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 مؤتة للبحوث والدراسات

 سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة
 مجلة علمیة محكمة ومفهرسة تصدر عن عمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة  

 

 كلمة المحرر 

،  1986تصدر مجلة مؤتة للبحوث والدراسات في سلسلتها اإلنسانیة واالجتماعیة منذ عام 
ة، وتصدر بشكل منتظم وبواقع مجلد واحد في كل عام منذ  وهي مجلة علمیة محكمة ومفهرس
عداد ویضم العدد الواحد عشرة أبحاث، ویشرف على تحریرها أ تأسیسها، یحتوي المجلد على ستة 

جتماعیة،  انیة واالات اإلنســــــــین في مختلف الدراســـــــــین واألكادیمیــــــــــساتذة المتخصصهیئة من األ
تقوم المجلة بنشر األبحاث األصیلة التي  . (ISSN 1021-6804)  يــــــــــــــــا الدولــــــتصنیفهم ــــــــورق

بحاث وتخضع األ .تسهم بنشر العلم والمعرفة في كافة التخصصات اإلنسانیة واالجتماعیة
ین ثنلتحكیم العلمي من قبل محكمین إالمقدمة للنشر إلى معاییر دقیقة تشمل التدقیق الفني وا

  شر.للتحقق من صالحیة البحث للن
فأصبحت  ، وقد حظیت المجلة بسمعة رائدة محلیًا وٕاقلیمیًا على مدار الثالث عقود الماضیة

مجلة معتمدة لغایات النقل والترقیة للباحثین في كافة الجامعات الحكومیة والخاصة في األردن،  
بحاث الذي یرد الكبیر والمتزاید من األربي، بشكل عام، وهذا یبرر العدد  بشكل خاص، والعالم الع

ولضمان جودة  ، قلیمیة ودولیةإ لى المجلة من جامعات ومؤسسات ومراكز بحثیة محلیة و إ
  جراءات تضمن جودة المنتج البحثي إ بحاث المنشورة في المجلة، فإنها تتبع معاییر وضوابط و األ

 وتتضمن:
 قواعد النشر  .1

 الفنیةصفات الموا .2

 إجراءات النشر .3

 یات النشرأخالق .4
 

 مید البحث العلميع    
 رئیس التحریر               

 سامه عیسى مهاوشأ دأ. 
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 . قواعد النشر .1
تراتیجیة لعمادة لى تحقیق معاییر التصنیفات العالمیة للجامعات، وانطالقًا من الخطة االسإلجامعة مؤتة ورؤیتها للوصول  االستراتیجیةانسجامًا مع الخطة 

تأمین (  ورسالتها التي تتضمن:  ) نحو عمادة حاضنة لبحث علمي متمیز یرتقي بتصنیف الجامعة محلیًا وٕاقلیمیًا وعالمیاً (  ى: لؤیتها التي تنص عالبحث العلمي ور 
 ) المیاً بیئة قادرة على إنتاج بحوث علمیة تسهم في تعزیز دور الجامعة في البحث واالبتكار محلیاً وٕاقلیمیاً وع

واالرتقاء  SCOPUS, ISI, PubMed  :العلمي تطویر مجلة مؤتة للبحوث والدراسات للوصول إلى قواعد البیانات العالمیة، مثلفقد ارتأت عمادة البحث  

 ) للمجلة، لوصول االنتاج البحثي للمؤلفین إلى العالمیة.Impact Factorبعامل التأثیر ( 

 للنشر في المجلة، یراعى اآلتي:وبناء علیه، وعند تقدیم أبحاثكم 

لمزید من األمثلة، یرجي زیارة الموقع التالي: ، و لدلیل المختصر لطریقة التوثیق، لالطالع على ا(APA)النفس األمریكیة عتماد نظام جمعیة علماء ا .1

http://www.apastyle.org/ وموقع المجلة على الرابط : tps://ejournal.mutah.edu.joht 

 ب جمیع المراجع العربیة باللغة اإلنجلیزیة في المتن وفي قائمة المراجع. تكت .2

  ترجمة كافة المراجع غیر اإلنجلیزیة (بما في ذلك المراجع العربیة) إلى اللغة اإلنجلیزیة، مع ضرورة ابقاء القائمة العربیة موجودة.  .3

ترجمة إنجلیزیة معتمدة (مثل: فقه السنه) فیتم عمل ك، أما المراجع التي لیس لها ذلإنجلیزیة معتمدة فیجب اعتماد  اذا كان للمراجع العربیة ترجمة .4

Transliteration  ) ،أي كتابة المرجع باألحرف اإلنجلیزیة كتابة حرفیةFiqih Alsunah ( . 

 . APA) بما یتناسب مع نظام Alphabetsزیة ( األحرف اإلنجلییزیة) حسب ترتیب إعادة ترتیب كافة المراجع (والتي یفترض أنها قد أصبحت باللغة اإلنجل .5

یخضع للتدقیق الفني عند استالمه. وفي حال عدم االلتزام بهذه المبینة على موقع المجلة، علمًا بأن البحث  لتحریر المخطوطیجب االلتزام بالمواصفات الفنیة  .6

 .المواصفات الفنیة ُیعاد البحث

 والمبینة في الجدول التالي.  /https://ejournal.mutah.edu.joعلى الموقع  اً ـــــالكترونی اــــــــــوالنماذج الخاصة به المطلوبةلیم البحث والملفات ـــــــــــسیتم ت .7

 لسیر في إجراءات التحكیمالمجلة من االنقاط السابقة یعفي عدم االلتزام بأي من  .8

 مالحظات الملف اسم الرقم 

1. 
 رسالة تغطیة
 Cover 
Letter 

 جه الى رئیس التحریرو ت

2. 
 لغالفصفحة ا

Title Page 

 الترتیب التالي: وحسب الغالفیكتب التالي باللغتین العربیة واإلنجلیزیة في صفحة 
 مقاطع.سم الباحث (الباحثین) من ثالثة . ا2                عنوان البحث . 1
 لرتبة العلمیة . ا4               لعنوان البریدي. ا3
 قم الهاتف ر . 6              اإللكترونيید لبر . ا5

3. 
ملخص البحث 

Abstract 
 (keywords) المفتاحیة) كلمة والكلمات 150یكتب الملخص باللغتین العربیة واإلنجلیزیة بحیث ال یزید الملخص عن ( 

 عن خمس كلمات. 

4. 
 البحث

Research 
Document 

 ة: یجب أن تلتزم وثیقة البحث بالمتطلبات التالی
 ین).عدم وجود اسم الباحث (الباحث .1
 أن ال یحتوي البحث على أي معلومات تشیر إلى الباحث (الباحثین). .2
 ) باللغة اإلنجلیزیة.In-text Citationالتوثیق للمراجع في المتن (  أن یكون .3
 .(APA)اعتماد نظام جمعیة علماء النفس األمریكیة  .4
 االلتزام بالمواصفات الفنیة لطباعة البحث. .5
 لسیر في إجراءات التحكیم. تخضع البحوث للتدقیق الفني قبل ا .6

5. 
 قائمة المراجع

References 

 یجب أن تلتزم قائمة المراجع بالمتطلبات التالیة وترسل في نفس الملف:
 ).Alphabetsاإلنجلیزیة) في القائمة النهائیة مرتبة حسب الحروف الهجائیة (  البحث باللغةتكتب المراجع (الواردة في  .1
ترجمة إنجلیزیة معتمدة مة إنجلیزیة معتمدة فیجب اعتماد ذلك، أما المراجع التي لیس لها كان للمراجع العربیة ترج إذا .2

 Fiqihأي كتابة المرجع باألحرف اإلنجلیزیة كتابة حرفیة (  Transliteration) فیتم عمل السنة(مثل: فقه 
Alsunah.( 

األحرف اإلنجلیزیة لیزیة) حسب ترتیب فترض أنها قد أصبحت باللغة اإلنجإعادة ترتیب كافة المراجع (والتي ی .3
 )Alphabets بما یتناسب مع نظام (APA. 

 المترجمة.دراجها في نهایة الملف بعد المراجع وإ بقاء على قائمة المراجع العربیة اإل .4

  التعهد .6
Pledge  

 یلتزم الباحث بتعبئة التعهد 

http://www.apastyle.org/
https://ejournal.mutah.edu.jo/
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 المواصفات الفنیة.  .2
ــیجب االل ــــ ــتزام بالمواصفات الفنیـــــــ ــــ ــــ ــــــــ تحریة لـــ ــــالموج و  ر المخطوطــــــــ ـــعلى الراب ةودـــــــ ــــ ــــ ــــ ،   https://ejournal.mutah.edu.jo :طـــــــ

 ه، وفي حال عدم االلتزام بهذه المواصفات الفنیة ُیعاد البحث.دقیق الفني عند استالمالبحث للت حیث یخضع
 .إجراءات النشر .3

 . https://ejournal.mutah.edu.joالكترونیًا على موقع المجلة  للنشر إلى عمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة حثُیقدم الب .1
 اص تعتمده المجلة. یوقع الباحث على تعهد النشر وفق نموذج خ  .2
 .سجالت المعتمدةاللى هیئة تحریر المجلة، ویسجل في یعرض البحث ع .3
للتحكیم الخارجي، ویحق للهیئة أن  تحكیم األولي من هیئة التحریر؛ لتقریر أهلیتهالتدقیق الفني والیخضع البحث المرسل إلى المجلة إلى  .4

 إبداء األسباب.ول البحث للنشر في أي مرحلة دون تعتذر عن السیر في إجراءات التحكیم الخارجي أو عن قب
وفي حال عدم الرد ضمن الموعد المحدد یتم  شهر،یرسل البحث إلى محكمین اثنین على أن یقوم كًال منهما بالرد في مدة أقصاها  .5

 ارسال البحث إلى محكم آخر، وبناء علیه یكون قرار هیئة التحریر على النحو اآلتي:
 ثنین، وبعد أن یقوم الباحث بإجراء التعدیالت المطلوبة، إن وجدت.ن المحكمین اإلیجابیة مإفي حالة ورود تقاریر  رللنش البحث ُیقبل   .أ

 في حال ورود تقاریر سلبیة من كال المحكمین یرفض البحث.  .ب
 .ي أمر صالحیته للنشریجابي من المحكم الثاني یرسل البحث إلى محكم ثالث للبت فإسلبي من أحد المحكمین ورد ورود رد في حالة  .ج
 .م البحث من قبل زمیل یعمل في الجامعة نفسهاحكَّ باحث من جامعة ما فال یجوز أن یُ إذا كان ال .6
یجب على الباحث بعد إبالغه بإجراء التعدیالت أن یقوم بذلك وفق مالحظات المحكمین في مدة أقصاها أسبوعین من تاریخه، وفي  .7

 ي نشر البحث. المحددة یتم وقف إجراءات السیر فحال عدم استجابة الباحث ضمن المدة 
الباحث فرصة ثانیة وأخیرة مدتها  ُیعطىإذا أفاد المحكم (مراجع التعدیالت) أن الباحث لم یقم بااللتزام بإجراء التعدیالت المطلوبة،  .8

 سبوعین للقیام بالتعدیالت المطلوبة، وٕاّال یرفض البحث وال ینشر في المجلة.أ
 .ترتب على البحث بعد التعدیلالتدقیق الفني المبول بعد إجراء تمنح رسالة الق .9

 .لسیاسة المجلةترتب البحوث المقبولة في المجلة وفقا  .10
 ما ینشر في المجلة یعبر عن وجهة نظر الباحث وال یعبر بالضرورة عن وجهة نظر جامعة مؤتة، أو هیئة التحریر، أو القائمین علیها.  .11

 . نشرخالقیات الأ .4
 أخالقیات النشر التالیة: ة التحریر والمحكمون والباحثون بتلتزم هیئ

 هیئة التحریر واجبات : والً أ 
ر على أساس األهمیة واألصالة وصحة الدراسة ووضوحها شِ یقوم المحررون بتقییم المخطوطات المقدمة للنَّ العدالة واالستقاللیة:  .1

ع رئیس التحریر بسلطة كاملة على تهم أو معتقدهم الدیني بحیث یتمتمؤلفین أو جنسیوأهمیتها لنطاق المجلة، بغض النظر عن جنس ال
 كامل المحتوى التحریري للمجلة وتوقیت نشره.

فشاء هذه المعلومات إلى أي شخص  إ التحریر مسؤولون عن سریة أیة معلومات حول البحث المقدم وعدم  وموظفوا هیئة التحریرالسریة:  .2
 .كٌل وفقًا الختصاصهالستشاریة والهیئة ا كمینآخر غیر المؤلف والمح 

هیئة التحریر مسؤولة عن عدم استخدام معلومات غیر منشورة موجودة في البحث المقدم ألغراض النشر   إلفصاح وتضارب المصالح:ا .3
من  ع أيویجب على عضو هیئة التحریر اإلفصاح عن وجود أي تضارب في المصالح م دون موافقة خطیة صریحة من المؤلفین،

للتعامل  خارجيمن ذلك، سوف یطلبون عضو  یة أو عالقات أخرى مع أي من المؤلفین؛ بدالَ مثل عالقات تنافسیة أو تعاون ین.المؤلف
 مع المخطوطة.

على أن تخضع جمیع االبحاث المقدمة للتحكیم من قبل اثنین على األقل من المحكمین الذین هم  هیئة التحریرحرص تقرارات النشر:  .4
سیتم نشرها، بعد التحقق من  التي حدید أي من االبحاث المقدمة إلى المجلةعن ت وتعتبر الهیئة مسؤولةلبحث. براء في مجال اخ 

 .أهمیتها للباحثین والقراء
 .: واجبات المحكمینثانیاً 

 .المساهمة في صنع قرارات هیئة التحریر .1
على الفور   تحریرهیئة السبب كان یجب علیه إخطار  ألياجعة البحث الوقت: أي محكم یشعر بعدم قدرته على مر  والدقة فيالسرعة  .2

 ورفض الدعوة للتحكیم بحیث یمكن االتصال بالمحكمین البدالء.
اث وردت للمجلة للتحكیم والنشر هي وثائق سریة؛ لذا یجب أال تظهر أو تناقش مع اآلخرین إال إذا أذن بها رئیس ح بأ السریة: أي .3

 لتحكیم. ن المدعوین الذین رفضوا الدعوة لضا على المحكمیالتحریر وینطبق هذا أی
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بحیث یمكن  ،صاغ المالحظات بوضوح مع الحجج الداعمةبحاث بموضوعیة وأن تُ معاییر الموضوعیة: یجب مراجعة وتحكیم األ .4
 عن النقد الشخصي للمؤلفین. بحاثهم بعیداً أللمؤلفین استخدامها لتحسین 

ن لدیه تضارب في المصالح أعلى الفور ب حریرهیئة الت رْ طِّ خَ و للتحكیم أن یُ لى أي محكم مدعاإلفصاح وتضارب المصالح: یجب ع .5
 أو عالقات أخرى مع أي من المؤلفین بحیث یمكن االتصال بالمحكمین البدالء.عن عالقات تنافسیة أو تعاونیة ناجم 

 م استخدامها وعد بحاث المقدمة للتحكیم في األ تم الكشف عنها على سریة المعلومات أو األفكار المتمیزة غیر المنشورة والتي المحافظة .6
 على المحكمین المدعوین الذین یرفضون دعوة التحكیم. وینطبق هذا أیضاَ  دون موافقة كتابیة صریحة من المؤلفین

 . ثالثا: واجبات المؤلفین
 .المجلةالنشر الموجودة على موقع القیات فات الفنیة وأخ والمواص واإلجراءات قواعدالااللتزام ب: یجب على المؤلفین ثمعاییر إعداد البح  .1
السرقة األدبیة: ال یجوز بأي حال من األحوال االعتداء على حق أي مؤلف آخر بأي صورة من الصور فالقیام بهذا العمل یعتبر سرقة  .2

