00% 74 100.00% 92 100.00% 12 100.00% 224 100.00% 86 100.00%

 ال ينطبق 3 2.27% 15 20.27% 8 8.70% 1 8.33% 11 4.91% 16 18.60%

 الكلي

 ينطبق مقياس فرعي واحد 45 34.09% 20 27.03% 25 27.17% 0 0.00% 70 31.25% 20 23.26%

 مقياسان فرعيانينطبق  68 51.52% 33 44.59% 45 48.91% 4 33.33% 113 50.45% 37 43.02%

 مقاييس فرعية ةينطبق ثالث 16 12.12% 6 8.11% 14 15.22% 7 58.33% 30 13.39% 13 15.12%

 المجموع 132 100.00% 74 100.00% 92 100.00% 12 100.00% 224 100.00% 86 100.00%

ناث(من  %91.4 أن( 5يبين الجدول )  أيةال يعانون من  الراشدين)ذكور وا 

من الراشدين  %31.25حققضطراب الضغوط التالية للصدمة، بينما ال أعراض

من  %50.45ن أو ة، الثالث الفرعية المقاييس أحدمحكات من األطفال %3.262و
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 أنونالحظ فرعيين،  حققوا محكات مقياسين األطفالمن  %43.02الراشدين و 

 الفرعية حققوا محكات المقاييسمن األطفال  %15.12من الراشدين و  13.39%

 ة.الثالث

 المناقشة:

دمة لدى عينة من السوريين المهّجرين ضطراب الضغوط التالية للصا مستوىما  "

 .إلى األردن؟

ضطراب الضغوط التالية ا أنتشير النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى 

 مستواهبلغ  إذ األردن؛  إلىللصدمة ينتشر بنسبة عالية بين المهّجرين السوريين 

ي وهي تعكس المعاناة الت ،وهي نسبة مرتفعة بين المهّجرين، %53.75بينهم 

التدمير،  أوالسماع عنه،  أوومشاهدة القتل  ،كافة بأشكالهتعرضوا لها من تعذيب 

فقد تعرض عدد من المهجرين إلى التعذيب ، والزالت آثاره  االغتصاب.... الخ. أو

ظاهره على أجسامهم، فبعضهم تعرض للتعليق داخل غرفة بحبال لمدة أسبوع، 

هم أثناء التحقيق معهم، واآلخر ض رب وآخرون تم إطفاء أعقاب السجائر في أجساد

بأسالك الحديد التي الزالت آثارها واضحة على جسده، باإلضافة إلى أن بعضهم تم 

اقتالع شاربه ، وشتم الذات االلهيه والدين اإلسالمي على مسمعهم، والقيام بعملية 
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لم يسلم إعدام لعدد من الرجال والنساء أمام أعينهم، بعد جمعهم في ميدان عام. كما 

من اليوم وبشكل مفاجئ ودون  متفرقةعدد منهم من مداهمة منزله في أوقات 

استئذان مما سبب لهم وألطفالهم الرعب والخوف. وخسر عدد منهم منازلهم التي 

عاشوا فيها حيث إنها ف ّجرت وسويت باألرض أمام أنظارهم، وآخر تم تسميم ماشيته 

كاملة مقابل عدم تعذيبه هو أو تعذيب أحد أو حرق مزارعه أمامه. أو أخذ أمواله 

أفراد أسرته، كما أنه تم اغتصاب النساء أمام أعينهم ، مع تحفظ عدد منهم على 

ذكر هذا الموضوع لما له من آثار نفسية واجتماعية على األسرة بالكامل. كما أن 

في  عددًا من المهجرين أ صيبوا بأعيرة نارية وهم في بالدهم وال زالوا يعالجون

من العالج الضروري  -المرضى  -المستشفيات األردنية، وح رم عدد من المهّجرين

 لهم،  مما سبب لهم مضاعفات خطيرة. 

إن الشخص الذي يعيش في مثل هذه األوضاع، وال يشعر باألمان، ومهدد 

هو وأفراد أسرته بالتعذيب والقتل، أو تدمير المنزل، أو فقدان مصدر الرزق، أو 

له، أو مداهمة منزله في أي وقت من ليل أو نهار،...الخ. مثل هذا سرقت أموا

الشخص يعيش في قلق وخوف وتوتر دائم طيلة يومه تقريبًا، فغالبًا ما ي صاب هذا 
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الشخص باضطراب الضغوط التالية للصدمة، أو االكتئاب، أو األمراض النفس 

 جسمية، أو أي شكل من أشكال االضطرابات النفسية. 

صيدوم وثابت  إليهاتائج هذه الدراسة مع النتائج التي توصل تتفق ن 

نسبة انتشار الضغوط التالية للصدمة بلغت بين  أن إلى أشارت( التي 2012)

نتائج الدراسة مع نتائج دراسة وزارة الصحة في  اتفقت، كما %54 واإلناثالذكور 

ضطراب اانتشار نسبة  أن إلى أشارت( التي 2002الجزائر بالتعاون مع اليونيسف)

حسب المدينة التي تعرضت  %3.26-%58.09الضغوط التالية للصدمة بلغت 

 هسانوفك نتائج هذه الدراسة اتفقت مع دراسة أن. كما اإلرهابية لألعمال

(Hasanovic, 2012 التي توصلت )ضطراب الضغوط انسبة انتشار  أن إلى

حسب المنطقة  %47.6-%972.في البوسنة تراوح بين  األفرادالتالية للصدمة بين 

 اتفقت أنهابعدها من القصف والقتل والتدمير. كما  أوالتي يعيش فيها الفرد وقربها 

النسبة المئوية  أن إلى أشارت( التي 2008مع نتائج دراسة  المومني  والزغول ) 

من  المتضررة واألسرضطراب الضغوط التالية للصدمة لدى الناجين الللدرجة الكلية 

 . %75.3بلغ  اإلرهابيةفنادق عمان  تفجيرات

 التوصيات:
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أوصى الباحث بإجراء دراسات أخرى على المهّجرين حول مدى انتشار االكتئاب، 

، وتطبيق البرامج ةومحاوالت االنتحار، ومدى انتشار األمراض  النفس جسمي

اإلرشادية العالجية على هذه المشكلة وعلى مشكالت أخرى كاالكتئاب ومشكالت 

لق األخرى ، كما أوصى أيضا بإنشاء مركز متخصص في األردن لعالج الق

اضطراب الضغوط التالية للصدمة، لما لهذا االضطراب من آثار سيئة على األفراد 

 المعرضين للصدمات النفسية.

 المصادر والمراجع
 المراجع باللغة العربية 

 ،النفسية والصحة الشخصية في مقاالت.( 2001 )محمد. سفيان نجيله، أبو .1

    .غزة منصور، مطبعة االجتماعية، والتنمية البحوث اإلنسانية مركز

، نيويورك، حقوق اإلنسان مجموعة صكوك دولية(. 1993األمم المتحدة.) .2

 .892المجلد األول، 



  2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                             يراهيماإلد.... مستوى اضطراب

472 

 

الخبرات الصادمة (. 2004حسنين،عائدة عبد الهادي، وقوته، سمير رمضان.) .3

 .رسالة ماجستير غير منشورة ،لنفسية للطفلوالمساندة األسرية وعالقتها بالصحة ا

 .،غزةاإلسالميةالجامعة 

(. مقياس كرب ما بعد الصدمة لدافيدسون، اكاديمية 2012ثابت،عبد العزيز.) .4

 من المصدر 2012حزيران، 10في علم النفس، استرجعت 

http://www.acofps.com. 

:االرهاقات (. اآلثار النفسية للخبرات الصادمة2006رضوان، سامر جميل.) .5

 .97-64(12)3مجلة شبكة العلوم النفسية العربية المتطرفة والذبح النفسي،

. جامعة دمشق: قسم حلقة بحث في مادة الحرب النفسية(. 2003سعدا، محمد.) .6

 علم النفس.

مجلة شبكة ما بعد الضغوط الصدمية.  اضطراب(. 2006صالح، قاسم حسين.) .7

 (.12)2، العلوم النفسية العربية

الشدة  اضطرابات(.2012م، رياض خضر محمود وثابت، عبد العزيز.)صيدو  .8

 (.2)3مجلة شبكة العلوم النفسية العربية،التالية للصدمة من منظور عربي. 
(.اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة.رسالة دكتوراه غير 2001العتيبي،غازي.) .9

 منشورة.جامعة الكويت،الكويت.



  2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                             يراهيماإلد.... مستوى اضطراب

473 

 

-القلق-النفسية الخوف تاالضطرابا(.2009فرج، عبد اللطيف حسين.) .10

األمراض النفسية لألطفال.المملكة العربية السعودية: دار -ماالنفصا-التوتر

 الحامد للنشر والتوزيع.

)سامح النظرية والتطبيق في اإلرشاد والعالج النفسي(.2011كوري، جيرالد.) .11

 (.2009الخفش، مترجم(. عمان: دار الفكر.)تاريخ النشر األصلي،

مصر:  العالج المعرفي السلوكي أسس وتطبيقات.(. 0020محمد، عادل. ) .12

 دار الرشاد. 

الضغوط ما بعد الصدمية التي  اضطرابات(. 2011مجيد، سوسن شاكر.) .13

مجلة يعاني منها أعضاء هيئة التدريس في الجامعات العراقية: دراسة ميدانية. 

 .339 – 303،  47، الفتح

مصير  ضحايا الصدمة الدليل العملي لرعاية.(2012).مسعودة،سعدوني .14

شبكة العلوم مجلة  .المصدومين من جراء العنف ماذا بعد التكفل النفسي األطفال

  4النفسية العربية، 

 االضطراباتسلسلة تشخيص (. 2001.)االجتماعي اإلنماءمكتب  .15

 األميري.الديوان :الكويت.النفسية



  2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                             يراهيماإلد.... مستوى اضطراب

474 

 

صدمة ضغوط ما بعد ال اضطراب .(1120).و الزغول، رافع المومني، فواز .16

مجلة  ،لدى الناجين واألسر المتضررة من تفجيرات فنادق عمان اإلرهابية

 270– 223 ،50 ،البحوث األمنية

 6(. األوضاع في سوريا، استرجعت في 2012منظمة العفو الدولية .) .17

 .http://www.amnesty.org/arمن المصدر  2012كانون األول،

الصدمة النفسية، علم نفس الحروب (. 1991النابلسي، محمد أحمد. ) .18

 . بيروت: دار النهضة العربية.والكوارث

 : األجنبيةالمراجع 
1. Arthur,  S,  R. (1987). Dictionary of Psychology, the Penguin – 

England. 

2. American Psychiatric Association . (2000). Diagnostic and statistical 

manual of mental disorders DSM-IV-TR. Washington, D.C,USA. 

3. Badri,A.,Crutzen,R.,& Borne,V.(2012).Exposures to war-

related traumatic events and post-traumatic stress disorder 

symptoms among displaced Darfuri female university students: 

An exploratory study. BMC Public Health, 12(603),1-9. 

http://www.amnesty.org/ar


  2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                             يراهيماإلد.... مستوى اضطراب

475 

 

4. Dahi, S., Mutapcic, A.,& Schei, B.(1998). Traumatic events 

and predictive factors for posttraumatic symptoms in displaced 

bosnian women in a war zone. Journal of Traumatic Stress, 

11(1),137-145. 

5. Eysenck, M. W.(2000). Psychology . Astudent’s handbook 

. Psychology Press Ltd, UK: Publishers.  

6. Forster. B. A.(2010).A Statistical overview of displaced 

persons. National Social Science,17 (1),38-44. 

7. Hasanović, M.(2012). Posttraumatic stress disorder in Bosnian 

internally displaced and refugee adolescents from three 

different regions after the 1992-1995 war in Bosnia-

Herzegovina. Paediatrics Today,8 (1),22-31. 

8. Javidi, H., Yadollahie, M .(2012). Post-traumatic stress  

disorder. The International Journal of Occupational And 

Environmental Medicine,   3( 1),2-9. 

9. Peterson, L, A., Luethcke, A, C., Borah, V, E., Borah, M, A., & 

McCaughan, Y.S.(2011). Assessment and treatment of 



  2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                             يراهيماإلد.... مستوى اضطراب

476 

 

combat-related PTSD in returning war veterans, Journal Clin 

Psychol Med Settings ,18(2),164–175. 

10. National center for PTSD.(2010).United states department of 

veterans affairs, Trauma and ptsd. Retrived from march 

15,2012, http:// www. ptsd. va. gov. 

11. Schmidt , M., Kravic, N., & Ehlert ,U. (2008). Adjustment to 

trauma exposure in refugee, displaced, and non-displaced 

Bosnian women. Arch Womens Ment Health, 11(4), 269-276. 

12. Skotnicka, J.(2012), Stabilisation mission in Iraq, the individual 

symptoms of PTSD and a comparison of the level of 

depression, anxiety and aggression among soldiers returning 

from  the mission and soldiers that stayed in Poland, Archives  

of Psychiatry and Psychotherapy.14 (4) , 9–17. 

13. Tilley,S,D.,Tilton, A.,&Sandel,M. (2010). Biological correlates 

to the development of post traumatic stress disorder in female 

victims of intimate partner violence: Impactions for practice, 

Perspectives in Psychiatric Care,46 (1) 26- 35. 

 



  2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد                             يراهيماإلد.... مستوى اضطراب

477 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

 
 مستوى اإلنتاجية العلمية ألعضاء هيئة التدريس في كليتي العلوم التربوية 

 في الجامعة األردنية وجامعة الشرق األوسط وعالقته بمستوى 
  ضغوط العمل التنظيمية من وجهة نظرهم

 1/4/2015تاريخ القبول:      17/7/2014تاريخ االستالم: 

 

 )*(  ةد.عونية أبو اسنين
 

 الملخص

 
الفلىيددت ضاءددداة هيتددت التددتري   ددد   تنتاييددتالتراسددت تفددرت ىسدددتو  اإ هددت  

كليتد  الفلددوم التربويددت  دد  الياىفددت اضرتتنيدت وياىفددت الالددرا اضوسدد  واال ت ددا بىسددتو  
ىدددج وي دددت تن دددرهما  ددد  ءدددوة الىت يدددرا  ا تيدددت: الياىفدددتا ءددد و  الفىدددل التتن يىيدددت 

اسددتباتنتيجا  وويددت  مددت  ىا  والرتبددتا وسددتنوا  ال.بددرحق ولتلقيددا  لددا  ددور  البال ددت
ق وتكوتنددد  الفيتندددت ىدددج 88ق0و 92ق0و بات ىدددا باسدددت.تام ىفاتلدددت كروتنبدددا   ل دددا وكددداج: 

كليتددد  الفلدددوم التربويدددت  ددد  اليددداىفتيج   ددد  ىدددج  اءددداة هيتدددت التدددتري  ( اءدددوا  50)
الفلىيدددت ضاءددداة هيتدددت  تنتاييدددتاإ ىسدددتو  اسدددتيابوا لالسدددتباتنتيجق و   دددر  التنتدددات   ج

و ج ىسدددتو  ءددد و  الفىدددل التتن يىيدددت كددداج  ا اليددداىفتيج كددداج ىتن. ءدددا التدددتري   ددد 
 تنتاييدددتاإ ىسدددتو ق كىدددا    دددر  التنتدددات  ويدددوت  دددروا  ا  تاللدددت  لمددداتيت لىتوسددد ا  

وكداج ال درا  ا الفلىيت ضاءاة هيتت التتري     كليت  الفلدوم التربويدت  د  اليداىفتيج

                                                 

   ستا  ىالارا/ كليت التربيت/ ياىفت يرشق *()
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تاللددددت  لمدددداتيت بالتنسددددبت  لمددددالم ياىفددددت الالددددرا اضوسدددد  و تندددد  ال تويددددت  ددددروا  ا 
لىت يددددرر الرتبدددددت اضكاتيىيدددددت وال.بدددددرحق كىدددددا    ددددر  التنتدددددات  ويدددددوت  دددددروا  ا  تاللدددددت 

ء و  الفىل التتن يىيت ضاءاة هيتت التتري  وكاج ال را  لىستو  لماتيت بالتنسبت 
 تندد  ال تويددت  ددروا  ا  تاللددت  لمدداتيت بالتنسددبت لىت يددرر و  لمددالم الياىفددت اضرتتنيددتا

 كاتيىيت وال.برحق الرتبت اض
 

 

العلمياااةع اعضااااء هيئاااة التااادريسع ضاااغوط العمااال  نتاجياااةالمفتاحياااةل اإل  الكلماااا 
 التنظيمية.

 
The Scientific Productivity Level and Its Relation to The Level 

of Organizational Job Stresses from Faculty Members Point of 

View in  

The Colleges of Education at Jordan and Middle East 

Universities From  

 

Abstract   

 
This study aimed at defining The Scientific Productivity 

Level and Its Relation to The Level of Organizational Job 

Stresses of Faculty Members in The Colleges of Education at 

Jordan and Middle East Universities From Their Point of View in 

the light of the following variables: university, rank and years of 

experience. 

 

To achieve this objective the researcher developed two 

questionnaires after assuring their validity and calculating their 



  2018 اال الث االفتتاالر التاسع  ربت للبلوث والتراسا االىيلت                         ت بو استنيتن تقققق مستوى اإلنتاجية العلمية

199 

 

reliability by using Cronbach Alpha formula, they were (0.92) 

and (0.88). The sample of the study consist of (50) faculty 

members from two universities. The results of the study showed 

that the level of the scientific productivity in both universities 

was rating low, and there were a significant differences in 

scientific productivity for the benefit of, Middle East university, 

and the results also showed that the organizational job stresses in 

both universities was rating Medium and there were a significant 

differences for the benefit of Jordanian university. There were no 

significance differences due to academic rank and experience. 

 

 

Key words: Scientific Productivity, Faculty Members, 

Organizational  Job Stresses . 
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 :مقدمة

بالبلث الفلى  ال ر تىيد   د   تري الت هيتت اءاةالفلىيت ض تنتاييتاإ ترتب 
ت يرا  الىيتىفيددددددت ارتبا دددددد  بددددددالىاض.يددددددرح بتتنددددددوس ىياتيتندددددد  ووسدددددداتل  و هتا دددددد  و  ال تددددددرح

   كدددت  تفليىدددا  و ارح التفلددديم الفدددال   دددفالىيدددتق و الواال تمددداتيت والسياسددديت الىلليدددت و 
 لددددا  ج  ا اضرتتنيددددت لددددت الو ددداتت الى ىددددت للياىفددددا   يفددددتاضرتج  ج البلدددث الفلىدددد  

تكالدت ادج ىقدتار تلقيقد   التراسدت التد تنالا  .دتى  ال بدت  ج ي.ءدع للبلدث و التفليم 
ص ىددددج الىالددددكال  الددددت.لوالتنوايددددت و  الكىيددددت ارىددددج لدددداال  اإهددددت .لصالددددتضهتا دددد  و 

 ا الىفيقددا  التدد   ددت يواي  ددا  ءددال اددج ىسدداهىت البلددث الفلىدد   دد  التتنىيددت البالددريتو 
 تنيا هدددددددددا  ددددددددد  بيتدددددددددت التفلددددددددديم الفدددددددددال   متدددددددددىف دددددددددم االكتالدددددددددا ا  الفلىيدددددددددت   لدددددددددا  ج

(Akuegwu.etal.,2006)ر  و  ا (Mcgregor, 1988) الفلىيددددت  تنتاييددددت ج اإ
يتءىج هد ا  ت والى ارا  اإتنساتنيتا و ت ور الىفر و  تىت    ارت اس ىستواها الى تنىوتف

لركدددت البلدددوث الفلىيدددت  ددد  ى.تلدددت تنتاييدددت الفلىيدددت بالتقدددتم الفلىددد  و الت دددور ربددد  اإ
هيتدت التدتري   د  الياىفدا  يىكدج   اءداة  تنتاييدتالليداح اإتنسداتنيت ا كىدا  ج يواتنب 

 تن ددا و  (Cascio,1992) ج تتلسدج اتندت ويدوت اسدتيابت  ييابيدت ىدج ياتندب الىترسديج 
اهتىدددام الىترسددديج  ددد  البلدددث  توتلدددتيا  تءدددف يىكدددج  ج تقدددل اتندددت ويدددوت مدددفوبا 

الل اال دالس ق وىدج .د(Bogue & Sounder,1992; Erwin, 1991)الفلىد  
الدددى ىدددا تيسدددر ىدددج التراسدددا  التددد   يريددد  لدددول اإتنتاييدددت الفلىيدددت  الدددار ىف ى دددا ) 

(  2010؛  بددددراهيم ا  2005؛ السددددىاور ا  2005؛ السدددداىرات  ا  2004ال يددددوى  ا 
 لى تدتتن  ىسدتو  اإتنتاييدت الفلىيدت  د  الدو ج الفربد  ا و ىىدا تيدتر اإالدارح  ليد   ج 

ييددا و االتن يددار الىفر دد  و الت يددرا  الىتسددارات  دد  هدد ا الت ددورا   دد  ىيددال التكتنولو 
الفدددالم لىلددد  ال.يدددر لجتنسددداج ىدددج ي دددت ا و الءددد و  الىتتنوادددت ىدددج ي دددت  .دددر ق  و 



  2018 اال الث االفتتاالر التاسع  ربت للبلوث والتراسا االىيلت                         ت بو استنيتن تقققق مستوى اإلنتاجية العلمية

201 

 

 مددبم ىف ددم اض ددرات يفدداتنوج ىددج ى.تلددت  تنددواس الءدد و  تا.ددل الفىددل و .اريدد  ا و 
حا  تن ددرا  تفددت الىتن ىددا  ال.تىيددت و .امددت التربويددت  ك ددر الىتن ىددا  الىيتىفيددت ىفاتنددا

لت ايت ليم الفىل و  ياتح اتت الىسدت يتيج و الفداىليج و اتسداس الدبكت الفال دا ا  ىىدا 
   در  تنتدات  بفد    ر الى سلوا اض رات و الى  تات م الو ي   و  تنتداييت م ا  قدت 

التراسددددا  ويددددوت اال ددددت  ييابيددددت ىباالددددرح بدددديج الىسددددتويا  الفليددددا ىددددج ءدددد و  الفىددددل 
 دددا الىو  دددوج وبددديج الىسدددتو  الىدددتن.   لرءددداهم ادددج الفىدددل التتن يىيدددت التددد  يالدددفر ب

و يدداتح ايدداب م ورابددت م  دد  تددرا الفىددل  ءددال اددج الددفورهم بددالتوتر واإي ددات الى تندد  
وبيتندددددد   (Donald&Decotis,1983;Iverson,etal.1995)واتن. ددددددا   تنتدددددداييت م 

 ج الىسدددددتويا  الفاليدددددت ىدددددج الءددددد و  التتن يىيدددددت  (Winefield,2000)تنتدددددات  تراسدددددت
بالتنسددبت لاكدداتيىييج الفدداىليج  دد  الىتسسددا  التفليىيددت  دد   سددتراليا  ت   لددى اتن. ددا  

   دددددددددددددر  تنتدددددددددددددات  تراسددددددددددددددت  و تات دددددددددددددم و يددددددددددددداتح ىددددددددددددديل م  لدددددددددددددى تددددددددددددددرا الفىدددددددددددددل ا 
(Mostert,etal.,2008) التد  يالدفر ب دا  ءد و  الفىدل  ج الىستويا  الىرت فدت ىدج

تنتددداييت م الىو  دددوج  ددد  ياىفدددا  يتندددوب   ريقيدددا  ت   لدددى اتن. دددا  ىسدددتو     تات دددم واا
 دددد  ىف ددددت اإتارح  2004)  االلربدددد)   ددددر  تنتددددات  تراسددددت كىددددا ووالت ددددم لياىفددددات ما 

الفاىددت  دد  الريددا   ج ءدد و  الفىددل وك ددرح الى ددام الو ي يددت  ت   لددى رابددت  اءدداة 
هيتت التتريب    ترا الفىلق وىج .الل لتيث البال دت ىدع بفد  الد ىالة والد ىيال  

 تن م  بفء مااىت ىج ك رح اضاباة الىلقاح الى ااتق ما و كر الكو   هتناالىس   ج 
ال ييدتوج الو د  الكدا   إتنيددا   بلدا  م التد  الددراوا ب دا  ءدال اددج ادتم ويدوت و دد  
للالروس بأبلاث يتيدتح بسدبب ءد و  الفىدل التتن يىيدتا وىدج .دالل اال دالس الدى ىدا 

ضاءداة هيتدت التدتري   د  تيسر ىج التراسا  السابقت التد  تتناولد  اإتنتاييدت الفلىيدت 
وىددج هتنددا  االددتول الفربيددت تبدديج  ج هتندداا اتن. اءددا  كبيددرا   دد  ىسددتو  اإتنتاييددت الفلىيددت
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ياة   كرح ه ه التراست بالرب  بيج ه يج الىت يريج الى ىديج للكالدت ادج الفال دت بديج 
ء و  الفىل التتن يىيت وىستو  اإتنتاييت الفلىيدت ضاءداة هيتدت التدتري   د  كليدا  

 قفا  اضرتتنيت فلوم التربويت    الياىال
 :الدراسة مشكلة

 ج اإتنتاييدددددت الفلىيدددددت بااتبارهدددددا  لدددددت ى.ريدددددا  السدددددلوا اإتنسددددداتن  ا تتدددددأ ر 
بءدددد و  الفىددددل بى.تلددددت  تنواا ددددا ا و راددددم تتنددددوس الىت يددددرا  التتن يىيددددت التدددد  اهتىدددد  

تويددت تراسددا  التراسددا  الفربيددت بالكالددت اددج اال ت ددا باإتنتاييددت الفلىيددت ا  ال  تندد  ال 
 دد  الياىفددت اضرتتنيددت و ياىفددت الالددرا اضوسدد  ) الددى لددت الددم البال ددت ( بل دد   دد  
تأ ير ء و  الفىل الى اإتنتاييت الفلىيت رام  هىيت الىوءوس لىا للت اال بيج ه يج 
الىت يريج ىج   ر الدى سدلوا اض درات ا لد لا يداة  هد ه التراسدت للكالدت ادج الفال دت 

يت و ء و  الفىل التتن يىيت    كليت  الفلوم التربويت    الياىفت بيج اإتنتاييت الفلى
 اضرتتنيت و ياىفت الالرا اضوس  ق  

 : الدراسة وأسئلتها هدف

الفلىيدت ضاءداة ال يتدت  اإتنتاييدت جه ه التراست للكالت اج الفال دت بدي تسفى
ت اضرتتنيددت التتريسدديت و ءدد و  الفىددل التتن يىيددت  دد  كليتدد  الفلددوم التربويددت  دد  الياىفدد

 وياىفت الالرا اضوس  و لا ىج .الل اإيابت اج اضستلت ا تيت:
التربويدت  هيتدت التدتري   د  كليتد  الفلدوم  اءداةالفلىيت لت   تنتاييتىا ىستو  اإ -1

 ؟   الياىفت اضرتتنيت وياىفت الالرا اضوس 
 لفلدومهيتدت التدتري   د  كليتد  ا  اءداةىا ىستو  ءد و  الفىدل التتن يىيدت لدت   -2

 ؟التربويت    الياىفت اضرتتنيت وياىفت الالرا اضوس 



  2018 اال الث االفتتاالر التاسع  ربت للبلوث والتراسا االىيلت                         ت بو استنيتن تقققق مستوى اإلنتاجية العلمية

203 

 

بدديج  (α ≤ 0.05)هددل تويددت اال ددت ارتبا يددت  ا  تاللددت  لمدداتيت اتنددت ىسددتو   -3
هيتدددت   اءددداةىسدددتو  ءددد و  الفىددل التتن يىيدددت لدددت  ىسددتو  اإتنتاييدددت الفلىيدددت و 

 ؟ا اضوس فت اضرتتنيت وياىفت الالر التتري     كليت  الفلوم التربويت    الياى
 دد  ىسدددتو   (α ≤ 0.05)هددل تويددت  دددروا  ا  تاللددت  لمددداتيت اتنددت ىسدددتو   -4

التربويدددت  ددد   هيتدددت التدددتري   ددد  كليتددد  الفلدددوم  اءددداةالفلىيدددت  لدددت   تنتاييدددتاإ
الرتبددددت و ا اىفددددت الالددددرا اضوسدددد  تفدددد   لىت يددددرا : الياىفددددتيالياىفددددت اضرتتنيددددت و 

 ؟ا  ال.برحستنو و ا اضكاتيىيت
 دد  ىسدددتو   (α ≤ 0.05) ا  تاللدددت  لمدداتيت اتنددت ىسدددتو  هددل تويددت  ددروا  -5

التربويدت  د   لدومهيتت التتري     كليت  الف  اءاةء و  الفىل التتن يىيت لت  
الرتبددددت و  ا: الياىفددددتاىفددددت الالددددرا اضوسدددد  تفدددد   لىت يددددرا يالياىفددددت اضرتتنيددددت و 

 ؟ستنوا  ال.برحو ا اضكاتيىيت
 

 الدراسة: أهمية

تنب دددا التن ددددرر  يىدددا تالدددكل  تنتاتي ددددا ىدددج تأمدددديل  هىيدددت التراسددددت  ددد  يا تكىدددج
للىفر ددت الفلىيددت  دد  الفال ددت بدديج اإتنتاييددت الفلىيددت ضاءدداة هيتددت التددتري  وءدد و  

ىت يددريج الدى تريددت كبيددرح ىددج اضهىيدت  دد  تالددكيل السددلوا  بومدد  ىاالفىدل التتن يىيددت 
 : ءا ت  لى التتن يى  ضاءاة ال يتت التتريسيت    الياىفا ا 

است اضولى _ الى لت الم البال ت _ الت  هت    لى تفرت ىستو   تن ا التر  -
اإتنتاييت الفلىيت ضاءاة هيتت التتري     كليت  الفلوم التربويت    الياىفت 
اضرتتنيت و ياىفت الالرا اضوس  و اال ت  بىستور ء و  الفىل التتن يىيت 

 ىج وي ت تن رهم ق    
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الفلددوم  تد ال يتدا  التتريسديت  د  كلي  اءدداة ج ت يدت تنتدات  هد ه التراسدت  يتىدل -
ىىددا يسدداات  دد   الفلىيددت ت متفددرت ىسددتو   تنتددايي  دد  تيجالتربويددت  دد  اليدداىف

 قتفرت كل اءو كىيت  تنتاي  ىقارتنت ب ىالت  
الفلددوم  تد ال يتدا  التتريسديت  د  كلي  اءدداة ج ت يدت تنتدات  هد ه التراسدت  يتىدل -

لفىدل التتن يىيدت التد  تدت ر تيج  د  تفدرت ىسدتو  ءد و  االتربويت    الياىف
 ددد   تنتددداييت م الفلىيدددت ىىدددا يالددديف م الدددى ىتنا الدددت الللدددول ل ددد ه الءددد و  و 

 تقتيى ا إتارت  الياىفتيج الت.ا  القرار بالأج الت. يت ىتن ا ق
يتىدل  ج تسداات تنتدات  هد ه التراسدت  دد  تفريدت  تارتد  اليداىفتيج  د  ىسددتو   -

ىسددتو  ءدد و  الفىددل التتن يىيددت اإتنتاييددت الفلىيددت ضاءدداة هيتددت التددتري  و 
التددد  يتفرءدددوج ل ىدددا ىىدددا يدددتتر  لدددى الى يدددت ىدددج االهتىدددام ىدددج  بدددل  تارتددد  
اليدداىفتيج  دد  الت. يددت ىددج ىسددتو  الءدد و  ىىددا يددتتر  لددى  يدداتح اإتنتاييددت 

 قالفلىيت لااءاة   
اتددديج تتسدددىاج بتريدددت ييدددتح ىدددج المدددتا و ال بدددا  يىكدددج هددد ه التراسدددت  ت تقدددتم -

 قتراسا   .ر   تو ي  ا إيراة
 : الدراسة ومحدداتها حدود

التراست الى  اءداة ال يتدت التتريسديت  د  كليتد  الفلدوم التربويدت  د   ا تمر 
ق  ىدددا 2012/2013الياىفدددت اضرتتنيدددت وياىفدددت الالدددرا اضوسددد  .دددالل الفدددام التراسددد  

 إتن دددا تتلدددتت بىسدددتو  مدددتا و بدددا  اضتاتددديج وىوءدددوايت اسدددتيابت   دددرات  اا ىلدددتتات 
 يتنت ل قرا  اضتاتيجقالف

 الدراسة:  مصطلحات

يراتيددا  كىددا  تءددىتن  التراسددت بفدد  الىمدد للا  التدد  تددم تفري  ددا ى اهيىيددا  واا
 يأت :
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   Scientific productivityالعلميةل  اإلنتاجية -
( بأتن دددا و تندددوات  يىيدددع الي دددوت التددد  يقدددوم ب دددا  74ا  2009يفر  دددا ىلىدددت ) 

تري  اليدددداىف  و البلددددث الفلىدددد  و .تىددددت  اءدددداة هيتددددت التددددتري   دددد  ىيدددداال  التدددد
( بأتن ددا و كا ددت  الددكال اضتاة اضكدداتيى   316ا  2003الىيتىددع و و يفر  ددا )  اهددر ا 

و ىدددا يدددرتب  بددد  ىدددج  تاةا  بل يدددت و تتريسددديت ا و راايدددت ال دددالب و .تىدددت الىيتىدددع 
را  بتقتيم االستالارا  للي ا  اللكوىيت و اضهليت و تنالر الىفر ت اج  ريا الىلاء

 و التنتوا  الفاىت و  يراة البلوث لمالم الىيتىع و
و  تن ا التساب اتت ىا تدم  تنتايد  الىدا و تالدىل  (Budd,2003,232)و ر          

: اضبلدددداث ا و اضوراا الىقتىددددت  دددد  الىددددتتىرا  و التنددددتوا  الفلىيددددت ا و االستالددددارا  
تورا  و ايرهددا ا و الىريفيددت ا و .تىددت الىيتىددع ىددج .ددالل تقددتيم االستالددارا   و الدد

 اضاىال اإبتاايت ىج اضاىال اضتبيت  و اللامليج الى براةا  اال.تراس و 
كىيددت اضاىددال الفلىيددت لددت   اءدداة هيتددت التددتري   دد   و يىكددج تفري  ددا بأتن ددا

وتالدىل اإالدرات  ا كليت  الفلوم التربويت    الياىفدت اضرتتنيدت وياىفدت الالدرا اضوسد 
وىتنا الددت ا .ددالل اضربددع سددتنوا  اض.يددرحا  هو  رولددا  الددتكتوراالددى رسدداتل الىايسددتير 

كىا تالىل البلوث الىتن رتح والبلوث الىالتركتا والىالاركت    ىدتتىر الىد  ىدع تقدتيم 
  و بلث  وتوج تقدتيم بلدث والكتدب الفلىيدت الىتل دت ىتن درتا  والكتدب الىتل دت ىدع اءدو

م اللمددول الي ددا ىددج .ددالل  ك ددر ىددج  اءدداة هيتددت التددتري  وتقددا  بالتريددت التدد  يددت
 الفيتنت اج  تاح التراستق  راتاستيابت  
   Educational Sciences Collageل العلوم التربوية كلية -
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هددد  كليدددت الىيدددت تقدددتم بدددراى   كاتيىيدددت تربويدددت تىدددتنم  لبت دددا بىويب دددا تريدددت 
  د  ى.تلدت الت.ممدا  التربويدت والتن سديت  د  التكتوراه الىايستير  و البكالوريو   و

 قالياىفا  اضرتتنيت الفاىت وال.امت
 Public Universityل رسميةال الجامعة -

الفددال  الياىفيددت اضرتتنيددت التدد  تفددوت ىلكيت ددا  لددى التولددت والتدد   لدديمالتف ىتسسددت
 الددى  دد  ى.تلددت البددراى  التراسدديت الت.ممدديت  تريددت البكددالوريو   و  لبت ددا تىددتنم

 ت الياىفت اضرتتنيت قا و ه     ه ه التراس الى رولت    كليات ا
 Private Universityالخاصةل  الجامعة -

 تىدتنم  لبت دا تريدت البكدالوريو   و التد  الفال  الياىفيت ليمىتسست التف ه 
والتدد  يىلك ددا  ا  الدى  دد  ى.تلددت البددراى  التراسدديت الت.ممديت الى رولددت  دد  كليات ددا

ل   د  اضرتج بىويدب ويالرت الدى  تارت دا الق داس ال.داص الىسدت ىر  د  التفلديم الفدا
االاتىددات الفددام وال.دداص الىىتنددو  ل ددا ىددج  بددل ىيلدد  ااتىددات ىتسسددا  التفلدديم الفددال  

 ا و ه     ه ه التراست ياىفت الالرا اضوس  ق اضرتتن 
 هيئة التدريسل عضو -

الفلدددوم التربويدددت  ددد   تددد الىو دددت  ددد  ى.تلدددت اض سدددام اضكاتيىيدددت  ددد  كلي وهددد
ىدج اضسدات حا واضسدات ح  الدتكتوراهىدج لىلدت  الدرا اضوسد و ياىفت الاضرتتنيت  تياىفال

التددتري  والبلددث الفلىددد   ىدددا الىالدداركيجا واضسددات ح الىسدددااتيجا والدد يج يقوىددوج بى 
 و.تىت الىيتىعق

 Organizational Job Stressesل  العمل التنظيمية ضغوط -
يالددددير ى  ددددوم ءدددد و  الفىددددل التتن يىيددددت  لددددى تلددددا الءدددد و  التدددد  تتنددددت  اددددج 

 Hanson , 2003 ) ي ت الت  يتتي ا ال رت    التتن يم الرسدى  ا   د  كىدا ر   الو 
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تلا اللالت الت  تقل  ي ا تريت االتساا و التتناام بيج ال رت و بيتت اىل  الت  تالىل  (
   ه ه التراست ك رح الى ىا  الى لوبت ىج الىو ت ا و ادتم تدوا ر ال درت التتريسديت 

ي ي ا  التفليىيت و ءفت الفال ا  اإتنساتنيت .امت بيج الىريلت ا و اتم ىتناسبت الت
ال ىالة ا و تقا  بالتريت الت  يتم اللمول الي دا بفدت اسدتيابت   درات الفيتندت ادج  تاح 

و ت ااتىت  التراسدت هد ا التفريدت وتقدا  بالتريدت التد  يدتم اللمدول الي دا التراست ق 
   ىج .الل استيابت   رات الفيتنت اج  تاح التراستق

 النظرية والدراسات السابقة: الخلفية
اإتارر  تبىدا ورت  د  اض بدر ضىدوي ا  ىج التراست ارءا   الي ةيتءىج ه ا 

 Scientific productivityالفلىيددت  تنتاييددتلددول ىت يددرر التراسددت وهىددا اإ آراةىددج 
  التراسا يتءىجكىا  Organizational Job Stressesوء و  الفىل التتن يىيت 

 قب ىاالىتفلقت السابقت 
لالرتقددداة  الي دددا الىفدددول اءددداة ال يتدددا  التتريسددديت  ددد  الياىفدددا  ال تدددت  يفدددت

بدالىيتىع وت دويره ادج  ريدا تفدرت وا فدت والو دوت الدى ىالدكالت  وتقدتيم الىقترلددا  
بىددا  الىيتىددعللت لددب الي دداا   ددم ال تددت ال االددت و لددت ىمدداتر ال ددروح والقددوح والتقددتم  دد  

تالدد.ص وا ددع الىيتىددع وتفىددل الددى تف يدد  يواتنددب القددوح  بلدداث يقتىوتندد  ىددج تراسددا  و 
وىفاليددددت يواتنددددب الءددددفت  يدددد  كىددددا تلدددداول استالددددرات ىسددددتقبل الىيتىددددع  دددد  ءددددوة 

 الددار   ليدد   اا ولكددج ىىددا يتسددت لدد  ىدد ددراتهوت لفاتدد  لتددى يتلقددا  ال.يددر ض اتدد  ىكاتني
الىدددتتىر  .ددداللالبلدددث الفلىددد  والتكتنولدددوي  تدددم تقدددتيى ا   تارح لدددت  التراسدددا  لدددول 

(  ج الدتول 2011) ادامال الث االر لدو راة التفلديم الفدال   د  الدو ج الفربد  الىتنفقدت 
تفدددداتن  ىددددج التالددددت  والت.لددددت الفلىدددد  واال تمدددداتر وال كددددرر والسياسدددد ا واج  تالفربيدددد

كىدددا تومدددل   (ا2012 ىلدددررا ىسدددتو  التنالدددر الفلىددد  الفربددد  كددداج ءدددفي ا ).ليدددلا
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ت ضاءدداة هيتددت التددتري   دد  ياىفددت ب ددتات  دد  (  ج اإتنتاييددت الفلىيدد 2005مددالم ) 
 تنتاييددتاالهتىددام بالبلددث الفلىدد  واإ رورحءدد  لددىوهدد ا يالددير  الىسددتو  الىر ددو  يددتا

ءددفت ىسددتو    جال يتددا  التتريسديت  دد  الياىفددا  الفربيدتق والوا ددع  اءدداةالفلىيدت ض
 .يدددرحاضتنالددد  البلدددث الفلىددد   ددد  ا وتندددت  تالتنالدددر الفلىددد  الفربددد  ال يفتنددد  اتنفتاىددد   قددد

الددددى  الددددراتىددددج الكتددددب والتراسددددا  واإ لتتريسدددديتال يتددددا  ا  اءدددداة  تنتاييددددتوا تات  
    ددددر ولءددددور الىددددتتىرا  وايرهدددداق كىددددا  هالددددتكتورا  رولددددا رسدددداتل الىايسددددتير و 

  لددىالفلىيددت ت.تلددت ىددج ىتسسددت  تنتاييددت دد  هدد ا الىيددال  ج اإ  يريدد التراسددا  التدد  
مددب الددى و دداتت التفلدديم الفددال  وهدد  التددتري  الدد ر يتن يدد ااتىدداتا  الددى الترك  .ددر 