 أدبیة ویتحمل من قام بهذا العمل كامل المسؤولیة القانونیة واألدبیة عن ذلك.
اآلخرین التي تم الرجوع الیها في  كلمات الباحثینعمال أو أاما، وتوثیق التأكد من تقدیم أعمال أصیلة تم ب على المؤلفیناألصالة: یج  .3

شكل بجمیع أشكاله یُ  فأخذ المعلومة دون توثیق المصدربحثهم. وینبغي أیضا االستشهاد بالمنشورات المؤثرة في مجال البحث المقدم. 
للمؤلف نفسه، نسخ أو إعادة صیاغة أجزاء كبیرة من بحث نه أعدیدة، مثل اعتماد بحث على  یأخذ أشكاالً و  غیر أخالقي للنشر كاً سلو 

 .. الخ.اإلسناد) ..أخر (دون 
و نشر نفس البحث في أكثر من مجلة واحدة. أرسال إن: یجب على المؤلف عدم تزامِ لى مجالت مختلفة وبشكل مُ إعدم إرسال البحث  .4

ن مع أكثر من مجلة واحدة هو ن تقدیم بحث بالتزامُ خرى وذلك ألة أُ موا مخطوطة سبق نشرها في مجلقدِ للمؤلفین أن یُ  وبالتالي، ال ینبغي
 خالقي وغیر مقبول.أسلوك غیر 

ن یتم إدراج األشخاص الذین یستوفون معاییر التألیف التالیة كمؤلفین في البحث بحیث یكونوا قادرین على أتألیف المخطوطة: یجب  .5
و تفسیر أو تنفیذ أو الحصول على البیانات أو تحلیل أمات كبیرة في تصمیم ) تقدیم مساه1عامة عن المحتوى: (ل المسؤولیة التحم

ــــ) المس2الدراسة؛ (  ــــ ـــــاهمة في صیاغــ ـــة وكتابة محتوى البح ـــــ  النسخة النهائیة من البحث والموافقة علیها  مراجعة )3( .ث أو مراجعتهــــــ
جوا كمؤلفین، ولكن یجب ذكرهم في قسم  رَ دْ ال یستوفون معاییر التألیف فیجب أال یُ  شخاصألى ذلك هناك إضافة إللنشر. وعلى تقدیمها 

 "شكر وتقدیر" بعد الحصول على إذن كتابي منهم.
ن أیمكن  هیئة التحریر مع جهات ال تعلمها ب في المصالحبالغ عن أي تضارُ اإلفصاح وتضارب المصالح: یجب على المؤلفین اإل .6

. ومن أمثلة التضارب المحتمل في المصالح التي ینبغي اإلفصاح عنها مثل العالقات الشخصیة أو المهنیة، یكون له تأثیر على البحث
 في البحث.  تْ شَ واالنتماءات، والمعرفة في الموضوع أو المواد التي نوقِ 

ات أو معدات لها أي مخاطر غیر استخدام مواد كیمیائیة أو إجراء لعمل ینطوي علىلمخاطر والمواد البشریة أو الحیوانیة: إذا كان اا .7
و أجراء تجارب على البشر إو أفیجب على المؤلفین تحدیدها بوضوح في البحث. وكذلك إذا كان العمل ینطوي على استخدام  عادیة،

وأن المؤلفین   للقوانین والتعلیمات ذات الصلة م تنفیذها وفقاً الحیوانات في بحثهم، فیجب على المؤلفین التأكد من أن جمیع اإلجراءات ت
 صوص. وكذلك ویجب مراعاة حقوق الخصوصیة الخاصة بالمشاركین من البشر.خ قد حصلوا على موافقة مسبقة بهذا ال

وٕاثبات  لیة والتوضیحاتررین بشأن البیانات األو ح لطلبات المُ  واالستجابة الفوریةیجب على المؤلفین التعاون بشكل كامل التعاون:  .8
تعدیالت الضروریة على ال جراءإبشأن افقات المرضى وأذونات حقوق الطبع والنشر. وفي حالة اتخاذ قرار أولي الموافقات األخالقیة ومو 

إلى عادة تقدیمها إ التعدیالت المطلوبة و  بإجراءالبحث، یجب على المؤلفین االستجابة لمالحظات المحكمین بشكل منهجي ویقوموا 
 ول الموعد النهائي المحدد.المجلة بحل

اء األساسیة في األعمال المنشورة: عندما یكتشف المؤلفون أخطاء كبیرة أو عدم دقة في أعمالهم المنشورة، فإن علیهم االلتزام ألخطا .9
 والتعاون معهم إما لتصحیح البحث أو سحبه.  بإخطار محرري المجلة أو الناشر فوراً 
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 2016 العقل وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار واالتزان االنفعالي لدى طلبة جامعة مؤتة عادات

 * وجدان خلیل الكركي

 شذى سالمة العواودة

 ملخص  
عادات العقل لدى طلبة جامعة مؤتة وعالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار  إلىالتعرف  الدراسةهدفت 

العینة العشوائیة   بأسلوبتم اختیارهم  وطالبة  اً ) طالب 994على عینة بلغت ( ةس لدراواالتزان االنفعالي. طبقت ا
القرار،  اتخاذ ومقیاس العنقودیة من مجتمع الدراسة، ولتحقیق أهداف الدراسة استخدم مقیاس عادات العقل

العقلیة  اتدنتائج الدراسة أن أكثر العا وأشارت ،وثباتها صدقهامن  تحققاالنفعالي بعد ال االتزانومقیاس 
عادات   جمیع جاءتالتصور، االبتكار و  الخلق،وجاءت بمستوى متوسط وتلیها عادة شیوعًا عادة المثابرة 

إلى وجود عالقة   أشارتكما  یوعًا،طف جاءت أقل شبتفهم وتعا اإلصغاءأن عادة  كما ،بمستوى متوسط لعقلا
تخاذ القرار لدى طلبة جامعة ت العقل واداا) بین عα ≥0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( موجبة
) بین α ≥0.05ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ( موجبةعالقة  وجود إلىالنتائج  وأشارتمؤتة، 

لدى طلبة جامعة مؤتة، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة   نفعالياال واالتزانعادات العقل 
)α ≥0.05 الفروق لصالح اإلناث   وكانت جنسالمشكالت تعزى لل وطرح التساؤلهور و لت ا) في عادتي التحكم ب

كما أظهرت النتائج عدم وجود  ،وطرح المشكالت التساؤلفي عادة التحكم بالتهور ولصالح الذكور في عادة 
وأظهرت وجود فروق في جمیع العادات العقلیة تعزى للتخصص  جنس،فروق في بقیة العادات تعزى لل 

تبین وجود فروق فقط  والتخصصاالجتماعي  عالنو یتعلق بالتفاعل بین  وفیماصصات العلمیة، تخلولصالح ا
 في عادتي التحكم بالتهور واإلصغاء بتفهم وتعاطف حیث أن إناث التخصصین العلمي واإلنساني أعلى من

ي أعلى من لمعوأن ذكور التخصص ال والعلمیة في عادة التحكم بالتهور اإلنسانیةفي التخصصات  الذكور
إناث التخصصات العلمیة أعلى من  وكذلكوتعاطف  بتفهمإلصغاء ت اإلنسانیة في عادة اذكور التخصصا

 إناث التخصصات اإلنسانیة. 
 زعادات العقل، اتخاذ القرار، االتزان االنفعالی  الدالة: الكلمات
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Habits of Mind and their Relationship with Decision Making and 
Emotional Stability among Mu'tah University Students 

 

Wejdan Khaleel Al-Karaki 
Shatha Salman Al-Awawdeh 

 Abstract 

The study aimed to identify Habits of mind among Mu'tah University 
students and their Relationship with Decision Making and Emotional Stability. The 
study was applied on a sample of (994) male and female students whom were 
selected by using the random cluster approach from the study population. To 
achieve the aims of the study, Gradien habits of mind scale Decision Making scale 
(were used in addition to the Emotional Stability scale for after checking for their 
reliability and validity. Results indicated that the most common mind habit was 
persistence which came with a medium level , followed by creating , imagining and 
innovating at a medium level in a descending order based on commonness and the 
habit of Listening with understanding and empathy was less common. Results also 
indicated a significant statistical positive relationship at ( α ≤ 0.05) between habits 
of mind and Decision Making among participants. In addition, results indicated a 
significant statistical positive relationship at (α ≤ 0.05) between habits of mind and 
Emotional Stability among participants and also indicated a significant statistical 
differences at (α ≤0.05) in managing impulsivity and Questioning and posing  
habits and these differences are attributed to gender in favor of female participants 
in the habit of managing impulsivity and in favor of male participants in the habit of 
Questioning and posing . Results indicated no differences in the rest of habits that 
are attributed to gender but there were differences in all mind habits that are 
attributed to specialty and these differences were in favor of scientific specialties. 
For the interaction between gender and specialty, there were differences only 
between, managing impulsivity, listening with understanding and empathy habits 
female participants in both humanistic and scientific specialties were higher than 
male participants in both specialties in managing impulsivity and male participants 
in scientific specialties were higher than male participants in humanistic specialties 
in the habit of  listening with understanding and empathy, furthermore, female 
participants in scientific specialties were higher than female participants in 
humanistic specialties in listening  with understanding and empathy. 

Keywords: Habits of Mind, Decision Making, Emotional Stability.  
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 مقدمة: 

تمثــل عــادات العقــل الســلوكات الفكریــة المتعلمــة التــي یــتم اختیارهــا فــي أوقــات معینــة لممارســة 
ل أكثــر لــى فعــل إنتــاجي وتصــبح طریقــة اعتیادیــة مــن العمــل نحــو أفعــاالتفكیــر المــاهر، بحیــث تقــود إ

یــره. بــق تفكذكــاء، وتشــیر عــادة العقــل إلــى الطریقــة أو الســلوك المتبــع الــذي یســتخدم فیــه المــرء أو یط
فعادات العقل هي میـول ألداء سـلوكات یبـدیها أنـاس أذكیـاء اسـتجابة لمشـكالت ومعضـالت وألغـاز ال 

على نفسه وقـادرًا علـى  ة بشكل فوري، ویمكن أن تجعل العقل ناقدًا وحرًا ووصیاً تبدو الحلول لها ظاهر 
 المشاركة.  

یرى أن عادات العقل   Costa & Kallick, 2004)(المشار إلیه في  (Horesman)أما 
عملیة تطوریة ذات تتابع یؤمل في النهایة أن تقود إلى إنتاج األفكار وحل المشكالت، حیث أنه یشبه 

یكًا ویصعب قطعه، ویضیف أن  العقل بالحبل الذي تُنسج خیوطه في كل یوم حتى یصبح سم عادات
رد إلى أنماط من تفضیالت لفعادات العقل تتضمن میول واتجاهات و قیم، وبالتالي  فهي  تقود ا

بأنها نزعة الفرد إلى التصرف بطریقة ذكیة  Costa & Kallick)2004 , ( هامختلفة، في حین یعرف
وفر في أبنیته المعرفیة؛ إذ قد تكون  غیر متواجهة مشكلة ما، أو عندما تكون اإلجابة أو الحل عند م

وٕاّن عادات العقل تشیر ضمنًا إلى  ، أو ُلغز، أو موقف غامض.محّیر المشكلة على هیئة موقف
 .توظیف السلوك الذكي عندما ال یعرف الفرد اإلجابة أو الحل المناسب

فهـوم عـادات ابلـة للتطبیـق باسـتمرار، ویسـتند میكتسـبها الفـرد، وتظـل قعادات العقل هي عـادات 
كیــــر التفمثــــل خــــل الفــــرد العقــــل إلــــى النظریــــة المعرفیــــة، حیــــث تركــــز علــــى العملیــــات التــــي تجــــري دا

یعرفهـــا علمـــاء والتخطــیط، والتنفیـــذ واتخــاذ القـــرار، كمــا یســـتند إلــى النظریـــة الســلوكیة، فالعـــادة ســلوكیًا 
ــنفس علــى أنهــا  لــة راســخة دائمــة ال تتغیــر بــنفس األعمــال، والعــادة حااســتعداد یكتســب دائمــًا للقیــام ال

ن ذلـك الفعـل تكیفـًا حیویـًا أو ء كـاسـوا عـلبسهولة، وهي فردیة مكتسبة، تـوفر جهـدًا كبیـرًا فـي تكـرار الف
بهـــا، عـــادة حركیـــة أو نفســـیة، وتتـــیح عـــادات العقـــل الفـــرص أمـــام الفـــرد لتنظـــیم العملیـــات العقلیـــة وترتی

ده في النجاح األكادیمي والحیاة العملیة، فعادات ووضع نظام األولویات السلیمة في خیاراته مما یساع
ـیضه، و العقـــل نظـــام یرتـــب شـــؤون العمـــل وأولویاتـــ  ـالفـــرد ضـــمن سع ـــــــــــــــــــ ــ یاق یجـــب أن یكـــون علیـــه ـــــــــــــــ

(Costa & Kallick, 2000) . 
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ـاعدة المـربین علـى تطـویر طوتهدف عادات العقل إلـى مسـ  اد ذوي انتبـاه، ومتعـاطفین الب وأفـر ـــــــ
ـج فــي عالاـومتعــاونین قــادرین علــى اإلنتــ  ـــم غنــي بالمعلومــات، وأن یصــبح هــــــــــ ـؤالء الطلــــــ ـبة واألفــــــ راد ـــــــــ

ــتخ ــتعدادًا السـ ــر اسـ ــاداتأكثـ ــل عن دام عـ ـدمالعقـ ــ ــف ینقصهــــــــــــــــ ــواجههم مواقـ ـــا تـ ــ ــین أو یســـــــــــ ـا الیقـ ــ ودها ـــ
 ).Unmcollege of Nursing, 2005( ديــــــالتح

ــیم عــادات العقــل  ت التأكیــد علــى المهــاران مــ  فــي المــدارس والجامعــات، إذ البــدومــن المفیــد تعل
لـك ت، وذوالقدرات التي ترتكز على الشـخص نفسـه بـدًال مـن حشـو أدمغـة الطـالب بالحقـائق والمعلومـا

د الــذي اقــ لنراتهم بأنفســهم لیكــون لــدیهم القــدرة علــى التصــرف المنطقــي والتفكیــر امــن صــنع قــرا لیتمكنــوا
ــابه وم ــته ممیمكـــن مـــن خـــالل اكتسـ ـمارسـ ــ ـــــــــا یســــــــــــــ ــ ــي الدراهم فـــي نجاحـــ ـــــــ ـســـة، والعمه فـ ــ ــاة ـــــــــــــ ل والحیـ

(Costa & Kallick ,2000)         . 