 (قJoe,etal., 2002والبلث الفلى  و.تىت الىيتىع )
 Organizational Job stressesالعمل التنظيمية  ضغوط

   ى.تلت الىتسسا  وىتن دا التفليىيدت  لدى ءد و   دت تلدت  اىلوجيتفر  الف
 ق  تنتددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداييت مىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددج 

اللربددددد ا ؛1419تها )هييددددداجا ىمددددداتر ءددددد و  الفىدددددل التتن يىيدددددت و دددددت لدددددت وتتفدددددتت
  ؛2004
 ( Hollowayا 2004 ؛Condrenا 2004 ؛  Peterson, 2004؛Clarkا 2002

بالىمدددداتر التتن يىيددددت وىتن ددددا مددددراس الددددتور بىفتنددددى تفددددار  الددددتور الددددو ي   ىددددع  اولا 
 وثانيااا وابة الفىل الكى  والتنوا  وادتم الىالداركت  د  مدتنع القدرارا  ى اهيى  و يى ا
ر    و د  اسدتيابات م لىو دت ىداق  دراتوتتفلا بال روا ال رتيت بديج اض تالىماتر ال رتي

Beehr& Newman  ددددددددددددددددددددددددددد   لي ىدددددددددددددددددددددددددددا الىالدددددددددددددددددددددددددددار   
(Kondalkar, 2007 بأتن ا اللالت الت  تتنالأ اج ت اال .ماتص ال رت ىع الفواىل )

و تن ددا تتمددت بت يددرا  يسددىيت وتن سدديت تلددتث تا.ددل ال ددرت تن سدد ا  ا  ا  المددلت بفىلدد 
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 & Greenberg) ر   كىدداالتنلددرات اددج سددلوك  ال بيفدد  الىفتددات وتيبددره الددى ا
Baron, 2007 )تلددتث لل ددرت اتنددتىا يالددفر  ج الىو ددت الدد ر يواي دد  يتءددىج   تن ددا
تندد  لددي  باسددت اات   ج يتكيددت ىددع ى الددب هدد ا الىو ددتا و ددت تلددتث  بفدد  الت تيددت و 

تنسدبت لىدا ييدب ااىءا ىىا ييفل ال درت  د  ليدرح بال لل رت اتنتىا يكوج الفىل ىب ىا  و
اتندتىا يلداول  (ا ويد تات اضىدر سدوةا  Evans & Johnson , 2000 لدا )  فل  تنلدو

 الىو ددددددددددددددددت  ج يددددددددددددددددوا ج بدددددددددددددددديج ىسددددددددددددددددتوليات  الفاتليددددددددددددددددت وىسددددددددددددددددتتليات  الو ي يددددددددددددددددت 
(Armour, 2000 ق)ىرالل التفر  لء و  الفىل التتن يىيت  قت ر   )الفتيل ا   ىا

ج ال ددددرت ال يتددددأ ر  ابليت م للتكيددددت و يت دددداوتوج  دددد  ال.مدددديات م و دددد  ددددراتاض  ج( 1993
ليدث يتفدر   تند اربفتح ىرالل تدتل.ص  د  ىرللدت اإ ىربالء و  ت فت والتح  تنىا ي

والتفدب  ي داتواإ رهدااال درت باإ الدفر دم ىرللدت الىقاوىدت ليدث ي ا ال رت لارا والتوتر
  تنتييددت ىلاولتدد  للتكيددتا و ددت يترتددب الددى  لددا بفدد  الىالددكال  ى ددل ات.ددا  القددرارا

  كدددتوهكددد اق و ددد  ءدددوة  لدددا  لسدددلبيتالسدددريفت و  دددور بفددد  الىالدددكال  واضادددرا  ا
 تنسدداتن بىوءدوس الفىددل ىدج الىتن ددور اإ  ىددا ( ءددرورح اهتىدام الىتن2003)القريدوت ا 
ب ددداا وىدددج الىتن دددور   اليدددتم الفىدددل   جالبالدددريت ك دددروح و تنيدددت ال يىكدددج  رتوراايددت الىدددوا

 لدددا  ضج ا ا واليسدددتيتلتن سدديتومدددلت  ااإتنتدداي  بىفتندددى ءددرورح االهتىدددام بددالىو ت 
  ياتح  تنتاي ق  لىيتتر 
ىج التراسا  ىتن ا تراست  اتتا  و ت اهتم البال وج بء و  الفىل التتن يىيت و يروا  ه ا
(Halling,2003؛ Locus, 2003  ؛Kirby, 2003؛ AbdulMuthalib, 2003 ؛

Peterson, 2004كىيت   جا  ه ه التراس تنتات   كت ( و ت 2006ا الاىاج؛ ال
 تاريتالء و  اإ (1999) ىلىت  ءاتالرتيست للء و  كىا  سبابالفىل ىج اض

( التأ ير السلب  لء و  الفىل Wong,2000وال البيت والتتريسيتا و كت  تراست )
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والىتن ىت ييب تو رهىا   رتسالىت ال  ج( 1998) الى اضتاة الو ي  ا ور   هيياج
ج ه ه الء و  ال يىكج تيتنب ا  تنىا يىكج  و  الء و   تارحي ت       رلتنيا  

بسبب ال روا  ىف اال.اص بالتفاىل  اضسلوبج لكل ال.ص ولكل ىتن ىت   تارت اا و 
بالتنسبت للتراسا  و الت  يفىل ب ا اض راتا  الىتن ىا وا.تالت  قا ت   راتال رتيت بيج اض
 ه ات يرر التراستقالى ىيىوات ىج التراسا  الت  تتناول  ى تم اال الس السابقت  قت

بفء ا الفواىل الىت رح الى  ول قت تتنا العلمية نتاجيةاإل تتنوا  التراسا  لول  ت و 
؛ مالما AlGhamdi ا2002 ؛2010 الفلىيت وىتن ا تراست )لالاتا إتنتاييتا

(ا وتتناول بفء ا ىفو ا  البلث الفلى  Lewis& Dundar ,  1998 ؛ 2001
 كا م؛ و  2002ىلىت ا ؛ و 1994وىتن ا تراست )ابت اهلل وهاالما 

 تراست  وتتناول ( 2011التلا؛و 2004واليىال ا
 براهيما الفلىيت وااللتراا التن س ا وتتناول  تراست  ) تنتاييت( اإCrumbا 2009)

 . التتري     ياىفت بتن ا تتهي اءاةالفلىيت ض تنتاييت( االتمال الفلى  واإ2010
 تراست ية العلميةاإلنتاجوىج التراسا  الت   يري     ىيال 

(Samart&Mclanghlin, 1993 ب تت تفرت تأ ير االت ال رتساة )الكيىياة    سام
ىالتركت  الىتنالورح ى رتح  و بلاثالفلىيت بالتنسبت لفتت اض  تنتاييت مالى  تارحباإ

وتفرت تأ ير ال.ماتص الال.ميت و روت الفىل ىج ليث ليم القسم الى 
الفلىيت لرتساة   سام الكيىياة كاتن   ك ر  تنتاييتج اإالفلىيتق وتومال  لى   تنتاييتاإ

ا و تن  ال يويت تأ ير للفواىل الال.ميت  سامىج  ىالت م  بل االت ال م برتاست اض
ال يويت تأ ير لليم القسم الم ير والكبير و الفلىيت   تنتاييت مالى   ساملرتساة اض
الفلىيت  تنتاييتىتوس  الى اإالفلىيت ولكج يويت تأ ير لليم القسم ال تنتاييتالى اإ

 تنتاييت( ب تت تفرت اإ2004 اال يوى) تراستق وىتن ا كاتيىيتاض  ساملرتساة اض
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لتتنىيت  ىقتر  ورهيتت التتري  بكليا  التربيت    ىمر ووءع تم اءاةالفلىيت ض
هيتت   اءاة( اءوا ىج 103) الىبفت ت بيا استباتنت  و ق تنتاييت م الفلىيت
 تنتاييت   ر  التنتات  تتتن  ىستو  اإ ىمرف  كليا  التربيت    التتري      ب

ءفت التىويل للياىفا   :ىج الىالكال  ىتن ا اتتتواي  م  اءاةاض  جا و الفلىيت
ا وت   لىىىا يتتر  تنالروارت اس تكاليت ال اوىا يترتب الي  ىج ءفت الرواتب

المت ىع ويوت  وك ا ت ال لبت    اوءفت التي ي ا  االبلوث يراة اج  بفء م
الفلىيت  تكىا    ر  التنتات  ويوت   ر لىت ير التري اهيتت التتري   اءاةتنقص    

الساىرات   و ير ق هيتت التتري  اءاةالفلىيت ض تنتاييتوىت ير الياىفت الى اإ
ال يتا  التتريسيت    ياىفت  اءاةالفلىيت ض تنتاييتب تت تفرت اإ ست( ترا2005)

هيتت تتري  تبيج  ( اءو490وبفت ت بيا استباتنت الى ) قب ا اةب تات وسبل االرتق
وك لا  تالفلىيت بمورح ااىت لى.تلت الرتب الفلىي تنتاييتويوت ءفت    ىفتل اإ

الىستو  الىقبولق و ير  السىاور   لىىفتل ىتن ا  ر    لم يمل  ؛لىت ير اليتن 
تنتاييت الفلىيت ضاءاة ( تراست ب تت تفرت الفال ت بيج الىتنا  التتن يى  واإ2005)

(  رتا  تبيج  ج الىتنا  88هيتت التتري  بياىفت تف ق بفت ت بيا استباتنت الى )
التتن يى  ىتن.   وتوج الىستو  الى لوب كىا  ج ىستو  ىتوس  اإتنتاييت الفلىيت 

لىت يرر )الكليتا  بالتنسبت يءا ىتن.   و تن  ال تويت  روا  ا  تاللت  لماتيت 
لىتوس  تريت وا ع اإتنتاييت الفلىيت ضاءاة هيتت التتري  ولكج  واليتن ( بالتنسبت

 و ير  تويت  روا تف   لىت ير الو ي ت وىت ير الرتبت الفلىيت لمالم رتبت ) ستا (ق
هيتت التتري   اءاةالفلىيت ض تنتاييتب تت تقويم اإ تتراس (2006  االلتي)

السفوتيت وبفت ت بيا االستباتنت  تالسفوتيا  بكليا  التربيت للبتنا  بالىىلكت الفربي
وارت اس تنسبت  االفلىيت للكتب والبلوث الفلىيت الىتنالورح تنتاييتبيتن  التنتات  تتتن  اإ
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    ولم يالاركج و ا  يلكىج بل ويتنا الج   و  جر هيتت التتري  الالت  لم يال  اءاة
ىيال     اءاةاض تنتاييتتنسب  إ ا الىت.ممت واتن.  الفلىيتالىتتىرا  والتنتوا  

ىج المفوبا  الت   ات.تىت الىيتىع وتتنىيت البيتت كىا كال   التنتات  اج ىيىو 
باللمول الى ىتنم  لقتالىتف تاريتاإ يراةا الفلىيت ىتن ا تفقت اإ تنتاييتتت ر    اإ

 هىال الفلىيت .ارج الىىلكت  ءال اج   الت رغ البل   ولءور الىتتىرا  والتنتوا
 قالتربويت الىتىي ح ىج  بل   ااا  الىيتىع الى.تل ت االست اتح ىج تنتات  البلوث

   فرت   ر تالريفا  التفليم الفال  ( تراست ب تت ت2008تايوست ورلى)و ير  
ت بيا  بفت ا وال يتت التتريسيت بياىفت تىالا  اءاةالبلوث الفلىيت لت    تنتاييت

 ج لتنتات  ياىفت تىالاا بيتن  ا ا كلي   هيتت تتري   و( اء284استباتنت الى )
الى البلث تفت  الىاليفتالتالريفا  الىتفلقت بتلسيج الوءع الىفيال  و ياتح اللوا   

 ت( تراس2009االقل اتن  والالايع) ير و ق البلوث الفلىيت يراةإ ساس التا ع اض
هيتت التتري     ىتسسا   اءاةالفلىيت ض تنتاييتب تت تفرت الفال ت بيج اإ

 (41استباتنت الى ) بفت ت بيا ق وللقراةح بالل ت االتنيلي يتالتفليم الفال  والتا فيت 
التنتات  ويوت   ر ىتن.       ر هيتت التتري  بياىفت الكوي    اءاةاءوا ىج 

الفلىيت و ج ىتوس   ال.برح ي و وج  تنتاييتاإ الى اإتنيلي يت تللقراةح بالل  تللتا في
( تراست 2010ا براهيم) ير و  قالفلىيت ىج سواهم ىج با   ال تا  تنتاييت م    

الفلىيت ضاءاة هيتت التتري  بياىفت  تنتاييتاإ    تمالب تت تفرت تور اال
 تتهي اءاةالفلىيت ض تنتاييتىستو  اإ  جبيتن  التنتات   االستباتنت ت بيا بفتبتن اقو 

اا و تن  تنتاجالى اإ كاتيىيتكاج هتناا   ر لىت ير الرتبت اض  التتري  كاج ىتن. ء 
ب تت تفرت الفواىل الىت رح    اإتنتاييت  ( تراست 2010)لالات  و ير  الفلى ق

( كليا  وىفاهت    ياىفت الىتنو يتا وبفت 10الفلىيت لفءوا  هيتت التتري     )
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يراة ىقابال  ال.ميت تبيج ويوت   ر للفواىل الال.ميت وه   ت بيا االستباتنت واا
ة الىتن ليت وك رح اتت اضوالت اليتن  والفىرا وللفواىل اضسريت ى ل ء.اىت اضابا

الىوارت اال تماتيت الى اإتنتاييت الفلىيت لفءوا  هيتت التتري ا  ىا  ءفتو 
بالتنسبت للفواىل اضكاتيىيت  قت كاج هتناا   ر للكليت  والىف ت وللرتبت اضكاتيىيت  قت 
كاتن   كبر تنسبت ىج اءوا  هيتت التتري  الىتنتيا  لابلاث ىج الىترسا   م 

تراست ب تت تفرت وا ع  (2011)ات ح الىسااتوج  م اضسات حق و ير  التل اضس
الىلا ابت الف ي  وتلتيت ىفو ات ق وبفت  ىفتاإتنتاج الفلى     كليت التربيت بيا

ىج  اءاة هيتت التتري  تبيج  ج كىيت اإتنتاج  اءوا  ( 91ت بيا استباتنت الى )
كل ىتالر لجتنتاج الفلى  بىستو  الفلى  ككل ياة  بىستو  ىتوس ا وياة  كىيت 

بيج ىتوس ا  كىيت اإتنتاج   لماتيا   ىتن.   يتاا كىا تبيج ويوت  روا تالت
ستنوا (ا كىا بيتن  التنتات   10لمالم  تت رتبت ) ستا  ىالارا( و تت ال.برح ) ك ر ىج 

 اتح بتريت كبيرحق ل ج ىفو ا  اإتنتاج الفلى  بالكل اام كاتن  
 ي مجال ضغوط العمل التنظيمية ل الدراسا  التي اجري  ف

ىتيرر الىتار    ترااب تت تفرت ىت   تراست (Stouffer,1993)  ير       
لىماتر التوتر التن س  الىرتب ت  اضىريكيت Iowaال اتنويت اللكوىيت    واليت 

لاللتراا  ( ىتير ا وىساات ا وتم است.تام ىقيا  ىاسلو574بالو ي ت وبل   الفيتنت )
 الالىتيريج يفاتنوج ىج ىستو  ا  جالال.ميت و   ر  التنتات   ىقابال لالتن س  وا

االتن فال ا و ج  الى ىماتر التوتر التن س  كاج  ي اتىج التوتر التن س  الىرتب  باإ
والفال ت الى تنيت بيج الىفلىيج  ليتمل بفواىل ىتن ا اتن. ا  الىي اتنيت وابة الفى

 (2000 االىالفاج)  ير   ا  القرارق ووالىتيريجا ومراس التورا والترتت     ات.
ب تت تفرت ىماتر ء و  الفىل لت  الىفلىيج الكويتييج واير الكويتييج  تراست
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 ات    الىرللت الىتوس تا وبفت ت بيا استباتنت الى ايتنت ىج الىفلىيج بيتن  التنت
ويوت  روا بيج الىفلىيج الكويتييج واير الكويتييج    ىماتر ء و  الفىل و تن  

ت   ر لىت ير الفىر وىت ير ال.برح وال يويت   ر لىت ير الىتهل الفلى  بالتنسبت يوي
( تراست ب تت تفرت اال ت 2003اال اب  )  و ير ق  لىماتر ء و  الفىل

   الياىفا   كاتيىيتاض  سامالفىل لت  رتساة اض تنلو التا فيتء و  الفىل ب
 ج ىستو   لتنتات    ر  ا ( رتي   سم372اضرتتنيت وبفت ت بيا استباتنت الى )

ج ىماتر  ج ىستو  الء و  كاج ىتوس  ا و  الفىل كاج االي ا و  التا فيت تنلو
:  قا ت الىتسست تتنا ليا  وه  ىرتبت  ولىبالىتسست التل  التريت اض ىتفلقتالء و  ال

 لبا الىاتيت و بيفت الفىل واإ فىلوابة الفىلا والفىليا  الىتسسيت و روت ال
 الو ي تق     ت يرالو ي   وال

 م  ا  م ياة  الىماتر الىتفلقت بال رت وه : ال.ميت ال رت  م الياتنب التن س 
تراست ب تت تفرت ء و  الفىل  (Peterson, 2004)الياتنب السلوك ق و ير  

بالواليا   Iowaىج وي ت تن ر ىتيرر التفليم وىتيرر الىتار  ال اتنويت    واليت 
تنتات   ج ىستو  الء و  لت  ىتيرر الىتار   كبر ىج الىتلتح اضىريكيتا وبيتن  ال

الء و  لت  ىتيرر التفليما و ج  ك ر الفواىل الت  ى ل  ء و  الفىل لت  ىتيرر 
كاتن  ءفت الىوارت والت  تتتر  لى اتم الىقترح الى تلقيا اضهتات  ليمالتف

كىيت الىتنالوتحا بيتنىا كاتن   ك ر اواىل ء و  الفىل لت  ىتيرر الىتار  ه  
الفىل وكاج هتناا ات اا بيج الىيىواتيج الى اواىل الء   وىسببات اا و ج تام 

( تراست ب تت 2006 اى لم) و ير الفاتلت واضمت اة ي. ت ىج ء و  الفىلق 
الو ي   للىفلىيج    الىتار  ال اتنويت  تاةالفال ت بيج ء و  الفىل واض تفرت

وبفت تو يع استباتنت الى  رتجاض    ىتار  وكالت ال وث    .امتالفاىت وال
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الو ي   و ج  تاةاض لىء و  الفىل تت ر سلب ا ا  جا    ر  التنتات  ىفلىا   (3057)
و  ير   الىاتيت للىفلىيجق االلت اىا الء و  ه  ءفت تلميل ال لبت وك رح   هم

( تراست ب تت تفرت تريت الء و  التتن يىيت الت  يواي  ا 2011) الفيى ا
ت التتري     ياىفت الكوي     ءوة بف  الىت يرا  ق و بفت ت بيا  اءاة هيت

( اءوا  بيتن  التنتات   ج تريت الء و  التتن يىيت الت   286استباتنت الى ) 
يواي وتن ا كاتن  ىتوس ت ا و  تن  تويت  روا تالت  لماتيا تبفا لىت ير الرتبت 

اتيت اج ابة الفىل ا اضكاتيىيت لمالم رتبت  ستا  ىساات    ىياال  الء و  التن
و اتم وءو  اإتارح و تفتتها ا و اتم ويوت التام اإتارر ا و لمالم رتبت  ستا  
ىساات و  ستا  ىالارا    ىياال  الء و  التناتيت اج تقويم اضتاة الو ي   ا و 
بيتت الفىل ا و الىرتوت الىال  و ال.تىا  الىقتىت ا كىا تبيج اتم ويوت  روا تالت 

( 2012ا ال البيات  ولوكا) ير  و  بفا  لىت ير ال.برح و لىت ير الكليت ا لماتيا ت
والوالة التتن يى  لت   التتن يىيتتراست ب تت تفرت الفال ت بيج ء و  الفىل 

ال يتا  التتريسيت    كليا  الفلوم التربويت    الياىفا  اضرتتنيتا وبفت   اءاة
ج الفال ت بيج الء و  التتن يىيت ( اءوا    ر  التنتات   72ت بيا استباتنت الى )

و ج هتناا   ر لىت يرا : اليتن  والرتبت بالتنسبت لقوح   والوالة التتن يى  كاتن  سالب
تراست  كتنتررالفال ت السالبت بيج الء و  التتن يىيت والوالة التتن يى ق و ير  

الىتار   ( ب تت تفرت ىستو  الء و  التتن يىيت الت  يواي  ا ىفلىو2013)
 و   ر تن ر ىتيرر وىفلى  تلا الىتار ا  تت    تولت الكوي  ىج وي ال اتنوي

ىستو  الء و  الت  يواي  ا الىفلىوج ىج وي ت تن رهم ووي ت تن ر   جالتنتات  
   ىستو  الء و    لماتيتو تن  ال تويت  روا  ا  تاللت   االىتيريج كاج ىتوس

يتن  والفىر والىتهل الت  يواي  ا الىفلىوج ىج وي ت تن رهم تف   لىت يرا  ال
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   ىستو  الء و    لماتيتا ولكج تويت  روا  ا  تاللت  يتالفلى  وال.برح الو ي
اليتن  والىتهل  ت يرا الت  يواي  ا الىفلىوج ىج وي ت تن ر الىتيريج تف   لى

 الفلى ق
بف  التراسا  السابقت الىتنا  التتن يى  واإتنتاييت الفلىيت )السدىاورا  تتناول 

( واإتنتاييت الفلىيت وسبل االرتقاة 2006يم اإتنتاييت الفلىيت )اللتي  ا (ا وتقو 2005
( و  ر تالريفا  التفليم الفدال   د  اإتنتاييدت 2005والساىرات ا  2004ب ا )ال يوى ا 

(ا والفال دددت بددديج اإتنتاييدددت الفلىيدددت والتا فيدددت للقدددراةح 2008الفلىيدددت )يوسدددت ورلىدددتا 
(ا وتور االتمددال  دد  اإتنتاييددت الفلىيددت 2009الددايعا بالل ددت االتنيلي يددت )القل دداتن  وال

 (ا والفواىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددل الىدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت رح  ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد  2010 ) بدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددراهيما
(ا وتتناولد  2011( وىفو دا  اإتنتداج الفلىد  )التدلا 2010اإتنتاييت الفلىيت )لالاتا 

و تتناولددد   ىمدداتر التددوتر التن سددد  الىرتب ددت بالو ي ددتا( (Stouffer, 1993تراسددت 
كىدا تتناولد  بفد    و  التتن يىيت    ياىفدت الكويد  ا( الء 2011تراست )الفيى ا

( وءدددد و  الفىددددل 2003الفىددددل )ال ابدددد ا  التراسددددا  ءدددد و  الفىددددل والتا فيددددت تنلددددو
( وءدددد و  الفىددددل والددددوالة التتن يىدددد  ضاءدددداة هيتددددت 2006واضتاة الددددو ي   )ى لددددما 

 تيددددد(ق  ىدددددا بالتنسدددددبت للفال دددددت بددددديج اإتنتاييدددددت الفلى2012ولوكاالددددد ا  البيدددددات التدددددتري  )
تراسدا  ب.مدوص  ا الا دا د  لدتوت  –وء و  الفىل التتن يىيدتا  لدم تيدت البال دت 

   الياىفت اضرتتنيت و ياىفت الالرا اضوس  ا و ىج هتندا يداة  اللايدت إيدراة   لا
 ق ه ه التراست 

 :وإجراءاتهاالدراسة  منهجية

 ه ا الي ة وم ا لىتن   البلث الىست.تم    هد ه التراسدتا وىيتىف دا يتءىج
ا.تيارهددا و توا  البلددث الىسددت.تىت  ي دداا وكي يددت التلقددا ىددج مددت  ا  و ريقددتوايتنت ددا 
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الىسدت.تىت  دد  اددر  وتلليدل البياتنددا  كىددا  لمدداتيتالىفاليددت اإ جو بات داا  ءددال اد
 يأت :

 الدراسة: منهجية

   ه ه التراست الىتن   الوم   االرتبا   و ا ىتن   البلث ال.اص  است.تم
الفلىيدت  تنتاييدتتفدرت الفال دت بديج اإ هدتت التراسدت هدو  جا  لدا  يترتبابالتراسا  اال

هيتددددت التددددتري   دددد  كليتدددد  الفلددددوم التربويددددت  دددد   اءدددداةوءدددد و  الفىددددل التتن يىيددددت ض
الفال ددددت بدددديج هدددد يج   ييدددداتالياىفددددت اضرتتنيددددت وياىفددددت الالددددرا اضوسدددد ا  ءددددال اددددج 

 وستنوا  ال.برحق ىيتكاتيالىت يريج لت    رات الفيتنت تبفا للياىفت والرتبت اض
 : الدراسة مجتمع

ىيتىددع التراسددت ىددج يىيددع  اءدداة ال يتددت التتريسدديت  دد  كليتدد  الفلددوم  تكددوج
( اءددوا ىددج الياىفددت 49( اءددوا ىددتن م )63واددتتهم ) 2013/2012التربويددت للفددام 

 ( اءوا ىج ياىفت الالرا اضوس ق14اضرتتنيت و)
 الدراسة: عينة

تو يدددع ( اءدددوا   ددد  اليددداىفتيج ا تدددم 63تن دددرا  لمددد ر ليدددم ىيتىدددع التراسدددت )
ا  وكدداج ادددتت االسددتباتنا  التددد  تىددد   االسددتباتنا  الدددى يىيددع  اءددداة هيتددت التدددتري 

ىج  اءاة هيتت التتري   %79.6( استباتنت وبتنسبت 39(استباتن  ىتن ا )50استفاتت ا )
هيتددت التددتري   دد    اءدداةىددج  %78.6( اسددتباتنت بتنسددبت 11و) اضرتتنيددت دد  الياىفددت 

 لسب الىت يرا  التيى را يت : تالفيتن تو س ( يبيج1ا واليتول )اضوس الالرا  ياىفت
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 ل(1الجدول )                                     
 عينة الدراسة حسب المتغيرا  الديمغرافية توزع

 
 % العدد المتغير
 :الياىفت
 اضرتتنيت

 اضوس  الالرا

 
39 
11 

 
78 
22 

 %100 50 الىيىوس
 :كاتيىيتاض الرتبت

  ستا 
 ىالارا  ستا 
 ىساات  ستا 

 
17 
14 
19 

 
34 
28 
38 

 %100 50 الىيىوس
 :ال.برح

 ستنوا   أ ل  5
 ستنوا  10 -6 ىج

 ستنت  أك ر 11

 
10 
10 
30 

 
20 
20 
60 

 %100 50 الىيىوس
 

 :الدراسة أدوات



  2018 اال الث االفتتاالر التاسع  ربت للبلوث والتراسا االىيلت                         ت بو استنيتن تقققق مستوى اإلنتاجية العلمية

219 

 

ت لىفر د تيىع البياتنا  ىج   رات الفيتنت تدم ت دوير  تاتديج تى لتدا باسدتباتن ل ر 
الفلىيددت واسددتباتنت لقيددا  ىسددتو  ءدد و  الفىددل التتن يىيددت ىددج وي ددت  تنتاييددتىسددتو  اإ

تن ر  اءاة ال يتت التتريسديت  د  كليتد  الفلدوم التربويدت  د  الياىفدت اضرتتنيدت وياىفدت 
بفددت اال ددالس الددى التراسددا  الفربيددت الددوارتح  دد  ىددتج التراسددت و الالددرا اضوسدد  و لددا 

 Lee & Bozeman)                              ىرايفددت تراسددت             
,2005 ; Vasileiadoua & Vilegenthrtb ,2009)  و التد   الدار   لددى  ج

اإتنتاييددددت الفلىيددددت يىكددددج  ياسدددد ا ىددددج .ددددالل الكتددددب الفلىيددددت و البلددددوث الىتنالددددورح و 
ا كددد لا تدددم اإالدددرات الدددى رسددداتل الىايسدددتير و اإالدددرات الدددى   رولدددا  الدددتكتوراح 

ىددج الى.تمدديج  دد  القيددا  والفلددوم  تىددج مددت  ىا بفددت ارءدد ىا الددى  ىاتنيدد التلقددا
التربويتا وتم اض.  بىالل ا  ال.براة بالأج ال قدرا  التد  يقدل ادتت الىدوا قيج  تاريتاإ

الفلىيدددت  تنتاييدددتاسدددتباتنت اإ واالدددتىل التفدددتيلا  و ىدددج ليدددث اللددد ت  %80الي دددا ادددج 
ىدددج  بدددا   التلقدددا(  قدددرحق كىدددا تدددم 18)(  قدددرح واسدددتباتنت ءددد و  الفىدددل التتن يىيدددت 13)

 Cronbach تات  التراسدت ب ريقدت االتسداا الدتا.ل  باسدت.تام ىفاتلدت كروتنبدا   ل دا )
Alpha ( لءد و  الفىدل 88ق0الفلىيدتا و) تنتاييدت( لج92ق0 يىدت ال بدا  ) وكاتن  (ق

 وتدم قتقللتراسدا  السداب قداى ل ه ه التراسدا  و     تالتتن يىيتا وتفتبر ه ه القيم ىقبول
ا االيدددتا )االيدددت يدددتا   :ت  ددد  تدددتري  االسدددتباتنتيج كدددا  ل.ىاسددد اسدددت.تام سدددلم ليكدددر  ا

 ( الى التوال ق1ا 2ا 3ا 4ا 5( و ا ي  التريا  )ىتوس  ا ءفي تا ءفي ت يتا  
 الدراسة: إجراءات

اليدداىفتيج تددم تو يددع االسددتباتنا  الددى  تدد الىوا قددت ىددج  تار  لددىاللمددول ا بفدت
الفىددل التتن يىيددت ىددج  و الفلىيددت وىسددتو  ءدد  تنتاييددتلتيددت ىسددتو  اإالفيتنددتا ولت   ددرات
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لىفر دددت الىسدددتويا   تيدددتهيتدددت التدددتري  تدددم اسدددت.تام الىفاتلدددت ا   اءددداةوي دددت تن دددر 
 ال ال ت:

 القيىت التتنيا للبتيل –القيىت الفليا للبتيل 
= 

5-1 
= 

4 
 33ق1 =

3 3 3 
 1-2.33ىج يكوج  إج الىستو  الىتن.    وبالتال 

 2.34-3.67الىستو  الىتوس  ىج             
  3.68-5 ىج الىستو  الىرت ع           

 : حصائيةاإل الوسائل

 :تيتا  لماتيتالوساتل اإ است.تام تم لماتيتالبياتنا  اإ لىفاليت
الىتوسدددددد ا  اللسدددددددابيت  تاموال ددددددداتن  تددددددم اسددددددت. ولاددددددج السددددددتال اض لجيابددددددت -

 .والىستو  واالتنلرا ا  الىفياريت والرتبت
 اج الستال ال الث تم است.تام ىفاىل ارتبا  بيرسوجق لجيابت -
 يج( لفيتنتددtاددج السددتال الرابددع والسددتال ال.دداى  تددم اسددت.تام ا.تبددار ) لجيابددت -

 وا.تبار الي ي     لالت ويوت  رواق لاترىستقلتيجا وتلليل التبايج اض
 قتاتيج( إييات  با  اض Cronbach Alphaكروتنبا  ال ا ) ىفاتلت -
 الدراسة وتفسيرها: نتائج

 لي دا هد ه التراسدت ىدج .دالل  ل ه ا الي ة ارءا للتنتدات  التد  تومد يتءىج 
 :ت ا  والى التنل  ستلت ااج  يابتاإ

 كليتي في التدريس هيئة اعضاء لدى العلمية نتاجيةاإل  مستوى ما لاألول السؤال
  ؟األوسط الشرق وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم



  2018 اال الث االفتتاالر التاسع  ربت للبلوث والتراسا االىيلت                         ت بو استنيتن تقققق مستوى اإلنتاجية العلمية

221 

 

اج ه ا الستال تم لساب الىتوس ا  اللسابيت واالتنلرا ا  الىفياريت  لجيابت
  دد  التربويددت الفلددوم كليتدد   دد  التددتري  هيتددت  اءدداة لددت  الفلىيددت تنتاييددتاإ لىسددتو 
 ق(  لا2)وي  ر اليتول   ااضوس  الالرا وياىفت اضرتتنيت الياىفت

 
 (2) الجدول

 لدى العلمية اإلنتاجية لمستوىافا  المعيارية والرتب الحسابية والنحر  المتوسطا 
  األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في التدريس هيئة اعضاء

 تنازلياا  مرتبة األوسط الشرق وجامعة
 

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

سةالممار   

ل اضربدع اإالرات الى رساتل الىايسدتير .دال 10
 2.26 3.32 ستنوا  اض.يرح .الل اىل     الياىفتق

1 
 
 

 ىتوس 

  ساتل الىايستير .الل اضربع ستنواىتنا الت ر  12
 اض.يرحق

 ىتوس  2 2.29 3.30

 ىتوس  3 2.33 3.14 اإالرات الى الرساتل .الل الستنت اض.يرحق 8

ىتنا الددددددت   رولددددددا  الددددددتكتوراه .ددددددالل اضربددددددع  13
 ستنوا  اض.يرحق

 ىتوس  4 2.36 2.96
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 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

سةالممار   

اإالددددددرات الددددددى   رولددددددا  الددددددتكتوراه .ددددددالل  11
 ىتوس  5 2.43 2.80 اضربع ستنوا  اض.يرح ىج اىل     الياىفتق

هيتددددت تددددتري   البلددددوث الىالددددتركت ىددددع اءددددو 2
 ىتوس  6 2.08 2.34 والت .الل اىل     الياىفتق

تنددددتوح الىيددددت  الىالدددداركت  دددد  ىددددتتىر الىدددد   و 9
 ىتن.   7 1.55 2.24 توج تقتيم بلثق

 ىتن.   8 1.71 1.50 البلوث الىتن رتح .الل اىل     الياىفتق 1

 ىتن.   9 1.63 1.06 ىع تقتيم بلثق الى  الىالاركت    ىتتىر 7

هيتددت  البلددوث الىالددتركت ىددع  ك ددر ىددج اءددو 3
 تتري ق

 ىتن.   10 1.71 1.04

 الكتب الفلىيت الىتل ت ىتن رتا  .الل اىل     4
 الياىفتق 

 ىتن.   11 1.05 0.92

الكتددددددب الىتل ددددددت ىددددددع اءددددددور هيتددددددت تددددددتري   6
 ىتن.   12 1.03 0.46  أك رق

 ىتن.   13 0.60 0.26 هيتت تتري  والتق الكتب الىتل ت ىع اءو 5

 ىتن.    1.27 2.30 الكل  الىستو 
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 هيتددددت  اءدددداة لددددت  الفلىيددددت تنتاييددددتاإ(  ج ىسددددتو  2ىددددج اليددددتول ) ياللدددد 

كدداج  اضوسدد  الالددرا وياىفددت اضرتتنيددت الياىفددت  دد  التربويددت الفلددوم كليتدد   دد  التددتري 
(ا ويدددداة  1.27( بدددداتنلرات ىفيددددارر )2.30   بلددددم الىتوسدددد  اللسدددداب  ) ؛ىتن. ءددددا

   تراولدددد  الىتوسددددد ا   ؛والىدددددتن.   الىتوسدددد  وييج قددددرا  هدددد ا الىيدددددال  دددد  الىسدددددت
تنص ( التددد  تددد10(ا ويددداة   ددد  الرتبدددت اضولدددى ال قدددرح )0.26 -3.32اللسدددابيت بددديج )

اإالدرات الدى رسداتل الىايسدتير .ددالل اضربدع سدتنوا  اض.يدرح .دالل اىلد   دد  الدىو 
  ىتوسددد ا( وبىسدددتو  2.26( بددداتنلرات ىفيدددارر )3.32وا بىتوسددد  لسددداب  ) الياىفدددت

هيتدت  والكتدب الىتل دت ىدع اءدو ( التد  تدتنص الدى5ال قدرح ) .يرحوياة     الرتبت اض
 ىدتن.  ا( وبىستو  0.60ات ىفيارر )( باتنلر 0.26و بىتوس  لساب  )تتري  والت

 االسدداىرات  ؛2005السددىاورا  ؛2004تراسددت ال يددوى  ) وهدد ه التنتييددت تت ددا ىددع تنتييددت
 ا بددددددراهيم ؛2010 لالدددددداتا ؛2009القل دددددداتن  والالددددددايعا  ؛2006اللددددددتي  ا  ؛2005
 & Bogue)ا كىددا تت ددا هدد ه التنتييددت تىاىددا ىددع ىددا  كددره  (2011االتددل ؛2011

Saunder,1992;Erwin,1991)  ج هتندددداا مددددفوبا  كبيددددرح توايدددد   اءدددداة هيتددددت 
التددتري   دد  الياىفددا  بالتنسددبت لجتنتاييددت الفلىيددتا  لدد لا  ددإج هتندداا اهتىاىددا ىتن. ءددا 
 دد  البلددث الفلىدد  ا و  ددت يفدد    لددا  لددى اسددت.تام اضسدداليب التقليتيددت  دد  البلددث و 

ةا  لالرتقداة بىسدتو  اتم االستفاتنت بالتكتنولوييا الىتقتىت  د   سداليب الفىدل و اإيدرا
ا كىدددا  (Massimilian & Pedro,1990,42-43)اإتنتددداج                    

ياللددد   ج  قدددرح اإالدددرات الدددى رسددداتل الىايسدددتير يددداة   ددد  الرتبدددت اضولدددى و كددداج 
 ج يىيددددع اضاءدددداة  دددد   ( و يفدددد    لددددا  لددددى 32ق3ىتوسدددد  تقددددتيرا  الفيتنددددت ل ددددا ) 

يالر وج الى  –  ا تو ر   ي  الالرو   –ى.تلت الرتب الفلىيت لتى اضستا  الىساات 
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لد لا يداة تقدتيرها  الدى التقدتيرا  ق  ىدا ال قدرا  التد  تتفلدا بتدأليت الكتدب  –الرساتل 
 قددت التلدد  الرتددب اض.يددرحا   لددا  ج  تنتدداج الكتددب بلايددت  لددى .بددرح اىيقددت  دد  الىدداتح 

ىيت    ىيال الت.مص و ا الس واسع الى  تنتاج ا .ريج ا كىا  تن  بلايت  لى الفل
التوامدل ىدع البدال يج  د  ىيدال الت.مدص تن سد   د  الياىفدا  اض.در  ا لد لا يدداة 

(  الى ىج ىتوس  ال قرتيج _ الكتب 92ق0ىتوس   قرح الكتب الفلىيت الىتل ت ىتن رتا )
( ا و الكتدب الىتل دت ىدع اءدو هيتدت 46ق0الىتل ت ىع اءدور هيتدت التدتري   دأك ر )

 ( ق  26ق0تتري  والت )
 هيئة اعضاء لدى التنظيمية العمل ضغوط مستوى مال الثاني السؤال

 الشرق وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في التدريس
 ؟األوسط
اريت اج ه ا الستال تم لساب الىتوس ا  اللسابيت واالتنلرا ا  الىفي لجيابت

 التربويدت الفلدوم كليتد   د  التتري  هيتت  اءاة لت  التتن يىيت الفىل ء و  لىستو 
 ق لا (3وي  ر اليتول )  ااضوس  الالرا وياىفت اضرتتنيت الياىفت   
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 (3) الجدول
 التنظيمية العمل ضغوط لمستوىالحسابية والنحرافا  المعيارية والرتب  المتوسطا 

 وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في لتدريسا هيئة اعضاء لدى
 تنازلياا  مرتبة األوسط الشرق

 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 الممارسة

اضتوار الو ي يت الىوكولت  لى ت وا اضاباة الىلقداح  3
 ىرت ع 1 0.73 3.80 الى ااتق ق

 ىرت ع 2 1.13 3.72 اتنيت بيج ال ىالة    الفىل ءفي تقالفال ا  اإتنس 8

 ىرت ع 2 1.09 3.72 الىياىلت لرتي  الفىل توج سبب واءمق 9

تفدددار  التويي دددا  واإرالددداتا  الىقتىدددت ىدددج  بدددل  17
 ىرت ع 2 1.13 3.72 الىستوليج تتتر  لى مفوبت التتن ي ق

 ىرت ع 5 1.30 3.68 اتم تو ر اضىاج الو ي  ق 18

 ىتوس  6 1.13 3.58  تارح الىوا ت التفليىيت    ارت التتري  ءفي ت 14

ىيدددداراح رتيسدددد   دددد  الفىددددل لددددبف  الدددد ىالة الددددى  10
 لساب ا .ريجق

 ىتوس  7 1.07 3.42

الت لددب الددى الىالددكال  التدد  يفدداتن  ىتن ددا الدد ىالة  11
 اليتت الى لساب اىل ق

 ىتوس  7 1.16 3.42
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 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 الممارسة

 ىتوس  9 1.12 3.38 ىكل ت ىاتيا  وىفتنويا قك رح الىتناسبا  االيتىاايت ال 7

الفال دا  االيتىاايدت بيتندد  وبديج رتيسدد   د  الفىددل  6
 ىتوس  10 1.28 3.30 اير ىريلتق

 ىتوس  10 1.28 3.30 التي ي ا  التفليىيت الىتالت اير ىتناسبتق 15

 ىتوس  12 1.07 3.28 تتا.ل اضتوار الت    وم ب ا    الفىل والىيتىعق 5

 رح اتت ال لبت  د  الىسدا ا  التتريسديت التد    دوم ك 12
 ىتوس  12 1.21 3.28 بتتريس اق

اددتم الىسدداواح  دد  الرواتددب بدديج ىددج يلىلددوج تن ددد   16
 الرتبت الفلىيت وال.برحق

 ىتوس  12 1.36 3.28

 ىتوس  15 1.61 3.16 ال رت التتريسيت اير ىريلتق 13

 ريببف  الى ىدا  التد  توكدل  لدى بلايدت  لدى تدت 4
 ىتوس  16 1.05 3.14 ال يتو ر  ل ق و

 الددفر بفددتم الرالدددت واالسددتقرار بسدددبب اددتم وءدددو   2
 اضهتاتق

 ىتوس  17 0.83 3.04

 ىتن.   18 0.72 2.26 الى ىا  الى لوب ىتن  القيام ب ا ك يرحق 1
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 المتوسط الفقرة الرقم
 الحسابي

 النحراف
 مستوى الرتبة المعياري

 الممارسة

 متوسط  0.62 3.37 الكلي المستوى
 

  اءددداة لدددت  التتن يىيدددت الفىدددل ءددد و (  ج ىسدددتو  3ىدددج اليدددتول ) ياللددد 
 اضوسدد  الالدرا وياىفدت اضرتتنيدت الياىفدت  د  التربويدت الفلدوم كليتد   د  التدتري  هيتدت
(ا ويداة  0.62( بداتنلرات ىفيدارر )3.37   بلدم الىتوسد  اللسداب  ) ؛ىتوسد اكاج 

   تراولدددددد   ؛ والىددددددتن.  الىتوسدددددد و  الىرت ددددددع ويا  قددددددرا  هدددددد ا الىيددددددال  دددددد  الىسددددددت
 الىتوسددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ا  اللسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددابيت بددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديج 

( التد  بيتند  2011و تت ا ه ه التنتييت ىع تنتييت تراسدت )الفيىد ا (ا2.26 -3.80)
 ج تريت الء و  التتن يىيت    ياىفت الكوي  كاتن  ىتوسد ت ا كىدا تت دا ىدع تنتييدت 

التددد  بيتنددد   ج تريدددت الءددد و   (Winefield,2000;Jacobs,etal.,2007)تراسدددت 
اضولدى وياة     الرتبدت   ت االتتن يىيت للفاىليج      اس التفليم الفال  كاتن  ىتوس

اضتوار الو ي يددت الىوكولددت  لددى ت ددوا اضابدداة الىلقدداح الددى ( التدد  تددتنص الددىو3ال قددرح )
و  ىرت دددعا( وبىسدددتو  0.73( بددداتنلرات ىفيدددارر )3.80وا بىتوسددد  لسددداب  ) اددداتق 

 , Greenberg & Baron)تت ددا هدد ه التنتييددت ىددع ىددا  كددره                    
2007; Evans &Johnson,2000)  ج ءد و  الفىدل تلدتث لل درت اتندتىا يكدوج 

الى ىددا  و ( التد  تددتنص الددى1ال قددرح ) .يددرحويدداة   د  الرتبددت اض ادبة الفىددل كبيددرا ا
( 0.72( بداتنلرات ىفيددارر )2.26و بىتوسدد  لسداب  )الى لدوب ىتند  القيددام ب دا ك يدرحق

سا  اضرتتنيدت ى دل و تت ا تنتييت ه ه التراست ىع تنتات  بف  الترا قىتن.  وبىستو  
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( الت  بيتن   ج ىستو  ء و  الفىدل لدت  رتسداة اض سدام اضكاتيىيدت 2003)ال اب ا
( التدد   2012 دد  الياىفددا  اضرتتنيددت كدداج ىتوسدد ا ا و تراسددت ) البيددات  و لوكاالددتا 

بيتنددد   ج تريدددت الءددد و  التتن يىيدددت لدددت   اءددداة هيتدددت التدددتري   ددد  كليدددا  الفلدددوم 
رتتنيددت كاتندد  ىتوسدد ت و يىكددج  ج يفدد    لددا  لددى  ج ال يدداتح التربويددت  دد  الياىفددا  اض

 ددد  ادددتت ال لبدددت و الى ىدددا  الى لوبدددت ىدددج اضاءددداة ا لدددم يرا ق دددا ت دددوير لجىكاتندددا  
الىاتيددت و التي يدد ا  ا  ىددا بالتنسددبت  لددى اددتم الىسدداواح  دد  الرواتددب بدديج ىددج يلىلددوج 

اضوسد  ا و بالتنسدبت  لدى الرتبت تن س ا و ال.برح ا  إج  لدا يتن بدا الدى ياىفدت الالدرا 
 ج بفدددد  الى ىددددا  التدددد  توكددددل  لددددى اضاءدددداة بلايددددت  لددددى تددددتريب و اددددتم وءددددو  
الى ىا  الى لوبت ىج اضاءاة ا   لا يتن با الى اضاءاة اليتت    كليت  الفلوم 

 التربويت    الياىفتيج ق
 ≥ ) عند مستوى إحصائيةالثالثل هل توجد عالقة ارتباطية ذا  دللة  السؤال

 اإلنتاجية العلمية ومستوى ضغوط العمل ىمستو  ينب (0.05
 التربوية العلوم كليتي في التدريس هيئة اعضاء لدى التنظيمية

   .األوسط الشرق وجامعة األردنية الجامعة في
 

 تنتاييدددتلجيابدددت ادددج هددد ا السدددتال تدددم لسددداب ىفاىدددل االرتبدددا  بددديج ىسدددتو  اإ
الفلوم التربويدت  كليت هيتت التتري      ة اءاالتتن يىيت لت  ء و  الفىل  وىستو 

( 4باسدت.تام ىفاىدل بيرسدوجا واليدتول ) اضوسد وياىفدت الالدرا  اضرتتنيدت   الياىفت 
 .يبيج ه ه التنتات 
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 (4الجدول )
 لدىالتتن يىيت  ء و  الفىل وىستو  العلمية نتاجيةاإل  مستوىمعامل الرتباط  بين 

وجامعة  األردنيةالتربوية في الجامعة  العلوم كليتي يهيئة التدريس ف اعضاء
 باستخدام معامل بيرسون األوسطالشرق 

    
ضغوط  ومستوى
 التنظيمية العمل

 تنتاييتاإ ىستو 
 **0.95- الرتباط معامل

 0.000 الدللة مستوى

 (( ≤ 0.01اتنت ىستو   لماتيا  **تال  
 

 ≥ ت ىسدتو   ا  تاللت  لماتيت سالبت اتن اال ت ويوتىج اليتول  ي  ر
هيتددت   اءدداة لددت التتن يىيددت  ءدد و  الفىددل وىسددتو  تنتاييددتاإ ىسددتو  بدديج ((0.01

 بلدم    ؛اضوس وياىفت الالرا  اضرتتنيتالفلوم التربويت    الياىفت  ت التتري     كلي
يفتندد  كلىددا  ات ىسددتو   وهدد ا(ق 000ق0تاللددت ) وبىسددتو ( 95ق0-) ىفاىددل االرتبددا 

 اهيتددت التددتري    اءدداةالفلىيددت لددت   تنتاييددتل ىسددتو  اإالفىددل التتن يىيددت  دد ءدد و 
هيتت التتري     اليد ة اضكبدر   اءاةبأج  (Ginsberg, 2011)ه ا ىا ابر اتن  و 

هد ا يدت ر الدى و الىيداال   كلىج ىتسسا  التفليم الفال  لول الفالم ىلامروج    
االالددددتراا  دددد  و التنوايددددت ى ددددل تددددأليت الكتددددب و  تنتدددداي م الفلىدددد  ىددددج التندددداليتيج الكىيددددت 

 لدددا  تنددد  تويدددت و ا الدددتكتوراه  رولدددا  و رسددداتل الىايسدددتير  ىاإالدددرات الدددو الىدددتتىرا  
ىسدددتو  و هيتدددت التدددتري   اءددداةالفلىيدددت ض تنتاييدددت ويدددت بددديج ىسدددتو  اإو اال دددت سدددالبت 

ا كىدددددا يت دددددا ىدددددع ىدددددا  كدددددره  (4ءددددد و  الفىدددددل التتن يىيدددددت كىدددددا تبددددديج  ددددد  يدددددتول )
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(Osipow,2004) فىدددل التتن يىيدددت آ دددار سدددلبيت  ا   بي دددت  تنددد  يتندددت  ادددج ءددد و  ال
   تن سيت و  سيولوييت و سلوكيت تت ر الى ىستو  اضتاة و اإتنتاج ق

 
 في ( ≤ 0.05)مستوى عند حصائيةل هل توجد فروق ذا  دللة إالرابع السؤال

 كليتي في التدريس هيئة اعضاء لدى  العلمية نتاجيةاإل مستوى 
 ىتعز  األوسط الشرق وجامعة دنيةاألر  الجامعة في التربوية العلوم

 سنوا  الخبرة(لو  كاديميةعاأل  تبةالر و للمتغيرا  )الجامعةع 
 :ا ت  والتنل الى الستال ه ا اج اإيابت تى 

 ل الجامعة متغير .1
 تنتاييددددتاإ لىسددددتو  الىفياريددددت واالتنلرا ددددا  اللسددددابيت الىتوسدددد ا  لسدددداب تددددم

 اضرتتنيددت الياىفددت  دد  التربويددت لفلددوما كليتدد   دد  التددتري  هيتددت  اءدداة لددت   الفلىيددت
 وي  ر( t-test) ا.تبار ت بيا تم كىا الياىفتا لىت ير تبفا ااضوس  الالرا وياىفت
 ق لا( 5) اليتول

 (5) الجدول
  اعضاء لدى  العلمية اإلنتاجية لمستوى المعيارية والنحرافا  الحسابية المتوسطا 
 الشرق وجامعة األردنية الجامعة يف التربوية العلوم كليتي في التدريس هيئة

  عاألوسط
 الجامعة لمتغير تبعا ع(t-test) واختبار
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 الفتت الياىفت
الىتوس  
 اللساب 

االتنلرات 
 الىفيارر

 يىت   
 الىلسوبت

 ىستو 
 التاللت

 0.008 4.762- 1.16 1.92 39 اضرتتنيت

   0.50 3.64 11 اضوس الالرا 

 دددروا  ا  تاللدددت  لمددداتيت اتندددت  ويدددوت (  لدددى5التنتدددات   ددد  اليدددتول ) تالدددير
  دددد  التدددتري  هيتدددت  اءدددداة لدددت   الفلىيدددت تنتاييددددتاإ لىسدددتو (  ≤0.05ىسدددتو  )
 لىت يددددر تبفدددا ااضوسدددد  الالدددرا وياىفدددت اضرتتنيددددت الياىفدددت  ددد  التربويددددت الفلدددوم كليتددد 

(ا وبىسددددتو  تاللددددت -4.762   بل دددد  ) ؛ الىلسددددوبت   تاسددددتتناتا   لددددى  يىدددد االياىفددددت
بددتليل ارت دداس ىتوسدد  م  اضوسدد كدداج ال ددرا لمددالم ياىفددت الالددرا  ليددث ا(0.008)

.امددت و تيددت ولددتي ا  ياىفددت اضوسدد يفدد    لددا  لددى  ج ياىفددت الالددرا  و ددت االلسدداب 
الد يج لدتي م رابدت و هيتت التتري  الىتقااتيج ىج الياىفا  اللكوىيت   اءاةاتت ىج 

الفىل باإءا ت  لى  ج  الرا  م  ىج تقااتهمال راغ بفت و       يراة اضبلاث لىلة 
.ارج الياىفت ال و االتراك م    ىتنا الت ال لبت تا.ل و ا والتكتوراهالى  لبت الىايستير 

هيتددددت   اءدددداة تددددابعكىددددا  ج التفلدددديم الفددددال  ىىدددد ال  بىيلدددد  االاتىددددات ي ايدددد ال ىسددددتىرا  
الىتنالددددورح سددددتنويا ويكددددوج تالددددتيته الددددى الياىفددددا   بلدددداثالتددددتري  ىددددج ليددددث اددددتت اض

 ق.امت  ك ر ىج الياىفا  اللكوىيتال
 

  األكاديمية الرتبة متغير

 تنتاييددددتاإ لىسددددتو  الىفياريددددت واالتنلرا ددددا  اللسددددابيت الىتوسدددد ا  لسدددداب تددددم
 اضرتتنيددت الياىفددت  دد  التربويددت الفلددوم كليتدد   دد  التددتري  هيتددت  اءدداة لددت   الفلىيددت
 ق لا( 6) اليتول  روي  ااضكاتيىيت الرتبت لىت ير تبفا ااضوس  الالرا وياىفت
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 (6) الجدول

 لدى  العلمية اإلنتاجية لمستوى المعيارية والنحرافا  الحسابية المتوسطا 
 وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في التدريس هيئة اعضاء

 األكاديمية الرتبة لمتغير تبعاع األوسط الشرق
 

 العدد الرتبة األكاديمية
المتوسط 

 بيالحسا
 النحراف المعياري

 1.185 2.18 17  ستا 

 1.424 2.21 14  ستا  ىالارا

 1.264 2.47 19  ستا  ىساات

 1.266 2.30 50 الىيىوس

 اهريددددت بدددديج الىتوسدددد ا  اللسددددابيت  وا( ويددددوت  ددددر 6ىددددج اليددددتول ) ياللدددد 
  دد  التربويددت الفلددوم كليتدد   دد  التددتري  هيتددت  اءدداة لددت   الفلىيددت تنتاييددتاإ لىسددتو 
   لمدددل  ااضكاتيىيدددت الرتبدددت لىت يدددر تبفدددا ااضوسددد  الالدددرا وياىفدددت اضرتتنيدددت الياىفدددت
( بيتنىدا لمدل 2.47بلدم )  ( الى  الى ىتوس  لساب    ستا  ىسااترتبت )  ملاب

ولتلتيددت  يىددا   ا  ا(2.18بلددم )  ( الددى  تتنددى ىتوسدد  لسدداب    سددتا رتبددت ) مددلاب 
(تدم  ≤0.05لمداتيت اتندت ىسدتو  تاللدت )كاتن  ال روا بيج الىتوس ا   ا  تاللدت  

(ا ويداة  تنتدات  تلليدل التبدايج One way ANOVA)ت بيا تلليل التبايج اضلاتر 
  ال ر يوءل  اليتول ا ت : والى التنل
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 (7) الجدول
 هيئة اعضاء لدى  العلمية اإلنتاجية مستوى في للفروق األحادي التباين تحليل

 األوسط الشرق وجامعة األردنية الجامعة في ويةالترب العلوم كليتي في التدريس
  لمتغير تبعا
 األكاديمية الرتبة

 

مجموع  مصدر التباين
 المربعا 

درجا  
 الحرية

متوسط 
 المربعا 

 قيمة ف
مستوى 
 الدللة

 0.754 0.283 0.468 2 0.935 بيج الىيىواا 

   1.650 47 77.565 تا.ل الىيىواا 

    49 78.500 الىيىوس

 
 دروا  ا  تاللدت  لمداتيت اتندت  ويدوت ادتم  لى( 7التنتات     اليتول ) تالير

 تد كلي  د  التتري  هيتت  اءاة لت   الفلىيت تنتاييتاإ لىستو  (≤0.05ىستو  )
 الرتبددددتتبفددددا لىت يددددر  ااضوسدددد  الالددددرا وياىفددددت اضرتتنيددددت الياىفددددت  دددد  التربويددددت الفلددددوم

(ا وبىسدددددتو  تاللدددددت 0.283بل ددددد  )الىلسدددددوبت     ت تاسدددددتتناتا   لدددددى  يىددددد ااضكاتيىيددددت
 االسدددددداىرات Osipow,2004,)وهدددددد ه التنتييددددددت تت ددددددا ىددددددع تنتييددددددت تراسددددددت  ا(0.754)

 ا بددددراهيم ا2005 االسددددىاور ا2004 اال يددددوى )ت.تلددددت ىددددع تنتييددددت تراسددددت و  (2004
كىددددددددددددددا ت.تلددددددددددددددت ىددددددددددددددع ىددددددددددددددا  كددددددددددددددره  (ا2011 االتددددددددددددددلو  ا2010لالددددددددددددددات  ا2010
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(Tower,etal.,2006)ىدددددج اضسدددددات ح الىالددددداركيج ا كىدددددا   ج اضسدددددات ح  ك دددددر  تنتاييدددددت
 ج الرتبدددت الفلىيدددت هددد    ءدددل  (Bailey,1992;Vasil,1992)ت.تلدددت ىدددع ىدددا  كدددره 

الىتنبتددددا  باإتنتاييددددت الفلىيددددت ضاءدددداة هيتددددت التددددتري  بالياىفددددا  ا و ىددددع ىددددا  كددددره 
(Dundar & Lewis,1998)  ج اض سددام الفلىيددت للياىفددت التدد  يويددت ب ددا  اءدداة 

الرتددب الفلىيددت الفاليددت  ك ددر  تنتاييددت ا و  دد  ءددوة  لددا يىكددج  هيتددت تددتري  ىددج  ور
ا و ه ه التنتييت  لى  ج اضاءاة  ور الرتب اضكاتيىيت ) ستا ا سدتا  ىالدارا( و هدم 

ىدددج  اءددداة هيتدددت التدددتري   دددت يكوتندددوج ىالددد وليج  (%62)اضالبيدددت و يالدددكلوج تنسدددبت 
 ىدا اضاءداة ىدج رتبدت بالتتري  ا  ءال اج تكلي  م بى ىا   .ر     الياىفت ا و 

ىج اضاءاة  قدت ال يىتلكدوج الىقدترح البل يدت الال ىدت  (%38) ستا  ىساات و تنسبت م 
إيراة البلوث ا ل لا ياة ىتوس  تقتيرا    رات الفيتنت إتنتاييت م الفلىيت ىتن. ءدا و 

 بالتال  لم تكج الرتبت اضكاتيىيت ااىال تمتني يا إتنتاييت اضاءاة ق  
 
  رةالخب متغير .2

 تنتاييددددتاإ لىسددددتو  الىفياريددددت واالتنلرا ددددا  اللسددددابيت الىتوسدددد ا  لسدددداب تددددم
 اضرتتنيددت الياىفددت  دد  التربويددت الفلددوم كليتدد   دد  التددتري  هيتددت  اءدداة لددت   الفلىيددت
 ق لا( 8) اليتول وي  ر اال.برح لىت ير تبفا ااضوس  الالرا وياىفت

 (8) الجدول
 لدى  العلمية اإلنتاجية لمستوى ياريةالمع والنحرافا  الحسابية المتوسطا 

 وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في التدريس هيئة اعضاء
 ع األوسط الشرق

 الخبرة لمتغير تبعا
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 العدد الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف المعياري

 1.247 3.00 10 ستنوا   أ ل 5

 1.197 1.90 10 ستنوا  10 لى    6ىج 

 1.243 2.20 30 ستنت  أك ر 11

 1.266 2.30 50 الىيىوس

 
( ويددددوت  ددددروا  اهريددددت بدددديج الىتوسدددد ا  اللسددددابيت 8ىددددج اليددددتول ) ياللدددد 

  دد  التربويددت الفلددوم كليتدد   دد  التددتري  هيتددت  اءدداة لددت   الفلىيددت تنتاييددتاإ لىسددتو 
 تدت   مدلاب   لمدل  اال.بدرح لىت يدر تبفدا ااضوسد  الالدرا وياىفت اضرتتنيت الياىفت

 مددلابلمددل   ا( بيتنىدد3.00بلددم )    ؛( الددى  الددى ىتوسدد  لسدداب سددتنوا   أ ددل 5)
ولتلتيدت  ا(1.90بلدم )    ؛ ( الى  تتنى ىتوسد  لسداب ستنوا  10 لى    6ىج  تت )

 05ق0 يىا   ا كاتن  ال روا بيج الىتوس ا   ا  تاللت  لماتيت اتندت ىسدتو  تاللدت )
≥ تددم  ت بيددا تلليددل التبددايج اضلدداتر )(One way ANOVA  ا ويدداة  تنتددات)

  ال ر يوءل  اليتول ا ت : وتلليل التبايج الى التنل
 (9) الجدول                              

 هيئة اعضاء لدى  العلمية اإلنتاجية مستوى في للفروق األحادي التباين تحليل
 األوسط الشرق وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في التدريس

  الخبرة لمتغير تبعا
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مجموع  مصدر التباين
 المربعا 

درجا  
 الحرية

متوسط 
 المربعا 

 قيمة ف
مستوى 
 الدللة

 0.119 2.229 3.400 2 6.800 بيج الىيىواا 

   1.526 47 71.700 تا.ل الىيىواا 

    49 78.500 الىيىوس

 
اللدت  لمداتيت اتندت  دروا  ا  ت ويدوت ادتم  لى( 9التنتات     اليتول ) تالير

  دد  التددتري  هيتددت  اءدداة لددت   الفلىيددت تنتاييددتاإ ىسددتو   دد (  ≤0.05ىسددتو  )
 اال.برحتبفا لىت ير  ااضوس  الالرا وياىفت اضرتتنيت الياىفت    التربويت الفلوم كليت 

و  دت  ا(0.119(ا وبىستو  تاللدت )2.229   بل   ) ؛الىلسوبت ت تاستتناتا   لى  يى
تنتييددت  لددى ىددا تومددل   ليدد  بفدد  التراسددا  بالتنسددبت لا ددر السددلب  لل.بددرح تفدد   هدد ه ال

 ر  ج هتناا اال ت ارتبا يت سدالبت بديج  دول .بدرح اضاءداة  ا الى اإتنتاييت الفلىيت
                 و اإتنتاييددددددددددددددددت الفلىيددددددددددددددددت ا  كلىددددددددددددددددا  ات  ال.بددددددددددددددددرح  لدددددددددددددددد  اإتنتاييددددددددددددددددت الفلىيددددددددددددددددت

(Chon & Greske,1990;Greller,2000)  (  لدددى  ج 1و يالدددير يدددتول )ا
سدددتنت  دددأك ر (  ر الددد يج 11( ىدددج   دددرات ايتندددت التراسدددت تقدددع .دددتىت م  ددد  ال تدددت )60%)

( ىددج   ددرات الفيتنددت %20(  لددى  ج )1اتن. ءدد   تنتدداييت م الفلىيددت ا كىددا يالددير يددتول )
سدددتنوا  (  الددد يج  دددت ال يىتلكدددوج الىقدددترح البل يدددت  5ىدددج  ور ال.بدددرح القليلدددت )  دددل ىدددج 

يراة البلوث ا لد لا لدم تكدج ال.بدرح اداىال تمدتني يا ىدت را لىسدتو  اإتنتاييدت الال ىت إ
( التدد  بيتندد  ويددوت 2011الفلىيددت لااءدداة ا و ت.تلددت هدد ه التنتييددت ىددع تراسددت )التددل



  2018 اال الث االفتتاالر التاسع  ربت للبلوث والتراسا االىيلت                         ت بو استنيتن تقققق مستوى اإلنتاجية العلمية

237 

 

 روا تالت  لماتيا    ىستو  اإتنتاييت الفلىيدت ضاءداة هيتدت التدتري  لمدالم  ور 
 ستنوا  (  10ال.برح ) ك ر ىج 

 

 في (≤0.05)مستوى عند حصائيةل هل توجد فروق ذا  دللة إخامسال السؤال
 في التدريس هيئة اعضاء لدى  مستوى ضغوط العمل التنظيمية

 الشرق وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي
سنوا  و  كاديميةعالرتبة األ و  ةعللمتغيرا  )الجامع ىتعز  األوسط
 الخبرة(ل

 :ا ت  التنلو الى ستالال ه ا اج اإيابت تى 
 ل الجامعة متغير .1

 ءددددد و   لىسدددددتو  الىفياريدددددت واالتنلرا دددددا  اللسدددددابيت الىتوسددددد ا  لسددددداب تدددددم
 الياىفددت  دد  التربويددت الفلددوم كليتدد   دد  التددتري  هيتددت  اءدداة لددت   التتن يىيددت الفىددل

-t) ا.تبدددار ت بيدددا تدددم كىددا الياىفدددتا لىت يدددر تبفدددا ااضوسدد  الالدددرا وياىفدددت اضرتتنيددت
test )ق لا( 10) اليتول وي  ر 

 (10) الجدول
 لدى  التنظيمية العمل ضغوط لمستوى المعيارية والنحرافا  الحسابية المتوسطا 
 وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في التدريس هيئة اعضاء

 الجامعة لمتغير تبعا ع(t-test) واختبار عاألوسط الشرق
 

 العدد الجامعة
ط المتوس
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

قيمة   
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 0.000 5.779 0.53 3.58 39 اضرتتنيت
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الالرا 
 اضوس 

11 2.64 0.13   

 

 ددروا  ا  تاللدددت  لمددداتيت اتندددت  ويدددوت(  لدددى 10التنتدددات   ددد  اليددتول ) تالددير
 التددتري  هيتددت  اءدداة لددت   التتن يىيددت الفىددل ءدد و  لىسددتو (  ≤0.05ىسددتو  )

 لىت يددر تبفددا ااضوسدد  الالددرا وياىفددت اضرتتنيددت الياىفددت  دد  التربويددت الفلددوم كليتدد   دد 
(ا وبىسددددددتو  تاللددددددت 5.779الىلسددددددوبت    بل دددددد  )   تاسددددددتتناتا   لددددددى  يىدددددد االياىفددددددت

بدددددتليل ارت ددددداس ىتوسددددد  م  اضرتتنيدددددتليدددددث كددددداج ال دددددرا لمدددددالم الياىفدددددت  ا(0.000)
 القرج ىج الستيتنا  .الل تنالأت ا ىتن  تنيتاضرت الياىفت  ج  لى  لا يفوت و ت اللساب ق
 ال يدداتح  ددإج لدد لا اتلت ددا التدد  اضرتتنيددت للياىفددا  بالتنسددبت اضم الياىفددت كوتن ددا الىاءدد 
 ادددج  ءدددال   اإىكاتنيدددا   ددد  ىتناسدددبت  يددداتح تواكب دددا لدددم التددد و  ال لبدددت ادددتت  ددد  ال اتلدددت

  ت  والتفلدديم التربيددت و ارح ىددو    وتددتريب الىددتتىرا  ليددث ىددج اض.ددر  الىسددتوليا 
 اضوسد  الالدرا ياىفدت ىدج  ك در التدتري  هيتدت  اءداة الدى الفىل ء و   ياتح  لى
 الياىفددت  لبددت فددتتىقارتنددت ب يددتا    ليددل  لبت ددا اددتت التنالددأح لتي ددت  تيدد  ياىفددت تفددت التدد 

ا و  ج  لددددا يت لددددب  ج يفىددددل رتسدددداة اض سددددام و الفىددددتاة و  تارح الياىفددددت  اضرتتنيددددت
 اءاة هيتت التتري  و ت. يت اضاباة اتن م و ىتنل م ى يتا ىج اضرتتنيت الى راايت 

 )الو د  و تدو ير بدال يج ىسدااتيج لتقدتيم الىسدااتح ل ددم  د   اىدال م               
Bensimon,Ward and Sanders,2000)  ق 

 
  األكاديمية الرتبة متغير .2
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 لفىدلا ءد و  لىسدتو  الىفياريت واالتنلرا ا  اللسابيت الىتوس ا  لساب تم
 اضرتتنيدت الياىفدت  د  التربويدت الفلدوم كليتد   د  التدتري  هيتدت  اءاة لت   التتن يىيت
 ق لا( 11) اليتول وي  ر ااضكاتيىيت الرتبت لىت ير تبفا ااضوس  الالرا وياىفت

 
 (11) الجدول                                         

 لدى  التنظيمية العملضغوط  ستوىلم المعيارية والنحرافا  الحسابية المتوسطا 
 وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في التدريس هيئة اعضاء

 األكاديمية الرتبة لمتغير تبعاع األوسط الشرق

 العدد الرتبة األكاديمية
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف المعياري

 0.59 3.41 17  ستا 

 0.70 3.48 14  ستا  ىالارا

 0.59 3.26 19 ىساات  ستا 

 0.62 3.37 50 الىيىوس

 
 ( ويدددوت  دددروا  اهريدددت بددديج الىتوسددد ا  اللسدددابيت11ىدددج اليدددتول ) ياللددد 

 التربويت الفلوم كليت     التتري  هيتت  اءاة لت   التتن يىيت الفىل ء و  لىستو 
لمدل     ؛اضكاتيىيدت الرتبدت لىت يدر تبفا ااضوس  الالرا وياىفت اضرتتنيت الياىفت   

( بيتنىدددا 3.48بلدددم )    ؛( الدددى  الدددى ىتوسددد  لسددداب  سدددتا  ىالدددارارتبدددت )  مدددلاب
 ا(3.26بلدددم )  ( الدددى  تتندددى ىتوسددد  لسددداب    سدددتا  ىسدددااترتبدددت ) مدددلابلمدددل  

ولتلتيت  يىا   ا كاتن  ال روا بيج الىتوس ا   ا  تاللت  لماتيت اتنت ىسدتو  تاللدت 
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(0.05≥تدم  ت بيدا تلليدل ال )اضلداتر  تبدايج(One way ANOVA  ا ويداة)
  ال ر يوءل  اليتول ا ت : وتنتات  تلليل التبايج الى التنل

 
 (12) الجدول

 لدى  العمل التنظيمية ضغوط مستوى في للفروق األحادي التباين تحليل
 وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في التدريس هيئة اعضاء

 األكاديمية ةالرتب لمتغير تبعا األوسط الشرق
 

مجموع  مصدر التباين
 المربعا 

درجا  
 الحرية

متوسط 
 المربعا 

 قيمة ف
مستوى 
 الدللة

 0.754 0.283 0.468 2 0.935 بيج الىيىواا 

   1.650 47 77.565 تا.ل الىيىواا 

    49 78.500 الىيىوس

 ددروا  ا  تاللددت  لمدداتيت  ويددوت اددتم  لددى( 12التنتددات   دد  اليددتول ) تالددير
 هيتدددت  اءددداة لدددت   التتن يىيدددت الفىدددلءددد و   لىسدددتو (  ≤ 0.05ىسدددتو  ) اتندددت

تبفدا  ااضوسد  الالدرا وياىفدت اضرتتنيدت الياىفدت  د  التربويدت الفلدوم كليتد     التتري 
(ا 0.283الىلسددددددوبت    بل دددددد  ) ت تاسددددددتتناتا   لددددددى  يىدددددد ااضكاتيىيددددددت الرتبددددددتلىت يددددددر 

لوكاالدد  و البيدات  )ىدع تنتييدت تراسددت  ت.تلددت تهدد ه التنتييد و(ق 0.754وبىسدتو  تاللدت )
و التددد     دددر   ج  اءددداة هيتدددت التدددتري   ددد  كليدددا  الفلدددوم التربويدددت  ددد   (2012

الياىفدا  اضرتتنيددت ىددج رتبدت  سددتا  ىالددارا هدم اضك ددر تفرءددا للءد و  التتن يىيددت ىددج 
وهددد ا يالدددير  لدددى  ج الرتبدددت  و  سدددتا  الدددى التدددوال  ا ىالت دددم  ور رتبدددت  سدددتا  ىسددداات
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هيتددت  و فءدد اليسدد  ىوءددواا لاسددىا بالتنسددبت لءدد و  الفىددل التتن يىيددت  ىيددتكاتياض
 ا  سدتا  م سواة كاج  سدتا ا  م  سدتا  ىالدارا   ا  يتأ ر بء و  الفىل كوتن   تنساتن التتري 
 قا  ىساات

  الخبرة متغير .3
 الفىدل ءد و  لىسدتو  الىفياريت واالتنلرا ا  اللسابيت الىتوس ا  لساب تم
 اضرتتنيدت الياىفدت  د  التربويدت الفلدوم كليتد   د  التدتري  هيتدت  اءاة لت   التتن يىيت
 ق لا( 13) اليتول وي  ر اال.برح لىت ير تبفا ااضوس  الالرا وياىفت

 
 

 (13) الجدول
 لدى  التنظيمية العملضغوط  لمستوى المعيارية والنحرافا  الحسابية المتوسطا 
 وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في التدريس هيئة اعضاء

 الخبرة لمتغير تبعاع األوسط الشرق

 العدد الخبرة
المتوسط 
 الحسابي

 النحراف المعياري

 0.56 2.96 10 ستنوا   أ ل 5

 0.45 3.53 10 ستنوا  10 لى    6ىج 

 0.64 3.46 30 ستنت  أك ر 11

 0.62 3.37 50 الىيىوس

 
يج الىتوسددد ا  اللسدددابيت ( ويدددوت  دددروا  اهريدددت بددد13ىدددج اليدددتول ) ياللددد 

 التربويت الفلوم كليت     التتري  هيتت  اءاة لت   ء و  الفىل التتن يىيت لىستو 
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  مدلاب   لمدل  اال.بدرح لىت يدر تبفدا ااضوسد  الالدرا وياىفدت اضرتتنيدت الياىفت   
ل ( بيتنىدددا لمددد3.53بلدددم )  ىتوسددد  لسددداب    ى( الدددى  الدددسدددتنوا  10-6ىدددج ) تدددت 

  مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددلاب  تدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددت
ولتلتيددت  يىددا   ا كاتندد   ا(2.96بلددم )  ( الددى  تتنددى ىتوسدد  لسداب    أ ددل سدتنوا  5)

( تدددم  ≤0.05) التاللدددتال دددروا بددديج الىتوسددد ا   ا  تاللدددت  لمددداتيت اتندددت ىسدددتو  
(ا ويداة  تنتدات  تلليدل التبدايج One way ANOVA)ت بيا تلليل التبايج اضلاتر 

  ال ر يوءل  اليتول ا ت : والى التنل
 
 (14) الجدول

 لدى  العمل التنظيمية ضغوط مستوى في للفروق األحادي التباين حليلت
 وجامعة األردنية الجامعة في التربوية العلوم كليتي في التدريس هيئة اعضاء

 الخبرة لمتغير تبعا األوسط الشرق

مجموع  مصدر التباين
 المربعا 

درجا  
 الحرية

متوسط 
 المربعا 

 قيمة ف
مستوى 
 الدللة

 0.055 3.091 1.081 2 2.162  بيج الىيىواا

   0.350 47 16.439 تا.ل الىيىواا 

    49 18.601 الىيىوس

 ددروا  ا  تاللددت  لمدداتيت اتنددت  ويددوت اددتم  لددى( 14التنتددات   دد  اليددتول ) تالددير     
 التدتري  هيتدت  اءداة لدت   التتن يىيدت الفىدلء و   لىستو (   ≤0.05ىستو  )

تبفددا لىت يددر  ااضوسدد  الالددرا وياىفددت اضرتتنيددت لياىفددتا  دد  التربويددت الفلددوم كليتدد   دد 
(ا وبىسدددددددتو  تاللدددددددت 3.091الىلسدددددددوبت    بل ددددددد  ) ت تاسدددددددتتناتا   لدددددددى  يىددددددد اال.بدددددددرح
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و ت يف    لا  لى  ج ء و  الفىل التتن يىيت يتفر  ل ا يىيع  اءاة (ق 0.055)
 يب ل ددداال يتدددت التتريسددديت ىدددج  ور ال.بدددرح ال ويلدددت  و الىتوسددد ت  و القمددديرح و يسدددتي

ا لددا د     يرلددي  لل.بدرح ال ويلدت والقمديرح تدأ  و تند اتنسداتناكوتند    ي هيتدت التدتر  واءد
 ( ق2011؛ الفيى  ا Osipow,2004وتت ا ه ه التنتييت ىع تراست )

 :التوصيات     
هت   التراست  لى تفرت ىستو  اإتنتاييت الفلىيت ضاءاة هيتت التتري   د  

فت اضرتتنيت و ياىفت الالرا اضوس  ىج وي ت تن رهم ا كليت  الفلوم التربويت    الياى
و  دددت تومدددل  التراسدددت  لدددى تنتدددات  ىتن دددا  ج ىسدددتو  اإتنتاييدددت الفلىيدددت لااءددداة كددداج 
ىتن. ءا و  ج ىستو  ء و  الفىل التتن يىيت كاج ىتوس ا و    ءدوة  لدا تومد  

 التراست با ت  :
ع البلددث الفلىدد  ىددج التأكيددت الددى  هىيددت تنالددر  قا ددت تتن يىيددت تقددوم الددى تالدديي -

.ددالل ىل ددا  تنقدداش تتتندداول الىوءددوس ا و ت فيددل الددتام الىدداتر لابلدداث التدد  
 يتم تنالرها ستنويا ا  ءال اج تو يت ىساات بالث    كليت الفلوم التربويت ق

 يراة تراست تنوايت و  .ر  كىيت لتفرت  سباب ء و  الفىل ضاءاة هيتدت  -
 التتري     الكليتيج ق

  
 

 عقائمة المراج

 

 :العربية باللغة المراجع
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 تنتاييدددددتاإ  ددددد  التفليىددددد  االتمددددال تور(ق و2010) ىرسددددد  ىلىدددددوت ال دددددام , بددددراهيم -
 (,ىتنالدددورح ايدددر ىايسدددتير رسددالت) وبتن دددا بياىفدددت التددتري  هيتدددت اءددداةض الفالىيددت

 قكليت التربيت ا ياىفت بتن ا ا يى وريت ىمر الفربيت 

 الءد و  بديج الفال دتو ق2012)) ىلىت اسى ب ,لوكاال و  تو يا اليبار ابت ,البيات  -
 التربويدت الفلدوم كليدا   د  التدتري  هيتدت  اءداة لدت  التتن يىد  والوالة التتن يىيت

 وال قا دت للتربيدت الفربيدت الىتن ىدت ,للتربياة العربياة المجلاة و,اضرتتنيدت الياىفدا    
 ق21-70ا(1)س (,32)م ,والفلوم

 التربيدددت كليدددت  ددد  لىددد الف اإتنتددداج وا دددع ليدددلتلو ق2010)) الدددرلىج ابدددت واتدددل ,التدددل -
 التدتري  هيتدت  اءداة تن در وي د  ىدج ىفو ات  وتلتيت الف ي  ابت الىلا بياىفت

 ق883-900 (,3)ىللا (,38)م ,التربوية العلوم دراسا  ,والكليت   
 هيئاااة عضااااءأل العالمياااة نتاجياااةاإل  (.2006) راالدددت بدددراهيم  بتنددد  ابتسدددام ,اللددتي   -

 دراساة -الساعودية العربياة بالمملكاة للبناا  التربية بكليا  عوديا الس التدريس
 قالقاهرح ,الى  ايج ياىفتكليت التربيتا  (ىتنالورح اير ىايستير رسالت) ,تقويمية

 ,العامااة اإلدارة معهااد ماان التاادريب هيئااة اعضاااء تساارب (ق2004) بددتر ,اللربدد  -
 (,ىتنالدورح ايدر ايستيرى رسالت) بالرياض الرئيس المركز على استطالعية دراسة
 قالسفوتيت الفربيت الىىلكت ,الريا  ,سفوت الىلا ياىفت

 لفءدوا  الفلىيدت تنتاييدتاإ  د  الىدت رح الفواىدل (ق2010) ىلىت  لىت ابير ,الاتل -
 التربياة مساتقبل مجلاس (,ىتنالدورح اير ىايستير رسالت) ,بالياىفت التتري  هيتت

 ق388-393 (,66)س ا17))م ,جامعية رسائل -العربية
  ددددد  والتكتنولدددددوي  الفلىددددد  البلدددددث تارح و (ق2012) (قىلدددددرر) سددددديت  لىدددددت ,.ليدددددل -

 ال الدددث الىدددتتىر ,الفدددتت ىلدددت و,والىددأىول الوا دددع-الفربيدددت الفدددال  التفلددديم ىتسسددا 
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 ,الفربدد  الددو ج  دد  الفلىدد  البلددثو  الفددال  التفلدديم اددج الىسددتوليج للددو راة االددر
  يددددددددددددددددددددددددددددوى   بدددددددددددددددددددددددددددد  و بدددددددددددددددددددددددددددد  ايددددددددددددددددددددددددددددت ياىفددددددددددددددددددددددددددددت  دددددددددددددددددددددددددددد  الىتنفقددددددددددددددددددددددددددددت

 وال قا ددت للتربيددت الفربيددت الىتن ىددت ,للتربيااة العربيااة المجلااة ,2011تيسددىبر 7و  6
 ق9-17 ,يوتني  (,1)س (32)م ,والفلوم

ا  مسااتقبل التربيااة( ا ل دد  اإتنتاييددت الفلىيددت للىددر ح ا 2003 اهددر ا ءددياة الددتيج ) -
 ق342-312( ا 30)9

 لادى العمال ونحا افعياةبالد وعالقتهاا العمال ضاغوط (.2003) ىلىت تالل ,ال اب  -
 (ىتنالدورح اير تكتوراه   رولت) األردنية الجامعا  في األكاديمية األقسام رؤساء
 قاضرتج ,اىاج ,اضرتتنيت الياىفت

  دد  التددتري  هيتددت اءدداةض الفلىيددت تنتاييددتاإو (ق2005) مددالم ى ددتر ,السدداىرات  -
-73ا 1))س (,25)م ,للتربيااة العربيااة المجلااة و,ب ددا االرتقدداة وسددبل ب ددتات ياىفددت

 ق 99
 نتاجياةباإل  وعالقتاه التنظيماي الىتندا  (,2005) القاسدم الد  الر يدب ابدت ,السىاور -

 (,ىتنالدورح ايدر ىايسدتير رسالت) تعز بجامعة التدريس هيئة اعضاء لدى العلمية
 قاليىج ,تف  ,تف  ياىفت

 لدددددت  تالتتن يىيدددد الفىددددل ءدددد و  ىمددددداترو (ق2006) سددددالىت بتندددد  ىددددل  ,الالدددداىاج -
 التربية رسالة و,الىت يرا  بف  ءوة    الريا  ىتيتنت    اإتاريا  ىالر ا ال

 ق42-9ا  (26)س ,النفس وعلم
  الفلىيدت الال اتا  الى لللامليج البل يت تنتاييتواإ (ق2001) ا ى. اتني  ,مالم -