)، فقــد Farley, 2005عــادات العقــل فــي المراحــل التعلیمیــة المتقدمـة ( لتــدریب علــىوالبـد مــن ا
ح النجـاح یـة ألنهـا مفتـافـي المرحلـة الجامع بتطور عادات العقـل (Marklein, 2005)أوصت دراسة 

صـب القیادیـة، والمرحلة الجامعیة مهمة جدًا ألن الدرجة الجامعیـة تـوفر بدایـة قویـة للمنا الجامعة،بعد 
ن التدریب على عادات عقلیة كمرونة التفكیر ومشـاركة إسؤولیة، لهذا فأعلى من الممل مستویات وتح

عي، مــل الجمــاخدامها فــي العالتــي یــتم اســت ة، ومشــاریع التصــمیمریع الصــفیة الجماعیــ الفــرد فــي المشــا
 . (Gomboa, 2005) ویساعد في المرونة في مكان العمل مما یسهم في حل المشكالت المعقدة

ــد یو  ــرهم  (Gober, 2000)ؤكـ ــیم الخـــریجین لتطـــویر تفكیـ ــاء طرائـــق تعلـ ــادة بنـ ــة إعـ علـــى أهمیـ
ء الخریجـون تمكن هؤالوذلك لی ات العقل للنهضة بأمتهم،هم، وقیمهم باستخدام عاد، وثقافاتواتصاالتهم

یـًا، ًا، وجیولوج، وكیمیائیـ ن اتخاذ قرارات أفضل مرتبطة بالبیئة، ثقافیًا واجتماعیًا، واقتصادیًا، وسیاسیاً م
كیــر وتنمیــة دیــدة للتفیـًا، مؤكــدًا علــى أهمیـة تطــویر عــادات جدیــدة للعقـل والتــدریب علــى طـرق جوجغراف

 طلبة. بحث وتدریب الي طرق اللثقافي فجدیدة لتشجیع التغییر ا شبكة اتصاالت

بــرات یعتبــر اتخــاذ القــرار نــوع مــن أنــواع حــل المشــكالت التــي تعتمــد علــى البنیــة المعرفیــة والخ
علیـــه أن ، و البــدائلیســـتطیع اإلنســان اختیــار العدیــد مــن  إذْ ســبها الفــرد فــي حیاتــه، ات التــي اكتوالعــاد

المنشود الذي یسعى إلـى  ق الهدفبذلك یحقبدائل، و األفضل له من بین هذه الیختار البدیل األنسب و 
ة )،  وتكون هذه العملیـة فـيHomsi, 1992حقیقه (ت  نسـان أيیواجـه اإلما عنـد ة،النشـاط والحیویـ  قمـّ

 ).Anderson, 2007مشكلة  حقیقیة في حیاته (
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فـي جمیـع جوانـب حیاتـه الیومیـة،  في حیاة كل فرد فهـي تتـدخل هامًا الت ركناً كما تعتبر االنفعا
، وهــي جــزء هــام مــن عملیــة النمــو وال قیمــة لهــاكیة، وبــدونها تصــبح الحیــاة بــال معنــى والســلو المعرفیــة و 

 . (Al-Saed, 1990 )  ناء الشخصیة السویةسس التي تعمل على بد األها أحة، ألنمتكاملالشاملة وال

ـة عنیفــة تصاحبهحالــة وجدانیــ " االنفعــال هــوف ـا اضــطرابات فســـ ـــ ـیولوجیة وحشــــــــــ ـــ ت ویه وتعبیــراـــــــــ
ـتة ال تــدوم وقئــ ر رة طاة عــابورة أز ــــ تتخــذ صورة مفاجئــة، و ـختلفــة، تبــدو للفــرد بصــ حركیــة م ـًا طویــــــــــــ  الً ــــــــ

", 1984)Khaliq-Abdul(. 

التســرع والــنقم  والتهــور و الســخط  االتــه كالغضــب و لفــرد علــى الــتحكم فــي انفعهــو قــدرة ا تــزانواال
 بصـغائراالهتمـام م، وكظم الغـیظ، وعـدم یظهر بدًال عنها الحلر المبررة، و واالندفاعات المتصارعة غی

لمثیرهـا  ةاسـبر والتسامح،  بینما االنفعال  واالضـطراب تكـون فیهـا ردود الفعـل االنفعالیـة غیـر مناألمو 
فكیــر وخلــل فــي العملیــات لل التاب لــدى الفــرد إلــى شــ واالضــطر  ویــؤدي االنفعــالأو بالنقصــان،  بالزیــادة

وأفعــال تقلـل مــن  كاتسـلو نــه طرة علــى انفعاالتـه ممــا  ینـتج ععقلیـة، وتجعــل الفـرد فــي حالـة عــدم سـیال
قـادر علـى ضـبط الـنفس،  روغیـ كفاءته في العمل، كما أن فقدان االتـزان یجعـل الفـرد سـهل االسـتثارة، 

دیــة دوره مجــاًال للنشــاط الــذهني لتألیتــرك اتزانــه االنفعــالي، لمحافظــة علــى لــى الشــخص الــذلك یجــب ع
ــاعي  والتعلی ــل العمر ى فـــي ي، حتـــ مـــ االجتمـ ــي تتمیـــ المراحـ ــدة التـ ــز بعـ ــالي ـم االســـ یـ ــات االنفعـ تقرار والثبـ

(Abu Ghazaleh et al., 2012). تنمـیط فـال یمكـن فصـل التفكیـرال فاالنفعـاالت هامـة مـن أجـل 
ــاة الفــرد،  النفســیة واألساســیة والهامــةجوانــب زان االنفعــالي مــن النفعــاالت، ویعتبــر االتــ عــن اال فــي حی

بـارز فـي حیاتـه، حیـث تـرتبط بدوافعـه ودور  أهمیة مكن تجاهلها لما لالنفعاالت منوالتي من غیر الم
ة النفســیة األهمیــة للصــح ي علــى درجــة بالغــة مــنعــالوحاجاتــه وبمــا یمارســه مــن أنشــطة، فــاالتزان االنف

 ).  Hassan, 2011لمهاریة للفرد (بدنیة واوال

ــاء ي وضـــعها فـــي الحســـبجوانـــب هامـــه ینبغـــ  ثالثـــة) أن هنالـــك Rokeach,1960ویـــرى ( ان أثنـ
 واالنفعالیة، وهـذه الجوانـب لهـا عالقـة مـع بعضـهاتقدات وهي المعرفیة واألیدیولوجیة ق المعل انساتناو 

أن أیـة معـه و  ه مظهر معرفـي متطـابقفتراض أن أیة انفعال لبعض، وتستخدم بالتبادل على أساس اال
 ةثالثــ  اهــ ن أنســاق  المعتقــدات لإالقــول  عــالي متطــابق معهــا وبمعنــى آخــر یمكــنمعرفــة لهــا مظهــر انف

ــنمط األول  ــلطة. الـ ــار واألشـــخاص والسـ ــول والـــرفض هـــي قبـــول ورفـــض األفكـ ــیة مـــن القبـ ــاط أساسـ أنمـ
 الثالث هو السلطة.في والثاني یمثل التعصب والنفور و معر 
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فـي د فـي انفعاالتـه وسـیطرته علیهـا السیطرة على الذات وتحكم الفـر ي إلى ویشیر االتزان االنفعال
علــى انفعاالتــه فــي مواقفــه ومــتحكم بهــا كلمــا  لفــرد مســیطراً كــان ا كلمــاو قیــادة الموقــف ومــع اآلخــرین، 

رین، فــاالتزان ع اآلخــ والخاصــة مــ  اتــه العامــةناجحــًا فــي عملــه وحیو  فواقــ أصــبح قــادرًا علــى قیــادة الم
حتـل قطعـة مـا مـن ندفاعیـة، ممـا یتـیح للفـرد أن یل على متصـل قطبیـة الترددیـة واالد فاصاالنفعالي ح

 .  (Aleadl, 1995)وسط المتصل

ــة التقــــویم المعرفــــي لموقــــف م ــة إلــــى أن االنفعــــاالت تحــــدث نتیجــ ــة المعرفیــ  ر،ثیــــ وتشــــیر النظریــ
ن المحافظــة فــرد مــ ر الخبــرات بطریقــة منطقیــة تمكــن الة علــى تفســییتضــمن الصــحة النفســیة فــي القــدر و 

سـان فاإلن شـكالت،الم بة لمواجهـة األزمـات، وحـلخدام مهارات معرفیـة مناسـ استعلى التفاؤل واألمل، و 
األحـداث  لـىع بالذي یتمتع بصحة نفسیة جیدة قادر على استخدام استراتیجیات معرفیة مناسبة للتغلـ 

 .(Al-Qatami, 2013)طمأنینةیعیش في و  ههالضاغطة التي تواج

 لـيالل العقواالسـتق  Fair)- (Mindedوالعدالـة العقلیـة ، Open)-(Minded عقـلح الفانفتـا

ed)(Independent Mind یل إلى االستقصاء أو االتجـاه النقـديالم، و(Inquiring or Critical  

Attitude) ــادا ــةقـــل المعرفیـــ لعا تتعتبـــر مـــن عـ ــاعدة لمواجهـ ــات ( ة المسـ ). Harthy, 2002األزمـ
ظریـــة ى خلـــق الســـلوك غیـــر المتـــوازن تبعـــًا للنجمیـــع الظـــروف التـــي تـــؤدي إلـــ فـــي  فاالنفعـــاالت تتحقـــق

ــلوكیة ( ــة )Behavioral Theoryالسـ ــلوك والظـــروف ذات العالقـ ــة السـ ــى معالجـ ــتم  العمـــل علـ ، فیـ
 .(Mubarak, 2008)م هوتسجیلها، من أجل تعزیز البدیل الم

 قلیة التي یستدل علیها من السلوكیات:العات ومن العاد 

الیـة: مهـارة المهـارات التیتفرع منها   (Thinking Processes Maps):ملیات التفكیرخرائط ع :اوالً 
 .رات الحواس المتعددة، والمهارات العاطفیةمهارة ما وراء المعرفة، ومهالة، و األسئ طرح

المرونــــة، حــــب  ادات: اإلبــــداع،ع منــــه عــــ یتفــــر و  )Brain Storming( هنيلــــذا فثانیــــًا: العصــــ 
 توسیع الخبرة.و  االستطالع،

ة، التنظـیم، لمثـابر لیـة: ایتفـرع منهـا العـادات التاو    (Graphic Organizers)ثالثـًا: منّظمـات الرسـوم:
 .لضبط، والدقةوا
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ب علــى أدائهــا ر دلتــ ا عــادات العقــل مهــارة یمكــنأن  )2005a)Qatami & Amor ,یــرى و 
والـروتین والسـهولة  لتحقیـق الراحـة نسـتخدم العـادة  ى أن تصل إلـى مرحلـة العـادة، ونحـنوممارستها إل

لتحقیقـه بشـكل واع، وتعمـل  طـیطتخال تـم تبطـة بهـدفتراتیجیات مر في أدائها، وهـي تتضـمن آلیـات واسـ 
 ضافوی ما، ه للوصول إلى هدفاتیجوبرم على تنمیة  الذكاء باتجاه معین واستخدام إمكاناته وقدراته

یة وظائفه العقلیة بأسلوب مـنظم ساعده  على تأدوت فردتؤثر في انفعاالت ال إلى ذلك أن عادات العقل
، وهـذا مـا الـنفس والحـد مـن انحرافهـا جمـاحكـبح زوات و لـى النـ والمنطـق ع غلب العقلوتمهد لت ،منّسقو 

 یتـه، ویصـبح أكثـر قبـوالً فكیـر، ویزیـد مـن كفالتا طینشّـ العمـل، و یساعده على أن یكـون أكثـر قـدرة علـى 
ــاً  ــه، وناجحـ ــل جماعتـ ــن قبـ ــي التـــ  مـ ــة اإلدراك أثیر علـــ فـ ــاه ودقـ ــز االنتبـ ــى تركیـ ــاعد علـ ــرین، ویسـ ى اآلخـ

                                                                                     .)Meligy -Al(1972 , تصوري لدیهمعي والاإلبداوینمي الخیال  اسحسواإل

عمریــة،  كمــا أن اتخــاذ القــرارات احــل الع المر وللتــدریب علــى عــادات العقــل أهمیــة بالغــة فــي جمیــ 
صـحیح وسـلیم ونـاجح وعلـى نحـو  ه بشـكلطموحاتـ من تحقیق أهدافـه و روري في حیاة الفرد لیتمكن ض

للفــرد فــي كبیــره  مــن أهمیــة ا لــهومــ  يبــاالتزان االنفعــالخاصــًا للمرحلــة الجامعیــة، وال ســیما إذا ارتبطــت 
الدراســة الحالیــة للكشــف عــن العالقــة بــین وتــأتي یاتــه، اقــف حضــبطها والــتحكم بهــا وتوظیفهــا فــي مو 

 ي.نفعاللقرار واالتزان االعادات العقل واتخاذ ا

 مشكلة الدراسة: 

 الهمأعمــ  یعتبــر طلبــة الجامعــة قیــادات المســتقبل الــذین ســیتخذون القــرارات الهامــة خــالل مواقــع
لي حیــث یــؤدي الــوعي النفعــاجانــب اط القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات كعملیــة معرفیــة  بالالمختلفــة، وتــرتب

بیة والخروج من اقف السلي المو في تخطارات سلیمة تساعد باالنفعاالت والقدرة على ضبطها باتخاذ قر 
ــالم ــات بسـ ــر ومهار  ،األزمـ ــكیل التفكیـ ــي تشـ ــة فـ ــل أداة مهمـ ــادات العقـ ــد عـ ــي تو و ه اتـــ وتعـ ــب فـ ــه الجانـ جیـ

األفراد، ومـن هنـا تـأتي هـذه الدراسـة مة لدى ت السلینفعالي مما قد یؤثر في القدرة على اتخاذ القرارااال
واالتـزان االنفعـالي لـدى طلبـة جامعـة القـرار  اتخـاذ رة علـىادات العقـل والقـدللكشف عن العالقة بین عـ 

 ة: لتالیاة ئلمؤتة، وتتحدد مشكلة الدراسة في اإلجابة على األس

 ؟ر شیوعًا لدى طلبة جامعة مؤتةلعقل األكثما عادات ا .1

اتخـاذ بـین عـادات العقـل و  (α≤0.05)ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة  ةد عالقهل توج .2
  مؤتة؟جامعة طلبة  القرار لدى



 م2016 دى طلبة جامعة مؤتةاالتزان االنفعالي لالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار و قل وعالع عادات
 واودةشذى سالمة الع ، یل الكركيوجدان خل

 
 

20 

) بـــین عـــادات العقـــل α ≥ 0.05هـــل توجـــد عالقـــة ذات داللـــة إحصـــائیة عنـــد مســـتوى الداللـــة ( .3
  مؤتة؟جامعة ة عالي لدى طلباالنف انتز واال

) فـي عـادات العقـل لـدى طلبـة   α ≥0.05( د مسـتوىهـل توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائیة عنـ  .4
  نهما ؟تخصص والتفاعل بیجامعة مؤتة، تعزى للجنس وال

 أهمیة الدراسة: 

 تــــأتي أهمیــــة هــــذه الدراســــة مــــن أهمیــــة دور عــــادات العقــــل فــــي توجیــــه التفكیــــر الســــلیم وضــــبط
ذین یمثلــون ت الــ الجامعــادرة علــى اتخــاذ القــرارات الســلیمة وخاصــة لــدى طلبــة ت المــرتبط بالقــ فعــاالنالا

 لنظري والتطبیقي:القیادات المستقبلیة ویتضح ذلك من خالل الجانبین ا

 نظریة:یة الاألهم

 ،اتار تلقــي هــذه الدراســة الضــوء علــى العالقــة بــین عــادات العقــل واالتــزان االنفعــالي، واتخــاذ القــر 
ات الثالثـة، ممـا قـد غیر لمتهذه ا ن ال یوجد دراسات سابقة بحثت في العالقة بینیحثفي حدود علم الباو 

 یة.ت العلمالمكتباتسهم في إثراء یضیف إلى الجانب النظري نتائج جدیدة وهامة 

 األهمیة التطبیقیة:

ــع وستشـــ  ــي المجتمـ ــة فـ ــریحة هامـ ــة شـ ــة الجامعـ ــون طلبـ ــن كـ ــة مـ ــة الدراسـ ــع أهمیـ ــادالا كلتنبـ ت قیـ
والقـــدرة علـــى اتخـــاذ القـــرار  ،االنفعــاليوتشـــكل معرفـــة عالقـــة عــادات العقـــل لـــدیهم بـــاالتزان المســتقبلیة 

ئمة لصنع القرار والمرتبطة باالتزان یة المالالمعرف تمتلك العاداتوسیلة هامه لتوجیه هذه الفئة الهامة ل
شـف عـن عـادات فـي الك راسـةذه الدم هـ تسـهالمسـتقبلیة. حیـث االنفعالي حیث أنهـم سـیكونون القیـادات 

إلعــادة النظـر فــي وضــع خطــط وأســالیب المســؤولین ممــا یســاعد امعـة، العقـل الموجــودة لــدى طلبــة الج
ومسـاعدتهم فـي القـدرة علـى اتخـاذ قـرارات مناسـبة لطلبـة، لـدعم ا لعقل المناسـبةوطرائق لتنمیة عادات ا

طة الجامعیــــة التــــي باألنشــــ  تمــــامى االهعلــــ  معيعلــــى التعلــــیم الجــــاوواضــــحة، وتوجیــــه نظــــر القــــائمین 
 ة.لدى الطلب العقل تساعدهم في تنمیة عادات
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 أهداف الدراسة: 

 .تةطلبة جامعة مؤ  على عادات العقل لدى تسعى الدراسة إلى التعرف -1

 .كشف عن العالقة بین عادات العقل واتخاذ القرار لدى طلبة جامعة مؤتةلا -2

 .لدى طلبه جامعة مؤتة  االنفعالي التزانوا عقلالكشف عن العالقة بین عادات ال -3

لـــدى طلبـــة جامعـــة مؤتـــة، تعـــزى للنـــوع  العقـــلات عـــادمســـتوى  فـــروق فـــيالتعـــرف علـــى وجـــود  -4
 فاعل بینهما.االجتماعي والتخصص والت

 مفاهیمیة واإلجرائیة لمصطلحات الدراسة: فات الالتعری

 : )Habits of maindعادات العقل (

ن لتــيالقــیم ااهــات و تجواالهــي مجموعــة المهــارات  ألداءات الفــرد مــن بنــاء تفضــیالت مــن ا تمكــّ
ــاءً  ة،وكات الذكیــ والســل ة عقلیــة  علــى المثیــرات  والمنبهــات التــي یتعــرض لهــا وهــي ســت عشــرة عــاد بن
(المثـــابرة، الــتحكم بـــالتهور، التفكیــر حـــول التفكیـــر،  وهـــي: Costa & Kallik) 2000,( هــاأورد

ة، یــق المعــارف الماضــیة علــى أوضــاع جدیــدالدقــة، تطب مــن أجــلاح لكفــ اإلصــغاء بــتفهم وتعــاطف، ا
ــیل بو التفكیـــر وا ـضلتوصـ ــ ــتخدام جمـــ وح ـــــــــ ــع البیانـــات باسـ ــة، جمـ ــتجابـودقـ ــواس، االسـ ـة بدهشیع الحـ ــ ة ــــــــــ

ـقاإل هبــــة،ور  ـیر التبادلـلــــى مخــــاطر مســــؤولیة القــــدرة، التفكــــ دام عــــــــــــ ــــــــــم للتعلــــــــ ــــــي، االســــتعداد الدائـــــــــــــ م ـــــ
ـالتفك التفكیر بمرونة،كالت، ــاؤل وطرح المشــستمر، التسالم ـبداعیر اإلــ اد الدعابـة ـــ ـــــــور، إیجـي التصـ ـــــــــ

(Qatami & Amor, 2005a)  . 

مقیـاس عـادات العقـل  للمرحلـة ها الطالب علـى التي یحصل علی فیعّبر عنها بالدرجة أما إجرائیاً 
  .(Jaraden, 2007)معد من قبل عة مؤتة، الي  جامة فمعیالجا

 ):(Decision Making اتخاذ القرار

 رعتراضیة أو موقف محیالتوصل إلى حل مشكلة ا) بقدرة الفرد على Abdoun, 2002عرفه (
ت التــي المبتكــرة وهــذا االختیــار یعتمــد علــى المعلومــا وذلــك باختیــار حــل مــن بــدائل الحــل الموجــودة أو

 والمهارات الفردیة. لى القیم والعادات والخبرة والتعلیمالمشكلة، وع د حوللفر ا اجمعه

لــة اتخـاذ القــرار  للمرح یحصــل علیهـا الطالــب علـى مقیــاسالتــي  فیعبـّر عنــه بالدرجـةإجرائیــًا  امـ أ
 .(Al-Hawari, 2011)قبل عبدون والمعدل من قبل الجامعیة في جامعة مؤتة، والمعد من 
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 ): Emotional stability( اليعاالتزان االنف

ي نوع من المعارضة والغضب  ء أإزاالثبات االنفعالي  هو قدرة الشخص على الحفاظ على
 .)Eysenck,1962، ذاتیًا، ومثابرًا (بحیث یكون الشخص واقعیًا، منضبطاً 

ة  للمرحل التي یحصل علیها الطالب على مقیاس االتزان االنفعالي بالدرجة فیعبر عنهإجرائیًا  أما
 .) والمعدل Aleadl, 1995) و(Eysenck, 1962ؤتة، المعد من قبل أیزنك (معة ممعیة في جاالجا

 حدود الدراسة:

 تتمثل حدود الدراسة في: 

 لجناح المدني.   جامعة مؤتة ا بة البكالوریوس في: تتمثل  بجمیع طلالبشریةالحدود   -

 .ةة الهاشمیألردنیملكة الم: جامعة مؤتة في محافظة الكرك في االحدود المكانیة -

 . 2015/2016الفصل الدراسي الثاني   الحدود الزمانیة: -

   في الدراسة الحالیة. تعمم نتائج الدراسة في ضوء األدوات المستخدمةالموضوعیة:   دودالح -

 سابقة: ساتدرا

 وحسب التاریخ: حسب متغیرات الدراسة السابقةسیتم عرض الدراسات 

 العقل:ت الدراسات المتعلقة بعادا -1

ي المواقف  قل فبرنامج تدریبي قائم على عادات الع  ) هدفت إلى بناءAmor, 2005دراسة (
األساسیة، تكونت عینة  بداعي لدى طلبة المرحلةتنمیة مهارات التفكیر اإلالحیاتیة واستقصاء أثره في 

ة  ومدرس ر، ادس األساسي في مدرسة للذكو وطالبة من طلبة الصف الس اً ) طالب820راسة من (الد
بیة، والتي بلغ عدد  التجری یار شعبة واحدة عشوائیًا من كل مدرسة لتكون المجموعةاث وتم اختلإلن

) 45ة الضابطة وقد بلغ عددها (عبة األخرى لتكون المجموع) طالبة، والش35) طالبًا و (45أفرادها (
وعًا، ) أسب13ة (یة لمدلتجریبا لتدریبي على أفراد المجموعة) طالبة، وتم تطبیق البرنامج ا35طالبا و(

في مهارات التفكیر اإلبداعي بین متوسط ئیًا اصوقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إح 
لقائم على عادات العقل ستخدام البرنامج التدریبي ا س األساسي الذین دربوا باأداء طلبة الصف الساد
موعة التجریبیة،  لصالح المجتدریب وا أي لقمن نفس المستوى الذین لم یتومتوسط أداء زمالئهم 
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صائیًا یبین متوسط أداء الذكور، ومتوسط أداء  لة إح الوأظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات د
ار تورانس للتفكیر ) في اختبمجموعة التجریبیةالصف السادس األساسي (ال اإلناث من طلبة

 . اإلبداعي

ة والنوع  عیة والكلیالجام الخبرةر ) هدفت إلى الكشف عن أثJaraden, 200دراسة (
طالبة من طلبة ) طالب و 947العینة من ( تتألف امعة،االجتماعي في عادات العقل لدى طلبة الج

وطبقیة عنقودیة على مستوى  ة على مستوى الكلیةختیارهم بالطریقة القصدی جامعة مؤتة، وقد تم ا
سة إلى النتائج  صلت الدراوقد تو احثة، لباالستبانة كأداة دراسة معده من قبل ا الشعبة واستخدمت 

ت العقل تعزى إلى الخبرة الجامعیة، وهناك فرق ذو  عادا التالیة: هناك فرق ذو داللة إحصائیة في
ناك فرق ذو داللة إحصائیة تعزى إلى  إلى نوع الكلیة، وهیة في عادات العقل تعزى داللة إحصائ

تفاعالت الثنائیة بین  ل تعزى للت العقي عاداف جتماعي، وهناك فرق ذو داللة إحصائیةالنوع اال
 متغیرات الدراسة.

هدفت إلى تقصي فاعلیة برنامج تدریبي مستند إلى عادات   (Al-Karaki, 2007)دراسة 
وطالبة من السنة ) طالبًا 30معة، تألفت العینة من (ناقد لدى طلبة الجاعقل في تنمیة التفكیر الال

مج التدریبي القائم على عادات العقل لتنمیة ة بالبرنالمشاركا في ابو األولى في جامعة مؤتة، ممن رغ
تم إعداد برنامج    وقسموا إلى مجموعتین تجریبیة وضابطة، ولتحقیق أهداف الدراسة ناقد،التفكیر ال

بتفهم وتعاطف، التفكیر في التفكیر،  المثابرة، اإلصغاء: (العقل التالیةي مستند إلى عادات تدریب
یل،  التحلالمجازفة المحوسبة) لتنمیة التفكیر الناقد ومهاراته:  قدام على قة، األجل الدأ الكفاح من

بقت على أفراد مواقف ومشكالت حیاتیة وطوالتقییم، واالستنتاج، واالستدالل، واالستقراء. من خالل 
تین وعقع ثالثین ساعة تدریبیة، كما طبق على كل المجمموعة التجریبیة على شكل لقاءات بواالمج

دنیة كاختبار لبیئة األر ل  معدل ) ال2000( ة اختبار كالیفورنیا لمهارات التفكیر الناقدة والضابطتجریبیال
حصائیة عند  داللة إ ي وجود أثر ذ)  (Ancovaتباین المشتركقبلي وبعدي. وأظهرت النتائج تحیل ال

كما  ناقد ككل،كیر الة التفمیمج التدریبي المستند إلى عادات العقل في تن) للبرناα ≤ 0.05 (مستوى 
أثر ذو داللة إحصائیة عند   جود) و (Mancovaأظهرت النتائج تحلیل التباین المشترك المتعدد 

تفكیر الناقد لدى واالستقراء من مهارات المهارتي االستدالل  تنمیة) في α ≤ 0.05مستوى داللة (
ج برنام)  للα≤0.05لة (وى دالستداللة إحصائیة عند م يا أظهرت وجود أثر ذطلبة الجامعة، كم
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جموعة والجنس وذلك لصالح إناث المجموعة  عل بین المالتدریبي في تنمیة مهارة االستقراء تبعًا للتفا
 التجریبیة.

 طلبة لدىالمستخدمة بكثرة  العقل عادات استقصاء إلى ) هدفتArabyat, 2009ة (دراس

من   الدراسة عینة ونتتكو  .الدراسي توى والمس صصوالتخ الجنس بمتغیرات األردنیة وعالقتها ةالجامع
 والسنة الثانیة السنة من مستوى األردنیة الجامعة يف یوسالور البك طلبة من طالب وطالبة  )994(

 وتطویره تعریبه تم  الذي العقل مقیاس عادات تطبیق وتم ،واإلنسانیة والطبیة العلمیة الكلیات من عةالراب

 استخداًما األكثر العقل عادات ن النتائج أهمها: أنمجموعة مة إلى  الدراست  األردنیة، وقد توصل للبیئة

 أبداء  الحواس، كافة ماستخدا الذات، حول الترتیب: التمحور هي على األردنیة معةالجا طلبة لدى

 التفكیر الفكاهة، حس استخدام النشط، اإلصغاء أبداء وتعاطف، بفهم اإلصغاء القیادة، أبداء مثابرة،لا

 اإلبداع، الدهشة، تخبرا السابقة، والخبرة المعرفة على البناء األسئلة، یة،كم باالندفاعتحال نة،رو بم

 كر وف لغة استخدام التفكیر، بالتفكیر، تحلیل كیرتفال الدقة، تحري عنها، والتعبیر امتالك الحیویة
  دقیقین.

  عادات  ئم علىقادراسة هدفت إلى فعالیة برنامج مقترح  (Abdul Hamid, 2012)وأجرى 
بتدائي، وتتمثل عینة اال لخامسلمنتجة في تنمیة مهارات اتخاذ القرار لدى تالمیذ الصف االعقل ا

حمد فرید البًا وطالبة في مدرسة م) ط70ئي البالغ عددهم (البحث من طالب  الصف الخامس االبتدا
طالبًا  )35من ( وتألفتریبیة تجبمحافظة القاهرة، وتم تقسیمهم إلى مجموعتین المجموعة ال االبتدائیة

في مادة الریاضیات باستخدام برنامج   )تالمعادالطالبة تدرس وحدات (األعداد، الطبیعة، القیاس، و 
تدرس ) طالبًا وطالبة 35(موعة الضابطة من المج تألفتالعقل المنتجة، و  قائم على بعض عادات

اب الریاضیات ات من كتث وحدریس ثالتدنفس الوحدات بالطریقة المعتادة، واقتصرت الدراسة على 
)، وقد استخدم  2012الثاني عام (ي اسل الدر الصف الخامس من الفص  المدرسي المقرر لطالب
حصائیة ود فروق ذات داللة إظهرت النتائج بعدم وجار الذي أعده بنفسه، وأالباحث مقیاس اتخاذ القر 

القرار في الریاضیات،  ات اتخاذر مهار الختباي بین المجموعتین الضابطة والتجریبیة في التطبیق القبل
وفي التطبیق البعدي یوجد فرق دال إحصائیًا بین   ن،تیجموعالم بین ؤاً مما یدل على أن هناك تكاف

ادات العقل ع نامج قائم على بعضالتجریبیة التي تدرس بر ي درجات طالب المجموعة متوسط
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تبار مهارات اتخاذ القرار في بعدي الخبیق الي التطف المنتجة والضابطة التي تدرس بالطریقة المعتادة
 على حده لصالح طالب المجموعة التجریبیة. كله ن مهاراتالریاضیات ككل وكل مهارة م

 طلبة الصف لدى لعقال عادات ى إستقصاءت إلهدف Al-Barsan & Abd, 2013)دراسة (

 ) طالب وطالبة922( الدراسة ةعیناد ر فأ عدد بلغو  بحل المشكلة الریاضیة، وعالقتها لعاشر األساسيا

استخدام   تم الدراسة، أهداف ولتحقیق ناعمَ  مدینة في األساسي العاشر اختیروا من طلبة الصف
 وتم عقلیة، أربع عادات لشم العقل عادات في خرآلوا الریاضیة المشكلة  حل في مقیاسین أحدهم

عادات  نتائج تدني عن الدراسة  ئجنتا فتكش المناسبة، بالطرق وثباتهما المقیاسین صدق التحقق من
 عادة واإلناث باستثناء الذكور نتائج بین  إحصائیة لة الذات د وقفر  جود وعدم الطلبة  لدى العقل األربعة

 أن تبین وقد  الطلبة الذكور لحلصا إحصائیة ة دالل ذات فروق هناك انتحیث ك المعرفي ر فوقفكیالت

 لبیانات الریاضیة مطابق وحل المشكلة ربعةألا العقل عادات من الً ك یضم الذي البنائیة نموذج المعادلة

 الدراسة. 