 ,والفددددراا  دددد  والىفلوىددددا  الىكتبددددا  الددددم  دددد  -ه وتكتددددورا ىايسددددتير - والفاليددددت
 ق74-86 (,1)س (,22)م ,للمعلوما  العربية المجلة
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 -الفلىدد  البلددث ىفو ددا و (ق1994) سددىاايل  ى ددا ,وهاالددم لسددج لددالم  ,اهلل ابددت -
 التربيدددت بكليدددت التدددتري  هيتدددت  اءددداة تن دددر وي ددد  ىدددج – التن سددديت وايدددر التن سددديت
 ق149-176 (,73)10 ,تربوية دراسا  و,تلليليت ىسليت تراست :الىتنورح بالىتيتنت

 اإتنسدددددداتنيت الفلدددددوم ىيددددداال   ددددد  الفلىدددددد  البلدددددثو ق1997))  دددددتات ,الى لدددددب بدددددتا -
 ق18-22 (,54)س ,المعلوما  مجلة ,و يج؟ لى  الفرب  بالو ج والتكتنولوييت

درجة الضغوط التنظيمية التي يواجههاا ( ق 2011الفيى  ا تنامر ىتنمور ىاتنع ) -
ت ا )رسدالاعضاء هيئة التدريس فاي جامعاة الكويا  فاي ضاوء بعاض المتغيارا  

 ىايستير اير ىتنالورح( ا ياىفت الالرا اضوس  ااىاجا اضرتج ق
ا الريدا  : ىف دت اإتارح  إدارة السالو  التنظيماي(ق 1993الفتيل  اتنامر ىلىدت ) -

 الفاىت ق
 العلميااة نتاجيااةاإل  لتنمياة مقتاار  تصاور .(2004) ىلىددت يوسدت ىيسدوج ,ال يدوى  -

 (,ىتنالدورح ايدره تكتدورا   رولدت) ,بمصار التربياة بكلياا  التدريس هيئة عضاءأل
 قىمر ,القاهرح ,الى  ايج ياىفت

 الفلىيدت تنتاييدتاإو (ق2009) سدفوت الدايع ,والالدايع اداي  الىلسدج ابت ,القل اتن  -
 بالل دت القدراةح تبتا فيد واال ت  الفال  التفليم ىتسسا     التتري  هيتت اءاةض

 للبحاااوث مؤتاااة ",الكويددد  بياىفدددت التربيدددت كليدددت الدددى ىيتاتنيدددت تراسدددت ,االتنيلي يدددت
 ق212-187ا(2)س ,24))م ,والجتماعية اإلنسانية العلوم سلسلة ,والدراسا 

دراساااة للسااالو  الفاااردي و ( ق السدددلوا التتن يىددد  : 2003القريدددوت ا ىلىدددت  اسدددم) -
 اىاج: تار الالروا قالجماعي في المنظما  المختلفة ع 
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 البلدددث ىفو دددا و (ق2004) البدددا   ابدددت بتنددد   و يدددت ,والىيدددال  ى دددتر ال ,كدددا م -
 ,للتربيااة العربيااة المجلااة و,لل ددا وىقترلددا   ددابو  السددل اج ياىفددت  دد  الفلىدد 

 ق45-84 (,24) س(1)م
مساااتوى الضاااغوط التنظيمياااة التاااي يواجههاااا (ق 2013) سدددىاايلكتندددترر ا ىلىدددت  -

معلمو المدارس الثانوية في دولة الكوي  من وجهة نظار ماديري و معلماي تلا  
سدددالت ىايسدددتير ايدددر ىتنالدددورح ( ا ياىفدددت الالدددرا اضوسددد  ا اىددداج ا )ر المااادارس 
 اضرتج ق

( ق و الىلاسبيت التفليىيدت كىدت.ل لر دع اإتنتاييدت 2009ىلىت ا ىاهر  لىت لسج ) -
المجلااة العلميااة لكليااة الفلىيددت ضاءدداة هيتددت التددتري  بالياىفددا  الىمددريت و ا 

 ق  98-48( الي ة اضول ا 1)25ا التربية ع جامعة اسيوط 
 و,اإرالداتيت ولايات م الىفلىيج لت  التن سيت الء و و (ق1999) ال تا  ابت ,ىلىت -

 ق195-227 (,15)س (,8)م ,  ر ياىفت ,التربوية البحوث مركز مجلة
 مجلاة ",اإسدالىيت الياىفدا     الفلى  البلث   ىتو ق2002)) التيج ىتنير ,ىلىت -

 ق363ص (,3)س ,اإسالى  الفالم ياىفا  اتلات اج تمتر ,الجامعة
(قو ىمدداتر الءدد و   دد  الفىددل لددت  الىفلىدديج 2000الىالددفاج ا اويددت السددل اج ) -

مجلااة العلااوم الجتماعيااةع  الكددويتييج و ايددر الكددويتييج  دد  الىرللددت الىتوسدد توا
  ق 96-65(ا1)28ا  ياىفت الكوي 

وظيفي لادى ضغوط العمال و عالقتهاا بااألداء الا(ق 2006ى لما .الت ىل  الدتيج ) -
المعلمين و المعلما  في المادارس الثانوياة العاماة و الخاصاة و مادارس وكالاة 

)رسالت تكتوراح اير ىتنالورح( ا ياىفت اىاج الفربيدت ا اىداج ا الغوث في األردن 
 اضرتج ق
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 مصااادرها لدراسااة شااامل ماانه  لالعماال ضااغوطق (دهدد1419) الددرلىج ابددت ,هييدداج -
 قالفاىت اإتارح ىف ت :ريا ال ,دارتهاإ وكيفية ونتائجها

  تنتاييددت  دد  الفددال  التفلدديم تالددريفا    ددرو (ق2008) تن ددوج  ,تورلىدد تتنبيلدد ,يوسددت -
 تراسددددددت - تىالددددددا بياىفددددددت التتريسدددددديت تتددددددال ي  اءدددددداة لددددددت  الفلىيددددددت البلددددددوث

 ق403-424 (,2)س (24)م ,دمشق جامعة مجلة ,"است الايت
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نموذج تقديرات  :طيف التوحد اضطراب تطوير صورة معربة من مقياس تقدير
 ( سنوات5 – 2الوالدين للفئة العمرية )

 
 الدكتور جمال مقابلة )**(                      )*(  الدكتورة خولة عزات القدومي

 

 11/5/2017تاريخ القبول                         1/10/2015تاريخ االستالم 

 
 

 الملخص
ضطراب طيف اهدفت هذه الدراسة إلى تطوير صورة أردنية من مقياس تقدير 

 Autism  نموذج تقديرات اآلباء ) سنوات (5 – 2التوحد لألطفال من الفئة العمرية )

Spectrum Disorder Rating Scale - ASRS ،) التحقق من وذلك من خالل
منهم  ( طفاًل،150) ت عينة الدراسة منتكون. الخصائص السيكومترية للصورة المعربة

( من ذوي 50و)( من األطفال المشخصين باإلصابة باضطراب طيف التوحد، 50)
، تم سنوات (5-2من األطفال العاديين ضمن الفئة العمرية )( 50)، واإلعاقة العقلية

 ة.قصديالطريقة الباختيارهم 

                                                 

 جامعة إربد األهلية./  التربية/كلية استاذ مشارك*()

  )**( وزارة التربية والتعليم / عمان / األردن
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حساب صدق المحتوى تم  حيثتم التحقق من صدق المقياس بعدة طرق،  
والصياغة اللغوية للفقرات  ،نسبة اتفاق المحكمين على سالمة الترجمة بتقديرللمقياس 

تم التوصل إلى دالالت الصدق التالزمي بعد تطبيق كما  (.%95حيث بلغت )
والصورة المعربة من )قائمة  ،طيف التوحد( ضطرابا الصورة األردنية )مقياس تقدير

من األطفال  ( طفالً 30) عينة استطالعية تكونت من ي( علىتقدير السلوك التوحد
ومن ثم حساب معامل االرتباط بين األداء على  ،ذوي اضطراب طيف التوحد

إلى دالالت  تم التوصل أيضاً و (. 0,645المقياسين حيث بلغ معامل االرتباط بينهما )
طيف التوحد، األطفال ذوي اضطراب : الصدق التميزي حسب متغير الحالة التصنيفية

وذلك عن طريق استخدام تحليل  ،واألطفال العاديين، العقليةذوي اإلعاقة واألطفال 
التباين األحادي بدالالت اختالف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات 

حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات ، (α=0,01الخام عند مستوى الداللة )
وعلى الدرجة الكلية تعزى  ،كل مجال من مجاالت المقياسإحصائية على  ةدالل

إلى    ةلبعدياكما أشارت نتائج اختبار شيفية  للمقارنات . لمتغير الحالة التصنيفية
( بين كل حالتين α =0,01وجود  فروق  ذات  داللة  إحصائية عند مستوى الداللة )

    من الحاالت التصنيفية الثالث.
إلى دالالت  من األساليب اإلحصائية بهدف التوصل جموعةمكما تم استخدام     

 ،بطريقة اإلعادة واالتساق الداخليثبات المقياس  حسبفقد  ،ثبات مقبولة للمقياس
ارتباط بيرسون لثبات المقيمين على تشخيص الطفل  تقيم معامال تراوحتحيث  
 تم أيضاً . و والمقياس الكليلمقياس ا مجاالت ( على0.621-0.544)بين الواحد 

حيث بلغت قيمة معامل الثبات  ،المقياس بطريقة التجزئة النصفية حساب ثبات
 .لفاأدالالت ثبات بطريقة كرونباخ وتوفر للمقياس  ، (0.6994-0.9268)
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وأوصت الدراسة بتطوير مقاييس أخرى الضطراب طيف التوحد في ظل التوجهات 
 الحديثة لمفهوم اضطراب طيف التوحد وآلية تشخيصه.

 :مفتاحيهالكلمات ال
 .اضطراب طيف التوحد، التقنين، مؤشر التوحد، مقياس تقدير اضطراب طيف التوحد

 
 

Developing A Jordanian Version of Autism Spectrum 

Disorder Rating Scale:  Age ranges (2 -5) years – Parent 

Rating form  
 

Abstract 
 

     This study aimed to derivative the norms for the Jordanian 

Arabic Version of Autism Spectrum Disorder Rating Scale 

(ASRS), that developed it by estimating psychometric properties.   

        The sample size of the study constituted of (150) children 

distributed as follows: (50) children diagnosed with autism 

spectrum disorders, (50) children with Mental Disability and (50) 

normal children, in the age range of (2-5) years old. Those 

children selection were based on the purposive sample approach. 

The veracity of the scale was examined in several ways, where 

the sincerity of the scale's content was approved by the estimated 

agreement of arbitrators on the accuracy of the translation and 

the linguistic wording of the paragraphs, which reached (95%). 

The concurrent validity has been reached after the application of 

the Jordanian version of the (estimating measure of disorder 

autism spectrum), and the Arabized version of the (estimating list 

autistic behavior) on an exploratory sample consisted of (30) 

children having autism spectrum disorder, and then calculating 

the correlation coefficient between performance on the two scales 
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reaching their correlation coefficient which is (0.645). 

Indications of discrimination validity were reached by taxonomic 

status variable (children with autism spectrum disorder, and 

children with mental disabilities, and ordinary children) through 

the use of one-way analysis of variance significance difference in 

averages, standard deviations, crude grades at the significance 

level of (α = 0,01 ). The results indicated that there are significant 

differences on each area of the scale, and the total score 

attributed to the taxonomic status. Shevah test results of the 

comparisons some posteriori also indicated that there were 

statistically significant differences at the level of significance (α 

= 0,01) between each two of the three taxonomic cases. 

  

A set of statistical methods was used to reach acceptable 

semantics to measure the stability of the scale. It has been the 

stability of the scale account in a manner repatriation and internal 

consistency, ranging Pearson correlation to the stability of 

residents to one child between the diagnosis of transaction values 

(0.544-0.621) on the areas of scale and overall scale. It was also a 

measure for the retail midterm manner expense stability, as the 

value of reliability coefficient (0.6994-0.9268) and provides a 

measure of the stability of semantics in a way Cronbach's alpha. 

The study recommended further studies for the development of 

other scales for the autism spectrum disorder and its diagnosis.  

    
Key words:  Autism Spectrum Rating Scales, Autism index, 

Standardization.  
 

 خلفية الدراسة وأهميتها
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تردد ذكره في بداية األمر بين علماء النفس  ،حديث مصطلح مصطلح التوحد
 أن أول من قدمه هو الطبيب السويسري إيجن بلولرواألطباء النفسيين، ويعتقد ب

(Eugen Bleuler)  نفصام احيث استخدمه في دراسته لمرضى  1911عام
الحياة  منالشخصية ليصف به األشخاص المنعزلين عن العالم الخارجي والمنسحبين 

بعدم االنسجام  بتشخيصه أحد األمراض التي تتسماالجتماعية، كما اشتهر هذا العالم 
 1938 ( عامHans Asperger) فيما قام العالم هانس اسبرجر .الحواسي عمل ف

عدم تكوين و عدم الشعور مع اآلخرين، و بوضع وصف ألعراض التوحد ومنها: 
 الصغار نظراً  العلماءهؤالء األطفال  سّمىالمحادثة من طرف واحد، وقد و صداقات، 

 ,Gardener) لمقدرتهم على اإلسهاب في الحديث عن تفاصيل تهمهم

Spiegelman and Buka, 2011.) 
ثابتة، فهو يختلف  ةألنه ليس له أعراض محدد ؛والتوحد من أعقد االضطرابات     

السنة  عمر من األطفال دون اً من حيث الشدة من مصاب آلخر، وهو يصيب عدد
 أي عمر الزهور وااللتصاق بالوالدين، عمر اللعب واللهو والبدء بتكوين بيئةاألولى، 

ويحرمه القدرة  اآلخرين،يمنعه من التواصل مع  مماثانية وهي بيئة األصدقاء والرفاق، 
على الحديث والتخاطب اللفظي والبكاء أو الضحك واللعب مع أقرانه، وهذه األعراض 
وغيرها كفيلة بجذب اهتمام األسرة والمجتمع نحو هذه الشريحة، بهدف مساعدتهم في 

 (. 2008 ن مع إعاقتهم ومع المجتمع )شبيب،حل مشكالتهم وجعلهم يتكيفو 
 يالطريقة الت فيوتؤثر  ،تستمر طيلة عمر الفرد ،التوحد هو إعاقة فى النموو 

ويصعب على األطفال وعلى الراشدين  ،ويقيم صلة بمن هم حوله ،يتحدث بها 
 DiGuiseppi and) المصابين بالتوحد إقامة صالت واضحة وقوية مع اآلخرين

Hepburn, 2010)وفهم ،صداقات في إنشاءلديهم مقدرة محدودة  يكون . وعادة 
كثير من األحيان يمكن أن يصاب  يوف، اآلخرون عن مشاعرهم بهايعبر  التيالكيفية 
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ولكن يشترك كل المصابين بهذا المرض فى  ،التعلم فيبالتوحد بإعاقات  المصاب
 . (Durkin, 2008) صعوبة فهم معنى الحياة

 

ن دولة شأنها شأن العديد من دول العالم تسعى وبشكل حثيث إلى تقديم واألرد       
وكذلك الرعاية الصحية واالجتماعية لألطفال ذوي  ،خدمات الوقاية والتدخل المبكر

اضطراب طيف التوحد هم فئة من فئات  وواألطفال ذو  .االحتياجات الخاصة وأسرهم
كان تقديم خدمات التدخل المبكر التربية الخاصة التي تحتاج لهذه الخدمات، ولما 

والبرامج العالجية لهذه الفئة كغيرها من الفئات يرتكز بشكل أساسي على التشخيص 
السيما أن أعراض هذا االضطراب تنطوي على شيء من الغموض  ،الدقيق لهذه الفئة

، فقد نشطت في األردن وخصائصها  والتداخل مع أعراض بعض الفئات األخرى
وبالتالي تحديد البرامج  ، ناء مقاييس لتشخيص هذا االضطرابحركة تطوير وب
 .(    2014)  مقابلة،  العالجية المناسبة

المقاييس سواء األجنبية التي تم التحقق من دالالت  توافر بعض وعلى الرغم من    
لتشخيص األطفال  بناؤهاصدقها وثباتها على البيئة األردنية، أو المقاييس التي تم 

( 5 – 2الفئة العمرية )  إال أن، في مختلف الفئات العمريةحتياجات  الخاصة ذوي اال
المقاييس المصممة تلك ذوي اضطراب طيف التوحد بقيت تعاني ندرة  في  من سنوات

 .(2014)مقابلة، لهذه الفئة السيما المقاييس التي تستند إلى تقديرات الوالدين
 

    :مشكلة الدراسة 

في البيئة  (  سنوات تحديداً 5 – 2يس التي تعنى بالفئة العمرية )لندرة المقاي       
والتي   ،األردنية، واالكتفاء ببعض المقاييس األجنبية التي تم التحقق من صدقها وثباتها

( 5 – 2دون تخصيص الفئة العمرية ) ، ( عاماً 23–2) تغطي فئات عمرية من
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وهم األقرب واألعرف بسلوك  ،نوتستند لتقديرات الوالدي خصوصيتها،بفقرات تناسب 
باإلضافة إلى ندرة المقاييس المصممة  من غيرهم،الطفل في هذه المرحلة من العمر 

أو تحديد مدى فاعلية  ،في مراكز التربية الخاصة الموجودينلتقييم مدى تقدم األطفال 
من  كثيرأضف إلى ذلك ضعف المعرفة لدى  البرامج التي يتلقاها هؤالء األطفال،

 نشأتلذا  ؛راد المجتمع األردني باضطرابات طيف التوحد وخصائصه الكاملةأف
وسد النقص  ،يجابية تهدف إلى تشخيص اضطراب التوحدإالحاجة إلى اتخاذ خطوات 

بهدف الكشف  ،لهذا الغرض في األردن وفي المقاييس التشخيصية لهذه الفئة العمرية 
سين مستوى الخدمة المقدمة لهذه تحبهدف  ،عن التوحد وتميزه عن الفئات األخرى

 .( 2013)غانم،  الفئة

لهذا جاءت هذه الدراسة للتحقق من دالالت صدق وثبات  صورة أردنية من        
 ,Autism Spectrum Rating Scale) ضطراب طيف التوحد امقياس تقدير 

ASRS)( 2لتشخيص حاالت التوحد في المملكة األردنية الهاشمية للفئة العمرية – 
تبرر استخدامها للكشف عن األطفال  ،فر فيها دالالت صدق وثباتا، تتو وات( سن5

 ذوي اضطراب طيف التوحد في األردن.
 

 أسئلة الدراسة :

  سؤال رئيس هو:مشكلة الدراسة ينبثق من          

ضطراب طيف التوحد اما مدى فاعلية الصورة األردنية المعربة من مقاييس تقدير 
(ASRS في  )اآلتيةاألسئلة  هطيف التوحد؟ والذي يتفرع عن رفتع : 
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ضطراب طيف التوحد اما دالالت صدق الصورة األردنية المقننة من مقاييس تقدير  -1
(ASRS في )عنها بصدق المحتوى, والصدق  اضطراب التوحد معبراً  تعرف

 ABC Autism Behaviorالتالزمي مع مقياس قائمة السلوك التوحدي )

Checklist: بالصدق التميزي ومعامل ارتباط الفقرة   هعن صدق البناء معبراً (، و
 المصححة والتحليل العاملي؟ 

ضطراب طيف التوحد اما دالالت ثبات الصورة األردنية المقننة من مقاييس تقدير    -2
(ASRS في )عنها بثبات المقيمين، وثبات اإلعادة اضطراب التوحد معبراً  تعرف، 

 وثبات التجزئة النصفية؟ ،استخدام معادلة كرنباخ الفاوثبات االتساق الداخلي ب

ضطراب طيف التوحد مع اي مدى تتطابق الصورة المعربة لمقياس تقدير أإلى   -3
 النسخة األصلية للمقياس؟

 

 أهداف الدراسة :

 :هذه الدراسة إلى هدفت        

 حاالتتشخيص ساعد في يذي خصائص سيكومترية مناسبة  التوصل إلى مقياس 1-
 ( سنوات، نظراً 5- 2ضمن الفئة العمرية ) وتعرفها اضطراب طيف التوحد في األردن

 في األردن. تحديداً  فر مقاييس لهذه الفئةالعدم تو 

 زيادة دائرة المعلومات عن تشخيص اضطراب طيف التوحد .-2
 :أهمية الدراسة
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ئص تكمن األهمية النظرية لهذه الدراسة في تقديم مقياس يتمتع بالخصا    
 ،( سنوات5 – 2السيكومترية المناسبة في المملكة األردنية الهاشمية للفئة العمرية ) 

مما يساعد الوالدين  ،يستند إلى تقديرات الوالدين لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد
والمشاركة الحقيقية في عملية  عن كثب أعراض هذا االضطراب تعرف على

وهذا ما  ،ة في رسم الخطة التربوية الفردية للطفلوبالتالي المساهمة الفاعل ،التشخيص
 .االتجاه التكاملي في القياس النفسي هيلح علي

 وتبدو األهمية العملية للدراسة في: 

 فيهافر ارفد ميدان التربية الخاصة في األردن بأداة قياس لحاالت التوحد تتو  .1
قياس يغطي المدى دالالت صدق وثبات تتوافق مع البيئة األردنية، كما إن هذا الم

 فر مقاييس لتشخيصها.اوهذه الفئة يندر تو  ،( سنوات 5 – 2العمري ) 

ألي مقياس يمكن بناؤه أو تقنينه لتشخيص  كون محكاً ت. توفير أداة يمكن أن 2
 اضطراب طيف التوحد.

جمع المعلومات في بحوثهم في هذا المجال،  على. توفير أداة  تساعد الباحثين   3
يستخدم هذا المقياس كاختبار قبلي وبعدي في البحوث التجريبية حيث يمكن أن 
 ذووفاعلية البرامج العالجية التي يخضع لها األطفال  تعرفالتي تهدف إلى 

 اضطراب طيف التوحد. 

 حدود الدراسة

(  5 – 2اضطراب طيف التوحد  من الفئة العمرية )  والحدود البشرية: األطفال ذو 
 سنوات .
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العام الدراسي  في  األطفال المشخصين على اقتصرت هذه الدراسة :الحدود الزمنية
 م .2015/  2014

 محددات الدراسة:

وطريقة  ، حددت نتائج الدراسة بما وفرته من شروط فيما يتعلق بحجم العينة    
جمع  وآلية ، ومنهجية الدراسة، وثباته ، وأدوات الدراسة من حيث صدقها ، اختيارها

 ها إحصائيا .البيانات وتحليل

 :مصطلحات الدراسة  

(  DSM – 5 , APA ,2013) لدليل اإلحصائي والتشخيصي الخامسيعرف ا 
التواصل  :قصور نوعي يظهر في مجالين هما هاضطراب طيف التوحد كمفهوم : بأن

والتفاعل االجتماعي، والصعوبات في األنماط السلوكية واالهتمامات واألنشطة 
  .النمطية التي تظهر قبل سن الثامنةالمحدودة والتكرارية و 

أداء المفحوص على  هويعرف اضطراب طيف التوحد إجرائيا في هذه الدراسة  بأن
سنوات ( تقديرات الوالدين  5 – 2الصورة المعربة من مقياس تقدير طيف التوحد )
لدى الطفل بناء على استجابته  : ممثال بالرتب المئينية التي تحدد درجة االضطراب

التواصل  : إبعاد هي ةوتتوزع على ثالث ، فقرة  70ى فقرات المقياس وعددها عل
 السلوكيات غير العادية, والتنظيم الذاتي. و والتفاعل االجتماعي, 

فيما لو  نفسها يعطي االختبار النتائج أنالثبات : اتساق االختبار مع نفسه ، أي 
 .(2006)ميخائيل ، نفسها أكثر من مرة على العينة طبق

القيم التي تم تقديرها باستخدام طرق ثبات  هويعرف الثبات إجرائيا في هذه الدراسة بأن
  .وثبات االتساق الداخلي  ،اإلعادةوثبات  ، المقيمين
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 (. 2006عد لقياسه بالضبط . )ميخائيل ،أيقيس االختبار ما  أنالصدق:  

قديرها باستخدام طرق القيم التي تم ت هويعرف الصدق إجرائيا في هذه الدراسة بأن 
وصدق البناء الممثل بالتحليل العاملي، والصدق  ، والصدق التالزمي ،صدق المحتوى

 Item) هالتميزي ،ومعامل ارتباط الفقرة المصححة مع البعد الذي تنتمي إلي

corrected correlation) . 

 Autism Spectrum  Disorder)   ضطراب طيف التوحد امقياس تقدير 

Rating Scale-Age  2-5 –Parent Ratings Form     ) هو مقياس سنوات :
ويتكون  ،يستخدم إلغراض تشخيص األطفال المشتبه بأن لديهم أعراض التوحد

( سنوات ، نسخة تقديرات الوالدين هو 5 – 2للفئة العمرية ) فقرة  (70المقياس من )
دنية منه في هذه المقياس الذي تم التحقق من الخصائص السيكومترية لصورة أر 

 الدراسة.

 

 :األدب النظري والدراسات السابقة 

شهدت السنوات األخيرة تقدما ملحوظا في مجال تشخيص األطفال المصابين    
التشخيص في الفترة الزمنية التي  هعملي هباضطراب طيف التوحد مقارنة بما كانت علي

ولقد ساعد تطور عملية وصفا لهذا االضطراب ،   Kanner, 1943)قدم بها ليوكنر )
تشخيص هذا االضطراب  في تطور فهمنا لطبيعة األسباب التي خلفه، وكذلك 
األعراض أو السلوكيات الدالة عليه، وبالتالي تحديد البرامج التربوية والعالجية تلبية 
لحاجات هذه الفئة من فئات التربية الخاصة، ومن ثم الحكم على مدى فاعلية هذه 

 البرامج.
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ّد التوحد في السابق مظهرا من مظاهر االضطرابات االنفعالية الشديدة )الذهانية وقد ع
Psychosis)     ( ثم أصبح يندرج تحت مظلة االضطرابات النماىية الشاملة

Developmental Disorder, PDD  )    ثم أطلق عليه اضطراب طيف التوحد ،
 (Autism Spectrum Disorder , ASD     ) رج تحت مظلة وأصبح يند

االضطرابات النمائية العصبية، كما ورد في الدليل التشخيصي واإلحصائي في طبعته 
 Diagnosticالخامسة الصادر عن الجمعية األمريكية للطب النفسي )  

andStatistical Manual Disorders ,DSM -V    )  ,  (American 

Psychiatric Disorders 2013  ) العاشر لتصنيف  وفي التصنيف الدولي
الصادر عن   ( International Classification of Disorderاألمراض )  

 .(    World Health Organization  WHO, 1992منظمة الصحة العالمية )
 

 الدراسات السابقة 

بدراسة هدفت إلى تقنين العدد   (Gilliam & James , 2014) قام جليام وجيمس 
  Gilliam Autism Rating Scale , Edition , 3)  الثالث من مقياس جليام

GARS- 3) ،  طفال ضمن  1859وقد بلغت عينة التقنين التي شملتها الدراسة
وما فيه اختيرت بعناية لتمثل المجتمع األمريكي  ، ( عاما 23 – 2المدى العمري ) 

قا تاما فقرة تنطبق انطبا 56. وقد تكون المقياس من من تباين عرقي ودين وجغرافي
-DSM)حصائي والتشخيصي الخامس إلطفال التي حددها الدليل األات اكعلى سلو 

وقد وزعت الفقرات على ستة مقاييس فرعية هي السلوكات المحددة  (2013  , 5
االستجابات االنفعالية ، و التواصل االجتماعي ، و التفاعل االجتماعي ، و والمتكررة ، 

ياس دالالت صدق وثبات مقبولة تم التحقق منها فرت للمقاالنمط المعرفي . وقد تو و 
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كما تم اشتقاق معايير تقنين بداللة أداء عينة التقنين  ، بأكثر من أسلوب إحصائي
وتمثلت هذه المعايير بالدرجات التائية والرتب المئينية . فقد  ، على فقرات المقياس

 0,85امل الثبات) ر ثبات المقياس باستخدام طريقة االتساق الداخلي حيث بلغ معقد
( 0,80وكانت درجة الثبات المقدرة ) ،الثبات بطريقة ثبات اإلعادة حسبكما  ،(

( للمقياس الكلي. وتوفر للمقياس دالالت صدق حيث  0,90و ) ،للمقاييس الفرعية
طفال ألوقد أظهرت فقرات المقياس قدرة عالية على تمييز ا،  الصدق التميزي حسب

غيرهم من األطفال العادين أو فئات ذوي  مند ذوي اضطرابات طيف التوح
فقد تم   ،االحتياجات الخاصة األخرى، وتوفر للمقياس أيضا دالالت الصدق البنائي

 ،ي واإلحصائي الخامساختيار فقرات المقياس انطالقا من محكات الدليل التشخيص
 لعاملي .  ا وكذلك الصدق

شتقاق معايير تقنين أداء على ا إلى ( دراسة هدفت2014وأجرى العلوان )      
( للفئة العمرية ABC-3الصورة األردنية من قائمة السلوك التوحدي الطبعة الثالثة )

سنة ومقارنتها بالمعايير األمريكية للمقياس, وذلك من خالل التوصل  (13-2)من 
إلى دالالت صدق وثبات ووصف لمستويات أداء عينة  الدراسة على المقياس في 

جنوب(, وتكونت عينة و )شمال, وسط,  ة:ردنية على مستوى األقاليم الثالثالبيئة األ
( سنة 13-2( مفحوصا ضمن فئة التوحد وللفئة العمرية من )385الدراسة من )

( طفال من ذوي اإلعاقة 60( سنة, و)13-7و ) ،( سنة6-2) :ضمن فئتين عمريتين
( سنة, وتم 13 – 2العمرية ) ( طفال من األفراد العاديين, ضمن الفئة60العقلية, و )

اختيارهم باستخدام طريقة  العينة المتاحة . تم التوصل إلى دالالت صدق المقياس , 
صدق المحتوى, حيث بلغت نسبة اتفاق المحكمين على سالمة الترجمة  بحسابوذلك 

(, كما تم التوصل إلى دالالت الصدق %100 - % 70وسالمة البناء اللغوي)
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معامالت االرتباط بين درجات األداء على مقياس الدراسة  بحسابالتالزمي, وذلك 
-GARS)قائمة السلوك التوحدي الطبعة الثالثة( والصورة األردنية من مقياس جليام )

 االرتباطالبيئة األردنية, حيث بلغ معامل  لتالئم( Aljabery,2008( التي طورها )2
باستخدام التحليل ء للمقياس (. كما تم التوصل إلى دالالت عن صدق البنا0,73)

(,حيث كشفت نتائج التحليل العاملي عن وجود 385على عينة الدراسة ) العاملي
عن تفسير ما  مسؤولهذا العامل  ن أنتبيو عامل واحد تشبعت به جميع الفقرات 

فرت دالالت عن الصدق التمييزي للمقياس حسب ا( من التباين,  كما تو %60نسبته )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات  بحسابوذلك الحالة العقلية, 

ألداء على الدرجة الكلية الخام تبعا للحالة العقلية, وتم التحقق من وجود فروق في ا
(, ANOVAحادي )ألتبعا لمتغير الحالة العقلية من خالل تحليل التباين ا للمقياس

حصائية إلى وجود فروق ذات داللة إية وأشارت نتائج اختبار )شيفية( للمقارنات البعد
اإلعاقة و ( بين كل حالتين من الحاالت العقلية الثالث )التوحد, α=0.05عند مستوى )

فرت  دالالت ثبات لمقياس الدراسة بطريقة االختبار االعاديون(. كما تو و العقلية, 
طريقة فرت كذلك دالالت با(, وتو 0,817االختبار, حيث بلغت قيمة الثبات ) عادةا  و 

االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا, حيث بلغت قيمة الثبات للفئتين 
( على التوالي, وبلغت قيمة الثبات للفئتين العمريتين من 0,82( و ) 0,84العمريتين )

كذلك دالالت  وتوافرت( على التوالي, 0,752( و )0,715خالل التجزئة النصفية )
ولوصف مستويات  .(0,838ين حيث بلغت قيمة الثبات )ثبات بطريقة اتفاق المقيم

أداء عينة الدراسة على المقياس تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
وتحويل  ، ( على الدرجة الكلية للمقياس385للدرجات الخام ألفراد عينة الدراسة )

بعا لمتغير الفئة العمرية , رتبة مئينية ودرجة تائية ت إلىالدرجات الخام للمقياس ككل 
 ومن ثم رسم الصفحة البيانية الخاصة بمناطق األداء المتوقعة للفئتين العمريتين.
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( دراسة  هدفت إلى التحقق من دالالت صدق وثبات 2014أجرى المقابلة )     
ضطراب طيف التوحد )  اواشتقاق معايير لتقنين الصورة المعربة من مقياس تقدير 

Autism Spectrum   Rating Scale ,ASRS)   عاماً  (18 – 6)للفئة العمرية، 
 (ومقارنتها بالصورة األصلية للمقياس. تكونت العينة من  ، نموذج تقديرات الوالدين

( طفال من األطفال المشخصين باإلصابة باضطراب طيف 358منهم ) طفال، ) 488
( طفال من األطفال العاديين 65و) طفال من ذوي اإلعاقة العقلية ، )65 ( و التوحد،

(عاما، تم اختيارهم باستخدام الطريقة العشوائية. تم 18 –6ضمن الفئة العمرية )
 بتقديرصدق المحتوى للمقياس  حسبالتحقق من صدق المقياس بعدة طرق، فقد 

نسبة اتفاق المحكمين على سالمة الترجمة و الصياغة اللغوية للفقرات، وتم التوصل 
ضطراب االت الصدق التالزمي بعد تطبيق الصورة األردنية )مقياس تقدير إلى دال

( طفال 30طيف التوحد(  والصورة المعربة من )قائمة تقدير السلوك التوحدي( على )
ومن ثم حساب معامل االرتباط بين األداء   ،من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد

(. وكذلك حساب معامل 0,645) على المقياسين حيث بلغ معامل االرتباط بينهما
ضطراب طيف التوحد ( والصورة المعربة من ااالرتباط بين األداء على )مقياس تقدير 

( على  2008عام ) (AL-Jabery)( التي طورها ،  )مقياس جليام لتقدير التوحد
(، وتم 0,60( طفال حيث بلغ معامل االرتباط بين أداء األطفال على المقياسين ) 30)

أسلوب التحليل العاملي على عينة   باتباعإلى دالالت صدق البناء للمقياس   التوصل
( حيث وجد أن هناك  358الدراسة من األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ) ن = 

( من التباين بين فقرات المقياس. وتوفر % 35,231)  نسبتهثالثة عوامل تفسر ما 
األطفال ذوي   :ر الحالة التصنيفيةللمقياس أيضا دالالت الصدق التميزي حسب متغي

وذلك  ، اضطراب طيف التوحد , واألطفال ذوي اإلعاقة العقلية ، واألطفال العاديين
عن طريق استخدام تحليل التباين األحادي  بدالالت اختالف المتوسطات الحسابية 
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الله واالنحرافات المعيارية للدرجات الخام، حيث أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات د
إحصائية على كل مجال من مجاالت المقياس وعلى الدرجة الكلية تعزى لمتغير 

إلى  وجود    ةالحالة التصنيفية، كما أشارت نتائج اختبار شيفية  للمقارنات  البعدي
 فروق  ذات  داللة  إحصائية بين كل حالتين من الحاالت التصنيفية الثالث.     

  Goldstein)ألمريكية أجرى جولدستين ونيجليري )وفي الواليات المتحدة ا       

and Naglieri 2009)    , ضطراب ادراسة هدفت إلى بناء وتقنين مقاييس تقدير
هذه  المقاييس من المقاييس  وتعدطيف التوحد في الواليات المتحدة األمريكية . 

 ، ( 18 - 2الحديثة والشاملة ألطياف التوحد والتي تغطي المدى العمري من ) 
 وقد ،طفال 2056أيضا من كبر حجم عينة التقنين البالغ عددها  وتكتسب أهميتها

 ،والتباين العرقي واللغوي والعمري ، راعى الباحث في اختيار العينة التوزيع الجغرافي
ضطراب اوالجنس لمجتمع التوحد في الواليات المتحدة األمريكية , تقسم مقاييس تقدير 

( 5- 2قسمين: األول يغطي الفئة العمرية )إلى  غير العمري طيف التوحد  تبعا للمت
( وقسم كل واحد منهما إلى قسمين ,  18 -6والثاني للفئة العمرية من )  ، سنوات

والثاني مقياس تقدير  ، ضطراب طيف التوحد تقديرات المعلمينااألول مقياس تقدير 
مختصرة عن كل نموذج  ضطراب طيف التوحد تقديرات اآلباء , باإلضافة إلى صورةا
 . 