ة ــــــــــــق نظریــــــــقل وفـــــــــالع اتادــــــــــــیاس لعمقى ــــــــــــت إلــــــــــــــ) هدفDaoudia, 214( ةـــــــــاسدر 
(Costa & Kalik, 2003)  ن  دریج جتماستخدام تردن بافي األة لدى معلمي المرحلة الثانوی

% من معلمي 5معلم ومعلمة أي بنسبة ) 900لغت (التراكمي، وقد أجریت هذه الدراسة على عینة ب
الشمال، والوسط، والجنوب  موزعین على ثالثة أقالیم وهي:  مزارة التربیة والتعلیو المرحلة الثانویة في 

قلیم، وأظهرت نتائج  الجنس واإلء متغیر في ضو بقیة طلا ینة بأسلوب العینة العشوائیة وتم اختیار الع
 اتوأظهرت فروق ذ  0.87) ستواهاـــــــــــمغ ــــــــــویة لعادات عقل بللة الثانـــــــــــــمرحي الــالدراسة امتالك معلم

ذو اإلناث، كما أظهرت فروق واإلناث في امتالكهم لعادات العقل لصالح  داللة إحصائیة بین الذكور
 .سنوات فوق العشر وي الخبرة التعلیمیةإحصائیة لصالح المعلمین من ذ هدالل

 اسات المتعلقة باتخاذ القرار:در ال -2

رنة إدراك مدیري ومعلمي المدارس المتوسطة  تحدید ومقاهـدفت إلى  (Dalton, 2000)دراسة 
الدراسة من   ونت عینةاألمریكیة وتك (Texas) ة المـشاركة فـي صنع القرار في والیة تكساسلدرجـ

القرار، ومجموعة أخرى غیر  نعص جموعة كانت مشاركة فيرین والمعلمین، ممدیال مـن مجمـوعتین
داة ذات األبعاد الخمسة ووضع األ دراك من خالل تحلیل د مشاركة لتحدید اإلمـشاركة، ثم عق

ة المعلمین  یف، تنمییزانیة، التوظـث أداة تضمنت خمسة أبعاد هي: التخطیط، المناهج، الم الباح
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لدراسة إلى النتائج التالیة: أن  ا لتصنع القرار، وقد توص محور المشاركة فياد بعه األوكونـت هـذ
معلمـون  ي األبعاد الخمسة أكثر مما یدركه الف یشاركون بدرجة عالیةیدركون أن المعلمین المدیرین 

ن  وأن المدیری  درجة المشاركة،ي لمین فوالمع یرینلمدلمشاركتهم، أي أن هناك فروقًا بین إدراكات ا
االت الي الموازنة والتوظیف أكثر مـن بقیة المجي مجف یشاركون بدرجة عالیة ركون أن المعلمین ید

فـسهم، أي أن هناك فروقًا ) وأكثر من إدراك المعلمین أنعلمونالم یط، المناهج، تنمیةاألخرى (التخط
والمعلمین في  رینمدیك الالمعلمین. وأتفـق إدرامشاركة  علمین في درجةبین إدراكات المدیرین والم

بین   ناك فروق في اإلدراكأبعاد: المناهج، وتنمیة المعلمـون، وكانت هفي ؟ في صنع القرار اركةمش
 .الموازنة، والتوظیف، والتخطیط د:اـن في درجة مشاركة المعلمون في أبعین والمعلمیالمدیر 

لنفسیة  یة االهو ة بین حاالت تقصاء العالقى است إل هدف (Al-Tarawneh, 2003) دراسة
وطالبة من طلبة   ) طالباً 542مؤتة، بلغت عینة الدراسة ( ة جامعةلدى طلباتخاذ القرار وأسالیب 

ة بالنسبة للكلیات والطریقة العشوائیة  یقالطریقة العشوائیة الطبرهم باستخدام ات الجامعة تم اختیاكلی
روي یة في درجات التحصائلة إاللنتائج وجود فروق ذات د وأظهرت االنسبة للشعب، العنقودیة ب

كما أظهرت  ق الهویة واضطرابها،هویة مقابل حالة كل من تعلیق القرار وانغالال تعزى لحالة تحقیق
تعزى لحالة تعلیق القرار مقابل حالة كل من  ات داللة إحصائیة في درجات التردد ق ذوجود فرو 
ویة وانغالقها. مقابل تحقیق الهویة اله  ابها، ثم لصالح حالة اضطر واضطراب هویة وانغالقهاتحقیق ال

لهویة مقابل كل من  تعزى لحالة انغالق ات فروق ذات داللة إحصائیة في درجات التسرع ظهر كما أ
 قهاحالة اضطراب الهویة مقابل حالة تحقیق الهویة وانغال ح تحقیق الهویة وتعلیق القرار لصال الةح

تساعد  ها أنن شأنالت التي ملمجالى اهدفت إلى التعرف ع (Chi Keung, 2008)دراسة 
المنهج الوصفي، وتم یـث اسـتخدم الباحث المعلمین في اتخاذ القـرار، ح مدارس على إشراكمدیري ال

) 335) مدرسـة ثانویة، وشملت العینة (20كونج على ( هونجتطبیق إجراءات الدراسة في مدینة 
م هیفضل المعلمون إشراك الدراسـة إلى أنه  لتوصیانات. وتنة كأداة لجمع الباالستبا ، واستخدماً علمم

شراك ، وأن إیة، ومجال اإلدارةل المنـاهج الدراسالقرارات بمجال النمـوذج التعلیمـي، ومجـا في
بء ام، وٕادراك عله نتائج إیجابیة مـؤثرة فـي الرضا الوظیفي، وااللتز  المعلمین في اتخاذ القرارات

 .العمل
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جوال على فاعلیة  لتباثر ممارسة اإلدارة الدراسة إلى بیان أ فتهد (Al-Aidi, 2010)دراسة 
انة وتكونت عینة الدراسة من  بناء وتطویر استب معات األردنیة، تمعملیة اتخاذ القرارات في الجا

ة  ة لممارس ردنیة الرسمیوأظهرت النتائج أن تصورات المدیرین في الجامعات األ ،) مفردة361(
 ي ا أظهرت وجود أثر ذ، كمةت قد جاءت بدرجة عالیلیة اتخاذ القراراعمة وفاعلیاإلدارة بالتجوال، 

ق، تحسین االتصال، التحفیز، الحقائ بأبعادها (اكتشاف اإلدارة بالتجوال داللة إحصائیة لممارسة
 اذ القرارات.یر واإلبداع، التغذیة الراجعة) على فاعلیة عملیة اتخو التط

قرار  الاء االنفعالي باتخاذ ف على عالقة الذكتعر ال إلى  هدفت (Al-Hawari, 2011) دراسة
ة المرحلة الجامعیة األولى من طلب وطالبة اً ) طالب897لدى طلبة جامعة مؤتة، تكونت العینة من (

ة،  صات والسنوات الدراسیة، تم اختیارهم بالطریقة الطبقیة العشوائیتخص في الجامعة من مختلف ال
ة على اتخاذ القرار عالي مجتمعه في القدر ألبعاد الذكاء االنف أثر فروق ت النتائج إلى وجود وأظهر 

لي واتخاذ القرار تعزى للنوع الذكاء االنفعا م وجود فروق بینلدى طلبة الجامعة، كما تبین عد
نت فروق صص، ووجود فروق في الذكاء االنفعالي تعزى للمستوى الدراسي، وكالتخاالجتماعي وا

جهة ولصالح طلبة السنة  ة من جهة والثالثة منوطلبة السنة الثانی ةن جهلى مبین طلبة السنة األو 
ن جهة وطلبة السنة الثانیة والثالثة من  السنة الرابعة مفروق بین طلبة  األولى من جهة وأیضًا وجود 

بین طلبة السنة الفروق  خرى ولصالح السنة الرابعة، وبالنسبة لمتغیر اتخاذ القرار فكانتة أجه
وبین طلبة السنة الثانیة والسنة الرابعة ح طلبة السنة األولى السنة الثانیة ولصال طلبةلى و األو 

 سنة الرابعة.  ولصالح ال

 الدراسات المتعلقة باالتزان االنفعالي:-3

ان األخالقیة واالتز  األحكام نمو بین العالقة عن ) هدفت إلى الكشفGhaleb, 2012دراسة (
  االنفعالي  االتزان العالقة بین  عن  الكشفالدراسة، و  عینةراد ى أفد ل االجتماعي والنضج  عالياالنف

وطالبة بواقع  اً ) طالب2400نة الدراسة على (تملت عیسة. واشنة الدراأفراد عی لدى االجتماعي والنضج
التزان  مقیاس ا ) طالب من مدینة تعز، واستخدمت الدراسة1200من مدینة دمشق و( طالب )1200(

تائج أهمها: توجد  عة من النإلى مجمو  صلت الدراسة اعي، وقد تو الجتمج النضلي ومقیاس ااالنفعا
  راسة، قیة واالتزان االنفعالي لدى أفراد عینة الداألحكام األخالئیًا بین نمو عالقة ارتباطیة دالة إحصا
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فراد عینة الجتماعي لدى أوالنضج اوتوجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیًا بین االتزان االنفعالي 
 . اسةلدر ا

فعالي وعالقته بضبط الذات لدى  عن االتزان االن ) هدفت إلى الكشفAttia, 2014دراسة (
موك تم لیر ا عة) طالب وطالبة من طلبة جام749الدراسة من (وتكونت عینة  جامعة الیرموكطلبة 

ن  تزااألولى مقیاس االم أداتین م استخدااختیارهم بالطریقة المتیسرة؛ ولتحقیق أهداف الدراسة ت
لثانیة مقیاس ضبط الذات والمكون من على مجالین، وا) فقرة موزعة 54من ( المكونالنفعالي و ا
مستوى االتزان  ة أن ات صدقهما وثباتهما، حیث أظهرت نتائج الدراسلتحقق من مؤشر ) فقرة وتم ا 35(

لى  لتحكم والسیطرة عاء مجال اتوسطة وجاالنفعالي لدى طلبة جامعة الیرموك جاء بدرجة م
النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة سطة، كما بینت ولى وبدرجة متو بة األالمرت نفعاالت فياال

داث وتعزى لمتغیر واألحككل وفي مجال المرونة بالتعامل مع المواقف  زان االنفعاليفي مستوى االت
كل وفي  ي كعالوى االتزان االنفیة في مستلة إحصائالجنس لصالح الذكور وعدم وجود فروق ذات دال

حصائیة صص، ووجود عالقة ارتباطیة ذات داللة إالدراسي والتخ متغیري المستوىتعزى لجاالت الم
ك حیث كانت جمیع قیم لیرمو النفعالي ومستوى ضبط الذات لدى طلبة جامعة اتوى االتزان ابین مس

داله  ضبط الذات وى مستاالنفعالي ككل و  واالتزان نفعالي،معامالت االرتباط بین مجاالت االتزان اال
 .حصائیاً إ

ان  ي مستوى االتز هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق ف (Alrawasdeh, 2015)دراسة 
) 300، تكونت عینة الدراسة من (مؤتة المنذرین وغیر المنذرین في جامعة بین الطلبة االنفعالي 

صلت غیر منذرین، تو  ة ) طالبًا وطالب150و( منذرین وطالبة  اً ) طالب150طالب وطالبة منهم (
یر المنذرین وغ ائیة في مستوى االتزان االنفعالي بین وق ذات داللة إحص اسة إلى  وجود فر الدر 

ح الطلبة المنذرین وفي بعدي (القلق، ، لصال )بعاده (تقدیر الذات، السعادة، االستقاللیةأو  المنذرین
أشارت  ، كماسواس)في بعد (الو  وقفر لم تظهر النتائج لمنذرین، و الطلبة االشعور، بالذنب) لصالح 

نذرین تعزى ین وغیر المطلبة المنذر ي مستوى االتزان االنفعالي لدى طلبة ال عدم وجود فروق فالنتائج 
ظهرت النتائج وجود فروق في مستوى االتزان االنفعالي  خصص فأللنوع االجتماعي، وفیما یتعلق بالت

تبین الفروق في  كما  انیة،تخصصات اإلنسالح عزى للتخصص ولصالالمنذرین تالطلبة  فقط لدى
لثانیة والسنة الرابعة لبة السنة انذرین بین طالنفعالي لدى الطلبة المنذرین وغیر الممستوى االتزان ا
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مستوى ارت النتائج إلى وجود عالقة إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین كما أشولصالح السنة الرابعة و 
 منذرین.والطلبة الغیر  نذرینة الممي لدى الطلباكتر فعالي والمعدل التزان االناال

 التعقیب على الدراسات السابقة:

  ي تناولت عادات العقل واتخاذ القرار یتضح لنا أن دراسة التض الدراسات من خالل استعرا
(Abdul Hamid, 2012) " تنمیة نتجة في لعقل المفعالیة برنامج مقترح قائم على عادات ا درست

واستخدمت بعض عادات العقل المالئمة  "مس االبتدائيصف الخامیذ الر لدى تاللقرااذ امهارات اتخ
اذ  لى اتخقتها بالقدرة عاسة فقد درست" عادات العقل وعال في هذه الدر تدائي، أما لطلبة الخامس االب

ة، المثابر ( دات وهي:عاع ـــــــــــــــة" وطبقت تسمؤت امعةبة جــــــــــــــــــاالتزان االنفعالي لدى طلالقرار و 
حب ي التفكیر، ، التفكیر فء والتواصل بتفاهم وتعاطف، اإلبداعبالتهور، اإلصغا مــــــــــــــكالتح

ي)، واستخدم  ــة، التفكیر التبادلدة، التفكیر الدعابقف جدیابقة على مواـع، تطبیق المعرفة الساالستطال
  الذي یناسب المرحلة (Costa & Kalik, 2003)استنادًا إلى نظریة   (Jaraden, 2007) مقیاس
ى المرحلة الجامعیة عل 1979 ون)  في عام قرار الذي أعده (عبدیة، واستخدم مقیاس اتخاذ الالجامع

استخدم برنامج لعادات العقل،   (Abdul Hamid, 2012)  لجمیع التخصصات، أما في دراسة
 بنفسه. لقرار في الریاضیات الذي أعدهاتخاذ ا واستخدم مقیاس

حیث طبقت على البیئة   (Abdul Hamid, 2012) دراسة بیئة التي طبقت بها لكما تختلف ا
تخدم المنهج  ي) واسضیف لها متغیر (االتزان االنفعالأ الدراسة هذه یة، كما أن دائیة المصر االبت

.  كانت دراسته تجریبیة (Abdul Hamid, 2012)ة راسود ي،ـــــــــالوصفي بشقیه األرتباطي والتحلیل
ة  ـــــسل درامث ع البیاناتــقل لجمـــــــــــدات الع اعحول  ة بعض الدراساتـــــــــــــلدراساكما استخدمت هذه 

)Amour, 2005 و (دراسة (Al-Karaki, 2007)ة ـــــــــــــ، ودراس)Arabyat, 2009،( ة ــــــــودراس
)Al-Barsan & Abd, 2013) ودراسة ،(Daoudia, 2014ودراسة ( )Jaraden, 2007 ،(

ة ــــــــــ)، ودراسDalton, 2000(ة ــــــــــــل دراسرار مثــــــــــــــــاذ القـــات التي تناولت اتخــــــــــــــــالدراسض وبع
)Chi keung, 2008 ةـدراس)، و (Al-Hawari, 2011)، ت ــــــــــــتناولي لتات اــوبعض الدراس