تم تقدير ثبات االختبار بعدة طرق منها االتساق الداخلي حيث حسب الثبات   
  (77.وتراوحت درجات تقديرات المعلمين لفروع المقياس ما بين  ،بطريقة كرويناخ ألفا

عادة االختبار .(97 - وكانت درجة   ، وتم حساب الثبات عن طريق االختبار وا 
( ,كما تم تقدير ثبات المقيمين ألبعاد   78. -  92.س الفرعية من  )الثبات للمقايي

وأشارت نتائج التحليل اإلحصائي إلى أن فروع المقياس المختلفة  ، المقياس المختلفة
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( لقد تم    73.- 92.تتمتع بدرجات ثبات ذات داللة إحصائية جيدة تراوحت ما بين )
صدق  بتقدير ASRSالتوحد طيف  اضطراب التحقق من صدق مقاييس تقدير

 بتقديرفقد تم حساب الصدق المحكي  ،المحتوى وصدق البناء والصدق المرتبط بمحك
ضطراب طيف التوحد اومقاييس تقدير   GARSمعامل االرتباط بين مقياس جليام 

ASRS ، لنماذج المقياس األربعة .( (  83 . - 70 تراوحت معامالت االرتباط ما بين
االرتباط بين مقياس جليام  لتقدير اضطراب اسبيرجر)  معامل حسب. كما 
GADS)،  الصدق المحكي ما بين مقياس حسب وCARS  و ASRS  وتراوحت

فر للمقياس صدق البناء ا( . كما تو  40. –60.   قيم معامل االرتباط المقدرة ما بين )
ل الذي باستخدام التحليل العاملي من خالل تقدير االرتباط بين كل فقرة والمجا

وضعت به . وكذلك حساب القدرة التميزية لكل فقرة. كما تم التحقق من صدق 
المحتوى للمقياس من خالل  اعتماد الباحثين في إعداد فقرات المقياس على محكات 

بناء  ا إنإذ ، (DSM – IV , V  and ICD)  10تشخيص التوحد الواردة في 
التفاعل  :الطفل التوحدي مثل يعانيهاالفقرات مشتق من مجاالت الضعف التي 

 .والتواصل، والسلوك النمطي ، االجتماعي
( دراسة هدفت إلى تطوير صورة أردنية من Al Jabery ,2008أجرى الجابري )     

تكونت عينة  .(Gilliam  Autism Rating Scale, GARS _ 2 (  مقياس
 50و  ، ل توحدطف 50( مقسمين إلى 13 - 2طفل للفئة العمرية) 100الدراسة من 

من ذوي اإلعاقة العقلية , وقد تم التحقق من الخصائص السيكومترية للصورة  الطف
المعربة من المقياس بطرق متنوعة  مثل التحقق من مدى المطابقة بين الصورة 

والمقياس بصورته األصلية من خالل قيام أكثر من مترجم بترجمة المقياس  مةالمترج
ن الصورة المترجمة أمما يعني ،  100%ين المترجمين حيث بلغت نسبة االتفاق ب

كما تم التحقق  .وكذلك صدق المحتوى وصدق البناء  ،تطابق تماما الصورة األصلية
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وقد تم التحقق من الصدق  ، من ثبات االختبار ممثال بثبات االتساق الداخلي
 _GARS( و )ABCقيمة معامل االرتباط بين مقياس )  بحسابالتالزمي للِمقياس 

استخدام بداللة إحصائية , وقد تم التحقق من صدق البناء  ا( حيث كان االرتباط ذ2
ذوي اضطراب  لمعرفة داللة االختالف في متوسطات أداء األطفال T.TESTاختبار 

و ذوي اإلعاقة العقلية على فقرات المقياس حيث أظهرت نتائج االختبار  طيف التوحد
ذوي اضطراب  ما يعني قدرة على التمييز بين األطفالوجود فرق ذي داللة إحصائية م

العقلية , وقد تم التحقق من ثبات االختبار باستخدام  اإلعاقةوذوي  طيف التوحد
وقد أظهرت   .طريقة االتساق الداخلي  ممثلة بطريقة كرونباخ الفا والتجزئة النصفية

استخدام الصورة المعربة  النتائج تمتع المقياس بدالالت ثبات عالية, مما يعني قابلية
      .شخيص اضطرابات التوحد في األردنمن مقياس جليام في ت

( دراسة هدفت إلى تطوير صورة أردنية من قائمة 2008هارون, كما أجرت )      
والتوصل إلى دالالت صدق وثبات القائمة في (, ATECتقييم السلوك التوحدي )

( فقرة موزعة على أربعة أبعاد هي: 77صورتها األردنية, وتكونت القائمة من )
المهارات و المهارات الحسية والمعرفية, و المهارات االجتماعية, و المهارات اللغوية, 

( مفحوصا 190السلوكية والصحية, وتم تطبيق القائمة على عينة الدراسة المكونة من )
م حسب اختيرت بشكل قصدي من مراكز التوحد ومراكز التربية الخاصة, وتم توزيعه

( 60معاقين عقليا )و ( مفحوصا, 60: عاديين ) إلىمتغير الحالة العقلية والفئة العمرية 
 10 -8,  7-5:) اآلتية( مفحوصا ضمن الفئات العمرية 70و توحديين ) ، مفحوصا

 اتفاقفرت للمقياس دالالت صدق المحتوى حيث بلغت نسبة اوتو  . (11-13, 
( فيما يتعلق بمدى %98وبلغت ) ،غة اللغوية( فيما يتعلق بالصيا%85المحكمين )

فرت دالالت عن الصدق التمييزي للقائمة بقدرتها على اارتباط الفقرة بالبعد, كما تو 
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التمييز بين فئات الحالة العقلية, وذلك من خالل تحليل البيانات الناتجة عن تطبيق 
الحالة و متغيري ( ل3χ 3( باستخدام أسلوب تحليل التباين الثنائي)180المقياس )ن=

أشارت النتائج  . ضمن كل متغير ةوالفئة العمرية, وبحساب المستويات الثالث ،العقلية
داء على كل بعد من ألفي ا(α=0.05حصائيا عند مستوى )إلى وجود فروق دالة إ
لى متغير الحالة العقلية بمستوياتها إبعاد األربعة وللمقياس ككل, والتي تعزى ألا

حصائيا تعزى لمتغير الفئة العمرية, كما إلى وجود فروق دالة إالنتائج  , ولم تشرةالثالث
معامالت االرتباط بين  بحساب( وذلك 40فرت دالالت عن الصدق التالزمي )ن=اتو 

األداء على  و( ATECاألداء على الصورة األردنية من قائمة تقييم السلوك التوحدي )
(, حيث بلغ معامل االرتباط على ABCمن قائمة السلوك التوحدي ) األردنيةالصورة 

فرت دالالت عن ثبات القائمة بحساب الثبات بالطريقة ا( كما تو 0,74الدرجة الكلية )
وتراوحت  ، (0,91وبلغ معامل االرتباط على الدرجة الكلية ) ، (180النصفية)ن=

ت فرت دالالاكما تو  .(0,94 – 0,88معامالت االرتباط على األبعاد األربعة ما بين )
( إذ بلغ معامل 180ثبات بطريقة االتساق الداخلي من خالل معادلة الفا كرونباخ )ن=

بعاد ما ألبينما تراوحت معامالت االرتباط على ا ، (0,98االرتباط على الدرجة الكلية)
( حيث 30كما تم حساب الثبات بطريقة اتفاق المقيمين )ن= . (0,96 – 0,88بين )

رتباط على الوتراوحت معامالت ا ، (0,96لدرجة الكلية )بلغ معامل االرتباط على ا
 . ((α=0.05 وجميعها دالة عند مستوى ،(0,94-0,89ما بين) األبعاد

 

 (David , Krug. Joel , Arick, Almond,2008)خرون آوأجرى ديفد و      
( حيث ABC-3دراسة هدفت إلى تقنين قائمة السلوك التوحدي اإلصدار الثالث )

تكون اإلجابة  ، ( سنة13,11 – 2( فقرة للفئة العمرية من )47ائمة من )تكونت الق
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( فردا من األطفال المشخصين 342وتكونت عينة الدراسة من ) ، بـ  ) نعم, ال( عنها
وقد راعى الباحث في اختيار العينة التباين العرقي والجغرافي  .باضطراب التوحد
-DSM-IV)س على المعايير الواردة في )واعتمد في بناء المقيا  ،للمجتمع األمريكي

TR-2000) ( سنة وحتى تاريخ 40والدراسات التي أجريت على فئة التوحد منذ )
فرت للمقياس دالالت عن الصدق التالزمي من خالل إيجاد اوتو   .إجراء الدراسة

وكان  ، (GARS-2معامل االرتباط بين األداء على المقياس واألداء على مقياس )
( كان معامل االرتباط يتراوح من PEP-3وعلى مقياس ) ، (64.معامل االرتباط )

وكان معامل  ،ألفاكرونباخ  ةفرت للمقياس دالالت ثبات بطريقاكما تو  . (67. - 41.)
 .(99.( وبطريقة اإلعادة وكان معامل الثبات )88.الثبات )

 

 :الطريقة واإلجراءات

 منهجية البحث

   .في هذه الدراسة التحليلي ن المنهج الوصفياستخدم الباحثا

 مجتمع الدراسة

يمثل مجتمع الدراسة جميع الطلبة المشخصين باضطرابات طيف  التو حد من       
( سنوات الملتحقين بمراكز التربية الخاصة و الموجودين في منازلهم   5 – 2سن )

الباحثان على  حصلبي. وقد والجنو  ، واألوسط ،الشمالي : في أقاليم المملكة الثالثة
التي تقدم الخدمة  الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة الغوث الدولية قوائم للمراكز

لألطفال ذوي اضطراب طيف التوحد في أقاليم المملكة الثالثة من المجلس األعلى 
وتمكن الباحثان من  . ( مركزا58) هاوالتي يبلغ عدد ، المعاقين شخاصأللشؤون ا
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وتبين أن عدد األطفال ذوي اضطراب  ، من هذه المراكز مركزاً  (41ب ) االتصال
 ( عاما.18 – 2( طفل للفئة العمرية )1100) بـــــطيف التوحد لدى تلك المراكز يقدر 

( طفاًل من ذوي اضطراب طيف  50)، منهم  ال( طف150تكونت عينة الدراسة من )
(  50و) إربد التربية الخاصة  في مدينةمن مراكز  عشوائيةالتوحد تم اختيارهم بطريقه 

تم  ، ( طفال من األطفال العاديين 50و)ذوي اإلعاقة العقلية، طفال من األطفال 
 .إربدطفال المنتشرة في مدينة األاختيارهم من رياض 

 أداة الدراسة

في  وبالنسق نفسهضطراب طيف التوحد في صورته األصلية ايتكون مقياس تقدير  
 ة المعربة من ثالثة أجزاء رئيسة هي:صورته األردني

ضطراب طيف التوحد الذي يقيس القصور لدى األطفال االجزء األول : مقياس تقدير  
 ذوي اضطراب طيف التوحد في مجالين هما :

 .فقرة 39مجال التواصل والتفاعل االجتماعي  : 

 .فقرة 23مجال السلوكيات غير العادية :  

المستند إلى محكات تشخيص اضطراب طيف التوحد وهو المقياس  :الجزء الثاني
 فقرة. 35و يتكون من  ، الواردة في الدليل اإلحصائي والتشخيصي الرابع

ويتكون من ثمانية  ، الجزء الثالث : وهو المقياس المستند إلى تحديد الدعم العالجي
 مجاالت يوضحها 

 

 (1الجدول رقم )
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الجزء الثالث المرتبط بتحديد الدعم  (: المجاالت التي يتكون منها1) رقم  جدول
 العالجي

 فقرات  9 مجال التفاعل االجتماعي مع الكبار -

 فقرة 5  مجال التفاعل االنفعالي واالجتماعي المتبادل -

 فقرات 6 مجال اللغة غير العادية  -

 فقرات  6 مجال النمطية  -

 فقرات  8 مجال التصلب في السلوك ) الرتابة ( -

 فقرات  6 الحساسية الحسيةمجال  -

 فقرات 10 مجال االنتباه والتنظيم الذاتي -

ولما كانت غالبية فقرات المقياس تكرر في المجاالت الفرعية للمجالين الرئيسين      
( من المقياس   ( 31ن الفقرة رقم إسبيل المثال  ف فعلى ، التي يتضمنها المقياس

تتكرر في   ،ل التواصل و التفاعل االجتماعيوالتي تقيس اللعب مع اآلخرين في مجا
 فإنلذا , الجزء الثاني وفي الجزء الثالث ضمن مجال التفاعل االجتماعي مع الرفاق

 فقرة . 70العدد الفعلي للفقرات هو

 استخدامات المقياس 

الذين يشتبه بإصابتهم باضطراب طيف  لألطفاليستخدم المقياس كأداة تشخيص  .1
 التوحد  .
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حديد برامج التدخل المناسبة وتقييم فاعلية برامج التدخل خالل تطبيقها يستخدم لت .2
 وبعد االنتهاء من تطبيقها .

السيما أن مجاالت المقياس تم تطويرها و  ،يستخدم المقياس كأداة تساعد الباحثين .3
بعناية لتقيس مدى واسع ومتنوع من طيف السلوكيات المتصلة  باضطرابات 

 طيف التوحد .

 

 في صورته األصلية:وتصحيحه  طبيق المقياسإجراءات ت
 

 

 يطبق المقياس على الطفل من قبل المعلم أو مقدم الخدمة للطفل ممن تعامل -1
 أكثر من شهر. معه

البدائل  إنتتدرج اإلجابة على الفقرات وفق نموذج ليكارت الخماسي حيث    -2
 هي : أبدًا ، نادرًا ، أحيانًا ، متكرر ، كثير التكرار .

عد تطبيق االختبار تحدد عالمة الطفل على كل مجال من مجاالت ب -3
 المقياس.

من  ( منخفض ، بسيط ، متوسط ، شديد ، شديد جداً )تصنف درجة التوحد  -4
 خالل مقارنة أداء الطفل على االختبار مع الدرجة التائية والرتب المئينية .

 : األصليةإجراءات تفسير درجات المقياس في صورته 

 ، ع العالمات الخام لكل مقياس فرعي( . وتجم4 -0من ) ةتراوح عالمة كل فقر ت    
ويفسر أداء الطفل من خالل مقابلة الدرجة الخام للطفل مع الدرجات التائية والرتب 

 – 70فالدرجات التائية من ) ، المئينية المشتقة من أداء عينة التقنين على المقياس
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تشير إلى درجة عالية جدا من التوحد .أما  (99- 98( والرتب المئينية من )86
( فتشير إلى درجة 97- 93( والرتب المئينية من )69 – 65الدرجات التائية من )

( والرتب المئينية 64 – 60عالية من التوحد . في حين تشير الدرجات التائية من )
 الدرجات التائية من أما ( إلى درجة متوسطة الشدة من التوحد .92 – 84من )

فتشير إلى درجة بسيطة من التوحد.  ( 83 -16( والرتب المئينيه من ) 59 -40)
 منخفضة من التوحد إلى درجةتشير فوما دون ذلك من درجات تائية ورتب مئينية 

Goldstein & ( Naglieri,  2009).  

 إجراءات تعريب تقنين المقياس من صورته األصلية إلى صورته األردنية:
 Multi – Healthحقوق الطبع و النشر في مركز )تمت مراسلة قسم  -1

System في الواليات المتحدة األمريكية بهدف الحصول على موافقة المركز )
 على تقنين صورة من المقياس على البيئة األردنية.

  بعد تأكد المركز أن البحث سوف يستخدم بهدف الدراسة والبحث أرسل الموافقة -2
 .تفويضنسخة من ال  مرفق ،ياسعلى استخدام المق أي التفويض

أجريت بعض التعديالت ثم  ، المقياس للغة العربية في صورته األولية  ترجم -3
 نموذج للتحكيم .  إعدادوتم  ، المناسبة عليه

وسالمة البناء اللغوي للفقرات لدى  ، تم تحكيم الفقرات من حيث سالمة الترجمة -4
وجامعة العلوم  ، امعة األردنيةمحكمين من أساتذة التربية الخاصة في الج ةعشر 

 ومعلمي التربية الخاصة. ،والمترجمين ، اإلسالمية

تعديالت في الترجمة والصياغة على بعض إجراء على طلب المحكمين   تم -5
نجليزية )الترجمة إل، ثم ُترجمت الصورة العربية من المقياس للغة االفقرات 
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 ، ترجمة لدى ثالثة مترجمينو بعد االنتهاء من الترجمة ُحكمت ال ، العكسية(
ثم أرسل الباحثان النسخة المترجمة والنسخة العربية لقسم حقوق الترجمة في 

وتمت موافقة  ،( بناء على اتفاق مسبقMulti – Health Systemمركز )
 المركز على الترجمة .

من عينة  استثناؤهمتم  ( طفالً 25ُطبق المقياس على عينة استطالعية من ) -6
 أثناء في الصعوبات التي قد يواجهها المعلمون تعرفصلية بهدف الدراسة األ

وقد تم توضيح طريقة تطبيق المقياس للمعلمين  ، عملية التطبيق بهدف تالفيها
الذين كانوا يطبقون المقياس على األطفال حيث كان الباحثان يجتمعان بهم في 

ا من تعبئة حد األطفال بدءأكل مركز ويقومان بتطبيق نسخة تجريبية على 
حد المعلمين أثم يقوم  ، جميع الفقرات عنالمعلومات الشخصية وحتى اإلجابة 

استفسارات  المعلمين قام  عنوبعد االنتهاء من اإلجابة  ، بتطبيق نسخة أخرى
الباحثان بتوزيع عدد من النسخ تتناسب مع عدد األطفال الذين  يقعون ضمن 

   في كل مركز. سنوات (5-2المدى العمري )

 

 :األساليب اإلحصائية

 حصائية اآلتية:إلاستخدم الباحثان المعالجات ا

 معامل االرتباط بيرسون.     

 تحليل التباين األحادي.  

 ة.اختبار شيفه للمقارنات البعدي  
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 يالتحليل العامل.                         

   ألفا.كرونباخ 

  

 نتائج الدراسة:

ما دالالت صدق الصورة األردنية المقننة من النتائج المتعلقة بالسؤال األول: 
( في تشخيص اضطراب التوحد  ASRSضطراب طيف التوحد )امقاييس تقدير 

معبرا عنها بصدق المحتوى, والصدق التالزمي مع مقياس قائمة السلوك التوحدي ) 
ABC Autism Behavior Checklist, )بالصدق  ه، وصدق البناء معبرا عن

 تباط الفقرة المصححة والتحليل العاملي؟ التميزي ومعامل ار 

 :اآلتيتم التحقق من صدق المقياس، على النحو 

 (:Content Validityالتحقق من دالالت صدق المحتوى ) -1
من ذوي االختصاص في الجامعات  عشرة محكمينعرض المقياس على  

األردنية وفي مراكز التربية الخاصة، للتحقق من سالمة الترجمة والبناء 
فقرات المقياس  مالءمة فيللغوي للفقرات، حيث طلب منهم  إبداء آرائهم ا

نتمائها للمجاالت التي أدرجت تحتها، ومدى سالمة اوشموليتها ومناسبتها و 
 الصياغة اللغوية، وأية تعديالت يرونها مناسبة، وقد تم األخذ بمالحظاتهم.

رجمة المقياس لى الجهود التي بذلت في تإويمكن أن يرجع السبب في ذلك 
على انتقاء المفردات  واإلصرارلى اللغة العربية، إنجليزية إلمن اللغة ا
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جنبية، وتعمل على استيفاء المعنى ألالمصطلحات التي تكافئ الصياغة ا
 المراد لها، لتحقق الفهم المطلوب منها.

 Multi – Healthوهذا يفسر سبب موافقة قسم حقوق الترجمة في مركز )

Systemعتمادها. الى اللغة العربية و إالنسخة المترجمة  ( على 

 (: Concurrent Validityالصدق التالزمي )  -2

( على ABC (مع مقياس قائمة تقدير السلوك التوحدي  (ASRS)مقياس  طبق
(  5 - 2من عمر ) ذوي اضطراب طيف التوحد( طفاًل من األطفال  50)

ن الدرجة على مجاالت سنوات حيث تم تقدير معامل االرتباط  بيرسون بي
 (.2المقياسين والدرجة الكلية، حيث كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول )

(: معامالت ارتباط بيرسون بين التقديرات على مجاالت مقياس 2جدول )
(ASRS)  والمقياس ككل والتقديرات على مجاالت قائمة تقدير السلوك التوحدي) 

ABC والمقياس ككل ) 

 (ASRS) مجاالت مقياس
 (ABC (مجاالت قائمة 

 اإلحصائي

التواصل 
والتفاعل 
 االجتماعي

السلوكات غير 
 العادية

مقياس 
(ASRSككل ) 

 العالقات االجتماعية
 629. 596. 547. معامل االرتباط

 *000. *000. *000. الداللة اإلحصائية

 السلوكات التوحدية
 540. 594. 506. معامل االرتباط

 *000. *000. *000. ئيةالداللة اإلحصا

 (ABC (قائمة تقدير السلوك التوحدي 
 621. 544. 590. معامل االرتباط

 *000. *000. *000. الداللة اإلحصائية
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 (α ≤ 0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

( أن هناك عالقة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية عند مستوى 2يبين الجدول )
والمقياس ككل،  (ASRS)( بين التقديرات على مجاالت مقياس α ≤ 0.05)الداللة 

( والمقياس ككل، وهذا ABC (والتقديرات على مجاالت قائمة تقدير السلوك التوحدي 
 يدل على صدق تالزمي للمقياس.

 (:Constructive validityالصدق البنائي )  -3

 تم التوصل إلى هذا النوع من الصدق بالطرق اآلتية: 

 ا( لصدق التمييزيDiscriminative Validity :)المقياس على ثالث  طبق
ذوي  من مجموعات من األطفال، وهم: )أطفال تم تشخيصهم على أنهم

ذوي  من ، وأطفال تم تشخيصهمعاديوناضطراب طيف التوحد، وأطفال 
اإلعاقة العقلية( على األبعاد المكونة للمقياس لفحص قدرة المقياس على 

ين الحاالت التصنيفية الثالث، وتم حساب المتوسطات الحسابية التمييز ب
والمقياس  (ASRS)واالنحرافات المعيارية للتقديرات على مجاالت مقياس 

ككل حسب متغير فئة األطفال، حيث كانت النتائج كما هي في الجدول رقم 
(3.) 

مجاالت  (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للتقديرات على3جدول )
 والمقياس ككل تبعًا الختالف متغير الفئة  (ASRS)مقياس 

 العدد فئات األطفال المجال
 المتوسط
 الحسابي*

 االنحراف
 المعياري

ذوي اضطراب طيف  من أطفال التواصل والتفاعل االجتماعي
 التوحد

10 3.15 .750 
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 605. 1.22 10 عاديونأطفال 

 ذوي اإلعاقة العقلية من أطفال
 

10 3.79 .800 

 السلوكات غير العادية
ذوي اضطراب طيف  من أطفال

 التوحد

10 3.21 .776 

 709. 1.18 10 عاديونأطفال 

 ذوي اإلعاقة العقلية من أطفال
 

10 3.84 .770 

 ( ككلASRSمقياس )
ذوي اضطراب طيف  من أطفال

 التوحد

10 3.17 .435 

 447. 1.21 10 عاديونأطفال 

 اإلعاقة العقليةذوي  من  أطفال
 

10 3.81 .392 

 ( 4الدرجة العظمى من.) 

على  التقديرات( أن هناك فروقًا ظاهرية بين متوسطات 3يبين الجدول )
والمقياس ككل حسب متغير فئة األطفال، ولتحديد  (ASRS)مجاالت مقياس 

كما  اختبار تحليل التباين األحادي، استخدممستويات الداللة اإلحصائية لتلك الفروق، 
 (.4هو موضح في الجدول )

(: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي للفروق بين التقديرات على 4جدول )
 والمقياس ككل حسب متغير فئة األطفال (ASRS)مجاالت مقياس 

 مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف

مستوى 
الداللة 
 اإلحصائية

ل التواص
والتفاعل 
 االجتماعي

 19.273 2 38.546 بين المجموعات
5.086 0.002* 

 3.790 27 102.323 داخل المجموعات

  29 140.869 الكلي

 *0.002 5.607 19.222 2 38.443 بين المجموعاتالسلوكات غير 
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 3.428 27 92.556 داخل المجموعات العادية

  29 130.999 الكلي

مقياس 
(ASRS )

 لكك

 19.891 2 39.781 بين المجموعات
7.013 0.001* 

 2.836 27 76.583 داخل المجموعات

  29 116.364 الكلي

 (α ≤ 0.05* ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
( أنه توجد فروق دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 4يبين الجدول رقم )

 (ASRS)على مجاالت مقياس  التقديرات ( بين متوسطاتα≤0.05اإلحصائية )
والمقياس ككل تعزى لمتغير فئة األطفال، عند جميع المجاالت. ولتحديد مصادر تلك 

 (.5( كما هو موضح في جدول رقم ) Scheffeالفروق تم استخدام اختبار شيفيه )
 التقديرات( للفروق بين متوسطات  Scheffe(: نتائج اختبار شيفيه )5جدول )
 والمقياس ككل تعزى لمتغير فئة األطفال  (ASRS)االت مقياس على مج

 فئة األطفال ضطراب طيف التوحدا عاديونأطفال  اإلعاقة العقلية
 المجال

  المتوسط الحسابي 3.15 1.22 3.79

التواصل والتفاعل  إضطراب طيف التوحد 3.15  *1.93 *0.64
 عاديونأطفال  1.22   *2.57 االجتماعي

 المجال فئة األطفال المتوسط الحسابي 3.21 1.18 3.84

 ضطراب طيف التوحدا 3.21  *2.03 *0.63
 السلوكات غير العادية

 عاديونأطفال  1.18   *2.66

 المجال فئة األطفال المتوسط الحسابي 3.17 1.21 3.81

 ضطراب طيف التوحدا 3.17  *1.96 *0.64
 ( ككلASRSمقياس )

 ديونعاأطفال  1.21   *2.60

 ( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللةα ≤ 0.05) 
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( أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية بين متوسط التقديرات 5يبين الجدول )
لألطفال )فئة العاديين( من جهة، ومتوسط التقديرات لألطفال )فئة ذوي اضطراب 

لمتغير الفئة، ذوي اإلعاقة العقلية( من جهة ثانية، تعزى  من طيف التوحد، أطفال
وذلك لصالح تقديرات )فئة العاديين( عند جميع المجاالت، كما كانت هناك فروق بين 
متوسط التقديرات لألطفال )فئة ذوي اضطراب طيف التوحد( من جهة، ومتوسط 

ذوي اإلعاقة العقلية( من جهة ثانية، تعزى لمتغير الفئة، وذلك  لألطفال التقديرات )
 وي اضطراب طيف التوحد( عند جميع المجاالت.لصالح تقديرات )فئة ذ

 في فرزلى قدرة المقياس من خالل فقرات مجاالته إويعزو الباحثان ذلك 
األطفال العاديين عن األطفال ذوي اضطراب طيف التوحد أو أطفال ذوي اإلعاقة 

 العقلية.
 حساب العالقة االرتباطية بين الدرجة على الفقرة مع درجة البعد الذي تنتمي 

 إليه الفقرة  والدرجة الكلية:

للتحقق من قدرة المقياس البنائية، تم حساب معامالت ارتباط بيرسون  بين 
الدرجة على الفقرة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه الفقرة  والدرجة الكلية بعد 
تطبيقه على عينة الدراسة، حيث كانت النتائج كما هي موضحة في الجدول 

(6) 

الت ارتباط بيرسون  بين الدرجة على الفقرة مع درجة (: معام6جدول )
 البعد الذي تنتمي إليه الفقرة  والدرجة الكلية بعد تطبيقه على عينة الدراسة
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 فقرات مجال التواصل والتفاعل االجتماعي
 درجة األرتباط مع

 فقرات مجال السلوكات غير العادية
 درجة األرتباط مع

رقم 
 الفقرة

 المجال
الدرجة 

 يةالكل

رقم 
 الفقرة

 المجال
الدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

 المجال
الدرجة 
 الكلية

رقم 
 الفقرة

 المجال
الدرجة 
 الكلية

1 .58 0.49 32 0.68 .49 2 0.54 .51 42 0.67 .42 
3 0.67 .59 33 0.49 .45 6 0.62 .62 45 0.68 .49 
4 0.63 .57 35 0.56 .46 8 0.64 .55 46 70.6  .64 
5 .60 0.58 36 .650  .51 9 0.58 .53 47 .61 0.57 

7 0.55 .51 37 0.57 .55 10 0.66 .55 48 .62 0.52 
13 0.61 .53 38 0.59 .52 11 0.73 .51 53 .63 0.49 
14 .59 0.47 40 0.62 .49 12 0.68 .57 56 0.59 .55 
15 .55 0.54 43 0.58 .56 20 0.63 .54 58 60.6  .62 

16 0.63 .54 44 0.71 .52 23 53.0  .55 59 0.64 .52 

17 0.72 .65 49 0.67 .48 26 0.59 .53 60 .62 0.53 
18 .53 0.50 51 0.56 .54 27 0.55 .52 64 0.76 .56 

19 .63 0.59 52 0.66 .63 31 0.60 .54 65 0.67 .48 
21 .65 0.62 54 0.58 .57 34 0.55 .51 66 0.66 .61 
22 .59 0.55 55 0.69 .54 39 0.43 .55 68 .690  .61 

24 .51 43.0  57 0.58 .57 41 0.61 .55 69 .68 0.46 

25 .64 0.54 61 0.57 .50  70 0.57 .50 
28 .64 0.47 62 0.60 .52 

 29 .69 0.51 63 68.0  .63 

30 .61 0.53 67 .60 0.69 

 
( وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 6يبين الجدول )

(α ≤ 0.05بين )   الدرجة على الفقرة مع درجة البعد الذي تنتمي إليه الفقرة
 والدرجة الكلية بعد تطبيقه على عينة الدراسة.
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لى طبيعة الفقرات التي ترتبط وتقيس جزيئيات المجال إويمكن أن يعزى ذلك 
 تلك الفقرات المكونات األساسية للمجال الذي أدرجت ضمنه. وتعدبدقة كبيرة، 

 
ما دالالت ثبات الصورة األردنية المقننة من لمتعلقة بالسؤال الثاني: النتائج ا 

( في تشخيص اضطراب التوحد  ASRSضطراب طيف التوحد )امقاييس تقدير 
وثبات االتساق الداخلي باستخدام  ، معبرا عنها بثبات المقيمين، وثبات اإلعادة

 لفا وثبات التجزئة النصفية؟أمعادلة كرنباخ 
 ن ثبات المقياس بالطرق اآلتية:تم التحقق م 

 طريقة االتساق الداخلي: .1
 تم التحقق من ثبات فقرات المقياس بطريقة االتساق الداخلي من خالل:

 ( طريقة كرونباخ ألفاCronbach Alpha :) 
في المراكز، وتم حساب قيم معامالت الثبات المقياس على أفراد العينة  طبق

 (.7كما هي موضحة في الجدول ) حسب طريقة كرونباخ ألفا، حيث كانت
 

(: معامالت الثبات حسب طريقة كرونباخ ألفا لفقرات المقياس بعد تطبيقه 7جدول )
 على عينة الدراسة

 فقرات مجال السلوكات غير العادية فقرات مجال التواصل والتفاعل االجتماعي

 رقم الفقرة
معامل 
 الثبات

رقم 
 الفقرة

 معامل الثبات
رقم 
 الفقرة

 معامل
 الثبات

 معامل الثبات رقم الفقرة

1 .6402 32 .7602 2 .7941 42 .7306 

3 .6380 33 .7736 6 .7777 45 .7602 

4 6418. 35 .7849 8 .7742 46 .6815 
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5 6232. 36 .7431 9 .7515 47 .6862 

7 6595. 37 .8164 10 .7422 48 .7422 

13 6321. 38 .7948 11 .7374 53 .7303 

14 6132. 40 .7383 12 .7450 56 .7761 

15 6216. 43 .8101 20 .7357 58 .7313 

16 6299. 44 .8030 23 .7331 59 .7522 

17 6067. 49 .8162 26 .7466 60 .7012 

18 6190. 51 .7527 27 .7464 64 .6518 

19 6263. 52 .7460 31 .7577 65 .7137 

21 6217. 54 .7421 34 .7651 66 .6637 

22 6121. 55 .7607 39 .7850 68 .7476 

24 7070. 57 .7732 41 .8456 69 .6593 

25 7698. 61 .8805  70 .8235 

28 7456. 62 .8869 

 29 7268. 63 .8688 

30 7381. 67 .8373 

 
( أن قيم الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة 7يبين الجدول )

.(، فقد كانت أدنى 8869 –. 6067راوحت بين )كرونباخ ألفا لفقرات كل مجال، ت

( في مجال السلوكات غير العادية، وأعلى قيمة ثبات للفقرة 17قيمة ثبات للفقرة رقم )

 ، وهي قيم تدل على ثبات مناسب لفقرات المقياس.نفسه ( في المجال62رقم )
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 بروان  -التجزئة  النصفية  بعد تعديلها بمعادلة سبيرمان طريقة) halves  
  Split – ) 

في المراكز، وتم حساب قيم معامالت الثبات  المقياس على أفراد العينة  طبق
، حيث كانت بروان -بعد تعديلها بمعادلة سبيرمان حسب طريقة التجزئة النصفية
 (.8كما هي موضحة في الجدول )

(: معامالت الثبات حسب طريقة التجزئة النصفية بعد تعديلها بمعادلة 8جدول )
 بروان لفقرات المقياس بعد تطبيقه على عينة الدراسة -يرمانسب

 فقرات مجال السلوكات غير العادية فقرات مجال التواصل والتفاعل االجتماعي

 رقم الفقرة
معامل 
 الثبات

 رقم الفقرة
معامل 
 الثبات

 رقم الفقرة
معامل 
 الثبات

 رقم الفقرة
معامل 
 الثبات

1 .7154 32 .8692 2 .8423 42 7659. 

3 .7213 33 .8925 6 .7996 45 7154. 

4 7054. 35 .8907 8 .8254 46 7256. 

5 7601. 36 .8670 9 .7994 47 7338. 

7 8137. 37 .9268 10 .8627 48 7582. 

13 6895. 38 .8569 11 .8361 53 7337. 

14 7216. 40 .8648 12 .7958 56 7641. 

15 7332. 43 .8712 20 .8625 58 7750. 

16 7231. 44 .8739 23 .8688 59 7004. 

17 7226. 49 .8469 26 .8732 60 7219. 

18 6993. 51 .9025 27 .7966 64 6994. 

19 7321. 52 .8869 31 .8005 65 7326. 

21 7005. 54 .8955 34 .7994 66 7221. 
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22 7124. 55 .8764 39 .8034 68 7543. 

24 8122. 57 .8237 41 .8253 69 7692. 

25 7961. 61 .8551  70 8402. 

28 7511. 62 .8216 

 29 7725. 63 .8119 

30 7623. 67 .8100 

 
( أن قيم الثبات بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلة 8يبين الجدول )

بروان لفقرات كل مجال، تراوحت بين  -التجزئة النصفية بعد تعديلها بمعادلة سبيرمان

( في مجال السلوكات 64فقد كانت أدنى قيمة ثبات للفقرة رقم ).(، 9268 –. 6994)

( في مجال التواصل والتفاعل 37غير العادية، وأعلى قيمة ثبات للفقرة رقم )

 االجتماعي، وهي قيم تدل على ثبات مناسب لفقرات المقياس.

 

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: إلى أي مدى تتطابق الصورة المعربة لمقياس 
 ؟ضطراب طيف التوحد مع النسخة األصلية للمقياساقدير ت

ضطراب طيف اللتحقق من مدى مطابقة الصورة المعربة لمقياس تقدير 

تكرارات أفراد العينة التوحد مع النسخة األصلية للمقياس، قام الباحثان بحساب 
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 الرئيسة وقيم قدراتهم مقدرة باللوجيت، عند كل عالمة خام لكل مجال، حيث كانت

 (. 9كما هي موضحة في الجدول رقم )

(: تكرارات أفراد العينة الرئيسة وقيم قدراتهم مقدرة باللوجيت عند كل 9الجدول )

 عالمة خام لكل مجال من مجاالت المقياس 

 مجال السلوكات غير العادية مجال التواصل والتفاعل االجتماعي

 تكرار األفراد الدرجة الخام
 قيم القدرة

θ 
 تكرار األفراد خامالدرجة ال

 قيم القدرة
θ 

4 55 2.141 4 68 2.341 

3.5 216 1.578 3.5 234 1.598 

3 53 1.105 3 31 1.226 

2.5 12 0.994 2.5 11 0.824 

2 9 -0.054  2 7 0.349- 

1.5 6 -0.869  1.5 4 0.691- 

1 5 -1.056  1 2 1.272- 

0.5 2 -1.344  0.5 1 1.899- 

0.00 0 -1.925  0.00 0 -2.105 

 358 المجموع 358 المجموع
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   2.105-( أن مدى قيم القدرة لفقرات المجاالت تراوحت بين )9يبين الجدول )

، السلوكات غير العادية ( في مجال0(، حيث كان أدناها للدرجة الخام )2.341و 

( فردًا غير 14، كما يبين أن هناك )نفسه ( في المجال4وأعالها للدرجة الخام )

خارج المدى الذي يمكن أن يقع ضمنه  المطابقةللنموذج، وتقع قيم  مطابقين

(، 1(، والرسوم البيانية في الشكل رقم )2.500لى +إ 0.05-حصائي المطابقة )إ

 تبين ذلك.

 مجال التواصل والتفاعل االجتماعي

 
 مجال السلوكات غير العادية

 (1شكل رقم )
 اني يمثل قيم القدرة لدرجات مجاالت المقياس الخام مقدرة باللوجيترسم بي

 



 2018،الثالث ،العددعشر التاسع إربد للبحوث والدراسات،المجلد   القدومي، د. مقابلة                      د.... تطوير صورة معربة

555 

 

ضطراب طيف ا على الكشف عن لى قدرة المقياسإويعزو الباحثان ذلك   

بالخصائص وتمتعه سنوات،   (5 – 2ألطفال من الفئة العمرية )التوحد ل

ذا المقياس السيكومترية المطابقة للنسخة األصلية،  حيث كانت القدرة التمييزية له

كما  ،ضطراب طيف التوحد( بين األطفال العاديين واألطفال ذوي ا96.09%)

 بينت ذلك التحليالت اإلحصائية.

 مناقشة النتائج:

ستخدام البأنه أداة سهلة وبسيطة   ASRSخالل استخدام المقياس  ظهر من

ل تحديث فقرات المقياس األصلي لتتوافق مع معايير الدليتم الوالدين ، كما 

 التشخيصي اإلحصائي لالضطرابات العقلية والسلوكية.

ليها الدراسة يمكن أن تساعد في توجيه القرارات إوالنتائج التي توصلت 

التشخيصية والتخطيط للعالج، وتقييم فعالية التدخل المبكرمع األطفال من خالل 

 والديهم.

 التوصيات والمقترحات:

 ثين في المستقبل:ومن التوصيات التي يمكن اقتراحها للباح
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  استخدام مقياس تشخيص طيف التوحد في ضوء اإلصدار الخامس للدليل

(   ، الصادر عن الجمعية DSM.Vالتشخيصي اإلحصائي  )      

األمريكية للطب النفسي، وتقنين صالحياته وموثوقيته على البيئة األردنية،  

 واستخراج دالالت عليه.

  ب طيف التوحد للفئات العمرية تطوير مقاييس أخرى لتشخيص اضطرا

األكبر، وذلك لضمان اإلفادة من التجديدات والتوجهات الحديثة في مجال 

قياس اضطراب طيف التوحد وتشخيصه   ، الذي ما زال يشكل مصدرا غنيا 

 للبحث والدراسة.
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درجة ممارسة طلبة المدارس الثانوية الحكومية في محافظة العاصمة 

 عمان لسلوك العنف الطالبي 

 من وجهة نظر مديري المدارس 
 1/4/2015تاريخ القبول:      4/8/2014تاريخ االستالم: 

           

 )*(   ةد. عونيه طالب أبو سنين
 

 

 الملخص

 
يبددي  ددي درعددتدسو درفي ل ددى  ددي هددت ا درتسد ددى تردد  ستددسا ع ددسلط درت ددا در ا

ستدسا ثفدس عسر دسدا  ترد  درتيصعى ععين عن لجهدى  ردس عدت سل درعدتدسوا هعدي هدت ا
درج و، لدرعؤهل درتلعي،  لدرخيبسة  ي د سجييبيسهما لرسحق ق درهتا سم د سختدم د سيبي ى 

( عت سًدا يب  ا در سيئج 87لزعا عل  ع  ى سهل ا عن ) –يبتت ت جيت صتقهي لفيبيسهي  –
ع سلط درت ا در ايبي هين عسل د ًي، هعدي يب  دا لجدلت  دسلق الدا تحردى تحصديئ ى  ثن

 ي عسر س درج و رصيرح دإل يث  ي عجيل درت ا ضت درعتلع ن،  لعجيل درت ا ضدت 
درعيب دد  درعتس ددي، لث ددج ح سلجددت  ددسلق تدرددى تحصدديئ ًي يبير  دديبى رعسر ددسدا درعؤهددل درتلعددي 

 : لدرخيبسةا لثلصا درتسد ى يبسلص يا ع هي
  سفت ل تلس دإلسشيت درسسيبلل  ي درعتدسو درفي ل ىا 
  درسسه ز عل  درسسيب ى دألخاق ى  ي درع يهج درعتس  ىا 

                                                 

  ث سيال عشيسك/هل ى درسسيب ى / جيعتى جسشا *()
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 الكلمات المفتاحية: العنف الطالبي، المدارس الثانوية، العنف في المدارس الثانوية. 

 
Abstract 

 
 

 

This study aimed at knowing students violence of 

secondary schools in Amman the Capital from principals' view 

point. It aimed also to know the effect of sex, educational 

qualifications and experience variables on their responses. For 

achieving this purpose a valid and reliable questionnaire was 

used and applied on a sample consisted of (87) principals. The 

results revealed that the students violence level showed to be 

medium (2.81). There were also a statistical significant 

differences in sex variable for the benefit of female principals, in 

areas of violence against teachers, violence against school 

building. There were no significant differences as to variables of 

educational qualifications and experience. The study has 

recommended the following:  

 The counseling role should be activated in the secondary 

schools.  

 Ethical education should be emphasized in the school 

curriculum. 

 

Keywords: students violence, secondary schools, violence in 

secondary schools. 
  