  ) ودراسةAttia, 2014ة (ودراس (Ghaleb, 2012)ان االنفعالي مثل دراسة ز ــــــاالت
(Alrawasdeh, 2015) . 
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القرار وبین عادات العقل  دات العقل واتخاذ بین عا  العالقة  تناولت بأنها سةالدرا هذه تمیزت كما
یرات المذكورة (عادات العقل  بین المتغ االرتباطتناولت مدى  بأنها ت، كما تمیز االنفعالي واالتزان

 هاأن إلى باإلضافة الباحثتان، علم بل حسبدرس معا من ق) والتي لم تلينفعاتخاذ القرار واالتزان االوا

  تطبیقها على هذه الدراسة تم  على حده، إضافة لكمنضها كل تغیرات على بعمدى تأثیر الم تناولت
 ).معة مؤتةئة األردنیة الجامعیة (جاالبی

 

  جراءاتة واإلالطریق

 منهج الدراسة:

 لتحلیلي واألرتباطي لمالئمته ألهداف الدراسة.ي بشقیه االوصفمنهج اتبعت الدراسة الحالیة ال

 اسة:الدر  مجتمع

) 17284ددهم (البكـالوریوس فــي جامعــة مؤتــة والبــالغ عــ ن جمیــع طلبــة لدراســة مــ مجتمــع ا تكـّون
بــــول والتســــجیل حســــب إحصــــائیات وحــــدة القبــــة، ) طال8612و( اً طالبــــ  )8672بــــة مــــنهم(طالــــب وطال

) یـــبن توزیـــع أفـــراد مجتمـــع الدراســـة حســـب النـــوع 1جـــدول(، وال2015/2016راســـي بالجامعـــة للعـــام الد
 جتماعي والتخصص.الا

 لدراسة حسب النوع االجتماعي والتخصصتوزیع أفراد مجتمع ا  )1جدول(
 العدد التخصص جتماعيالنوع اال

 3629 ةمیعل ذكور

 5043 إنسانیة

 8672 مجموع الذكور

 3399 علمیة إناث

 5213 إنسانیة

 8612 مجموع اإلناث

 17284 المجموع العام
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 عینة الدراسة:  

ووحدة االختیار الشعبة من مجتمع الدراسة  ، ائیة العنقودیةعینة بالطریقة العشو یار التم اخت
تقریبًا من مجتمع  )%5.8( س بنسبةالمقیا ن) نسخة م1000توزیع ( ص، حیث تمحسب التخص

) نسخ غیر صالحة للتحلیل لعدم اكتمال 3جاعها و(استر  م یتم) نسخ ل3الدراسة, وتبین فقدان (
) من مجتمع %5.7ا نسبته (طالبة شكلوا م ) طالباً 994دراسة (عدد أفراد عینة الذا بلغ ات، وبهالبیان

 والتخصص:  نوع االجتماعياسة حسب الینة الدر یبین توزیع أفراد ع ) 2الجدول(لدراسة، و ا

 ماعي  والتخصصلنوع االجتسب اسة حتوزیع أفراد عینة الدرا  )2جدول(
  النسبة المجموع إنسانیة علمیة 

یة من  المئو 
 العینة

ویة  النسبة المئ
 تمع من المج

 %2.0 %36.4 362 156 206 ذكور

 %3.7 %63.6 632 374 258 إناث

 %5.7 - 994 530 464 المجموع

مئویة من  النسبة ال
 العینة

46.7% 53.3% - 100% - 

ن  النسبة المئویة م
 عمجتمال

2.7% 3.00% 5.7% - - 

 

 أدوات الدراسة:

 :استخدام األدوات التالیةأسئلتها تم أهداف الدراسة واإلجابة عن لتحقیق 
 

 أوال: مقیاس عادات العقل:

) Jaraden, 2007( التالیـةألداة مـن خـالل االسـتعانة واإلطـالع علـى الدراسـات بنـاء ا نقول تم 
ـوالدراس ـــــــــــــات الســــــــــ ـبقة ذات الصاــ ــــــــــــــــــــــلة مثــــــــــ  (Amor, 2005)  (Costa & Kalik, 2003)ل  ــ
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بـارات والمقـاییس، ختلـبعض اال ) وباإلضـافةHarthy, 2002و( (Qatami, & Amor, 2005b)و 
تضـمن فقـرة، وی )74ئیـة أصـبح مكونـًا مـن (وبصـورته النها ) فقـرة،83بصورته األولیة مـن( تكّون حیث

 المقیاس تسعة عادات هي:

ــاالمثـــابرة، الـــتحكم بـــالتهو  تكـــار، التفكیـــر فـــي طف، الخلـــق والتصـــور واالبر، اإلصـــغاء بـــتفهم وتعـ
كیر ة، التفرفة السابقة على معرفة جدیدة، إیجاد الدعابطبیق المعالتفكیر، التساؤل وطرح المشكالت، ت

 ادلي.التب

 :هما نبطریقتی تم التحقق من دالالت صدق المقیاس
 

 الصدق الظاهري لمقیاس عادات العقل:

) محكمًا من أساتذة جامعة مؤتـة 11على(رض المقیاس دق المحكمین من خالل عباستخدام ص
وتــم قــویم والمنــاهج والتربیــة الخاصــة كمــا فــي الملحــق (ج)، قیــاس والتالمتخصصــین فــي علــم الــنفس وال

) %80) فقـرات بنسـبة اتفـاق (7تـم حـذف ( ائهـم، حیـثعدیل على المقیـاس فـي ضـوء مقترحـاتهم وآر الت
 ) فقرات.10(یاغة ة، وتم إعادة صقر لإلبقاء على الف

 

 لمقیاس عادات العقل: صدق االتساق الداخلي

ون ساق الداخلي بحساب معامل ارتباط بیرسخدام صدق االتیاس باستتم التحقق من صدق المق
) طالبًا وطالبة  50ى عینة استطالعیة بلغت(مي إلیه علجة الفقرة والدرجة على البعد الذي تنتبین در 

) یبین معامالت 3خارج عینة الدراسة، والجدول(جتمع ومن م عشوائیًا من داخل المتم اختیاره
 االرتباط:
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نـــاء داخلـــي جیـــدة، حیـــث تراوحـــت ) بأنـــه تحقـــق للمقیـــاس مؤشـــرات صـــدق ب3ل(و یتبـــین مـــن الجـــد
 ).α ≥ =0.05ة إحصائیة عند () وجمیعها ذات دالل0.804-0.308رتباط بین (معامالت اال

 دات العقل:مقیاس عاثبات 

ـــــــــت ـدالالت ثبــــات المقیــــاس بطــــریقتین: األولم التحقــــق مــــن ـــــ ـــى باســــتخدام ثبــــــــــــــــــــــ ات اإلعــــادة ـــــــــــــــــــ
)Test Retestوائیًا، مـن خـارج عینـة ختیارهـا عشـ )، حیـث طبـق المقیـاس علـى عینـة اسـتطالعیة تـم ا

ات الطـالب علیـه، ثـم إعـادة ثـم رصـدت درجـ وطالبـة،  اً ) طالبـ 50غـت (جتمعهـا بلومن داخل م الدراسة
حســاب معامــل طبیــق األول، وتــم لتة االســتطالعیة بعــد أســبوعین مــن اتطبیقــه علــى نفــس أفــراد العینــ 

أیضـًا حسـاب ثبـات المقیـاس  تطبیق، وتممقیاس بین مرتي الارتباط بیرسون بین درجات الطلبة على ال
 یبین معامالت ثبات المقیاس:) 4والجدول( ،يالداخلألفا لالتساق  ة كرونباختخدام معادلباس

 اس عادات العقلمعامالت ثبات مقی )4جدول(

 ونباخ ألفا كر  اإلعادة  العادة 

 0.87 0.79 ابرةالمث 

 0.84 0.77 التحكم بالتهور

 0.72 0.76 اإلصغاء بتفهم وتعاطف

 0.81 0.87 لخلق، التصور، االبتكارا

 0.76 0.77 فكیرالت  یر فيالتفك

 0.75 0.73 الت التساؤل وطرح المشك

تطبیق المعرفة السابقة على معرفة  
 جدیدة

0.76 0.74 

 0.70 0.70 إیجاد الدعابة

 0.76 0.72 تبادليالتفكیر ال
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ـ) أن معام4یتبــــین مــــن الجــــدول( ـل ثبــــات اإلعـــــــــــــ ـادة لمقیــــاس عــــادات العقـــــــــــــ ل تراوحــــت بــــین ــــــــــــ
) وتعــد هــذه القــیم مناســبة 0.87-0.70اخ ألفــا بــین (كرونبــ الت ثبــات ت معــامتراوحــ )، و 0.70-0.87(

 المقاییس.من  لمثل هذا النوع

 اس عادات العقل:قیتصحیح م

جـدًا، رجـة كبیـرة تنطبـق علـي بدطریـق سـلم لیكـرت الخماسـي (تتم االسـتجابة علـى المقیـاس عـن 
علـي بدرجـة تنطبـق ة قلیلـة، بدرج بق عليتنطبق علي بدرجة كبیرة، تنطبق علي بدرجة متوسطة، تنط

مكــن الحصــول ی ) علــى الترتیــب، وتكــون أعلــى درجــة1، 2، 3، 4، 5ة جــدًا)، وتعطــى الــدرجات (قلیلــ 
معیــار مــاد علــى الباالعت)، ویــتم الحكــم علــى المســتوى 74( ) وأدنــى درجــة370ا علــى المقیــاس (علیهــ 

 التالي:  
 يالحسابالمستوى بالنسبة للمتوسط  المتوسط الحسابي

 فضمنخ 2.33 -1
 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع فما فوق 3.68

 :مقیاس اتخاذ القرارثانیًا: 

بحیث تكون  ،1979الذي أعده (عبدون) عام  (Al-Hawari, 2011) تم استخدام مقیاس
تم التحقق من  ) فقرة ولم یحذف فقرات، و 33أعادة صیاغة (ة، حیث تم ) فقر 33(بصورته األولیة من

المقیاس  Al-Hawari, 2011)) حیث طبقت ((Retest ختباراال عادةام إاستخداس بت المقیثبا
بحساب و  اً ) یوم15بًا ومن ثم طبقت على نفس العینة بعد (ال) ط54على عینة استطالعیة بلغت (

ل االرتباط المحسوب بهذه ــــــــطبیق بلغ معامتي التالب على مر معامل االرتباط بین درجات الط
 . )0.77الطریقة (

ة كرونباخ ألفا، وقد  م استخراج الثبات باستخدام معادلساق الداخلي: حیث تالتق من اوتم التحق
 . 0.77 )لثبات المحسوب بهذه الطریقة (ا بلغ معامل
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 :س اتخاذ القرارالصدق الظاهري لمقیا
) محكمًا من أساتذة جامعة مؤتـة 11مین من خالل عرض المقیاس على(صدق المحك باستخدام

ــم امتخصصـــ ال ــي علـ ــلنفین فـ ــ ــاهس والقــــــ ــویم والمنـ ــاس والتقـ ــة الخاصیـ ـج والتربیـ ــ ــوت ةـــــــ ــ ــى م ــــ ــدیل علـ التعـ
ـاس فــي ضــوء مقترحــاتهم وآرائهقیــ الم ـم، حیــث تــــــــــ  ته النهائیــة) فقــرات حیــث أصــبح بصــور 6م حــذف (ـــــــــ
 ) فقرة.27ون من (ـــــــــمك

 القرار:لمقیاس اتخاذ  صدق االتساق الداخلي
عامل ارتباط بیرسون ي بحساب متساق الداخلن صدق المقیاس باستخدام صدق االتم التحقق م

) طالبًا وطالبة تم اختیارهم عشوائیًا من داخل المجتمع 50عینة استطالعیة بلغت(ى علرجة الفقرة دل
 ) یبین معامالت االرتباط:5الجدول(الدراسة، و خارج عینة  ومن

 اذ القرارلمقیاس اتخ الداخلي صدق البناء )5جدول (
 االرتباطمل معا لفقرةرقم ا رتباطمعامل اال رقم الفقرة

1 *.310 15 **.394 
2 **.432 16 **.627 
3 **.577 17 **.538 
4 **.419 18 **.609 
5 **.519 19 **.617 
6 **.515 20 **651. 
7 **587. 21 **.542 
8 **.601 22 **.578 
9 **.672 23 **6.68 
10 **.602 24 *350. 
11 **.525 25 **.627 
12 *.344 26 **10.4 
13 *.325 27 **.572 
14 **.584   

 ) α  ≥ =0.05ة عند مستوى الداللة (ال*د
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لي جیدة، حیث  ق بناء داخر مؤشرات صد) بأنه تحقق لمقیاس اتخاذ القرا5یتبین من الجدول(
 ).   α ≥   =0.05ائیة عند () ذات داللة إحص **.686_310.**تراوحت معامالت االرتباط بین (

 القرار:یاس اتخاذ قمثبات 

ـریقتبطالمقیــــاس التحقــــق مــــن دالالت ثبــــات  متــــ  ـین: األولـــــــ ـى باســــتخدام ثبــــــــــــــــــ ـاإلع اتـــــــــــــ ادة ـــــــــــــــــ
)Test Retest ن خـارج عینـة علـى عینـة اسـتطالعیة تـم اختیارهـا عشـوائیًا، مـ  ق المقیـاس)، حیـث طبـ

إعـادة ثـم رصـدت درجـات الطـالب علیـه، ثـم وطالبـة،  اً ) طالبـ 50ومن داخل مجتمعهـا بلغـت ( الدراسة
ة بعــد أســبوعین مــن التطبیــق األول، وتــم حســاب معامــل ینــة االســتطالعیأفــراد الع ه علــى نفــسیقــ تطب

وتم أیضًا حسـاب  )،0.86ات الطلبة على المقیاس بین مرتي التطبیق، وبلغ (ون بین درجارتباط بیرس
بلــغ و  ســتطالعیة،ت المقیــاس باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا لالتســاق الــداخلي علــى ذات العینــة االثبــا
)0.90 .( 

 القرار:تصحیح مقیاس اتخاذ 

البًا، أحیانًا، نادرًا، أبدًا)، (دائمًا، غرت الخماسي تتم االستجابة على المقیاس عن طریق سلم لیك
یـب، وتعكـس هـذه الـدرجات فـي حالـة العبـارات السـلبیة علـى الترت) 1، 2، 3 ،4، 5وتعطى الـدرجات (

علــــى درجــــة یمكــــن الحصــــول )، وتكــــون أ33، 32، 1،330 ،28، 27 ،25، 24وهــــي ذات األرقــــام (
وى باالعتمــاد علــى المعیــار علــى المســت ویــتم الحكــم )،27) وأدنــى درجــة (135علیهــا علــى المقیــاس (

 التالي:  

 

 توسط الحسابيالمستوى بالنسبة للم المتوسط الحسابي

 منخفض 2.33 -1

 متوسط 3.67 – 2.34

 مرتفع فما فوق 3.68 
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 النفعالي:زان ااالت اسمقی: ثاً ثال

مقیاس  الذي طورته باالعتماد على  (Alrawasdeh, 2015) تم استخدام مقیاس
)Eysenck, 1962) ومقیاس (Aleadl, 1995)فقرة، 58) بحیث تكون بصورته األولیة من (

یاس بتوزیع المقوتم التحقق من ثبات المقیاس  ) فقرة،58لنهائیة أصبح مكونًا من (وبصورته ا
ن أساتذة الجامعات األردنیة، وتم التحقق من صدق المقیاس باستخدام ) م10لى (ولیة ع األ بصورته

ختیارها عشوائیًا حیث تم تطبیق المقیاس على العینة االستطالعیة التي تم االداخلي،  صدق االتساق
رجة  د نالرتباط بی) طالبًا وطالبة، وبحساب معامل ا30بلغت (سة وخارجها، وعینتها ن مجتمع الدرام
 ) 0.365_0.696ن بأن معامالت االرتباط تراوحت بین (رد على الفقرة ویتبیالف

 

 

 تزان االنفعالي:لمقیاس اال صدق الظاهريال

مًا من أساتذة جامعة  ) محك11( مقیاس علىباستخدام صدق المحكمین من خالل عرض ال
في الملحق (ج)، خاصة كما لا والتربیةفي علم النفس والقیاس والتقویم والمناهج مؤتة المتخصصین 

بة ـــتم حذف أي فقرة بنسم، حیث لم یـآرائهوء مقترحاتهم و ـــــــالتعدیل على المقیاس في ضوتم 
 تم إعادة صیاغة أي فقرة.لم ی ) لإلبقاء على الفقرة، كما%80(اتفاق

 

 فعالي:لمقیاس االتزان االن صدق االتساق الداخلي

ل ارتباط ي بحساب معامتساق الداخلق االم صدخداتم التحقق من صدق المقیاس باست
م اختیارهم عشوائیًا من  ) طالبًا وطالبة ت50(لغت العینة االستطالعیة الفقرة، وب بیرسون بین درجة
 ) یبین معامالت االرتباط:6ج عینة الدراسة، والجدول(ن خار داخل المجتمع وم
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 عالينفلمقیاس االتزان اال البناء الداخليصدق   )6جدول(

م ق ر 
 فقرةال

معامل  
 تباطاالر 

معامل   رقم الفقرة
 االرتباط

معامل   رقم الفقرة
 االرتباط

1 **.622 21 *.339 41 **.598 
2 **.413 22 *.334 42 **.473 
3 **.415 23 **.458 43 *.303 
4 **.485 24 **.392 44 **.538 
5 **.659 25 **.433 45 **.462 
6 **.707 26 **.407 46 **5.63 
7 **00.4 27 **.501 47 **.700 
8 **.692 28 *.342 48 **.538 
9 **468. 29 *.306 49 **.588 
10 **.447 30 *.333 50 **.539 
11 *.301 31 **.490 51 **8.51 
12 **.447 32 **.618 52 **.694 
13 *.323 33 **.548 53 **.484 
14 **.600 34 **.490 54 **.487 
15 **.415 35 .350 55 **.436 
16 *.312 36 **.672 56 **.510 
17 **.456 37 **.396 57 **.463 
18 **.465 38 **.578 58 **.385 
19 .305 39 **.563   
20 **.432 40 **.486   

 )  α  ≥ =0.05*دالة عند مستوى الداللة (

التساق الداخلي  ق اتحقق بمقیاس االتزان االنفعالي مؤشرات صد) أنه 6تبین من الجدول (
 )301.*_707.**وهي مناسبة إذ تراوحت بین (
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 االتزان االنفعالي: مقیاسثبات 

ـــت ــ ـم التحـــــــــــــــــــ ــ ــات ــــــــــ لمقیــــــــاس بطــــــــریقتین: األولــــــــى باسات اـــــــــــــــــــــ قق مــــــــن دالالت ثبــــــــــــــــ تخدام ثبــــــ
اختیارها عشوائیًا، من خارج تم )، حیث طبق المقیاس على عینة استطالعیة Test-Retest(دةاـــاإلع

م درجـات الطـالب علیـه، ثــ ثـم رصــدت طالبـًا وطالبـة، ) 50بلغـت ( عینـة الدراسـة ومـن داخـل مجتمعهــا
عیة بعـــد أســـبوعین مـــن التطبیـــق األول، وتـــم حســـاب ســـتطالالعینـــة اال إعـــادة تطبیقـــه علـــى نفـــس أفـــراد

)، وتـم أیضـًا 0.87لتطبیق، وبلـغ (ي ان بین درجات الطلبة على المقیاس بین مرتمل ارتباط بیرسو معا
السـتطالعیة، خلي علـى ذات العینـة اونباخ ألفا لالتساق الدام معادلة كر حساب ثبات المقیاس باستخدا

 ). 0.87وبلغ (
 

 زان االنفعالي:االت تصحیح مقیاس

دًا)، أب اسي (دائمًا، غالبًا، أحیانًا، نادرًا،سلم لیكرت الخم قتتم االستجابة على المقیاس عن طری
ة فـي حالـة العبـارات السـلبیذه الـدرجات ) علـى الترتیـب، وتعكـس هـ 1، 2، 3، 4، 5وتعطى الـدرجات (
) 290هــا علــى المقیــاس (ول علی)، وتكــون أعلــى درجــة یمكــن الحصــ 7، 4، 3، 2وهــي ذات األرقــام (

 االعتماد على المعیار التالي: م على المستوى بك)، ویتم الح58وأدنى درجة (

 المستوى بالنسبة للمتوسط الحسابي سابيالحالمتوسط 

 منخفض 2.33 -1

 وسطمت 3.67 – 2.34

 عمرتف فما فوق 3.68 
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 :ق الدراسةإجراءات تطبی

 غیراتهاسة ومتبعد أن تم تحدید عنوان الدرا .1

تـم  ثـم دالالت صدقهما وثباتهمـا،التأكد من  وتم تم الحصول على مقاییس الدراسة وتعدیلها، .2
 لمقیاس وتحكیمها.  ت ابناء فقرا

 .ة من الجامعةتم الحصول على الموافقات لتطبیق الدراس .3

ــاییس الم .4 ــة الدراســـة علـــى شـــكل شـــعب،ســـتخدمة فـــي الدراســـة عتـــم تطبیـــق المقـ ــم  لـــى عینـ وتـ
المعلومــات هــذه وأن مــن الدراســة وأن إجابــاتهم ســوف تعامــل بســریة تامــة  الهــدف توضــیح

ــاییسوبحســـوف تســـتخدم ألغـــراض البحـــث العلمـــي فقـــط،  ــم توزیـــع المقـ ، ضـــور الباحثتـــان تـ
ي مــــا یخــــص فقــــرات ة عــــن استفســــارات الطلبــــة فــــ ولإلجابــــ  حها،وقــــراءة التعلیمــــات وتوضــــی

 اییس المستخدمة في الدراسة.المق

واســتخراج   (spss)یةیغهــا علــى برنــامج الــرزم اإلحصــائیة للعلــوم اإلنســانت وتفر جمــع البیانــا .5
 .یات المناسبةتوصالنتائج وعرضها ومناقشتها للخروج بال

 المعالجات اإلحصائیة:

 ات التالیة:تم استخدام اإلحصائی

 حرافات المعیاریة.المتوسطات الحسابیة واالن .1

 معامل ارتباط بیرسون. .2

 )One Way ANOVAي () األحادFاختبار ( .3

 تعرض النتائج ومناقشتها والتوصیا

 مؤتة ؟  معة: ما هي عادات العقل األكثر شیوعًا لدى طلبة جااألول السؤال

 ین ذلك: ) یب7المعیاریة والجدول (واالنحرافات لإلجابة على السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة 
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 العقل لدى طلبة جامعة مؤتة ت لعادا ةمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریلا )7جدول (

 العادة
 طالمتوس
 يالحساب

 االنحراف
 المعیاري

 المستوى الترتیب

 متوسط 1 1.01 3.67 مثابرةال

 متوسط 5 1.14 3.21 التحكم بالتهور

 متوسط 9 71. 2.90 تفهم وتعاطفاإلصغاء ب

 متوسط 2 67. 3.65 التصور، االبتكار الخلق،

 متوسط 3 73. 3.36 في التفكیر التفكیر

 متوسط 7 59. 3.10 المشكالتالتساؤل وطرح 

السابقة على معرفة   تطبیق المعرفة
 جدیدة

3.20 .78 
 طتوسم 6

 متوسط 8 77. 3.04 إیجاد الدعابة 

 سطمتو  4 79. 3.28 التفكیر التبادلي

ة  هي عادجامعة مؤتة  عقلیة شیوعا لدى طلبةأن أكثر العادات ال) 7یالحظ من الجدول (
) وتلیها 1.01) وانحراف معیاري (3.67بي (ابرة) والتي جاءت بمستوى متوسط وبمتوسط حسا(المث

راف ) وانح3.65بمتوسط حسابي (ث جاءت بمستوى متوسط و بتكار حیاالعادة الخلق، التصور، 
ادة واإلصغاء توى متوسط حیث جاءت ععادات العقلیة بمسال )، بینما جاءت بقیة0.67معیاري (

راف ـــــــــ) وانح2.90ابي (ــــــــــــــحسط ــــــــــفي المرتبة األخیرة بمستوى متوسط وبمتوسوتعاطف  بتفهم
االبتكار إلى أن  لق، التصور، ). ویمكن تفسیر هذا االرتفاع في عادتي المثابرة والخ0.71( معیاري

ا أن  بدع، كممثابر ومبأنه نفسهم، وكل طالب یرى قد أخذت من وجهة نظر الطلبة أت االستجابا
وج إلى حیاة جدیدة عیة للخر الطالب الجامعي یكون لدیه إصرار ومثابرة على إكمال دراسته الجام

عي یجب أن یتوفر لدیه  الطالب الجامم آخر هو عالم العمل، ولذا تكون لدیه المثابرة عالیة، فعالو 
قلیة جاء متوسطًا ات العوى العادن مستوقد یعزى السبب في أ ر إلكمال المهمة حتى نهایتها،رااإلص

لي عادات تو  الدراسیة السابقة الالمراحل إلى أن األنشطة التي یستخدمها المعلمون والمناهج في 
م طرق اعمریة مبكرة، وذلك باستخد عقل في مراحلالعقل أهمیة، حیث أنه من المهم تعلیم عادات ال
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 ا. عي بهوتؤدي إلى زیادة الو  فائدةوأسالیب تدریس ذات 
قد   المثابرةمن حیث أن عادة ) Arabyat, 2009هذه الدراسة نسبیًا مع ما توصل إلیه ( وتتفق
 اطف حیث أنهاولكنها تختلف معها فیما یتعلق بعادة اإلصغاء بتفهم وتع دمةالمراكز المتقجاءت في 

 .تلكون ذكاء انفعالیاً ال یملك ألن معظم طلبة الجامعة جاءت بالمرتبة األخیرة وذ
عادات بین  (α≤0.05)ني: هل یوجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة ؤال الثاالس

 ؟ امعة مؤتةة جعقل واتخاذ القرار لدى طلبال

 ):8في الجدول( ط بیرسون كمالإلجابة عن السؤال تم استخدام معامل ارتبا
 امعة مؤتة لبة جواتخاذ القرار لدى ط عقلات العامالت ارتباط بین عادم  )8جدول (

 اتخاذ القرار العادة

 مثابرة
 165.** معامل االرتباط

 000. الداللة

 حكم بالتهورالت
 5.20** معامل االرتباط

 000. الداللة

 اإلصغاء بتفهم وتعاطف
 423.** معامل االرتباط

 000. داللةال

 االبتكار الخلق، التصور،
 391.** االرتباطمعامل 

 000. الداللة

 فكیرر حول التلتفكیا
 370.** معامل االرتباط

 000. الداللة

 التساؤل وطرح المشكالت
 264.** االرتباط معامل

 000. الداللة

 تطبیق معرفة السابقة على معرفة جدیدة
 .444** معامل االرتباط

 000. لةالدال
 265.** االرتباطامل مع إیجاد الدعابة

 000. اللةالد 

 238.** تباطعامل االر م دليالتفكیر التبا

 000. الداللة 

 )  α ≥ =0.05*دالة عند مستوى الداللة (       
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ــة إی ) وجـــــود عالقـــــة8مـــــن الجـــــدول ( یتبـــــین ــة جابیـــ ــد مســـــتوى الداللـــ ــائیة عنـــ ذات داللـــــة إحصـــ
)α≥0.05(  بــین  اوحــتجامعــة مؤتـة، بمعــامالت ارتبـاط تر تخــاذ القـرار لــدى طلبـة دات العقـل واعــابـین
)0.165-0.423.( 

ر، الخلــق، التصــو ذلــك الــى أنــه یالحــظ فــي العــادات الــثالث (التفكیــر حــول التفكیــر، عــزى وقــد ی
ــدائل  تفـــق، والمثـــابرة) أنهـــا تبتكـــاراال فـــي وضـــع خطـــة واســـتراتیجیة والعمـــل علـــى تنفیـــذها وتفحـــص البـ

ك ن النجاح لذا كان هنادر مدم النجاح والسعي لتحقیق اكبر قحال عل ما قد یحدث في  المتاحة وتخی
 .یجابیة بین هذه العادات الثالث واتخاذ القرار لدى الطلبةقة إعال

فــة جدیــدة فقــد یعــزى ذلــك إلــى أن توظیــف معر طبیــق المعرفــة الســابقة علــى ادة توفیمــا یتعلــق بعــ 
ت القـاي، وربـط تلـك الخبـرات السـابقة بعالماضـ لمواقف الحالیـة بضي ومقارنة االطالب لخبراته في الما

 لومات ذهنیًا یسهم بشكل إیجابي في اتخاذ القرار.المعرتیب ذهنیة، عالوة على ت

القــرار ویمكــن عــزو ذلــك إلـــى أن اذ بــین التفكیـــر التبــادلي واتخــ ابیــة كمــا تبــین وجــود عالقــة إیج
ر، واألخـذ بـآرائهم وبوجهـات ألفكـارین ومشـاركتهم بالنظـر مـع اآلخـ الطالب ومـن خـالل تبـادل وجهـات ا

كیره االجتماعي لذاتـه وتطویـع تفكیـره بمـا یتوافـق مـع أقرانـه ن تفورة عاإلضافة إلى تطویره صم، بنظره
 د یطرح من أفكار تتضمن بدائل لحل المشكلة.ا قأن یتخذ القرار مناسبًا لمعلى  فإن ذلك یساعده

 یـــؤخرتـــأخیر االنـــدفاع، فالطالـــب عنـــدما علـــق بتهور والتـــي هـــي تتة الـــتحكم بـــالأمـــا بالنســـبة لعـــاد
في للتفكیــر وبــذلك یمكنــه اختیــار الوقــت المالئــم التخــاذ قــراره، ومراجعتــه الكــالوقــت اندفاعــه فإنــه یأخــذ ا

 ق.قائوبناء هذا القرار على الح مرات عدة

ـدراسوتتفـــق هـــذه النتیجـــة مـــع  ـــــوالت )Amor, 2005ة (ــــــــ ــ ـي أشــــــــ ـوجارت إلـــى ـــــــــــــــ ـود أثـــــــــــــــ ر ــــــــــــــ
ـیاتیالح ل في المواقفـــــــــــــت العقعادام على ـیبي قائبرنامج تدر ل ـ، كمـا أنهةـــــــــــــ ة ـدراـ ة ـمـع دراسـ  ا تتفـقـــــــــــ
)Al-Barsan & Abd, 2013 (یة، ة الریاضـ مشـكللوالتـي أظهـرت أن عـادات العقـل تسـهم فـي حـل ا

ئم ح قـاحیـث أظهـرت فعالیـة برنـامج مقتـر  (Abdul Hamid, 2012) ة مـع دراسـةوتتفـق  هـذه النتیجـ 
 منتجة في تنمیة مهارات اتخاذ القرار.على عادات العقل ال
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ــد الســـ  ــل یوجـ ــاؤال الثالـــث: هـ ــة ذات داللـــة إحصـ ــتوى الداللـــة ( ئیةعالقـ ــد مسـ ــین α≥0.05عنـ ) بـ
 بة جامعة مؤتة ؟ ي لدى طلفعالنعادات العقل واالتزان اال