 

 مقدمة
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درت ددا رددديهسة عجسعت ددى خ  دددسة سضددسي يبدددتد يسهي  ددي ثععددديق درسددديس  ، تال لست  
  ّلعا )الهسهي  ي درقسآن درهس م ع ت درحت ث عن ديب ي آتم قييب ل لهييب ل يبقلرج ستير : 

(ا لدرت ددا  ددللك 30)درعيئددتة: آ ددى  (رددج  ف ددج قسددل ثخ ددج  قسلددج لثصدديبح عددن درخي ددس ن
عددن دأل ددسدت يبهددتا تخضدديا در ددسا د خددس عددن عددتلد ي،  صددتس عددن  ددست ثل عجعلعددى 

 س ق د سختدم قلة غ س عسهي ئى عن در يح ى دحجسعيع ى ثل دحقسصيت ى ثل در  ي  ى ثل 
جع تهددي عتددًي، ععددي  ددؤتل تردد  ثضددسدس  ف دد ى ثل ج ددع ى ثل عيت ددىا لد سشددس درت ددا  ددي 

 ددديا درعجسعتددديا  دددي درتقدددت درعيضدددي، لسزد دددت  دددي درتقدددت درحيضدددس، لس دددلل ترددد  درعؤ 
درسسيبل ى، لثخال  هدتت سحق دق غي يسهدي لثهدتد هي درسسيبل دى، لثهدتا درتسد ديا د سشديس درت دا 

(ا لجديتا درع ديتدة علد  2006 ي ثلسليبدي  دي درعؤ  ديا درسسيبل دى درفس  د ى )درسلد هدى، 
درع ددسلط درقددلعي رلددسخلل عددن درت ددا  ددي درعددتدسو ع ددتعي قدديم ثحددت در ليبددى يبقسددل ثحددت 

 ,Kennedyسو هدلحسدتل  دي درلح ديا درعسحدتة دألعس ه دى )عشس  يريبًي  ي تحدتط عدتد
(، لد سشددس درت ددا  ددي درجيعتدديا درتيرع ددى لدرجيعتدديا درتسيب ددى Kim, 2005؛ 2003

( حديحا درت دا  دي 2010لدرجيعتيا دألست  ى، لقت سصت درتلدي لعحي ردى لدرتدلدلتة )
لهددالد عؤشددس ( حيرددى، 28(  يبلرددا )2008-1996درجيعتدديا دألست  ددى خددال دألعددلدم )

خ  ددس الرددك ثن درجيعتدديا دألست  ددى هي دددا عفدديًح را ضدديبي  لدح ددسقسدس لدإل سيج دددى، لح 
 زدل درت ا  ي درجيعتيا درتيرع ى لدرتسيب ى لدألست  ى لدرعؤ  يا درسسيبل ى  سزد ت يب س قى 
سصيعت ى، لثجسط دريبيحفلن تسد يا عت تة ر ديبس ثغدلدس هدالل دررديهسة درخ  دسة رعحيلردى 

( ه ف دددى درسرلددددي علددد  درت ددددا Roark, 1987ل هدددي،  قددددت يبحفدددا تسد ددددى )درسرلدددي ع
 & Pezzدرجيعتي، لسيبتسهي تسد يا ثج يب ى عت تة حلل درت ا درجيعتي ع هي: تسد ى )

Pellotti, 1995؛  Santucci & Gable, 1998  ؛Miller, et al., 1999 ؛
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Flannaery & Kathleen, 2000 ؛Marcus, et al., 2000 ؛Wessler & 
Moss, 2001 ؛Adrienne, 2003 ؛Kaplowitz & Campo, 2004 ؛
Eptein, 2004 ؛Carr, 2005 ا هعي ثجس ا تسد يا عت دتة حدلل درت دا درجديعتي)

، 2005ت دددددعيع ل،  2003درجيبدددددلسل لآخدددددسلن،  1992 دددددي درتددددديرم درتسيبدددددي: )سزق، 
خعدددددش  2007درحلدعدددددتة،  2006عل عددددديا لدر دددددتلت،  2006حل،  2006 دددددل عين، 
؛ ح د ن 2008دريبتد  ى لآخدسلن،  2007ز يتدا،  2007درسلدجفى،  2007، لآخسلن

درتلعددي  2010؛ درصديب حي لدرسلدجفدى، 2010شدل حيا لعهددسلش،  2010لدرس ديعي، 
 (ا 2011درشل حيا،  2010لآخسلن، 
 

( ثن درت دددددا رددددديهسة خ  دددددسة سحعدددددل  دددددي   يسهدددددي درهدددددسل 2010لسثط يبدددددلعهسة )
 دددس عشدددسلا لغ دددس ع دددييبق رلقدددي لن، لعدددن شددد  ج لد دددسختدم درضدددر  لدرقدددلة د دددسختدعًي غ

ع رعددددى درصددددحى درتيرع ددددى  لعددددتاتسدتة  ددددست  عددددي ثل عجعلعددددى عددددن دأل ددددسدت،   دددديدرسدددد ف س 
(WHO( ددي سقس سهددي سقددم  )ثن درت ددا عشددهلى ث ي دد ى عددن عشددهاا درصددحى 4925 )

( عل دددلن ت  دددين  دددي درتددديرم يب ددديبي دألالط درعدددسسيب  يبددديرت ا، 2درتيعدددى تال  عدددلا  ددد ل ًي )
عددن درتددتت درهيب ددس عددن دأل ددسدت اللل درتيهدديا درتدئعددى )ع رعددى درصددحى درتيرع ددى،   ضدداً 
(ا لجيت  ي ر ين درتسي ثن درت ا هل درخدسق يبديألعس لقلدى درس دق يبدج ثل عل دج، 2002

 (ا لهلعى درت ا 1992لدرست  ا هل درستيب س ثل درللم لدرسليب   لدرسقس ع )ديبن ع رلس، 
Violence  ،عشدددسقى عدددن درهلعدددى درا( س   دددىViolare ) ، لهدددي ست دددي  دددؤالل ثل   سهدددك

يبعت دد    ددسختم درقددلة د ددسختدعًي غ ددس عشددسلا، لعس سددج عل ددلعى درجس عددى لدرتتدرددى يب  ددج: 
هي ا لدقت ى ثم عسسيب ى يبيرسهت دت لدرسدي ث"عفهلم عيم  ش س تر  هل ثشهيل در للك  لدت 

 :Sanford, 1983 سسسدي عل هددي سح دد م لسددتع س درعله ددى ثل ترحدديق دألالط يبدديرفست" )
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( يب  ج: "هي ى درسصس يا درسي سصدتس عدن  دست ثل 416: 2002(، لعس ج )درتتلل، 32
جعيعددى ثل عؤ  ددى يبهددتا درسدد ف س علدد  تسدتة در ددسا د خددس، إلفيبدديا ث تدديل عت  ددى ثل 
 ، درسلقددا عددن ثخدددسط ح ددي ثهدددتدا در ددسا درقددديئم يبدديرت ا لضدددت تسدتة در ددسا د خدددس

 & Spencinerا لعس دددج  يب  دددس ل لر دددلن )لالردددك يبصدددلسة حير دددى ثل ع دددسقيبل ى"
Wilson, 2003 يب  دج: هدل  دللك  تلدي ثل رفردي  سضدعن د دسختدعًي رلقدلة ثل سهت دتد )

ساا ععسلهيسهم يب س قى عيبيشسة ثل غ س عيبيشدسة  يبي سختدعهي إلرحيق درضسس يبي خس ن لد 
( ثن درت دددا  تددل تسدتل عقصدددلت 2012رسحق ددق ثهددتدا عقصدددلتة، هعددي سثط )ح ددل ى، 

تا ترحيق درضسس ثل درسلدا ثل درسخس دي يبيألشد يت لدرععسلهديا ثل درع شدخا درخيصدى يبه
ثل درتيعددى ثل ت ددالدت د خددس ن يبدديرقلل ثل درفتددل عددن  س ددق د ددسختدم درقددلةا لههددالد  عهددن 
درقددلل ثن درت ددا  تددل تسدتل  هددتا تردد  ترحدديق درضددسس درج ددعي ثل در ف ددي ثل دحف دد ن 

ععسلهديسهم عدن  س دق د دسختدم درقدلة غ دس درعسهي ئدى ثل ترحيق درضدسس يب ، عتًي يبي خس ن
 يب ن درعتستل لدرعتستط عل جا 

 
 Sigmundلرهدددسا  رس ددديا عت دددتة رسف ددد س رددديهسة درت دددا ع هدددي  رس دددى )

Freud ددي درسحل ددل در ف ددي درسددي ثهددتا درددتلد ع دراشددتلس ى الرددك ثن درت ددا لدرتددتلدن  )
سدا تدخلدددي  س جدددى رشدددتلسل غس زسدددين ث ي ددد سين ردددتط دإل  دددين، لثن درفدددست عتدددس  رصددد

يبيرددال ي ثل درخ دد  لدرددالل يبددتلسل  عهددن ثن  ددؤتل تردد   ددللهيا ع حس ددى لعتلد  ددى ) سل ددت 
ثن درت ددا  Banduraتال سثط يبي ددتلسد  ، (، ل رس ددى درددستلم دحجسعدديعي1986لآخددسلن، 

لثن  للك درتتلدن عستلم عن خال درسقل ت لدر عالجى ه ل  ،   سج عن درستلم دحجسعيعي
رز ددديتة رهدددلس  دددللك درتدددتلدن رشدددخل  عدددي  دحسعددديحخدددس، ليبيرسددديري  ددد ن ه ددديك  دددللك آ

يبيحعسعدديت علدد  درعلقددا لعلدد   ددللك درشددخل درعقييبددل  ضددًا عددن خيبددسة درشددخل عددع 
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 & Wright 2004درع دلا،  Lin, 2001) لقت الهس ا(2003عصتس دإلفيسة )هلل، 
Fitz Patrick, 2006لجعيعدى  ، تس دىلدرع ، ( ثن عصديتس درت دا سسعفدل  دي دأل دسة

دأل دسة درعؤ  دى  لستدتليب ئى درعؤ  ىا  ، لل يئل دإلعام ، لدرعجسعع درعحلي ؛ درس يق
درعجسعت ى دأللر  درسي سه ي در فدل در دلله يا لدرعتدي  س درعجسعت دى درعسغليبدى، لرهدن 
درعاحدددر ثن عتردددم درعشدددهاا درعلجدددلتة  دددي درعجسعدددع سسجدددع ترددد  لجدددلت سقصددد س  دددي 

الرك يب يبي خسلج درعسثة تر  درتعل لد شريل درلدردت ن عدن عسييبتدى  لرتلدرسسيب ى دأل س ى، 
سسيب ى  فلهعي، ععي قت  ؤتل تر  درحسعين درتي في،  ضًا عدن ستدس  يبتد  دأل فديل 
ترددد  درت دددا دأل دددسلا لههدددالد سس دددع تدئدددسة درت دددا رسشدددعل درت دددا درعتس دددي فدددم درت دددا 

 (اHarber, 2002درعجسعتي )
فدس درردلدهس درعجسعت دى درسدي رفسدا  ردس درجهديا ل تت درت ا درعتس ي عن ثه 

درس دددع ى لدأل دددسة، تال قددددت سحدددتث يبتدددد  درععيس ددديا دح دددسفزدز ى عددددن يبتددد  درعتلعدددد ن 
لضدددددتا شخصددددد ى يبتددددد   ، لدرسع  دددددز يبددددد ن در ليبدددددى ، هسحق دددددس در يردددددي ثعددددديم زعائدددددج

لضدددتا درسحصددد ل، لدرسددد ف س در دددليبي رجعيعدددى درس ددديق )درز دددلت لدرحيبيشددد ى،  ، درعتلعددد ن
، ل تت  للك درت ا  للهي غ س  لل خيصى ع تعي  عديسو تدخدل درعؤ  ديا (2006

 ,Krolickدرسسيبل ددى، لسس ددلا ث ددير ي درت ددا درسددي   ددسختعهي در ليبددى تدخددل درعتس ددى )
(، ل سعفل درت ا درعتس ي  ي هل  للك رفري ثل  تلي    لل عل  ععيس يا 2000

يبتدددد  جعيع ددددًي، ل سجددددع ضددددر   ف ددددي ثل عت ددددلل، لقددددت  هددددلن هددددالد در ددددللك  ست ددددًي ثل 
 دديبي هددالد در ددللك تردد   يب تددى درعسحلددى درتعس ددى درسددي  عددس يبهددي در ليبددى لدرسددي  دريبدديحف ن

سسصا يبعجعلعى عن درسر سدا درج ع ى لدر ف  ى، ل  هي  يبتث درفست يب فيبيا الدسج لدرسرلدي 
( Deborah, 1997(ا لسثط ت يبدلسدل )Kim, 2005علد  درصدتليبيا درسدي سلدجهدج )

 ددي فددم درجدديعتي  هددلن يب دديبي دسصدديل عسددتدخل يبدد ن علدعددل عت ددتة عددن ثن درت ددا درعتس 
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ألن هدل  ؛ علدعل درعخي سة تال ح  لجت عيعدل ع فدست  دؤفس يبشدهل  سديم  دي  دللك در ليبدى
هددين عديعًا شخصدد ًي ثم دجسعيع ددًي ثم ث تعيعدل   ددس  ع درعشديسهى  ددي  دللك درت ددا  دلد

ل ردددسًد ألهع دددى درعؤ  ددديا درسسيبل دددى دقسصددديت ًي ثم ع سع دددًي ترددد  يب ئدددى دأل دددسة ثم درعتس دددىا 
ك ثن درسسيب ددى هددي درعددتخل تردد  درس ع ددى درشدديعلى، رددهل هددي ثتدة ح ل ددى  ددي درعجسعتدديا، ال

   ج  س لي عن ق يتدسهي ثن سهلن قيتسة عل  علدجهى درسر سدا درعتيصسة لدرستيعل عتهي 
درتعدل  ن عت س درعتس ى هل درقيئت درع ؤلل عن   ست(، تال 2006)ع يصسة لدرفيضل، 

لح (، Sing 2001 ددي درعتس ددى، ل عهددن تتسدك حجددم درع ددؤلر ى درعلقددية علدد  عيسقددج )
تلس هيب دددس  دددي درسخ ددد   را ضددديبي  درسصدددح حي  ردددج علددد  درت دددا شدددك  دددي ثن درسرلدددي

 (اMateja, 2005لدرلقيئي  ي درعتس ى )
درسلفز دلن  ل تدتلسشيسك ل يئل دإلعام درعؤ  يا درسسيبل دى  دي سسيب دى در فدل،  

عددددن خددددال درصددددفيا  لقدددد عهم لث هدددديسهم هفددددس سدددد ف سًد  ددددي دسجيهدددديا دأل فدددديل لدر ليبددددىدأل
(، لعدددن خدددال س ف ددددال 2002در دددلله ى درسدددي سدددست  ددددي درع ل ددداا دألج يب دددى )ح ددددل ى، 

(،  ضًا عدن 2004دريبسدعج درسلفز ل  ى يب شهيل سجيس ى عهعي هي ا  سيئجهي )درهسل ي، 
( ترد  2000لل درتسيب ىا لثشديس )در دعسل، عشيهت درت ا درسي سست  ي ثخيبيس يبت  درت

ثن هل ثشهيل درتاقديا لدرسفديعاا دحجسعيع دى تدخدل دأل  ديق دحجسعيع دى ستسعدت ترد  
حددت  عددي علددد  درقددلة ثل درسهت دددتا هعددي  شدديسك درتيعدددل دحقسصدديتل  دددي الرددك،  هلعدددي زدتا 

ت دا، لهدالد علدست درفست درسي   س  ع ثن   دسختعهي ع دت درحيجدى قلّدا تسجدى ععيس دسج رل
 ت ددي ثن جددسدئم درت ددا سهفددس  ددي دريب ئدديا دألقددل دقسصدديتًد، ل عهددن درقددلل ثن دأللضدديا 
دحقسصدديت ى در دد ئى سددؤتل تردد  حسعددين دأل ددسدت عددن تشدديبيا حيجدديسهم ععددي قددت  ددؤتل تردد  

  رت هما ستز ز رهلس  للك درت ا
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 أشكال العنف المدرسي: 

ت ددي د ددسختدم درقددلة دريبت  ددى ثل  سفددق دريبدديحفلن ث ددج  العنففف البففدني أو ال:سففد :  -
ج ددت ى يبهددم هل دد لى عقدديي غ ددس  درج ددت ى  حددل د خددس ن يبقصددت ترحدديق ثضددسدس

 ،لدرسهددل يبيألسجددل ، شددسع ى سسددسك آفدديسًد لعتي ددية  ف دد ى، لع هددي درضددسي يبيأل ددتل
 (ا 2004لغ سهي )درع لا،  ،لدرت ع يبق لة

رق ديم يبددج يب س قددى ل ددسم عدن خددال درق ديم يبتعددل ثل دحعس ديا عددن د العنفف النفسففي: -
  دديعقصددلتة عددن ثجددل ترحدديق درضددسس در ف ددي يبيرشددخل درع ددسهتا، ععددي  ددؤفس 

 ، لدرسهت دت ، لدرسخل دا ، لريئفج در لله ى لدرلجتد  دى، لعدن هدالل دأل تديل دإلهي دى
 (اKim, 2005لغ سهي )

ل عفل حيرى عن دررضي لدح فتيل سهدتا ترد  ترحديق  االعتداء على الممتلكات: -
ثل  ، ثل درعتلددددم ،شدددد يت درخيصددددى يبدددديرفست درع ددددسهتا هيرعددددت سدرضددددسس يبدددديبت  دأل

 (اWright & Fitzpartick, 2006ثل يبت  ععسلهيا درعتس ى ) ، دإلتدسل
 

( 2001لالهددس  يرددي ) ، د سشددس  ددللك درت ددا  ددي درعددتدسو دألج يب ددى لدرتسيب ددى
( عدن  ليبدى درعدتدسو  ؤهددتلن لجدلت درت دا  ددي عتدس دهم، لدرعاحدر ر ددللك %98ثن )
ألن درتاقيا  دي درعدتدسو  دلدًت  ؛يبى  ي درعتدسو  جت هل ثشهيل درت ا درعتس يدر ل

لت ددى قددت سخددسج عددن ع دديسهي أل دديبيي لعلدعددل يبتضددهي  ستلددق يبير يرددي  مهي ددا س ددع ى ثث
ثل د دسفيسة درعتلدم رل يردي لدرق دلة  دي درستيعدل  ، هسعست در يري عل  درعتس ى لقلد   هدي
سدت عدددن تشدديبيا حيجددديسهم لحقدددلقهم دريب لرلج دددى ثل عتددج، ععدددي قدددت  دددؤتل تردد  حسعدددين دأل ددد

ثل درحت عن  علهم در يب تي دإل جدييبي )عيبدت درعج دت،  ، دحجسعيع ى ثل در ف  ى درعهس يبى
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(ا لعع د سشيس هالل درريهسة لدسسفديا حدتسهي خيصدى  دي درعؤ  ديا درسسيبل دى  د ن 2004
فيا لدرسقل ل عن ( ثن دح سخ1999درلضع  س لي تسد سهي رعتيرجسهي، لسثط عسيب يا )

شددد ن عدددي  حدددتث  دددي درعؤ  ددديا درستل ع دددى عدددن قيبدددل دإلتدسدا درع دددؤلرى، لدرسهددديلن  دددي 
س يب ق دإلجسدتدا درس ت يب ى يبحدق در ليبدى دردال ن  عيس دلن ثشدهيل درت دا، ثتط ترد  سفديقم 
دررددديهسة لشدددجع عسسهيب هدددي علددد  دح دددسعسدس  دددي تفددديسة درعشدددهاا لدرشدددري دردددالل  شدددلل 

 سة درستلدد م  ددي دألستنا لعددن جهددى ثخددسط  دد ن ردديهسة درت ددا  ددي درصددلسة درعفير ددى رع دد
درعؤ  يا درسسيبل ى شدرلا يبديل سؤ ديت درجيعتديا لعدت سل درسسيب دى لدرستلد م دردال ن لجدتلد 
 ث ف هم ثعديم سحدت  هيب دس رعتيرجدى هدالل دررديهسة، لقدت ثعدسي جاردى درعلدك عيبدت د  درفدي ي

هيب ددس لقدديل: "تن ععيس ددى ثل شددهل عددن ثف دديت ز يسسددج رلجيعتددى دألست  ددى عددن قلقددج در  ددي
ثشهيل  للك درت ا تدخل درعؤ  يا درسسيبل ى  تت خ ًي ثحعس رن  سهيلن   ج، يبيعسيبيسل 

 (ا 2007خ سًد عل  ثج ير ي  جي سجيلزل يب  سا لقا ععهن" )عيبييب ى، 
 

هددددالل دررددديهسة،  قددددت ثجدددسط  يس ددددل ل عددددي س  رلثجدددسط دريبدددديحفلن تسد ددديا عس لعددددى 
(Farrell, Meyer, 1998 تسد دى يبهدتا ستدسا عدتط د سشديس يبتد  عرديهس درت دا )

( عتس ددى علدد  عددتط عددتة ثعددلدم 1200 ددي درعددتدسو دألعس ه ددى، لسهل ددا درت  ددى عددن )
( عشديجسة يبد ن در ليبدى د دسختعا 11000شهت ) 1998تسد  ى، ليب  ا در سيئج ثن عيم 

 ( حيرى دغسصييا4000ل ) ، ( حيرى  سقى7000ل) ،   هي دأل لحى
 

  داي( تسد ى يبهتا ستسا تلد ع  دللك درت دا ردتط 1999رج تل )لثجسط د
درعددتدسو درفي ل ددى  ددي   ددايعددن   يرددي( 500لدخسدديس ع  ددى عددن ) ، درعددتدسو درفي ل ددى

عن هل عتس ى، لد سختم د سفسيت تلد ع   يريبي( 50عحي رى درشسق ى  ي عصس يبعتتل )



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

72 

 

 دىا يب  دا در سديئج ثن درعدتدسو درفي ل   دايلعق ديو  دللك درت دا ردتط  ،  للك درت ا
لدرعتلعددد ن لد يبددديت  دددي  ردددسسهم ردددتلد ع  دددللك درت دددا  ددددي  در دددايه ددديك  سلقدددًي يبددد ن 

 ، درعدددددتدسو، لثن ه ددددديك دخسا دددددًي  دددددي سسس دددددي تلد دددددع  دددددللك درت دددددا يبددددديخساا درجددددد و
لث ج ح  لجت دخساا  ي ث عي   للك درت ا درشديئتى  ، لدخساا درجلد ي دحقسصيت ى

 رلج وا يبير  يبى در ليبىيب ن 
 

يبد ن  ليبدى  لث يبييبج ( تسد ى يبهتا ستسا ثشهيل درت ا2000لثجسط در عسل )
لستسا س ف س درستس  ر لع ى عت  ى عن دأل ام عل   دللك درت داا  ، درعسحلى درفي ل ى

(  يريبًي ل يريبى دس م  للههم يبيسسهيي 150قيم دريبيحث يبس يب ق د سيبي ى عل  ع  ى عن )
ى  حددل ثشددخيل ثل ثشدد يت، لع  ددى عددن درعتلعدد ن قلدعهددي ثععدديل ع  فددى عيت ددى ثل عت ل دد

عدددن ثلر دديت دألعدددلسا يب  دددا در سدديئج ثن درعشددديجسدا يبيأل دددتل  ، ً (  دددستد75(  ددستًد ل )75)
(، لجديت  دي %100لد سختدم آحا حيتة لثرفدير  ييب دى دحسلدا درعسسيبدى دأللرد  ليب  ديبى )

عددت س  ددي صددلسة شددسيئم ثل درعسسيبددى درفي  ددى درت ددا درعلجددج عددن در ليبددى  حددل درعتلددم ثل در
(، لدحسل درت ا درعلجدج  حدل ثفديث لعسد دق %40عشيجسدا عع تتدسة درعتس ى ليب  يبى )

(ا لعددن ح ددث ث دديبيي درت ددا جدديتا  ددي درعسسيبددى %28درعتس ددى درعسسيبددى درفيرفددى يب  دديبى )
دأللر  درعشهاا دأل س ى فم خسلج درعسثة تر  درتعل فم قصلس تلس دإلعام  ي سلج ج 

 ر  يبى رأل ام لدرع ل اا درسي ست ع تر  درت اا درشيبيي يبي
 

( تسد دددى يبهدددتا ستدددسا د دددسسدس ج يا Krolicki, 2000لثجدددسا هسلر هدددي )
خفددددد  درت دددددا، لفقي دددددى يبتددددد  درعدددددتدسو دحيبستدئ دددددى درعخسددددديسة  دددددي درلح ددددديا درعسحدددددتة 

ا لسددم س يب ددق Michigan( عددتدسو  ددي لح ددى 8دألعس ه ددىا سهددلن عجسعددع درتسد ددى عددن )
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(  دددستًد عدددن در ليبدددىا لد دددسختعا دريبيحفدددى درعقييبلدددى 436رتسد دددى علددد  ع  دددى عدددن )ثتلدا د
لدح دددسيبي ى رجعددددع دريب ي ددددياا ليب  دددا در سدددديئج لجددددلت سر  ددددسدا  دددي  ددددللك دإلتدس دددد ن  ددددي 
درعتدسو درسي ثجس ا   هي درسجسيبى، هعي يب  ا در سديئج ثن درتيئلدى لدألهدل ع دؤلرلن عدن 

ستلد م دألهدل لتخدلرهم  دي حديحا دإلصدا ، ع ا در ليبى لق عهم ل دللههم، لسدم تعدم 
 إلصا  ثيب يئهم لخف  درت اا 

 
( تسد ددى يبهددتا ستددسا ثفددس درسددتس ي Freedman, 2001لثجددسط  س ددتعين )

عل  يبس يعج علم دردالدا  دي صد ع هفي ديا دردالهيت دح فتديري لخفد   دللك درت دا يبد ن 
عسحلدى درفي ل دى ل ( عدن  ليبدى در209در ليبى تدخل درصفلاا سهل ا ع  ى درتسد ى عدن )

( عتلعددًي سددم دخس دديسهم يب س قددى عشددلدئ ى  ددي لح ددى هير فلس  دديا ليبتددت س يب ددق دريبس دديعج 20)
درسدتس يبي يب  دا در سديئج سزد دت درتاقديا دإل جييب دى يبد ن در ليبدى تدخدل درصدا ليبد ن در ليبدى 
لدرعتلعددددد ن، لسزد دددددت  دددددللك درستددددديلن لدححسدددددسدم لد دددددسختدم درتيبددددديسدا درلفر دددددى دإل جييب دددددى 

  يقل د سختدم درتيبيسدا در ليب ى لدر للهيا در ليب ىا لس
 

( تسد دى يبهدتا ستدسا ث ديبيي درت دا  دي Motoko, 2001ل ثجسط علسلهل )
درعتدسو درعسل  ى  ي در ييبين لدرلح يا درعسحدتة دألعس ه دى، لسد ف س درس دي و دألهديت عي 

 ى درحيردى رضدحي ي  ي ع ا در ليبىا سم د سختدم دح سيبي ى ليب ي يا درع ل  درفست ى لتسد
(  يريبدددًيا ليب  دددا در سددديئج ثن ع دددا 922( عتس دددى لهدددين عدددتت در ليبدددى )37درت دددا  دددي )

درعدددتدسو   دددلت يب  ددديبى درسيبدددع لثن ه ددديك ضدددحي ي  دددي درعدددتدسو  س جدددى درت دددا، لثن عدددن 
ع ديت در ليبدى  ث يبيي درت دا قلدق در ليبدى حدلل درتاعديا لحدلل ع دسقيبلهم، لدرضدجس، لد 
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ل دردددتسو لخيسجدددج، لثن عدددن ثهدددم ث ددديبيي درت دددا سددد ف س  سصدددًي عحدددتلتة رلسلدصدددل تدخددد
 درس ي و در يبقي يب ن در رسدتا 

 
( تسد ددددى يبهددددتا ستددددسا درتلدعددددل درعؤت ددددى تردددد  سفشددددي 2002لثجددددسط درتدددديجز )

درت ا رتط  ليبى درعسحلى درفي ل ى  ي عتدسو عحي ريا غزةا يبتت س يب ق د دسيبي ى علد  
درعجيل درعستلق يبل يئل دإلعام جيت  ( عتلعًي لعتلعىا يب  ا در سيئج ثن198ع  ى عن )

 ددي درعسسيبددى دأللردد  عددن ح ددث تسجددى سدد ف سل علدد  درت ددا رددتط در ليبددى، لجدديت  ددي درعسسيبددى 
درفي  ى عجيل درتلدعل دأل س ى فم عجديل درتلدعدل درعتس د ى، هعدي يب  دا در سديئج ث دج سلجدت 

  سلق الدا تحرى تحصيئ ى يبير  يبى رعسر س درج و لالرك رصيرح درالهلسا 
 

( تسد ى يبهتا سق  م عتط  يعل ى يبس يعج  دللهي Paul, 2002ل ثجسط يبلل )
عتس ي  ي خف  دررضي ع ت  ليبى درعتدسو  ي درل   دررسيبي عدن درلح ديا درعسحدتة 

عددن عجعلعددى سجس يب ددى  درت  ددى سهل ددا ، دألعس ه ددىا د ددسختم دريبيحددث در س قددى درسجس يب ددى
(  يريبدًي سدم دخس ديسهم عدن قدلدئم 14لهدين عدتت ث دسدت هدل عجعلعدى ) ، لعجعلعى ضييب ى

درتصدددددا درددددداله ي،  :دح سرددددديسا لدشدددددسعل دريبس ددددديعج علددددد  د دددددسسدس ج يا رلعتيرجدددددى عفدددددل
علدقدا س دستعي دررضدي رلعهل ديا  علد  لعلدض ع ثخسط سشدسعل ، لدرلدجيبيا درع زر ى

  يعل دىلسحعدل درحديحا درعف دسة رلرضدي لسقيبلدجا يب  دا در سديئج  ، درف  لرلج ى لدر لله ى
 س يعج  ي خف  دررضيا دريب

 
( ستدسا درتاقدى يبد ن يبتد دى درت دا Adrienne, 2003لهدت ا تسد دى آتس دن )

ع ددت درعددسدهق ن لدرت ددا دأل ددسل لع ددا درعجسعددع، لدرسدديس   دألهدديت عي، لثشددهيل درهفدديتة 
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عدن در داي ( 306درشخص ىا سم د سختدم درعقييباا درشخص ى لسلز ع د سيبي ى علد  )
  ا در سيئج ثن يبتد ى درت دا ردتط در ليبدى دسسيب دا يبيرتقديي دريبدت ي  ي ه تدا يب لدر يريبيا

 عن درلدرت ن، هعي دسسيب ا يبيرشسيئم يب ن درلدرت ن يبير  يبى رلت ا رتط دريب ياا 
 

( تسد دددى يبهدددتا ستدددسا عدددتط تتسدك Jactson, 2003لثجدددسط جيهس دددلن )
( 14 دى عدن )درعت س ن رتلس درق يتة لعقتسسهم  ي علدجهدى درت دا درعتس ديا سهل دا درت 

، لثجس ددا عقددييباا شخصدد ى عددع درعددت س نا يب  ددا Bostonعتس ددى في ل ددى عددن عددتدسو 
در سيئج ثن درعدت س ن سثلد ثن درق ديتة جي دي ث ي دي إل جديت يب ئدى عتس د ى آع دى، لردم سدؤفس 
عتسقدددددتدا درعدددددت س ن ععدددددي تالد هدددددين درت دددددا عستلعدددددًي ثل   س دددددًي  دددددي دخس ددددديسهم رس يب دددددق 

رت ا، لثن درتاقى درسدي سدسيب  يبد ن آسدت درعدت س ن حدلل درت دا دح سسدس ج يا رعلدجهى د
 لدح سسدس ج يا درع سختعى  ي علدجهى درت ا هي ا عتقتة جتًد لرهي عسر سدا عس لعىا 

 
( تسد دددى يبهدددتا ستدددسا در دددلله يا Maccash, 2003ل ثجدددسا عيهددديش )

رعتس د ىا سدم لدرتلدعدل درلقيئ دى د ، ل حدل درت دا درعتس دي ، درخيصى يبعسحلى درعسدهقى
( عن  ليبى درعتدسو 66د سختدم درعقييباا درشخص ى لس يب ق د سيبي ى عل  ع  ى عن )

ا يب  دا در سدديئج ثن سح دد ن درتلدعدل درسددي سع ددع درت ددا New Yorkدرفي ل دى  ددي عت  ددى 
درعتس ددي  شددجع در ددلله يا دإل جييب ددى رددتط در ليبددى، هعددي يب  ددا لجددلت  ددسلق الدا تحرددى 

 درت ا يبير  يبى رعسر س درج وا  تحصيئ ى  ي ععيس ى  للك
 

( تسد دى يبهدتا Spenciner & Wilson, 2003لثجدسط  يب  دس ل لر دلن )
درهشدا عدن درتاقدى يبد ن درستددس  رلت دا درعجسعتدي لدألردم در ف دي لدألتدت دألهدديت عي، 
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لعدددن  ،ليبتدددت ق ددديو دألتدت دألهددديت عي عدددن خدددال درعفدددييبسة درعتس ددد ى لعسل ددد  دردددتسجيا
 ، Color (  يريبدًي ل يريبدى  دي 385خص ى لس يب ق د سيبي ى علد  )خال درعقييباا درش

ثرهدددددسا در سددددديئج عدددددتم لجدددددلت عاقدددددى تدردددددى يبددددد ن درستدددددس  رلت دددددا درعجسعتدددددي لدألتدت 
دألهيت عي، رهن سلجت عاقى يب ن درستس  رلت ا درعجسعتي لدألرم در ف دي، ليبد ن دألردم 

 در ف ي لدرعفييبسة درعتس  ىا 
 

تا ستددسا عهعددى عددت س درعتس ددى درفي ل ددى سجدديل ( تسد ددى يبهدد2004لثجددسط  ددسج )
در للك درع حدسا ردتط درشديبيي عدن لجهدى  ردس عدت سل درعدتدسو درفي ل دى، ليبتدت س يب دق 

( عدت سًد عدن عدت سل درعدتدسو درفي ل دى  سلقدلن تلسة ستس يب دى  دي جيعتدى 36د سيبي ى عل  )
 ، درع حسا رلشديبييثم درقسط، يب  ا در سيئج د سشتيس درعت س ن رع ؤلر يسهم سجيل در للك 

لسغيبددسهم  ددي درقضدديت علدد  در ددللك درع حددسا، هعددي يب  ددا درتسد ددى عددتم لضددل  درسؤ ددى 
 رتط يبت  درعت س ن  ي دإلجسدتدا درسي  سخالل هي سجيل در للك درع حسا رل ليبىا 

 
( تسد دى يبهدتا ستدسا ثفدس يبس ديعج ن رل عالجدى لدرسدتس ي 2005ل ثجسط ز ديتة )

فدد   ددللك درت ددا رددتط  دداي درعسحلددى درفي ل ددى  ددي علدد  درعهدديسدا دحجسعيع ددى  ددي خ
(  يريبددًي  ددجللد ثعلدد  45عتس ددى علددي خلددا درشددسدسل  ددي دألستنا سهل ددا درت  ددى عددن )

( 6لد دددسعسا عدددتة ) ،دردددتسجيا علددد  عق ددديو  دددللك درت دددا، لهي دددا درتسد دددى سجس يب دددى
 ىث ددددييب ع، لسددددم س يب ددددق عق دددديو  ددددللك درت ددددا هعق دددديو قيبلددددي ليبتددددتل يب يبتدددديتل درفافدددد

له يا درت ددددا درعلجددددج  حددددل درددددالدا، ل ددددلله يا درت ددددا درعلجددددج  حددددل د خددددس ن، ) ددددل
ل دددددلله يا درت دددددا درعلجدددددج  حدددددل درععسلهددددديا(ا يب  دددددا در سددددديئج ثن يبس ددددديعجي در عالجدددددى 
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 ي خف   للك درت ا، لث ج رم سهدن   يعل نلدرستس ي عل  درعهيسدا دحجسعيع ى هي ي 
 ه يك  سلق تدرى تحصيئ ًي يب ن  سيئج دريبس يعج نا

 
( تسد ى يبهتا ستسا درتلدعل دحجسعيع ى درسدي سدؤتل 2005ل ثجسط در  يس )

ترددد  درت دددا ع دددت  ليبدددى درعسحلدددى درفي ل دددى  دددي عدددتدسو شدددسق درس دددي ا د دددسختم دريبيحدددث 
درعقييبلدددددى درشخصددددد ى عدددددع عدددددت سل درعدددددتدسو للهائهدددددي لدرعتلعددددد ن لعسشدددددتل در ددددداي، 

در سيئج ثن ثيبسز  ع   يئت رلت ا  د سيبي ى سم سلز تهي عل  در ليبىا ث يتا تر يبيإلضي ى 
عن لجهى  رس در ليبى هل )درصسدخ لس ع درصلا(، ثعدي درعدت سلن لدردلهات لدرعتلعدلن 
لدرعسشتلن  قت دسفقلد عل  ث ج )درجتل درهاعي درالل  ؤتل تر  درت ا(، لالهس در اي 

 ، لدريب ئدددددى درعتس ددددد ى ، لجعيعدددددى درس ددددديق ،ث دددددج  لجدددددت تلس عسل ددددد  رلس شدددددئى دحجسعيع دددددى
لدرع دددددسلط درستل عدددددي رأل دددددسة  دددددي درت دددددا درعتس دددددي، يب  عدددددي سهدددددز دردددددلهات لدرعتلعدددددلن 
لدرعسشددددددتلن علدددددد  )عددددددتم دهسعدددددديم دأل ددددددسة يبيرسسيب ددددددى( ل )لعددددددتم درستدددددديلن يبدددددد ن در ليبددددددى 

 لدرعتس  ن(ا 
 

( تسد دى يبهدتا ستدسا درتاقدى يبد ن قلدق درعتلدم Wiley, 2005لثجسط لد لي  )
ر ليبدددى  دددي عدددتدسو درج دددلي  دددي درلح ددديا درعسحدددتة لسحت دددت دإلشددديسدا درسحال س دددى رت دددا د

ا  عتلعى (34( عتلعًي ل )22ل ) ، ( عتس ى حهلع ى65دألعس ه ى، سهل ا درت  ى عن )
( علفديا لهع دى، دشدسعلا 5سحت ت دإلشديسدا درسحال س دى  دي )ل سم د سختدم عق يو درقلق، 

شدديسة سحال س ددى عير ددى درشددتة  ، علدد  عتللعدديا ت جييب ددى لثخددسط  ددليب ى لثخددسط ع خفضددى لد 
درشدتةا يب  ددا در سدديئج ثن درعتلعد ن اللل درع ددسل يا درتير ددى عدن درقلددق لدجهددسهم عاعدديا 

هعي هي لد ثهفس سحت تًد رإلشديسدا  ، ً سحال س ى رلت ا درهيعن ثهفس عن درعتلع ن دألقل قلقي
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درسحال س ددىا لسلصددل دريبيحددث تردد  ثن سحت ددت درعتلددم رإلشدديسدا درسحال س ددى رلت ددا درهدديعن 
 ا   هيرخ لة دأللر   ي جهلت درعتس ى  ي عاج  للك درت ا ستت د

 
( تسد ددى يبهددتا ستدددسا درت ددا  ددي درعدددتدسو 2006لثجددسط درز ددلت لدرحيبيشددد ى )

( حيردى ع دا سدم دخس يسهدي 16درحهلع ى عدن ح دث ثشدهيرج لث ديبييبج، سهل دا درت  دى عدن )
( 6درستلدد م عددن )عددن در ددجاا درعتس دد ى لثق دديم دإلسشدديت درسسيبددلل  ددي عددت س يا درسسيب ددى ل 

عحي ريا  ي دألستنا لسم جعع درعتللعيا عن خال درعقييبلى درشخص ى درسي سضع ا 
لعددن خددال جعددع درعتللعدديا درشخصدد ى عددن صدديحي  ، ث ددئلى عرلقددى لثخددسط عفسلحددى

 ، لدرردددسلا درستل ع دددى لدريب ئ دددى درصدددف ى لدرعتس ددد ى ، درحيردددى عدددن ح دددث خلف سدددج دأل دددس ى
عتس ددي عددن عددت س لعتلعدد ن ل ليبددىا يب  ددا در سدديئج ثن عددن لعاقسددج يب عضدديت درعجسعددع در

لضتا سحصد ل  ، ث يبيي  للك درت ا درعتس ي درععيس يا دح سفزدز ى عن درعتلع ن
درشخصدد ى  لخصيئصددهم، لد ددسهسيسهم در ليبددى لعددزد  رلس دديق، در يرددي، لدرسدد ف س در ددليبي 

دعدددل دأل دددس ى لدرتل  ، لدر ف ددد ى غ دددس در دددل ى ، لضدددتا درتاقدددى يبددد ن درعتس دددى لدألهدددل
 درعت ش ى رل يريا 

 
( تسد ى يبهتا ستدسا تسجدى ععيس دى  ليبدى درعدتدسو 2009ل ثجسا درت يا )

درفي ل دددى درحهلع ددددى درددددالهلس  دددي دألستن ألشددددهيل  ددددللك درت دددا در ايبددددي درعلجددددج ضددددت 
( 200( تتدسل، ل )100(  ددستًد، عدد هم )945درعتلعد ن لدإلتدس دد نا سهل دا درت  ددى عدن )

ريبددًي، ليبتددت س يب ددق د ددسيبي ى يب  ددا در سدديئج ثن تسجددى ععيس ددى در ليبددى (  ي645عتلددم، ل )
ألشدهيل  ددللك درت دا در ايبددي درعلجدج ضددت درعتلعد ن لدإلتدس دد ن هي دا عسل دد ى، هعددي 

 لدرع  قى درجرسد  ى(ا  ، يب  ا لجلت  سلق تدرى تحصيئ ًي ستزط رعسر سل ) يب تى درعه ى
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ل س دريب ئدى درعتس د ى ( تسد دى يبهدتا س دJohnson, 2009) جل  دلن لثجدسط

( تسد ددى عدن درتسد ديا درسدي حيلردا ستددسا 25رخفد  درت دا درعتس دي، لقديم يبسحل دل )
شددتلس درعتلعدد ن لدر ليبددى يبيألعددين  ددي   دديسدد ف س دريب ئددى دحجسعيع ددى لدر يب ت ددى رلعتس ددى 

درعتس ددى لخيبددسدسهم درعستلقددى يبدديرت ا درعتس دديا لث دديتا در سدديئج ثن عترددم سلددك درتسد دديا 
رعسحلى درفي ل ى ثل عي قيبل درفي ل دى، لث هدي د دسختعا عقدي  و عس لعدى رستدسا د سهت ا د

شدددتلس درعتلعددد ن لدر ليبدددى يبيألعدددينا لعدددن خدددال   ددديثفدددس دريب ئدددى دحجسعيع دددى لدر يب ت دددى 
درسحل ل درتع ق رهدالل درتسد ديا يب  دا در سديئج ثن درعدتدسو الدا درع دسلط درعد خف  عدن 

يأل رعى، ل سلن ث هدي عيتردى، لردت هم عاقديا درت ا هي درسي  هلن  ليبسهي عل  علم يب
ج دتة عدع درعتلعد ن، لثن دريب ئدى دحجسعيع دى لدر يب ت دى درعائعدى  دي درعتس دى سدؤتل تردد  

 خف  درت ا درعتس يا 
 

( تسد دى يبهدتا ستدسا Wagner, et al., 2010) لدج دس ل آخدسلن لثجدسط
ط عاقددى يبدديرت ا رددتط تالد هددين رلسجسيبددى درعتس دد ى لعلدعددل درلقي ددى عددن دألخ دديس دألخددس 
( عدن در ليبدى  دي 325در ليبى عن خال تسد ى سجس يب ى ثجس ا عل  ع  دى سهل دا عدن )

لهي لد عن درهيل  ن لدر ييبدي   ن لدرفليب   د ن دردال ن  ، فاث عتدسو في ل ى  ي جزس هيلدل
 ت شلن  ي جزس هيلدل، لهي ا عجعلعدى در ليبدى در ييبدي   ن هدي درعجعلعدى درضدييب ىا 

ئج لجدددلت خع دددى علدعدددل   هدددي  دددسلق ردددتط در ليبدددى هدددي: عتدددتل در يردددي  دددي در سدددي يب  دددا
درعتس ى، لدرضرل  راخس يس يب ن دألصدتقيت لدرعتس دى، لدرشدتلس يبيألعدين، لدحسجيهديا 
دإل جييب دددى  حدددل درعتس دددى، لثهع دددى دحرسحددديق يبيرجيعتدددى، لثهدددتا در سددديئج ضدددسلسة سقل دددى 

 يب  دالر يت دألعلس لدريب ئى درعحل دى، هعدي درتاقى يب ن درعتلع ن لدر ليبى، ليب ن درعتس ى لث
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ثن ه دديك عاقددى يبدد ن درسجسيبددى درعتس دد ى لعلدعددل درلقي ددى عددن دألخ دديس دألخددسط لدرت ددا 
 درعتس يا 
 

( تسد ى يبهتا ستسا ثشهيل درت ا درسدي 2011ل ثجسا درعزسلعي لدرهتيبي )
 دي ع  قدى   ن عيس هي ل ستس  رهدي ل شديهتهي  ليبدى درصدف ن درسديبدع لدرخديعو دحيبسدتدئ 

( عن در ليبى يب  ا در سيئج ثن 180درت ن درستل ع ىا يبتت س يب ق د سيبي ى عل  ع  ى عن )
درت ا درج تل هل ثهفس ثشهيل درت ا درع سشسة يبد ن در ليبدى،  ل دج درت دا درلفردي، هعدي 

 يب  ا در سيئج ثن در ليبى  شيهتلن درت ا ثهفس ععي  عيس ل ج ثل  ستسضلن رجا 
 

تسد ى يبهتا ستسا دسجيهيا  ليبى درعسحلدى درفي ل دى  (2013ل ثجسط شيه ن )
 ددي درعددتدسو درفل دد    ى  حددل درت ددا لعاقسهددي يبيرسحصدد لا يبتددت س يب ددق د ددسيبي ى علدد  

(  يريبدًي ل يريبدى، يب  دا در سديئج ثن سقددت سدا در ليبدى حسجيهديسهم  حدل درت دا هي ددا 394)
سر ددس درجدد و رصدديرح (، لثن ه دديك  سلقددًي تدرددى تحصدديئ ًي سيبتددًي رع%60 ددليب ى )ثت دد  عددن

دردددالهلس، لثن ه ددديك عاقدددى دسسيبي  دددى تدردددى يبددد ن دسجيهددديا در ليبدددى  حدددل درت دددا لع دددسلط 
درسحص ل درتسد ي، لثن دسجيهيا در ليبى  حل درت دا سسزد دت عدع سقدتم در يردي  دي صدفج 

 درتسد يا 
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 ملخص الدراسات السابقة: 

 : لد ي عخسلفدى عفدلس يلرا درتسد يا در ييبقى علضلا درت ا  ي درعتدسو، عن ز 
(، Farrel & Albert, 1998عددتط د سشدديس عردديهس درت ددا  ددي درعددتدسو هتسد ددى )

 ,Motoko 2000( لثشدددهيرج لث ددديبييبج )در دددعسل، 1999)درج دددتل،  جلستدددسا تلد تددد
(، 2011درعزسلعدددددددددددددددي،  2006درز دددددددددددددددلت لدرحيبيشددددددددددددددد ى،  2001؛ درتددددددددددددددديجز، 2001

جسعيع دددى درسدددي سدددؤتل ترددد  (، لدرتلدعدددل دحKrolicki, 2000لد دددسسدس ج يا خفضدددج )
( لدسجيهديا در ليبدى  حدل درت دا لعاقسهدي يبيرسحصد ل درعتس دي 2005درت ا )در  ديس، 

ليبتضدهي د دسختم  |، (ا لد دسختعا عتردم درتسد ديا در دييبقى دح دسيبي ى2013)شيه ن، 
د خددس د ددسختم درعدد هج درسجس يبدديا لدسفقددا  ليبتضددهيلدرعقددييباا درشخصدد ى،  ، دح ددسيبي ى

 ثهعلدداثن ردديهسة درت ددا خ  ددسة قددت سددؤتل تردد   سدديئج  دد ئى تالد  علدد   ددييبقىدرتسد دديا در
لثهددتا ضددسلسة يبحفهددي لدرسرلددي عل هددي، الرددك ثن درت ددا  ددي درعؤ  دديا درسسيبل ددى  تسقددل 

 ,.Chappell et alشدييبل ل آخدسلن ) لسثطسحق دق ثهدتد هي درس عل دى  دي درعجسعدعا 
عسدددتدتًد ر دددللك درشدددري  دددي ( ثن درشدددري يبددد ن  ددداي درهل ددديا لث ددديسالسهم  عفدددل د2004

لهدل  ت دي دسسيبدي   دللك درت دا يب دعيا شخصد ى در يردي  ، درعسحلى درفي ل ى لعي قيبلهدي
، درشدل حيا، 2009درت ديا،  2007  عي يبتت، لثلصا هف س عن درتسد يا )عيبييب ى، 

سشددج ع لتعددم دأليبحدديث درخيصددى  ددي عجدديل عتيرجددى رددلدهس دجسعيع ددى عيعددى يب( 2007
ا درسسيبل دددى، ل دددي ضدددلت الردددك جددديتا درتسد دددى درحير دددى لدهسعدددا لعشدددسسهى ستدددم درعؤ  دددي

يبيرعسحلددى درفي ل دددى رلع ددديهعى  ددي عحيلردددى دجسفددديث هدددالل درردديهسة عدددن جددداللسهي، لحيلردددا 
لهددم درق دديتدا  ، تسجددى ععيس ددى در ليبددى ر ددللك درت ددا عددن لجهددى  رددس درعددت س ن ستددسا

 درسسيبل ى  ي درعتدسوا 
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 مشكلة الدراسة: 

 ي عحيلرى ستسا تسجى ععيس ى  ليبدى درعدتدسو درفي ل دى  سعفلا عشهلى درتسد ى
درحهلع ى  ي عحي رى درتيصعى ععدين ر دللك درت دا در ايبدي عدن لجهدى  ردس عدت سل 

هددالل درتسد ددى ضددسلس ى يبتددت د سشدديس درت ددا  ددي درعؤ  دديا درسسيبل ددى، تال  لستددتدرعددتدسو، 
 (ا 2001ثصيبح ريهسة ع سفحلى ) يري، 

 
 هدف الدراسة وأسئلتها: 

ا هالل درتسد ى تر  ستسا تسجى ععيس دى  ليبدى درعدتدسو درفي ل دى درحهلع دى هت 
  ي عحي رى درتيصعى ععين ر للك درت ا در ايبي عن لجهى  رس درعت س نا 

 
 لرسحق ق هالد درهتا  تا رإلجييبى عن در ؤدر ن د س  ن: 

السففلال الول: مففا در:ففة ممارسففة طلبففة المففدارس الثانويففة الحكوميففة فففي محاف ففة 
لعاصفففمة عمفففاك لسفففلول العنفففف الطالبفففي مفففك و: فففة ن فففر مفففدير  ا

 المدارس؟ 
السلال الثاني: هل تختلف اسفت:ابات المفديريك حفول در:فة ممارسفة طلبفة المفدارس 
الثانوية الحكومية في محاف ة العاصمة عماك لسلول العنف الطالبفي 
 باختالف متغيرات ):نس المدير، والملهل العلمي للمدير، والخبرة(؟ 

 
 أهمية الدراسة: 

رددديهسة  دثهع دددى درتسد دددى عدددن ثهع دددى درعلضدددلا دردددالل س يلرسدددج  ردددسًد رسزد دددت  سددد سي
لس سي هالل درريهسة ترد   ،  ي درعؤ  يا درعجسعت ى  ي ث حيت درتيرم لد سشيسهي درت ا
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درعؤ  دددديا درسسيبل ددددىا ل ؤعددددل ثن سف ددددت هددددالل درتسد ددددى عددددت سل درعددددتدسو لدرتدددديعل ن  ددددي 
تدس  ن درعؤ  يا درسسيبل ى عن لثن سف ت ثصحيي درقدسدس  دي لزدسة  ، عتلع ن لعسشت ن لد 

هددالل درتسد ددى  ستددتدرسسيب ددى لدرستلدد م رلحددت عددن هددالل درردديهسة لعحيلرددى درسرلددي عل هدديا هعددي 
تضددددي ى علع ددددى تردددد  دألتي در رددددسل درعستلددددق يبدددديرت ا درعتس ددددي  ددددي درععلهددددى دألست  ددددى 

دح سفيتة ع هي  ي تجسدت درعز ت عن  درهيشع ى،  ضًا عن ث هي سل س ثتدة  عهن رليبيحف ن
 درريهسةا  عندرتسد يا 
 

 حدود الدراسة ومحدداتها: 

دقسصددسا هددالل درتسد ددى علدد  عددت سل درعددتدسو درفي ل ددى درحهلع ددى  ددي عحي رددى 
ا 2012/2013درتيصعى ععين، لسم س يب قهي خال درفصدل درفدي ي عدن درتديم درتسد دي 

فيبديا ثتدة درتسد دى لعلضدلع ى د دسجييبى ث دسدت ثعي عحدتتدسهي    هدي سسحدتت يبتسجدى صدتق ل 
درت  ى رفقسدا دألتدة، هعي ح  جلز ستع م  سيئج درتسد دى تح علد  درعجسعدع دردالل  دحيبا 

 ع ج درت  ى ثل درعجسعتيا درععيفلىا 
 

 مصطلحات الدراسة: 

 درستس ا دإلجسدئي رلعص لح درسئ و  ي هالل درتسد ى: 
ن  ليبى درعتدسو درفي ل ى عدن ععيس ديا ت الدئ دى هل جع ع عي  صتس عالعنف الطالبي: 

يبهتا ترحيق درضسس در ف دي ثل درج دعي ثل درعديتل يبدزعائهم در ليبدى 
سجه زدسدجا ل قديو يبيرتسجدى درسدي  دسم ثل ثل درعتلع ن ثل عيب   درعتس دى 

درحصددددلل عل هددددي عددددن خددددال د ددددسجييبى ث ددددسدت درت  ددددى عددددن ثتدة رتسد ددددى 
 درعتتة رالركا
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 : الطريقة واإلجراءات

 ، لع  سدددج ، لعجسعتدددج ،  سضدددعن هدددالد درجدددزت عسضدددًي عخسصدددسًد رع هج دددى دريبحدددث
لدرعتيرجددددددديا دإلحصددددددديئ ى درازعدددددددى رسحل دددددددل  ، لدألتدة درع دددددددسختعى لصدددددددتقهي لفيبيسهدددددددي

  سلض ح الركا   سيدح سجييبيا، ل  عي 
 

 منهجية البحث: 

درعدد هج درلصددفي  ددي هددالل درتسد ددى رلهشددا عددن تسجددى ععيس ددى  ليبددى  د ددسختم
دسو درفي ل ددى درحهلع ددى  ددي عحي رددى درتيصددعى ععددين ر ددللك درت ددا در ايبددي عددن درعددت

 لجهى  رس عت سل درعتدسو، لهل درع هج درع ي ي  ي عفل هالل درتسد ىا 
 

 مجتمع الدراسة وعينتها: 

سهلن عجسعع درتسد دى عدن جع دع عدت سل درعدتدسو درفي ل دى  دي عدت س يا درسسيب دى 
 ، م2012/2013ردددى درتيصدددعى ععدددين رلتددديم درتسد دددي لدرستلددد م در ددديبتى، درسييبتدددى رعحي 

( عدت س يا يبير س قدى 3، هعدي سدم دخس ديس )عن درعدت س ن لدرعدت سدا( 203لدريبيرغ عتتهم )
درت قلت دددى درتشدددلدئ ى ل ثخددددال جع دددع درعددددت س ن   هدددي، ل درعدددت س يا هددددي: عت س دددى ععددددين 

عدددت سًد، لعت س دددى ( 38ل  هدددي ) ، ( عدددت سًد، عت س دددى ععدددين درخيع دددى38ل  هدددي ) ، دأللرددد 
( 90( عددت سًد، لهددين عجعلعددى ث ددسدت درت  ددى )14ل  هددي ) ، دريبيت ددى درل دد   رددلدت درعددلقس

(ا ليبتددت سلز ددع دح ددسيبي يا علدد  ث ددسدت درت  ددى سيبددّ ن ثن %34ا44عددت سًد لعددت سة يب  دديبى )
( د دددسيبي ى، لدرجدددتلل 87عدددتت دح دددسيبي يا درعهسعلدددى دريب ي ددديا لدرصددديرحى رلسحل دددل هدددين )

 ضح سلزا ث سدت درت  ى ح ي عسر سدسهي: د سي  ل 
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 (1:دول رقم )
 توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ا

 
 النسبة المئوية العدد الفئات المتغيرات

 ال:نس
 83ا44 39 الهس 
 17ا55 48 ث ف  

 100 87 درعجعلا 

 الملهل العلمي
 43ا49 43 يبهيرلس لو

 57ا50 44 عيج س س  عي  لق
 100 87 درعجعلا 

 الخبرة

 69ا20 18   لدا   قل  5
 10تر   6عن 

   لدا
 88ا29 26

 43ا49 43   ى  11ثهفس عن 
 100 87 درعجعلا 

 
 أداة الدراسة: 

رستسا تسجى ععيس ى  ليبدى درعدتدسو درفي ل دى درحهلع دى  دي عحي ردى درتيصدعى 
، سدم س دل س ثتدة ععين ر للك درت ا در ايبي، لررس  جعدع دريب ي ديا عدن ث دسدت درت  دى

درتسد دددى عدددن خدددال عسدجتدددى دألتي در ردددسل رلعلضدددلا عدددن عصددديتسل دأللر دددى لدرفي ل دددى، 
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جددددسدت عقددددييباا شخصدددد ى عددددع ) ( عددددن 10ل ) ، ( عددددن عددددت سل درعددددتدسو درفي ل ددددى10لد 
( عددن درعتلعدد ن ل ددجاا دإلسشدديت درفددستل لدرجعدديعي 10ل ) ، درعسشددت ن  ددي عتدس ددهم

 سضدددددعن درق دددددم دأللل :سهل دددددا دألتدة عدددددن ق دددددع ن اى(  يريبدددددًي ل يريبددددد15ل ) ، رل ليبدددددى
ثتدة ق دددديو درت ددددا  دشددددسعل علدددد  عتللعدددديا شخصدددد ى أل ددددسدت درت  ددددى، ل درق ددددم درفددددي ي

(  قدددسة علزعدددى علددد  فافدددى عجددديحا هدددي: عجددديل 22عدددن ) دألتدة لسهل دددا ، در ايبدددي
( 9عجددديل درت دددا درعلجدددج ضدددت درعتلعددد ن لردددج )ل  ، (  قدددسدا8درت ددا يبددد ن در ليبدددى لردددج )

(  قددسداا لثع  ددا هددل 5عجدديل درت ددا ضددت عيب دد  درعتس ددى لسج هزدسددج لرددج )ل  ، سدا قدد
 قسة عن  قدسدا دح دسيبي ى خع دى ع دسل يا ل قدًي رعق ديو ر هدسا درخعي دي حخس ديس ثحدت 
دريبدددتدئل ع دددت دإلجييبدددى )يبتسجدددى ضدددت فى جدددتًد، ضدددت فى، عسل ددد ى، عير دددى، عير دددى جدددتًد( 

 سس يا ( عل  درس5، 4، 3، 2، 1لثع  ا درتسجيا )
 

 صدق أداة الدراسة وثباتها: 

سددم درسحقددق عددن صددتق دألتدة يبتددت عسضددهي علدد  عشددسة عددن درعخسصدد ن يبدديإلتدسة 
درسسيبل ى لدرع يهج ل دسق درسدتس و لعلدم درد فو درسسيبدلل، لسدم دألخدال يبعاحرديا درخيبدسدت 

( عن ح ث درحالا ثل درستت ل %80يبش ن درفقسدا درسي  قل عتت درعلد ق ن عل هي عن )
(  قدسة، ليبتدت درسحهد م ثصديبح عدتت  قسدسهدي 25إلضي ى، لهين عتت  قسدا دح دسيبي ى )ثل د
( عددت سًد عدن غ دس ث ددسدت 20(  قدسةا هعدي سددم درسحقدق عدن فيبدديا دألتدة يبس يب قهدي علد  )22)

عيتسدددج ) -testدرت  ددى، ل يبقددا دألتدة عدددسس ن يبفدديسق ث ددديبلع ن ل قددًي ر س قدددى دحخسيبدديس لد 
retest) ، عتيعدل دسسيبدي  لح دي ( يب س دلنPearson Correlation) ،  ح ديهعدي 

( لدرجتلل د سي  لضدح Cronbach Alphaعتيعل درفيبيا يب س قى دحس يق درتدخلي )
 الركا 
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 (2:دول رقم )
 قيم معامالت الثبات لم:االت الداة بطريقتي بيرسوك وكرونباخ ألفا

 
معامل ارتباط  الم:ال

 بيرسوك
 كرونباخ ألفا

 82ا0 87ا0 درت ا يب ن در ليبى 
 87ا0 82ا0 درت ا درعلجج ضت درعتلع ن 

درت ا درعلجج ضت عيب   درعتس ى 
 لسجه زدسج

 79ا0 85ا0

  0.87 الدر:ة الكلية
 

 إجراءات الدراسة: 

يبتددت درحصددلل علدد  درعلد قددى عددن درجهدديا درع ددؤلرى سددم سلز ددع دح ددسيبي ى علدد  
لجهددى  رددس درعددت س ن سددم  ث ددسدت درت  ددى، لرسحت ددت تسجددى درت ددا درددالل  عيس ددج در ليبددى عددن

درستيعل عع ق م درعسل  يا درح ييب ى درسي سلصلا تر هي  سيئج درتسد ى رسف  س دريب ي يا 
 هعي   سي: 

  33ا2 – 1عن  : درتسجى درع خفضى   -
  67ا3 – 34ا2عن  : درتسجى درعسل  ى   -
 5 – 68ا3عن  : درتسجى درعسسفتى   -

 
 المعالجات اإلحصائية: 
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 ي دديا تردد  جهدديز درحي ددلي لد ددسختدم يبس دديعج درددسزم دإلحصدديئ ى سددم تتخدديل دريب
(SPSS إلجسدت درسحل اا دإلحصيئ ى درازعى رإلجييبى عن ث ئلى درتسد ىا ) 
لرإلجييبدددى عددددن در ددددؤدل دأللل: سددددم د دددسختدم درعسل دددد يا درح ددددييب ى لدح حسد دددديا  -

 درعت يس ى لدرسسيبى لدرتسجىا 
( رت  سدد ن ع ددسقلس ن لسحل ددل tدخسيبدديس ) لرإلجييبددى عددن در ددؤل درفددي ي: سددم د ددسختدم -

 درسيبي ن دألحيتل لدخسيبيس ش ف  ج  ي حيرى لجلت  سلقا 
 ( إل جيت فيبيا دألتدةا Cronbach Alphaسم د سختدم عتيترى هسل يبيخ ثرفي ) -

 
 نتائج الدراسة: 

 سضعن هالد درفصل عسضًي رل سيئج درسي سلصدلا تر هدي هدالل درتسد دى عدن خدال 
 هي، لعل  در حل د سي:دإلجييبى عن ث ئلس

السلال الول: ما در:ة ممارسة طلبة المدارس الثانوية الحكومية ففي 
محاف فففة العاصفففمة عمفففاك لسفففلول العنفففف الطالبفففي مفففك 

 و: ة ن ر مدير  المدارس؟
رإلجييبى عن هالد در ؤدل سم ح يي درعسل  يا درح ييب ى لدح حسد يا درعت يس ى 

درعددتدسو درفي ل ددى درحهلع ددى  ددي عحي رددى درتيصددعى ععددين ر ددللك رتسجددى ععيس ددى  ليبددى 
لرهل عجيل عن عجديحا  ، درت ا در ايبي عن لجهى  رس عت سل درعتدسو يبشهل عيم

 ( الركا3ثتدة درتسد ى،  ل رهس درجتلل )
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 (3ال:دول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدر:ة ممارسة طلبة المدارس 

ة الحكومية في محاف ة العاصمة عماك لسلول العنف الطالبي مك و: ة الثانوي
 ن ر مدير  المدارس مرتبة تنازليا  

 

 المتوسط العدد النمط الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدر:ة الرتبة المعيار 

 عسل  ى 1 0.48 3.02 87 عجيل درت ا يب ن در ليبى 1
عجيل درت ا ضت عيب   درعتس ى  3

 لسجه زدسج
 عسل  ى 2 0.60 2.70 87

 عسل  ى 3 0.77 2.68 87 عجيل درت ا درعلجج ضت درعتلع ن 2
 متوسطة  0.55 2.81 87 الدر:ة الكلية

 
 ، ( ثن درت دددا علجدددلت  دددي درعدددتدسو درفي ل دددى درحهلع دددى3 سضدددح عدددن درجدددتلل )

( يبير  يبى رلتسجى درهل ىا  هل علجدلت يبد ن در ليبدى ث ف دهم، 81ا2لجيت يبتسجى عسل  ى )
لعلجج ضت عيب   درعتس ى لسجه زدسج، لدسفقا هدالل درتسد دى عدع  ، ضت درعتلع نلعلجج 

( درسدددي ثهدددتا لجدددلت 2009( ل س جدددى تسد دددى درت ددديا )2000 س جدددى تسد دددى در دددعسل )
لثن در ليبددددى  عيس ددددلن درت ددددا ضددددت درعتلعدددد ن لضددددت  ، درت ددددا  ددددي درعددددتدسو درفي ل ددددى
 دإلتدس  ن ليبتسجى عسل  ىا 

 
 ع   هي ا در سيئج عل  در حل د سي:ثعي يبير  يبى رفقسدا هل  



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

90 

 

 . م:ال العنف بيك الطلبة:1
سم ح يي درعسل  يا درح ييب ى لدح حسد يا درعت يس ى لدرسسي رتسجدى ععيس دى  

 ليبى درعتدسو درفي ل ى درحهلع دى  دي عحي ردى درتيصدعى ععدين ر دللك درت دا در ايبدي 
 (  لضح الركا 4) عن لجهى  رس عت سل درعتدسو رفقسدا هالد درعجيل، لدرجتلل

 
 (4ال:دول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدر:ة ممارسة طلبة المدارس 
الثانوية الحكومية في محاف ة العاصمة عماك لسلول العنف الطالبي مك و: ة 

 ن ر مدير  المدارس الثانوية لم:ال العنف بيك الطلبة مرتبة تنازليا  
 

 طالمتوس الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدر:ة  الرتبة المعيار 

 سسفددع صددلا در ليبددى يبتسجددى عير ددى جددتد لعه  ددى ع ددتعي  1
  خسلفلن  ي درسثلا

 عسسفتى 1 0.42 3.91

 لجددددددد  يبتددددددد  در ليبدددددددى ترددددددد  درت دددددددا درج دددددددتل ع دددددددتعي  3
  سحيلسلنا

 عسسفتى 2 0.36 3.85

ح  ددتسك در ليبدددى درفدددسق يبدد ن در قدددت درعلضدددلعي لدإلهي دددى  8
 ص ىادرشخ

 عسل  ى 3 0.66 3.26

 عسل  ى 4 0.18 3.03   سختم يبت  در ليبى دألرفير در ييب ى ع تعي  خسلفلنا 2
ت يعددددي عددددن هددددسدعسهم   تتل ددددجت دددديا در ليبددددى عددددن آسدئهددددم  6

 درشخص ى
 عسل  ى 5 0.92 2.90
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 طالمتوس الفقرة الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 الدر:ة  الرتبة المعيار 

 شددتس در ليبددى يبيإلهي ددى درشخصدد ى ع ددتعي  لجددج ثل  قددت  7
  سدئهم لعقسسحيسهما

   ىعسل  6 0.81 2.64

  لدددق يبتددد  در ليبددددى درشددديئتيا در دددد ئى علددد  زعائهددددم  4
 ع تعي  خسلفلن عتهما

 ع خفضى 7 1.09 2.31

 سحدددزي در ليبدددى ردددزعائهم عدددن ع  لدددق عشددديئسل ع دددتعي  5
  سشيجسلنا

 ع خفضى 8 1.18 2.25

 متوسطة  0.48 3.02  الدر:ة الكلية
 

 ددى درحهلع ددى ( ثن تسجددى ععيس ددى  ليبددى درعددتدسو درفي ل 4 احددر عددن درجددتلل )
 دي عحي ردى درتيصدعى ععدين ر دللك درت دا در ايبدي عدن لجهدى  ردس عدت سل درعدتدسو 

 ، (3.02رعجددددديل درت دددددا يبددددد ن در ليبدددددى هي دددددا عسل ددددد ى، تال يبلدددددغ درعسل ددددد  درح دددددييبي )
( ليبتسجددددى عسل دددد ى، لجددددديتا  قددددسدا هددددالد درعجدددديل  دددددي 0.48لدح حددددسدا درعت دددديسل )

تال سسدلحدددا درعسل ددد يا درح دددييب ى يبددد ن درع دددسل يا درعسسفتدددى لدرعسل ددد ى لدرع خفضدددى، 
( درسي س ل عل  " سسفع صدلا 1(، لجيتا  ي درسسيبى دأللر  درفقسة )2.25 -3.91)

 ، (3.91در ليبى يبتسجى عير ى جتًد لعه  ى ع تعي  خسلفلن  ي درسثل"، يبعسل   ح دييبي )
ليبتسجددى عسسفتدددى، لهددالد  سفددق عدددع  س جددى تسد ددى در دددعسل  ، (0.42عت دديسل ) ليبددي حسدا

( درسي يب  ا ثن ثيبسز  عد   ديئت 2005هعي  سفق عع  س جى تسد ى در  يس ) ، (2000)
رلت ددا درعتس ددي عددن لجهددى  رددس در ليبددى هددل )درصددسدخ لس ددع درصددلا(، ثعددي عددن لجهددى 
 رس درعت س ن لدرلهات لدرعتلع ن لعسشدتل در داي  هدل )درجدتل درهاعدي دردالل  دؤتل 
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(ا ل دي درسسيبدى درفي  دى جديتا 2009 ديا )تر  درت ا(، هعدي  سفدق عدع  سديئج تسد دى درت
( درسي س ل عل  " لج  يبتد  در ليبدى ترد  درت دا درج دتل ع دتعي  سحديلسلن" 3درفقسة )

ليبتسجدى عسسفتدى، لهدالد  سفدق  ، (0.36عت ديسل ) ليبدي حسدا ، (3.85يبعسل   ح ييبي )
( درسي يب  ا ثن درت ا درج دتل هدل ثهفدس 2011عع  س جى تسد ى درعزسلعي لدرهتيبي )

شدددهيل درت دددا شددد لعًي يبددد ن در ليبدددى،  ل دددج درت دددا درلفردددي، ل خسلدددا عدددع  س جدددى تسد دددى ث
( درسددي يب  ددا ثن ع ددسلط درت ددا درج ددتل هددين ع خفضددًيا لجدديتا  ددي 2009درت دديا )

( درسدي سد ل علد  "  لدق يبتد  در ليبدى درشديئتيا در د ئى 4درسسيبى  قيبل دألخ دسة درفقدسة )
عت ددديسل  يبدددي حسدا ، (2.31 دددييبي )علددد  زعائهدددم ع دددتعي  خسلفدددلن عتهدددم" يبعسل ددد  ح

( درسددي سدد ل علدد " 5لجدديتا  ددي درسسيبددى دألخ ددسة درفقددسة ) ا(، ليبتسجددى ع خفضددى1.09)
 سحدددزي در ليبددددى رددددزعائهم عددددن ع  لددددق عشدددديئسل ع ددددتعي  سشدددديجسلن "يبعسل دددد  ح ددددييبي 

 ليبتسجى ع خفضىا ، (1.18عت يسل ) ليبي حسدا ، (2.25)
 

 ه:. م:ال العنف ضد مبنى المدرسة وت: يزات2
سم ح يي درعسل د يا درح دييب ى لدح حسد ديا درعت يس دى لدرسسدي رتسجدى ععيس دى 
 ليبى درعتدسو درفي ل ى درحهلع دى  دي عحي ردى درتيصدعى ععدين ر دللك درت دا در ايبدي 

 (  لضح الركا 5عن لجهى  رس عت سل درعتدسو رفقسدا هالد درعجيل، لدرجتلل )
 (5ال:دول )

المعيارية والرتب لدر:ة ممارسة طلبة المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
الثانوية الحكومية في محاف ة العاصمة عماك لسلول العنف الطالبي مك و: ة 
 ن ر مدير  المدارس لم:ال العنف ضد مبنى المدرسة وت: يزاته مرتبة تنازليا  
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 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار 

 الدر:ة الرتبة

19 
  در ليبدى علد  درجدتسدن هلعديا عتيت دى ل ييب دى ع دت  هسي يبتد

 ستسضهم رعشهلى عيا
 عسل  ى 1 0.80 3.32

دح سقدددديم عددددن درعتس ددددى عددددن خددددال درسخس ددددي لدحعسددددتدت علدددد   18
 ععسلهيسهي

 عسل  ى 2 0.43 2.80
 عسل  ى 3 0.71 2.57  سلا يبت  در ليبى رلحيا دإلعا يا درعتس  ى 22

21 
يبتدددد  ثتلدا عخسيبددددس درعتس ددددى  ستعددددت يبتدددد  در ليبددددى تسدددداا 

 لسجه زدسجا
 عسل  ى 4 1.25 2.44

20 
 ل هسدديدرهسددي  ل سلددا تيبددث يبتدد  در ليبددى يبعحسل دديا درعهسيبددى 

 عل هيا 
 عسل  ى 5 1.02 2.37

 متوسطة  0.60 2.70 الدر:ة الكلية
 

( ثن تسجددى ععيس ددى  ليبددى درعددتدسو درفي ل ددى درحهلع ددى 5 احددر عددن درجددتلل )
عدين ر دللك درت دا در ايبدي عدن لجهدى  ردس عدت سل درعدتدسو  دي عحي ردى درتيصدعى ع

رعجيل درت ا ضت عيب   درعتس ى لسجه زدسج هي ا عسل د ى، تال يبلدغ درعسل د  درح دييبي 
ليبتسجددددى عسل دددد ى، لجدددديتا  قددددسدا هددددالد  ، (0.60لدح حددددسدا درعت دددديسل ) ، (2.70)

 -3.32درعجددددديل  دددددي درع دددددسلط درعسل ددددد ، تال سسدلحدددددا درعسل ددددد يا درح دددددييب ى يبددددد ن )
( درسدي سد ل علد  " هسدي يبتد  در ليبدى 19(، لجيتا  ي درسسيبدى دأللرد  درفقدسة )2.37

علدددد  درجددددتسدن هلعدددديا عتيت ددددى ل ييب ددددى ع ددددت ستسضددددهم رعشددددهلى عددددي"، يبعسل دددد  ح ددددييبي 
ليبتسجددى عسل دد ى، ل ددي درسسيبددى درفي  ددى جدديتا  ، (0.80عت دديسل ) ليبددي حسدا ، (3.32)

عتس دى عدن خدال درسخس دي لدحعسدتدت علد  ( درسي س ل عل  "دح سقيم عن در18درفقسة )
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ليبتسجى عسل  ى،  ، (0.43عت يسل ) ليبي حسدا ، (2.80ععسلهيسهي" يبعسل   ح ييبي )
( درسددي سددد ل علددد  " ستعددت يبتددد  در ليبدددى 21لجدديتا  دددي درسسيبدددى  قيبددل دألخ دددسة درفقدددسة )

عت دديسل  ليبددي حسدا ، (2.44تسدداا يبتدد  ثتلدا عخسيبددس درعتس ددى" يبعسل دد  ح ددييبي )
( درسددي سدد ل علدد  20، ليبتسجددى عسل دد ى، لجدديتا  ددي درسسيبددى دألخ ددسة درفقددسة )(1.25)

عل هدي" يبعسل د  ح ددييبي  ل هسديدرهسدي  ل سلدا" تيبدث يبتد  در ليبدى يبعحسل ديا درعهسيبدى 
ليبتسجدددى عسل دد ىا لدسفقددا هدددالل در س جددى عدددع  ، (1.02عت دديسل ) ليبددي حسدا ، (2.37)

 علجددددج  حددددل ثفدددديث درعتس ددددى( درسددددي يب  ددددا ثن درت ددددا در2000 س جددددى تسد ددددى در ددددعسل )
( درسي يب  ا 2009جيت يبتسجى عسل  ى، هعي  سفق عع  س جى تسد ى درت يا ) لعسد قهي

لجدديت  ، ثن دعسددتدت در ليبددى علدد  درععسلهدديا دحسددل درسسيبددى دأللردد  يبدد ن عجدديحا درتسد ددى
 (ا85ا2يبع سلط عسل   )

 
 . م:ال العنف المو:ه ضد المعلميك:3

لدح حسد ديا درعت يس دى لدرسسدي رتسجدى ععيس دى سم ح يي درعسل د يا درح دييب ى 
 ليبى درعتدسو درفي ل ى درحهلع دى  دي عحي ردى درتيصدعى ععدين ر دللك درت دا در ايبدي 

 (  لضح الركا 6عن لجهى  رس عت سل درعتدسو رفقسدا هالد درعجيل، لدرجتلل )
 (6ال:دول )

طلبة المدارس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب لدر:ة ممارسة 
الثانوية الحكومية في محاف ة العاصمة عماك لسلول العنف الطالبي مك و: ة 

 ن ر مدير  المدارس لم:ال العنف المو:ه ضد المعلميك مرتبة تنازليا  
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 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعيار 

 الدر:ة الرتبة

يا  ضدددر  يبتددد  ثلر ددديت دألعدددلس علددد  درعتلعددد ن رس دددع تسجددد 17
 ثيب يئهما 

 عسل  ى 1 0.89 3.47

  لددق يبتدد  در ليبددى درشدديئتيا ضددت عتلعدد هم درددال ن  خسلفددلن  9
 عتهما 

 عسل  ى 2 0.73 3.46

 عسل  ى 3 1.03 3.22   سهزئ يبت  در ليبى يبعتلع هم ثعيم زعائهما  10
 عسل  ى 4 1.00 3.13  هتت يبت  در ليبى عتلع هم يبيحعستدت درت  اا  16
 عسل  ى 5 1.21 2.43 ر ليبى تر  تحسدج عتلع هم عن خال دأل ئلىا   ت  يبت  د 14
 عسل  ى 6 1.21 2.39  سهم يبت  در ليبى عتلع هم يبيرعحييبية لدرسح زا  15
 ع خفضى 7 1.26 2.14  سيبيهي در ليبى يبع سلدهم دحجسعيعي درعسعلق ثعيم عتلع هما  12
م لدخدسا هم  هلن صلا در ليبى عير ًي لعزعجدًي ثف ديت ع يقشديسه 11

 عع عتلع هما 
 ع خفضى 8 1.01 1.98

 ع خفضى 9 0.98 1.90  سفيخس در ليبى يبي سعيئهم تر  عيئاا فس ى ثعيم عتلع هما  13
 متوسطة  0.77 2.68 الدر:ة الكلية

 

( ثن تسجددى ععيس ددى  ليبددى درعددتدسو درفي ل ددى درحهلع ددى 6 احددر عددن درجددتلل )
ا در ايبدي عدن لجهدى  ردس عدت سل درعدتدسو  دي عحي ردى درتيصدعى ععدين ر دللك درت د

رعجدددديل درت ددددا درعلجددددج ضددددت درعتلعدددد ن هي ددددا عسل دددد ى، تال يبلددددغ درعسل دددد  درح ددددييبي 
ليبتسجددددى عسل دددد ى، لجدددديتا  قددددسدا هددددالد  ، (0.77لدح حددددسدا درعت دددديسل ) ، (2.68)

لدرع خف ، تال سسدلحدا درعسل د يا درح دييب ى يبد ن  ، درعسل   : درعجيل  ي درع سل  ن
( درسدددي سددد ل علددد  " ضدددر  17(، لجددديتا  دددي درسسيبدددى دأللرددد  درفقدددسة )1.90 -3.47)

 ، (3.47يبت  ثلر ديت دألعدلس علد  درعتلعد ن رس دع تسجديا ثيب ديئهم"، يبعسل د  ح دييبي )
( 9ليبتسجددى عسل دد ى، ل ددي درسسيبددى درفي  ددى جدديتا درفقددسة ) ، (0.89عت دديسل ) ليبددي حسدا
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درددال ن  خسلفددلن عتهددم"  درسددي سدد ل علدد  "  لددق يبتدد  در ليبددى درشدديئتيا ضددت عتلعدد هم
ليبتسجددى عسل دد ى، لجدديتا  ، (0.73عت دديسل ) ليبددي حسدا ، (3.46يبعسل دد  ح ددييبي )

( درسدددي سددد ل علددد  " هدددلن صدددلا در ليبدددى عير دددي 11 دددي درسسيبدددى  قيبدددل دألخ دددسة درفقدددسة )
 ليبي حسدا ، (1.98لعزعجًي ثف يت ع يقشيسهم لدخسا هم عع عتلع هم" يبعسل   ح ييبي )

( درسي س ل 13جى ع خفضى، لجيتا  ي درسسيبى دألخ سة درفقسة )(، ليبتس 1.01عت يسل )
علدددد  " سفدددديخس در ليبددددى يبي سعدددديئهم تردددد  عدددديئاا فس ددددى ثعدددديم عتلعدددد هم" يبعسل دددد  ح ددددييبي 

ليبتسجددى ع خفضددىا لدسفقددا هددالل در س جددى عددع  ، (0.98عت دديسل ) ليبددي حسدا ، (1.90)
ألشددهيل درت ددا  ( درسددي يب  ددا ثن تسجددى ععيس ددى در ليبددى2009 س جددى تسد ددى درت دديا )

 در ايبي درعلجج  حل درعتلع ن لدإلتدس  ن هي ا عسل  ىا
 

السلال الثفاني: هفل تختلفف اسفت:ابات المفديريك حفول در:فة ممارسفة 
طلبفة المفدارس الثانويففة الحكوميفة فففي محاف فة العاصففمة 
عمففاك لسففلول العنففف الطالبففي بففاختالف متغيففرات ):ففنس 

  رة(؟المدير، والملهل العلمي للمدير، والخب
 سعا دإلجييبى عن هالد در ؤدل عل  در حل د سي: 

 . متغير :نس المدير:1
سددم ح دديي درعسل دد يا درح ددييب ى لدح حسد دديا درعت يس ددى رتسجددى ععيس ددى  ليبددى 
درعددتدسو درفي ل ددى درحهلع ددى  ددي عحي رددى درتيصددعى ععددين ر ددللك درت ددا در ايبددي عددن 

-t س، هعدي سدم س يب دق دخسيبديس )لجهى  ردس عدت سل درعدتدسو يبير  ديبى رعسر دس جد و درعدت
test( ل رهس درجتلل )الركا 7 ) 
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 (7ال:دول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدر:ة ممارسة طلبة المدارس الثانوية 
 الحكومية في محاف ة العاصمة عماك لسلول العنف الطالبي مك و: ة ن ر مدير  

 س المدير( بالنسبة لمتغير :نt-testالمدارس واختبار )
 

 الم:ال
:نس 
 المدير

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 عجيل درت ا يب ن در ليبى
 0.563 0.580 0.47 2.99 39 الهس
   0.48 3.05 48 ث ف 

عجيل درت ا درعلجج ضت 
 درعتلع ن

 0.049* 2.002 0.76 2.50 39 الهس
   0.75 2.82 48 ث ف 

ا ضت عيب   عجيل درت 
 درعتس ى لسجه زدسج

 0.003* 3.084 0.57 2.49 39 الهس
   0.57 2.87 48 ث ف 

 الكلي
 0.041* 2.080 0.51 2.67 39 ذكر
   0.55 2.92 48 أنثى

 (ا α ≤ 05ا0* درفسق تدل تحصيئ ًي ع ت ع سلط )
 

( ترددد  لجدددلت  دددسلق الدا تحردددى تحصددديئ ى ع دددت 7سشددد س در سددديئج  دددي درجدددتلل )
 ع ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددسلط 

(   ددددي تسجددددى ععيس ددددى  ليبددددى درعددددتدسو درفي ل ددددى درحهلع ددددى  ددددي عحي رددددى α ≤ 05ا0)
درتيصعى ععين ر للك درت ا در ايبي عن لجهى  رس عت سل درعتدسو يبير  يبى رعسر س 
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(، ليبع ددسلط تحرددى 080ا2جدد و درعددت س، د ددس يتًد تردد  ق عددى )ا( درعح ددليبى تال يبلرددا )
درت ددا درعلجددج ضددت درعتلعدد ن" ل  هددالرك لجددلت  ددسلق  ددي درعجددير ن "عجدديل ، (41ا0)

"عجددديل درت دددا ضدددت عيب ددد  درعتس دددى لسجه زدسدددج"، د دددس يتًد ترددد  ق عدددى )ا( درعح دددليبى تال 
لهدين  ، ( علد  درسدلدري003ا0، 0.049(، ليبع سلط تحردى )084ا3، 002ا2يبلرا )

درفددددسق رصدددديرح دإل دددديث  ددددي درتسجددددى درهل ددددى ل ددددي درعجددددير ن يبددددتر ل دسسفدددديا عسل دددد يسهن 
 عددي رددم سلجددت  ددسلق الدا تحرددى تحصدديئ ى  ددي عجدديل "درت ددا يبدد ن در ليبددى" درح ددييب ى، يب 

(ا لدخسلفا هدالل 563ا0ليبع سلط تحرى ) ، (580ا0ح ث يبلرا ق عى  ا درعح ليبى )
(، Maccash, 2003؛ 2002؛ درتديجز، 1999در س جدى عدع  س جدى تسد دى )درج دتل، 

ستيعدل يبتد  دأل ددس  عهدن عدزل الردك ترد  ثن درعجسعدع دألست دي عجسعدع الهدلسل، لقدت سل 
 ثلثن دألست  دددى يبيرعحييبدددية، لعدددتم درتدددتل، لدرسع  دددز يبددد ن دردددالهلس لدإل ددديث،  ضدددًا عدددن 

 س جدددى ر يب تدددى درعجسعتددديا  يب س قدددى عيبيرردددى   هدددي تر دددج دددللك  صدددتس عدددن درفسدددية   ردددس 
ع دتعي  قدلم   ف دج ، ل  فهم يب س قى   هي سضدخ م يبتد  درشديت عقيس دى در دللك درشسق ى

 يبج درالهلسا  
 

 متغير الملهل العلمي للمدير:. 2
سددم ح دديي درعسل دد يا درح ددييب ى لدح حسد دديا درعت يس ددى رتسجددى ععيس ددى  ليبددى 
درعددتدسو درفي ل ددى درحهلع ددى  ددي عحي رددى درتيصددعى ععددين ر ددللك درت ددا در ايبددي عددن 
لجهددى  رددس عدددت سل درعددتدسو يبير  دديبى رعسر دددس درعؤهددل درتلعددي رلعدددت س، هعددي سددم س يب دددق 

 ( الركا 8ل رهس درجتلل )( t-testدخسيبيس )
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 (8ال:دول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدر:ة ممارسة طلبة المدارس الثانوية 
الحكومية في محاف ة العاصمة عماك لسلول العنف الطالبي مك و: ة ن ر مدير  

 ( بالنسبة لمتغير الملهل العلمي للمديرt-testالمدارس، واختبار )
 

 الم:ال
هل العلمي المل 

 للمدير
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعيار 

 قيمة ت
 مستوى
 الداللة

 عجيل درت ا يب ن در ليبى
 0.46 3.00 43 يبهيرلس لو

-
0.332 

0.741 

   0.49 3.04 44 عيج س س  عي  لق

عجيل درت ا درعلجج ضت 
 درعتلع ن

 0.68 2.58 43 يبهيرلس لو
-

1.228 
0.223 

   0.84 2.78 44 عيج س س  عي  لق

عجيل درت ا ضت عيب   
 درعتس ى لسجه زدسج

 0.63 2.58 43 يبهيرلس لو
-

1.877 
0.064 

   0.55 2.82 44 عيج س س  عي  لق

 درهلي
 0.49 2.73 43 يبهيرلس لو

-
1.270 

0.207 

   0.59 2.88 44 عيج س س  عي  لق
 

صديئ ى ع دت ( تر  عدتم لجدلت  دسلق الدا تحردى تح8سش س در سيئج  ي درجتلل )
(   دددددي تسجدددددى ععيس دددددى  ليبدددددى درعدددددتدسو درفي ل دددددى درحهلع دددددى  دددددي α ≤ 05ا0ع دددددسلط )
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عحي ردددى درتيصدددعى ععدددين ر دددللك درت دددا در ايبدددي عدددن لجهدددى  ردددس عدددت سل درعدددتدسو 
-يبير  ديبى رعسر ددس درعؤهددل درتلعدي رلعددت س، د ددس يتًد ترد  ق عددى )ا( درعح ددليبى تال يبلرددا )

عددتم لجددلت  ددسلق  ددي جع ددع درعجدديحا"  (، هددالرك207ا0(، ليبع ددسلط تحرددى )270ا1
(، ليبع دسلط -332ا0ل  -877ا1د دس يتًد ترد  ق عدى )ا( درعح دليبى تال سسدلحدا يبد ن )

 تحرددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددى يبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد ن 
 (ا741ا0ل  064ا0)

 
تن عتم لجدلت  دسلق إلجييبديا درعدت س ن يبير  ديبى رتسجدى ععيس دى در ليبدى ر دللك 

ش س تر  ثن درعت س ن علد  درت ا در ايبي يبير  يبى حخساا درعؤهل درتلعي رلعت س ن  
دخددساا عددؤهاسهم  ؤهددتلن ثن درت ددا  ددي درعددتدسو ثصدديبح حق قددى لدقتددى علجددلتة يبدد ن 
در ليبدددى ث ف دددهم لضدددت درعتلعددد ن لضدددت عيب ددد  درعتس دددى لسجه زدسدددج، لث دددج رددد و رلعؤهدددل 

أل هدم جع تدًي  ،درتلعي رلعت س ن عاقى يبيرحهم عل  تسجى ععيس ى در ليبى ر دللك درت دا
 رريهسة ل حيلرلن درسرلي عل هي يبيخساا عؤهاسهم درتلع ىا  تي لن هالل د

 
 . متغير الخبرة:3

سددم ح دديي درعسل دد يا درح ددييب ى لدح حسد دديا درعت يس ددى رتسجددى ععيس ددى  ليبددى 
درعددتدسو درفي ل ددى درحهلع ددى  ددي عحي رددى درتيصددعى ععددين ر ددللك درت ددا در ايبددي عددن 

 ( الركا 9ة، ل رهس درجتلل )لجهى  رس عت سل درعتدسو يبير  يبى رعسر س درخيبس 
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 (9ال:دول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدر:ة ممارسة طلبة المدارس الثانوية 
الحكومية في محاف ة العاصمة عماك لسلول العنف الطالبي مك و: ة ن ر مدير  

 المدارس بالنسبة لمتغير الخبرة
 

 العدد الخبرة الم:ال
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال 
 المعيار 

عجيل درت ا يب ن 
 در ليبى

 0.48 3.01 18    قل  لدا  5
 0.50 3.00 26   لدا 10تر   6عن 

 0.47 3.03 43   لدا 11ثهفس عن 
 0.48 3.02 87 درعجعلا

عجيل درت ا 
درعلجج ضت 
 درعتلع ن

 0.60 2.75 18    قل  لدا  5
 0.90 2.68 26   لدا 10تر   6عن 

 0.75 2.65 43   لدا 11ثهفس عن 
 0.77 2.68 87 درعجعلا

عجيل درت ا ضت 
عيب   درعتس ى 

 لسجه زدسج

 0.61 2.90 18    قل  لدا  5
 0.61 2.60 26   لدا 10تر   6عن 

 0.58 2.68 43   لدا 11ثهفس عن 
 0.60 2.70 87 درعجعلا

 درتسجى درهل ى
 0.45 2.88 18    قل  لدا  5
 0.63 2.78 26 ا  لد 10تر   6عن 

 0.54 2.80 43   لدا 11ثهفس عن 
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 0.55 2.81 87 درعجعلا
 

( لجلت  سلق ريهس ى يب ن درعسل  يا درح دييب ى رتسجدى 9 احر عن درجتلل )
ععيس دى  ليبددى درعدتدسو درفي ل ددى درحهلع دى  ددي عحي ردى درتيصددعى ععدين ر ددللك درت ددا 

ر ددس درخيبددسة، تال حصددل ثصددحيي در ايبددي عددن لجهددى  رددس عددت سل درعددتدسو يبير  دديبى رعس
(، لجديت ثصدحيي 88ا2( علد  ثعلد  عسل د  ح دييبي يبلدغ )  قدل  لدا  5 ئى درخيبسة )

(، لثخ ددسًد 2.80 دد ى( يبيرسسيبددى درفي  ددى يبعسل دد  ح ددييبي يبلددغ ) 11 ئددى درخيبددسة )ثهفددس عددن 
(، لرسحت ددت   عددي 78ا2 دد لدا( تال يبلددغ ) 10تردد   6جدديت درعسل دد  درح ددييبي رفئددى )عددن 

 ≤ 05ا0فسلق يب ن درعسل  يا الدا تحردى تحصديئ ى ع دت ع دسلط درتحردى )تالد هي ا در
α( سم  س يب ق سحل ل درسيبي ن دألحيتل )One way ANOVA لجيتا  سيئج سحل دل ،)

 (:10درسيبي ن عل  در حل درالل  لضحج درجتلل )
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 (10ال:دول )
رس تحليل التبايك الحاد  إلي:اد داللة الفروق في در:ة ممارسة طلبة المدا

الثانوية الحكومية في محاف ة العاصمة عماك لسلول العنف الطالبي مك و: ة 
 ن ر مدير  المدارس بالنسبة لمتغير الخبرة

 

م:موع  مصدر التبايك الم:ال
 المربعات

در:ات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

 عجيل درت ا يب ن در ليبى
 0.956 0.045 0.010 2 0.021 يب ن درعجعلعيا
   0.231 84 19.413 تدخل درعجعلعيا

    86 19.434 درعجعلا

عجيل درت ا درعلجج ضت 
 درعتلع ن

 0.891 0.116 0.069 2 0.139 يب ن درعجعلعيا
   0.601 84 50.504 تدخل درعجعلعيا

    86 50.643 درعجعلا

عجيل درت ا ضت عيب   
 درعتس ى لسجه زدسج

 0.249 1.416 0.499 2 0.999 يب ن درعجعلعيا
   0.353 84 29.631 تدخل درعجعلعيا

    86 30.630 درعجعلا

 درهلي
 0.810 0.212 0.065 2 0.129 يب ن درعجعلعيا
   0.305 84 25.655 تدخل درعجعلعيا

    86 25.784 درعجعلا
( تر  عتم لجلت  سلق الدا تحرى تحصديئ ى  دي 10سش س در سيئج  ي درجتلل )

(  دددي تسجدددى ععيس دددى  ليبدددى درعدددتدسو درفي ل دددى α ≤ 05ا0ى ع دددت ع دددسلط )درتسجدددى درهل ددد
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درحهلع ى  ي عحي رى درتيصعى ععدين ر دللك درت دا در ايبدي عدن لجهدى  ردس عدت سل 
(، 212ا0درعتدسو يبير  يبى رعسر س درخيبسة، د س يتًد تر  ق عى )ا( درعح دليبى تال يبلردا )

تحرددى تحصدديئ ى  ددي جع ددع (، لهددالرك عددتم لجددلت  ددسلق الدا 810ا0ليبع ددسلط تحرددى )
 ليبع دددسلط تحردددى يبددد ن  ، (045ا0ل  416ا1درعجددديحا ح دددث يبلردددا ق عدددى )ا( يبددد ن )

 (ا956ا0ل  249ا0)
 

تن عدددتم لجدددلت  دددسلق يبددد ن تجييبددديا درعدددت س ن يبير  ددديبى رتسجدددى ععيس دددى در ليبدددى 
ر للك درت ا در ايبي يبير  يبى حخساا درخيبسة،  شد س ترد  ثن درعدت س ن علد  دخدساا 

 سفقلن ل ؤهتلن لجدلت دررديهسة، لث دج رد و رلخيبدسة سد ف س  دي درحهدم علد  تسجدى  خيبسدسهم
ععيس ددى در ليبددى رهددالل درردديهسة، ت عددي قددت  هددلن ه دديك  ددسلق يبدد ن درعددت س ن )اللل درخيبددسدا 
درعسفيلسى(  ي ه ف ى ل سعى عحيصسة هالل درريهسة لسخف ا حتسهي لدرسرلي عل هي، لهالد 

  ا حسيج تر  تسد ى
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 التوصيات:

ث دددديتا در سدددديئج ثن تسجددددى ععيس ددددى  ليبددددى درعددددتدسو درفي ل ددددى درحهلع ددددى ر ددددللك 
درت ددا در ايبدددي عدددن لجهدددى  ردددس عدددت سل درعددتدسو هي دددا عسل ددد ى، لهدددالد  ؤهدددت لجدددلت 
 درت ا در ايبي تدخل درعتدسو، ل ي ضلت هالل در س جى   ن درتسد ى سلصي يبي سي: 

 درعسشدت درسسيبدلل يبعهعديا  سفت ل تلس دإلسشيت درسسيبلل  ي درعدتدسو، لعدتم سهل دا
خددديسج عهعيسدددج درلر ف دددى، لز ددديتة عدددتت درعسشدددت ن  دددي درعتس دددى يبعدددي  س ي دددي عدددع 

  تسهيا 
  درسسه ز عل  درسسيب ى دألخاق ى  ي درع يهج درعتس  ىا 
  لضددددع خ ددددى لس ف ددددالهي رسفت ددددل در شددددي يا درعتس دددد ى درعس لعددددى إلشددددريل در ليبددددى

سس ي دي عدع عقدتسسهم لدهسعيعديسهم، لسلج ج  يقيسهم  حل در شي يا درع سجى درسي 
 لسل  س در لدتل لدرعاعي درس يض ى يبح ث سهلن ل  لى رسفس غ  يقيا در ليبىا 

  عددد ح درعدددت س ن درعز دددت عدددن درصددداح يا رلستيعدددل عدددع درقضدددي ي درسسيبل دددى درسدددي قدددت
 سلدجههم يبعي  س ي ي عع رسلا هل عتس ىا 

  عيس دلن  دللك درت دا ضدت سفت ل دأل رعى درسدتعى )يبحهعى( يبحق در ليبى درال ن 
 زعائهم لعتلع هم لضت درعيب   درعتس ي لسجه زدسجا

  لدح ددسعيا تردد  جع ددع درتدديعل ن لدر ليبددى  ، دريبدديي درعفسددل    ي ددىتسيبدديا درعددت س ن
 لدرلقلا عل  حيجيسهم لعشهاسهم لدرع يعتة  ي حلهي ثلًح يب للا 

  رت دددا ردددتط در سددديئج درسدددي ث ددديتا ثن تسجدددى ععيس دددى  دددللك د تحدددتطل دددي ضدددلت
 ترد  ت جديتدإل يث هي ا ثعل  عن درالهلس، سلصي درتسد ى يبسلج ج ثلر يت دألعلس 

جدل ث ددسل   ددلتل درتدتل لدرع دديلدة  ددي درستيعدل عددع دأليب دديت دردالهلس لدإل دديث، عددن 
 خال رقيت  جعتهم عع ث سة درعتس ىا 
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 المراجع والمصادر  

 
 المرا:ع العربية: 

 ا القرآك الكريم -
(، يب ددسلا: تدس تح دديت درسددسدث درشددتيبي 2،  )لسففاك العففرب(ا 1992ديبددن ع رددلس ) -

 لعؤ  ى درسيس   درتسيبيا 
(ا "لدقع درعؤ  يا درستل ع ى يبيرل ن درتسيبي  ي 2005ت عيع ل، صيبحي سجي ) -

، :امعففة عففيك  ففمس –م:لففة كليففة التربيففة علدجهددى ردديهسة درت ددا لدإلسهدديي"، 
 ا 166-137(، 2(، ج)29ا)

(ا 2008ى، دخل ددا، عفعددين، ح دد ن لثيبددل ح ددين، س دددم )دريبتد  ددى، ال دديي، در سدل دد -
، درعجلددو درددل  ي رلشدديبيي، عوامففل الخطففورة فففي البيئففة ال:امعيففة لففدى ال ففباب

 اجيعتى عؤسى، دألستن
مقارنففة سوسففيولو:ية  –العولمففة والعنففف (ا 2010يبددلعهسة،  ددلس درددت ن حجدديس ) -

 –يعتى ع سلسل ، )ث سلحى تهسلسدل غ س ع شلسة(، جل اهرة العنف في  ل العولمة
 درجزدئسا  –ق      ى 

نفففدوة (ا "در ليبدددى درلدقتدددلن سحدددا درخ دددلسة  دددي درت دددا"، 2006درسلد هدددى، عيبي دددى ) -
/آالدس 8-6، جيعتدددى عؤسدددى، "نحفففو م:تمفففع :فففامعي آمفففك" العنفففف ففففي ال:امعفففات،

 ا 2006
(ا "دررددلدهس در ددلله ى  ددي درل دد  درجدديعتي"، 2003درجيبددلسل، خضدد س لآخددسلن ) -

 (، درحت تة، در عنا 6ت )، درتتم:لة ت امة
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(ا "تسد ددددى سحل ل ددددى تسشدددديت ى ر ددددللك درت ددددا رددددتط 1999درج ددددتل، در دددد ت عحعددددت ) -
-64(، 60)5، در دد ى در ددييبتى، م:لففة اإلر ففاد النفسففيساع ددال درعددتدسو درفي ل ددى، 

 ا 104
، دراسففات معاصففرة فففي سففيكولو:ية الطفولففة والمراهقففة(ا 2000ح ددن، عحعددت ) -

 سدتا (، درقيهسة: عهسيبى درزه1 )
(ا "درت دا ردتط  ليبدى درعدتدسو درفي ل دى  دي عصدس"، 2002ح ل ى، عحعت در د ت ) -

، شدددتيبى يبحدددلث درعتللعددديا درسسيبل دددى، المركفففز القفففومي للبحفففوة التربويفففة والتنميفففة
 درقيهسةا 

(ا "درت دا در ايبدي 2010ح  ن، ثحعت ض يت دردت ن لدرس ديعي، ديبسهديل عيبدت د  ) -
لتلس دأل سة درسسيبلل  ي عاجدج عدن  ، در ليبى  ي درجيعتى دألست  ى عن لجهى  رس

-85(، 50)25، الم:لة العربية للدراسات المنية والتدريبدرع رلس دإل اعي"، 
 ا 124

(ا "درت ددددا در ايبددددي  ددددي درجيعتدددديا دألست  ددددى درس ددددع ى 2007درحلدعددددتة، هعدددديل ) -
 (، جيعتدى12، ا)م:لفة العلفوم اإلنسفانيةلدرخيصى عدن لجهدى  ردس در ليبدى   هدي"، 

 عحعت خ ضس، درجزدئسا 
(ا "ردديهسة درت ددا  ددي 2007خعددش، عجددت درددت ن، حعددتل،  ز ددج لحددتدت،  ي ددع ن ) -

 درجيعتيا" )تسد ى غ س ع شلسة(، درجيعتى دألست  ى، ععين دألستنا 
(ا " ي ت  يع يا دحعسدتدت علد  درعتس د ن"، يبحدلث درعدؤسعس 1992سزق، هلفس، ) -

، درقددديهسة: رية للدراسفففات النفسفففيةال:معيفففة المصفففدرفددديعن رتلدددم درددد فو  دددي عصدددس، 
 عهسيبى دأل جلل درعصس ىا 
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(ا "درت دددا  دددي درجيعتددديا"، لسقدددى ععدددل ثرق دددا  دددي  دددتلة 2007درسلدجفدددى، خيردددت ) -
، عسهدز درتسد ديا 13/7/2007-12، )دور ال:امعات في تحقيق المك ال امل(

 دإل سسدس ج ى لدألع  ى، ععين، دألستنا
لددسثل حددلل شددري درجيعتدديا"، )تسد ددى غ ددس (ا "د ددس اا ر2007ز ديتدا، عدديتل ) -

 ، دألستنا تسيبتع شلسة(، جيعتى در سعلك، 
أثففر النمذ:ففة والتففدريب علففى الم ففارات اال:تماعيففة فففي (ا 2005ز دديتة، ثحعددت ) -

، )ث سلحدددى تهسدددلسدل غ دددس ع شدددلسة(، درجيعتدددى دألست  دددى، خففففل العنفففف المدرسفففي
 ععين، دألستنا 

جددددج ضددددت درعتلعدددد ن، عردددديهسل لعصدددديتسل (ا "درت ددددا درعل 2004ز ددددتدن،  ددددل عين ) -
لدرتلدعل درعؤت ى رج عدن لجهدى  ردس هدل عدن درعدت س ن لدرعتلعد ن لدر ليبدى"، )تسد دى 

، لزدسة درسسيب ددددى لدرستلدددد م، ععددددين، إدارة البحففففة والتطففففوير التربففففو غ ددددس ع شددددلسة(، 
 دألستنا 

(ا "درت ددددددا درعتس ددددددي  ددددددي درعددددددتدسو 2006درز ددددددلت، عيجددددددت لدرحيبيشدددددد ى، ع  ددددددس ) -
، لزدسة درسسيب دى لدرستلد م، إدارة البحة والتطوير التربو  ى: ثشهيرج، لث يبييبج"، درحهلع

 ععين، دألستنا 
(ا "درت دددددددا در ايبدددددددي  دددددددي درجيعتددددددديا در دددددددلتد  ى، 2006 دددددددل عين، آتم ثحعدددددددت ) -

، العنف الطالبفي ففي ال:امعفاتدأل يبيي، دأل عي ، لدر سيئج"، لسقى عقتعى  ي  دتلة 
 جيعتى عؤسى، دألستنا 

(ا  ددللك درت ددا يبدد ن درشدديبيي، تسد ددى ع تد  ددى علدد  ع  ددى 2000، عددتري )در ددعسل -
ال فباب ومسفتقبل ، النفدوة السفنوية السفابعةعن  ليبدى ل يريبديا درعسحلدى درفي ل دى، 

 ، هل ى د تدي، جيعتى درقيهسةا 2000، ثيبس ل 29/30، مصر
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(ا "دسجيهددديا  ليبدددى درعسحلدددى درفي ل دددى  دددي درعدددتدسو 2013شددديه ن، عحعدددت ثحعدددت ) -
م:لففة ال:امعففة اإلسففالمية فل دد    ى  حددل درت ددا لعاقسهددي يبيرسحصدد ل درتسد ددي"، در

 ،  لر لا 40-107(، 3)21، للدراسات التربوية والنفسية
(ا "تسجدددددى ثهع دددددى دريب ئدددددى درجيعت دددددى ل  ي ددددديسهي 2011درشدددددل حيا صدددددفيت  تعدددددى ) -

تدسدسهدددددي هع ددددديبيبيا رلت دددددا در ايبدددددي  دددددي درجيعتددددديا دألست  دددددى: تسد دددددى ع دددددح ى  لد 
 ا 149-121(، 1)12، م:لة العلوم التربوية والنفسيةي  ى"، دسسيب

(ا "ع ديبيبيا درت دا در ايبدي 2010شل حيا صفيت  تعى لعهسلش، ريب   جلتة ) -
 ا100-81(، 6)3، الم:لة الردنية للعلوم اال:تماعية ي درجيعتيا دألست  ى"، 

 ليبدى  (ا "تسد ى لصف ى علد  ع  دى عدن2010درصيب حي، لاير  ل درسلدجفى، خيرت ) -
 ا56-29(، 1)3، الم:لة الردنية للعلوم اال:تماعيةدرجيعتى دألست  ى"، 

(ا "درت ا  ي درعؤ  يا درسسيبل ى لدرتلس درلقيئي رإلعدام"، 2001 يري، ح ن ) -
 ا 46-29(، 3)10، درشيسقى، م:لة الفكر ال رطي

العوامفففل اال:تماعيفففة الملديفففة إلفففى العنفففف لفففدى طفففالب (ا 2005در  دديس،  هدددت ) -
، )س يرى عيج س س غ س دراسة ميدانية لمدارس  رق الريال –رحلة الثانوية الم

 ع شلسة(، هل ى درتسد يا درتل ي، جيعتى  ي ا درتسيب ى رلتللم دألع  ى، درس ي ا 
(ا "درتلدعددل درعؤت ددى تردد  سفشددي درت ددا رددتط  ليبددى درعسحلددى 2002درتدديجز،  ددؤدت ) -

 ا 44-1(، 2)10، اإلسالمية م:لة ال:امعةدرفي ل ى  ي عتدسو عحي رى غزة"، 
دور اإلدارات ال:امعية في الحد مك  فاهرة العنفف (ا 2007عيبييب ى، سيبي  ل ا ) -

، تسيبددت، )ث سلحددى تهسددلسدل غ ددس ع شددلسة(، جيعتددى در سعددلك، فففي ال:امعففات الردنيففة
 دألستنا 
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(ا "ت ددديتة درعتيعلدددى لدألعدددن در ف دددي ردددتط ع  دددى عدددن 2004عيبدددت درعج دددت، در ددد ت ) -
 ا 274-237(، 2)14، م:لة دراسات نفسيةس ى دحيبستدئ ى"، ساع ال درعت

(ا "ث عي  درت ا  ي درتشلدئ يا لعحتتدسج  ي ت يس 2002درتتلل، عحعت ثحعت ) -
"البعفاد اال:تماعيفة وال:نائيفة درعفيه م درع سجتة رألعن"، درعدؤسعس در د لل درسديبدع، 

رليبحدلث دحجسعيع دى  (، درقيهسة: درعسهز درقلعي1، م)للعنف في الم:تمع المصر "
 لدرج يئ ىا 

(ا "رددددددديهسة درت دددددددا لدرع دددددددؤلر ى دألع  دددددددى لدرسسيبل دددددددى 1999عسيب ددددددديا،  دددددددل عين ) -
المففلتمر العربففي للتعلففيم والمففك )المففك مسفففلولية لدرجيعت ددى"ا يبحددث عقددتم تردد  

م، عسهددز درتسد دديا 6/10/1999-4درع تقددت  ددي درس ددي   ددي درفسددسة عددن  ال:ميففع(
 رلتللم دألع  ىا لدريبحلث، ثهيت ع ى  ي ا 

(ا "تسجى ععيس ى  ليبدى درعدتدسو درفي ل دى درحهلع دى 2009درت يا، ر ل  عل   ) -
درددددددالهلس  ددددددي دألستن ألشددددددهيل  ددددددللك درت ددددددا در ايبددددددي درعلجددددددج ضددددددت درعتلعدددددد ن 

، ملتففة للبحففوة والدراسففات، سلسففلة العلففوم اإلنسففانية واال:تماعيففةلدإلتدس دد ن"، 
 ا 69-112(، 1)4

(ا 2010حي رى، عحعت عيبت درهدس م لدرتدلدلتة، ثعدل  ديرم )درتلعي،  ح   ثحعت، ع -
"درت ا درجيعتي: تسد ى أل يبيي درت ا در ايبي  دي درجيعتدى درهيشدع ى عدن لجهدى 

 ا151-127(، 6(، ا)27، و) لوك ا:تماعية رس در ليبى"، 
(ا "درت ددا ع ددت  ليبددى درجيعتدديا دألست  ددى 2006عل عدديا، عحعددت لدر ددتلت، ريب دد  ) -

، در ددد ى م:لفففة الثقاففففة والتنميفففةث دددير ي عتيرجسدددج"،  ، ج عرددديهسلدرحهلع دددى: ث ددديبييب
 (ا 16در يت ى، ا)



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

111 

 

، دإل دددده تس ى: درعهسيبددددى ال:ريمففففة فففففي م:تمففففع فقيففففر(ا 2001عددددل ، در دددد ت ) -
 درعصس ىا 

االتصففففال اإلدار  وأسفففاليب القيففففادة (ا 2006ع يصدددسة، علدددي لدرفيضدددل عحعدددت ) -
 عت رل شس لدرسلز عا ، ععين: تدس درحياإلدارية في الملسسات التربوية

(ا "عهعى عت س درعتس ى درفي ل ى سجيل در للك 2004 سج، عيبت درل  ا يبن ح ن ) -
دراسفففات ففففي درع حدددسا ردددتط درشددديبيي عدددن لجهدددى  ردددس عدددت سل درعدددتدسو درفي ل دددى"، 

(، جيعتدددى ثم درقدددسط، 98(، ا)12، )لسقدددى ععدددل(، والمنفففاهط وطفففرق التفففدريس
 ا 41-80

، سففيكولو:ية العففدواك(ا 1986ع لددس لآخددسلن ) سل ددت،  دد جعل ت، لرسددسز،  دد زس  -
 (، ععين: تدس ع يسدا رل شسا 1سسجعى عيبت درهس م  يص ا،  )

(ا "سدددد ف س دأل ددددام درعقتعددددى عددددن درسلفز ددددلن علدددد  دسجدددديل 2004درهسل ددددي، عدددديتل ) -
 ا 37-15(، 82، ) لوك ا:تماعيةدرشيبيي درعصسل  حل درت ا"، 

ك درت ددا در ايبدي  ددي ضددلت يبتدد  (ا "درس يبدؤ يب ددلل 2006حل، زهس دي يبددن  ح دد  ) -
الم:لففة العربيففة درعسر ددسدا رددتط  ليبددى درجيعتدديا در ددتلت ى: درحلددلل لدرعقسسحدديا"، 

 ا 158-119(، 42، )للدراسات المنية والتدريب
(ا "ثشدهيل درت دا در ايبدي 2011درعزسلعي، هس عى ع س لدرهتيبدي، علدي  دت ت ) -

حيبسدددتدئي  دددي ع  قدددى درتددد ن لعدددتط د سشددديسهي ردددتط  ليبدددى درصدددف ن درسديبدددع لدرخددديعو د
، جيعتدى كليفة التربيفة –الم:لة العلمية درستل ع ى يبتلرى دإلعيسدا درتسيب ى درعسحتة"، 

 ا 384-364(،  لر ل، 1(، جزت )2)27ث  ل ، 
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ديناميكيفففة سفففلول العنفففف لفففدى طفففالب (ا 2003ع دددلم، عحعدددلت ع دددتلسة عحعدددت ) -
غ س ع شلسة(، هل دى درسسيب دى، ، )س يرى تهسلسدل المرحلة الثانوية، "دراسة ت خيصية"

 جيعتى درع صلسة، درع صلسةا 
(ا "درت ا  ي عجسعع دإلعيسدا، ثشهيرج لث يبييبج ل سيئجج"، 2004درع لا، عحعت ) -

 ا 86-75(، 84، )م:لة  لوك ا:تماعية
التقريفففر العفففالمي حفففول العنفففف (ا 2002ع رعدددى درصدددحى درتيرع دددى  دددي ج  دددا ) -

 ل  ، درقيهسةا ، درعهسي دإلقل عي رلشسق دألوالصحة
، سسجعددى  ددسج ثحعددت ن ريففات ال خصففية(ا 2003هددللا لا جا ر ددتزل لآخددسلن ) -

 ، درقيهسة: تدس درفهس درتسيبيا  ن سج لآخس 
 

 المرا:ع ال:نبية: 
- Adrienne, Schwartz (2003). Adolescent dating violence 

and self-efficacy, (PHD degree), University of Victoria, 

Canada, DAI, 465B64/07, p. 3342. 

- Akiba, M. (2002). "The impact of educational system on 

school violence in (37) nation", Journal: American 

Education research, 39(4), 829-853.  



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

113 

 

- Carr, J. L. (2005) American College Health 

Association Campus Violence White Papers, 

Baltimore, MD: American College Health Association.  

- Chappell, M., Casey, D., Crus, C. D. L., Ferrell, J., 

Forman, J., Lipkin, R., Newsham, M., Sterling, M. & 

Whittker, S. (2004). Building in College by Students 

and Teachers: Retrieved from: 

http://rbas.undp.org/site-

docs/He%200verview%20Report.pdf. 20/12/2012. 

- Deborah, L. (1997). School Violence: Handbook of 

Domestic Violence Intervention Strategies, Oxford: 

Clarendon Press.  



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

114 

 

- Eptein, B. H. (2004). "Crisis Intervention on Campus: 

Current and New Approaches", NASPA Journal, 41(2), 

294-316.  

- Farrell, Albert D. & Meyer, Aleta L. (1998). "The 

Effectiveness of A School-Based Program," American 

Ortho Psychiation, Inc., 61(3). 

- Flannery, Daniel & Quinn-Leering, Kathleen (2000). 

"Violence on College Campuses: Understanding its 

Impact on Student well-Being", Community College 

Journal of Research & Practice, Vol. (24), Issue (10). 

- Freedman, J. Oshuo (2001). Self Science: Research 

Results, 2001, Ploy Study Self Science.com/modules.  

- Harber, Clive, (2002). Schooling has violence: An 

exploratory over view", Educational Review, 54(1).  



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

115 

 

- Jactson, Philip, J. (2003). "The role of the school 

leadership in addressing school violence in Boston 

Secondary School", DAI, Vol. 34(2), 149-157.  

- Johnson, S. L. (2009). "Improving the school 

environment to reduce school violence: a review of the 

literature", Journal of School Health,  79(10), 451-465.  

- Kaplowitz, S. A. & Campo, S. (2004). "Drinking Alcohol 

Policy, and Attitudes Toward a Campus Riot", Journal of 

College Student Development, 45(5), 501-516.  

- Kennedy, M. (2003). "Studying Vigilant", American 

School & University, Vol. 76, issue 1.  

- Kim, Mycong (2005). "Defense Mechanisms and self-

reported violence toward strangest", Bulletin of the 

Manager Clinic, 69(4), 305-312.  



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

116 

 

- Krolicki, Mariana (2000). "An analysis of violence 

reduction strategies and the culture of selected 

elementary schools", (Master degree thesis), Eastern 

Michigan University, DAI, 9960 443A 

- Lin, Nan (2001). A Theory Of Social Structure And 

Action, Cambridge University Press.  

- Maccash, L. (2003). "Adolescent, behavioral functioning: 

an examination of exposure to school violence and 

school protective factors", DAI, 64(7), 137. 

- Marcus, R. & et al., (2000). "Impersonal violence 

between college students: Proximal influences", Paper 

presented at The Annual Convention of The American 

Psychological Association (Washington D. C., August 

4-8).  



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

117 

 

- Mateja, Psunder (2005). "Identification of Discipline 

violations and its role in planning corrective and 

preventive discipline in school", Educational Studies, 

31(3), 335-345.  

- Miller, M., Hemenway, D. & Wechsler, H. (1999). "Guns 

at college", Journal of American College Health, 48(1), 

pp. (6, 7).  

- Motoko, Akiba (2001). "School violence in Middle school 

years in Japan and United States the effects of 

Academic competition on student violence", The 

Pennsylvania State University, (PHD) degree, DAI, 2(5)), 

137-157. 

- Paul, W., (2002). "A randomized controlled trail of 

efficacy of cognitive-behavioral anger management 



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

118 

 

group for clients with learning disabilities", Journal of 

Applied Research in Intellectual Disabilies, 15(3), 12-

224.  

- Pezza, P. E. & Pellotti, A. (1995). "College campus 

violence: Origins, Impacts and responses", Educational 

Psychology Review, Vol. 7(1).  

- Roak, M. L. (1987). Preventing violence on college 

campuses", Journal of Counseling & Development, 

Vol. 65(7), 367-371.  

- Sanford, Kadish (1983). Encyclopedia of Crime & 

Justice, Ed. (1), Vol. (4), p. 1613.  

- Santucci, K. & Gable, R. K. (1998). "Student perception 

of campus safety at a large Rural University", Paper 

Presented at The Annual meeting of The 



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

119 

 

Northeastern Research Association (Ellenville, N.Y, 

Oct., 1997).  

- Singh, N. (2001). Organizational behavior concepts, 

theory and practices, New Delhi: Deep and Deep 

Publications, PVT, Ltd. 

- Spenciner, R. & Wilson, W. (2003). "Impact of exposure 

to community violence and psychological symptoms on 

college performance among students of color", 

Adolescence Journal, 38(150), 239-249.  

- Wagner, E., Garcia-Santiago, O., Nishimura, S. & 

Hishinuma, E. (2010). "Educational performance and 

attitudes toward school as risk-protective factor for 

violence: a study of the Asian/ Pacific Islander youth 



 2018 ،درفيرث  ،درتتتعشس درسي ع درعجلت تسيبت رليبحلث لدرتسد يا،   د    ج              ثيبل تااااطلبة المدارس الثانوية  درجة ممارسة

120 

 

violence prevention center", Psychological in School, 

47(8), 789-802.  

- Wessler & Moss, M. (2001). Hate crimes on campus: 

The problem and effects to confront it, Department of 

Justice, Washington D. C., Bureau of Justice Assistance. 

- Wiley, P. (2005). "Potential school violence: Relationship 

between teacher anxiety and warning-sing identification", 

The University of Iowa, Psychology in The School, 

42(6), 623-636.  

- Wright, Darlin & Fitzpatrick, Kevin (2006), "Social capital 

and adolescent violence behavior", Social Forces, 84(3), 

410-422..  

 



 I 

  
 

 
 

 للُبحوث والدراسات
 

 

 متخصصة مجلة علمّية محّكمة
التربويةالعلوم   

 
ISSN 1681/3510 

 
 تصــدر عــن

 في جامعة إربد األهلية والدراسات العليا عمادة البحث العلمي
 

 إربد/األردن
 

 

 م2018  /شباط                هــــ1439جمادى األولى    الثالثالعدد      عشر التاسع المجلد

 



 II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع محفوظة لجامعة إربد األهلية

 

 

 
 

يمنع نشر أي جزء من هذه المجلة أو اقتباسه دون الحصول على موافقة  
 خطية مسبقة من رئيس التحرير



 III 

 

 رئيس هيئة التحرير
  وفاء الأشقر الدكتور  الأستاذ

 

 األعضـــــاء
 اليرموكجامعة .......................................رياض المومني األستاذ الدكتور

 اليرموكجامعة .....................................  محمد العجلوني الدكتوراألستاذ 
 آل البيت جامعة.....................................  سليمان القادريالدكتور األستاذ 

 جامعة إربد األهلية.....................................األستاذ الدكتور خليل الدليمي  
 جامعة إربد األهلية ....................................قيس الشرايرياألستاذ الدكتور 
 جامعة إربد األهلية ...................................أيمن األحمداألستاذ الدكتور 

 سكرتيرة التحرير ........................................... سهى أبو عباسالسيدة 
 التدقيق اللغوي

  .ةقسم اللغة العربية/جامعة إربد األهلي/ إيمان اللحام ةالدكتور 
 .األهلية/جامعة إربد العربية/قسم اللغة عاطف فضللدكتور ا

 الدكتور لؤي أبو لبدة/ قسم اللغة اإلنجليزية / جامعة إربد األهلية.
 آراء الُكّتاب، وال يعكس بالضرورة آراء هيئة التحرير أو سياسة جامعة إربد األهلية كل ما ورد في هذا العدد يعبر عن

 

 سهى أبو عباسنتاج: التنضيد والمو 



 IV 

 مجلة إربد للبحوث والدراسات
 الهيئة االستشارية

 

 األعضـــــاء
 

 ........................ جامعة السلطان قابوس............أ.د. إبراهيم أمين عازم القريوتي  .............. -1

 ............................................. جامعة اإلسكندريةيت.........شرف محمد عبد الغني شر أ.د. ا -2

 .................... الجامعة األردنية...............أ.د. جهاد المجالي...................................... -3

 ..................... جامعة البحرين..................................أ.د. خليل إبراهيم شبر................ -4

 أ.د. رائف توفيق............................................................................ جامعة اليرموك -5

 ة الزقازيق......................... جامع.............................أ.د. عادل عبد اهلل محمد.............. -6

 ...................................... جامعة دمشق.......................أ.د. عصام قريط................. -7

 ................................................ جامعة النهرين/العراق.............أ.د. غازي فيصل مهدي. -8

 ...................................................... جامعة دمشق.......................أ.د. غسان فلوح. -9

 ...................................................................... جامعة الملك سعود. فهد الشايع....أ.د -10

 ....... جامعة اليرموك...........................................أ.د. فهمي الغزوي........................ -11

 .................... جامعة اليرموك...............................أ.د. فواز عبد الحق...................... -12

 .............................. جامعة البترا............................أ.د. محمد علوان.................... -13

 ........................ جامعة تعز.....لشعيبي.....................................أ.د. محمد محمد سعيد ا -14

 ........................ جامعة الفيوم....أ.د. محمود هويدي................................................ -15

 ............... جامعة الحصن/أبو ظبي.....................ي........................أ.د. منذر طالل المومن -16

 ...................... جامعة الموصل......أ.د. موفق أحمد السيدية........................................ -17

 .............................. جامعة اليرموك.أ.د. ميشيل سويدان.......................................... -18

 ................ جامعة الملك عبد العزيز...................بد الرحمن العمري..................أ.د. هاني ع -19

 ..... المعهد المصري العالي للسياحة والفنادق ......أ.د. هدى سيدة لطيف.................................. -20

 



 V  



 VI 

 إربد للبحوث والدراسات
 

 متخصصة مجلة علمية محّكمة
 في جامعة إربد األهلية  والدراسات العليا عمادة البحث العلميتصدر عن 

 

، وتنشر المجلة أو أكثرًا يضم عددين مجلدًا واحدًا سنوي   إربد للبحوث والدراساتُتْصدُر مجلة 
والعلوم التربوية، والعلوم االقتصادية واإلدارية،  ،البحوث العلمية األصيلة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 . كما تنشر المراجعات العلمية والتحقيقات والتعليقات والمقاالت العلمية المختصرةوم الشريعة والقانونوعل
 .في تلك المجاالت

 قواعد النشر في المجلة
 

يجب أن تتوافر في البحث المقدم للنشر شروط البحث العلمي من حيث الجدة واإلحاطة   -1
 ًً اإلنجليزية. ويجب أال يزيد  وأبإحدى اللغتين العربية واالستقصاء والتوثيق، وأن يكون مكتوبًا

، بما في ذلك األشكال والرسومات والمراجع والجداول ثالثين صفحة لىعدد صفحات البحث ع
 والمالحق. 

يشترط في البحث أال  يكون قد نشر أو قد م للنشر في أية مجلة أخرى، وعلى الباحث أن يتعهد   -2
 بحث.ًا عند تقديمه البذلك خطي  

أو نشر ملخص  إربد للبحوث والدراساتال يجوز للباحث إعادة نشر بحثه المنشور مسبقًا في مجلة   -3
عنه في أي وسيلة نشر أخرى إال  بعد مرور ستة أشهر على نشره، وبموافقة خطية من رئيس 

 التحرير، على أن يشار إلى هذه الموافقة عند إعادة النشر.
أن تحذف  أو تختزل  أو تعيد صياغة بعض الجمل لتتالءم مع أسلوبها  تحتفظ المجلة بحقها في  -4

 في النشر.
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إذا استرد الباحث بحثه بعد إرساله إلى التحكيم فهو ملزم بدفع جميع النفقات التي أنفقت على   -5
 تحكيم البحث.

د مؤلف البحث المنشور بنسخة واحدة من العدد الذي  -6 نشر فيه بحثه، باإلضافة إلى  خمس  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  12وحرف تايمز نيو رومان، بحيث يكون البنط 

سم.  ويجب أن يقدم الباحث   2.5سطر، وتكون الهوامش بعرض  المسافات مزدوجة بين األ
 ثالث نسخ ورقية ونسخة إلكترونية واحدة )على قرص ممغنط أو        قرص مدمج(.

ترقم الجداول واألشكال على التوالي حسب ورودها في البحث، وتزود بعناوين، وتطبع على أوراق  - 8
، وترسم أو تطبع بالحبر األسود، وتوضع في وفي صفحات منفصلة (tracing paper)شفافة 

 نهاية البحث.
 عند وروده  في النص ألول مرة. يمكن استخدام المختصرات  شريطة أن يكتب المصطلح كامالً   - 9

 ،يجب على الباحث أن ال يكتب اسمه على البحث بل يكتب على ورقة منفصلة اسمه الكامل  - 10
.  وذلك ليبقى وعنوانه مفصالً  ،واسم المؤسسة التي يعمل فيها ،ورتبته العلمية ،ووظيفته الحالية

 من أجل التحكيم. االسم مجهوالً 
على على الباحث أن يكتب ملخصين للبحث: أحدهما باللغة العربية واآلخر باللغة اإلنجليزية،  -11

سبع  لىتلي الملخص كلمات دالة ال تزيد عكلمة.  و   150 لىأال يزيد عدد كلمات الملخص ع
 ر ف بنواحي البحث الرئيسة. تع
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يجب على الباحث اتباع المنهج العلمي المستخدم في حقل البحث المعرفي واستعمال أحد  -12
(أو MLAاألساليب التالية في االستشهاد في المتن والتوثيق في قائمة المراجع: أسلوب إم إل أي)

(في العلوم APAأي)(في العلوم اإلنسانية، أو أسلوب أي بي Chicagoأسلوب شيكاجو )
( AIP( في العلوم الطبيعية، أو أسلوب  أي آي بي )CSEاالجتماعية، أو أسلوب سي إس إي )

 في العلوم التطبيقية.  وهي  كلها متوافرة على اإلنترنت.
أما إذا كانت عربية فيوضع  ،يجب كتابة عناوين الكتب والمجالت بالحرف المائل إن كانت أجنبية - 13

 تحتها خط.
إذا استخدم الباحث مصادر ومراجع أجنبية وعربية فعليه أن يعد  قائمتين في ثبت المراجع، مبتدئا  -14

 بالمصادر والمراجع العربية.
 ترسل البحوث وجميع المراسالت المتعلقة بالمجلة إلى:  -15

 

 والدراسات العليا عميد البحث العلمي
 ألردن، ا 21110، إربد  2600جامعة إربد األهلية ، ص.ب 

 224-225فرعي 7056682هاتف 
Email: dsrdsr2000@ gmail.com
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