 ):9ابة عن السؤال تم استخدام معامل ارتباط بیرسون كما في الجدول(لإلج

 دى طلبة جامعة مؤتة لي لمعامالت ارتباط بین عادات العقل واالتزان االنفعا )9جدول (
 ي عالاالتزان االنف  لعادة ا

 المثابرة
 160.** معامل االرتباط

 000. الداللة 

 هوربالت  التحكم
 235.** ل االرتباطمعام

 000. لداللة ا

 اإلصغاء بتفهم وتعاطف
 176.** معامل االرتباط

 000. لة لدالا

 الخلق، التصور، االبتكار
 165.** معامل االرتباط

 000. اللة الد

 ول التفكیر التفكیر ح
 352.** باطرت معامل اال

 000. الداللة 

 التساؤل وطرح المشكالت 
 032. اطرتب المعامل ا

 479. الداللة 

المعرفة السابقة على   تطبیق
 معرفة جدیدة  

 277.** معامل االرتباط

 000. لة لدالا

 223.** معامل االرتباط إیجاد الدعابة

 000. الداللة  

 422.** امل االرتباطمع التفكیر التبادلي

 000. لداللة ا 

 )  α  ≥ =0.05دالة عند مستوى الداللة ( *
 )  α  ≥ =0.01الداللة (مستوى   ة عند** دال
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ــین مـــــن الجـــــدول ( ــة9یتبـــ ــة إیجابیـــ ــائیة عـنــــ  ) وجـــــود عالقـــ ــة د مـســــ ذات داللـــــة إحصـــ توى الداللـــ
)α≥0.05(  بینمالت ارتباط تتراوح لبة جامعة مؤتة، بمعادى طعادات العقل واالتزان االنفعالي لبین 
)**.160_**.422  ( 

ومواجهـــة یـــة بـــأداء عملـــه حتـــى النها ن یلتـــزمعلـــى أوقـــد تعـــزى هـــذه النتیجـــة إلـــى أن قـــدرة الفـــرد 
یؤدي بـه إلـى الراحـة والثقـة یجیات مواجهتها تراتالتحدیات وعدم االستسالم وتحلیل المشكلة وتطویر اس

 ن االنفعالي.تزاالنفسي وبالتالي االبحالة من االستقرار  یشعربالنفس وبالتالي 

نتیجـة وتوقـع الخطـة ووضـع ، مـلعم بـأي القیـاقبـل أكثـر مـن مـرة األمـور ودراسـة التـأني ن كما أ
على استقراره النفسي، لذا فإن قدرة  یؤثریقلل من فرص وقوع الفرد في األخطاء والذي من الممكن أن  

ى اســـب ممـــا یــؤدي بـــه إلـــ لمنفیـــة التخـــاذ القــرار ارع یعطیـــه الفرصــة الكاالتســـ الفــرد علـــى عـــدم التهــور و 
 .االتزان االنفعالي

) فـي عـادات العقـل  α≥0.05سـتوى (ت داللة إحصائیة عند مفروق ذاتوجد السؤال الرابع: هل 
 التخصص والتفاعل بینهما؟نس و لدى طلبة جامعة مؤتة، تعزى للج

 داتعـــالمســـتوى المعیاریـــة واالنحرافـــات  لحســـابیةات االســـؤال تـــم حســـاب المتوســـط لإلجابـــة عـــن
 ):10ل(ي الجدو كما فوالتخصص تبعًا للنوع االجتماعي  طلبة جامعة مؤتةالعقل لدى 

جامعة   طلبةعادات العقل لدى  لمستوىواالنحرافات المعیاریة  سطات الحسابیةالمتو  )10جدول(
 والتخصصتبعا للنوع االجتماعي  مؤتة

 العادة 
النوع  

 عي  االجتما 
 التخصص 

المتوسط  
 لحسابي ا

االنحراف  
 ري عیاالم

 العدد 

 المثابرة

 ذكر
 
 

 اناث

 206 97950. 3.8022 علمي

 258 93477. 3.6008 انينسإ

 464 95806. 3.6902 عالمجمو 

 156 94649. 3.8253 علمي

 374 1.10657 3.5856 إنساني

 530 1.06582 3.6561 المجموع
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 العادة 
النوع  

 عي  االجتما 
 التخصص 

المتوسط  
 لحسابي ا

االنحراف  
 ري عیاالم

 العدد 

التحكم 
 هوربالت 

 ذكر
 

 206 1.06748 3.2053 علمي

 258 1.09876 2.9601 إنساني

 464 1.08951 3.0690 المجموع

 انثى
 

 156 1.30271 3.7125 يعلم

 374 1.07472 3.1727 إنساني

 530 1.17025 3.3315 المجموع 

اإلصغاء  
بتفهم 

 طف وتعا

 ذكر
 206 79792. 3.0690 علمي

 258 76811. 2.6960 إنساني

 464 80160. 2.8616 المجموع 

 انثى
 156 66192. 3.0071 علمي

 374 59603. 2.8996 إنساني

 530 61684. 2.9312 المجموع  

الخلق،  
التصور، 

 بتكار اال

 ذكر
 206 64460. 3.7152 علمي

 258 60435. 3.5730 إنساني

 464 62519. 3.6361 المجموع 

 أنثى
 156 76967. 3.7703 علمي

 374 68152. 3.6288 إنساني

 530 71007. 3.6704 المجموع 

التفكیر 
 حول التفكیر 

 ذكر

 206 64995. 3.5146 علمي

 258 65550. 3.2682 يإنسان 

 464 66308. 3.3776 المجموع

 أنثى
 156 72232. 3.4179 علمي

 374 81495. 3.3102 سانيإن 

 530 78900. 3.3419 المجموع 

 206 62441. 3.3029 ميعل ذكرلتساؤل ا
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 العادة 
النوع  

 عي  االجتما 
 التخصص 

المتوسط  
 لحسابي ا

االنحراف  
 ري عیاالم

 العدد 

وطرح  
 المشكالت 

 258 59567. 3.0899 إنساني

 464 61646. 3.1845 المجموع

 نثىأ

 156 62158. 3.0987 علمي

 374 55017. 3.0000 نسانيإ

 530 57269. 3.0291 المجموع

 تطبیق
عرفة الم

السابقة على 
 معرفة جدیدة 

 ذكر

 206 71951. 3.3981 علمي

 258 72335. 3.1657 سانيإن 

 464 72932. 3.2689 المجموع

 أنثى

 156 76580. 3.3750 علمي

 374 82149. 3.0455 إنساني

 530 81801. 3.1425 المجموع

إیجاد 
 الدعابة

 ذكر

 206 77175. 3.2386 علمي

 258 74597. 2.9324 إنساني

 464 77108. 3.0683 المجموع

 أنثى

 156 79571. 3.1484 علمي

 374 74913. 2.9496 يإنسان 

 530 76700. 3.0081 المجموع

 التفكیر
 التبادلي

 ذكر

 206 83258. 3.4575 علمي

 258 74032. 3.1289 إنساني

 464 79785. 3.2748 المجموع

 أنثى

 156 76565. 3.4952 علمي

 374 78011. 3.1932 إنساني

 530 78661. 3.2821 المجموع
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ن المتوسطات الحسابیة لمستوى عادات العقل لدى بی ) وجود فروق ظاهریة10یتبین من الجدول(
تم استخدام تحلیل التباین  لة تلك الفروقوالتخصص ولمعرفة دالعي وع االجتمالنى لالطلبة تعز 
 ):  11كما في الجدول( )Tow Way ANOVAالثنائي (

 في عادات العقل لدى ) لداللة الفروقTow Way ANOVA(الثنائي تحلیل التباین  )11جدول(
 ابینهمبة جامعة مؤتة تبعا للنوع االجتماعي والتخصص والتفاعل طل

Levene's Test of 
Equality of Error 

aVariances 

مجموع   مصدر التباین  البعد 
 المربعات 

درجة 
 ة الحری 

وسط مت
 المربعات 

مستوى  ف
 الداللة 

F df1 df2 Sig.        

 953. 003. 004. 1 004. نوعال المثابرة 052. 990 3 2.003

 001. **10.679 10.925 1 10.925 التخصص     

 ع*النو     

 التخصص 
.083 1 .083 .081 .776 

   1.023 990 1012.883 الخطأ    

    993 1024.145 الكلي المصحح    

التحكم  141. 990 3 1.823
 بالتهور

 000. **23.354 29.076 1 29.076 النوع

 000. 27.780 34.586 1 34.586 تخصص ال    

 048. *3.915 4.874 1 4.874 النوع*التخصص     

   1.245 990 1232.537 الخطأ    

    993 1288.554 الكلي المصحح    

1.295 3 990 .318  
ء اإلصغا

فهم بت
 وتعاطف

 128. 2.323 1.127 1 1.127 النوع

 000. **26.714 12.967 1 12.967 ص التخص    

 004. **8.155 3.958 1 3.958 خصص النوع*الت    

   485. 990 480.549 الخطأ    

    993 498.966 ي المصححالكل    

 الخلق، 223. 990 3 1.357

 التصور،

 214. 1.545 690. 1 690. النوع

 002. **10.115 4.519 1 4.519 التخصص     
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Levene's Test of 
Equality of Error 

aVariances 

مجموع   مصدر التباین  البعد 
 المربعات 

درجة 
 ة الحری 

وسط مت
 المربعات 

مستوى  ف
 الداللة 

-2.764E-5 1 2.764E نوع*التخصص ال االبتكار     
5 .000 .994 

   447. 990 442.275 الخطأ    

    993 447.087 الكلي المصحح    

التفكیر  220. 990 3 1.466
حول 

 التفكیر 

 573. 317. 168. 1 168. النوع

 000. **13.311 7.040 1 7.040 التخصص     

 154. 2.038 1.078 1 1.078 النوع*التخصص     

   529. 990 523.587 الخطأ    

    993 532.132 لي المصححالك    

التساؤل   219. 990 3 1.478
رح وط

 مشكالت لا

 000. 14.037 *4.856 1 4.856 عالنو 

 000. **15.767 5.454 1 5.454 التخصص     

 146. 2.119 733. 1 733. تخصص ع*الالنو     

   346. 990 342.472 الخطأ    

    993 354.717 الكلي المصحح    

تطبیق  189. 990 3 1.596
المعرفة 
 السابقة 

على 
معرفة 
 جدیدة 

 161. 1.965 1.153 1 1.153 النوع

 000. **30.205 17.724 1 17.724 التخصص     

 342. 904. 530. 1 530. النوع*التخصص     

   587. 990 580.909 الخطأ    

    993 603.002 مصححالكلي ال    

إیجاد  799. 990 3 336.
 ابةالدع

 471. 520. 300. 1 300. النوع

 000. **24.843 14.309 1 14.309 التخصص     

 290. 1.123 647. 1 647. النوع*التخصص     

   576. 990 570.225 الخطأ    

    993 586.206 كلي المصححال    
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Levene's Test of 
Equality of Error 

aVariances 

مجموع   مصدر التباین  البعد 
 المربعات 

درجة 
 ة الحری 

وسط مت
 المربعات 

مستوى  ف
 الداللة 

التفكیر  287. 990 3 1.259
 لتبادليا

 326. 966. 584. 1 584. النوع

 000. **36.938 22.326 1 22.326 ص التخص    

 797. 066. 040. 1 040. النوع*التخصص     

   604. 990 598.382 الخطأ    

    993 620.808 الكلي المصحح    

 )  α  ≥ =0.05لداللة (وى ا*دالة عند مست
 )  α  ≥ =0.01** دالة عند مستوى الداللة (

أ الختبار لیفین تراوحت بین ــــــــــلخطن ا) لتجانس تبایFقیم () أن 12هر من الجدول(یظ
على تجانس تباین ) مما یدل α≥0.05لة (دالة عند مستوى الدال تم لیسه القی)، وهذ0.336-2003(

 ل التباین.تحلیالخطأ وعلیه تم استخدام 

) في  α≥0.05لداللة (مستوى ا ) وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند11ویالحظ من الجدول(
یمة كانت ق، حیث بالتهور والتساؤل وطرح المشكالت تعزى للنوع االجتماعيكم ادتي التحع
)، وكانت الفروق لصالح اإلناث في  11دول (ى التوالي كما في الجعل  )14.037، 23.354)=(ف(

فرض علیها عدم  والتي ت التحكم بالتهور ویمكن أن یعزى ذلك إلى المكانة االجتماعیة لإلناث عادة
النتیجة   ق هذهه وتتفقرار، كما أن اإلناث أكثر التزام باألنظمة وتطبیق ما یتعلمنال في اتخاذ  التسرع

 تماعمؤسس علم االج (Al-Rimawi, 2004: 206)في ) كما ورد Willsonن (مع دراسة ولسو 
لبحث عن االستقرار  ماعیة واالبیولوجي أن اإلناث یملن إلى التفوق في المهارات اللفظیة واالجت

التي  ماعیةاالجت وذلك یعزى للمكانة والتساؤل وطرح المشكالتح الذكور في عادة صال ألمان، ول وا
 ح المشكالتوطر  التساؤلفتاح والتي تجعلهم أكثر قدرة على والتي تتیح لهم االن یتمتع بها الذكور

، كید الذاتعتماد على النفس وتأقالل واالوالمثابرة وأسالیب التنشئة االجتماعیة التي تغرس االست
د فروق في جمیع و ئج وجالنتا وتظهر عدم وجود فروق في بقیة العادات تعزى للنوع االجتماعي،و 

)، وفیما یتعلق 11( ص ولصالح التخصصات العلمیة كما في الجدول ت العقلیة تعزى للتخصالعادا
 لتهورعادتي التحكم با ط في فروق فق والتخصص فیالحظ وجود  النوع االجتماعي بالتفاعل بین 

ینان ب) ی2() و1( ). والشكلي8.155، 3.915اء بتفهم وتعاطف حیث كانت قیمة (ف)=(صغواإل
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م بتفهالنوع االجتماعي والتخصص على عادتي التحكم بالتهور واإلصغاء  رسما للتفاعل بین
 وتعاطف:

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هوركم بالتالتحالتخصص على عادة جتماعي و رسم للتفاعل الثنائي بین النوع اال )1الشكل(

 

الذكور في  رانهنقني أعلى من أ ) أن إناث التخصصین العلمي واإلنسا1یالحظ من الشكل (
 اإلنسانیة والعلمیة في عادة التحكم بالتهور.التخصصات 

 

 

 االجتماعي النوع
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تفهم والتخصص على عادة اإلصغاء ب للتفاعل الثنائي بین النوع االجتماعيرسم  )2شكل(ال

 وتعاطف

كور التخصص العلمي أعلى من ذكور التخصصات األنسانیة في  ن ذ) أ 2شكل (یالحظ من ال
 صات العلمیة أعلى من إناث التخصصات األنسانیة.الحال فإناث التخصكذلك  ة اإلصغاء، و عاد

أن الفروق لصالح طلبة التخصصات العلمیة یعزى إلى ما تتمیز به في لسبب ویمكن تفسیر ا
التفحص الدقیق والتعمق والتحلیل كما في عادتي لى القدرة ع عادات، حیث تتطلب موادهالهذه ا

ة تتطلب التفكیر بعمق وطرائق مختلفة للتعامل مع أن المواد العلمی ، كماتحكم بالتهورالمثابرة وال
ة اإلصغاء لصالح طلبة التخصصات العلمیة، وفیما یتعلق بالفروق في  عادجاءت المسائل لذا 

حول التفكیر، والتساؤل وطرح المشكالت إلى ما یمیز هذه  كیركار والتفات الخلق، التصور، االبتدعا
ة والتي تحفز الطالب على األبداع وفي حالة مستمرة ي والتجارب العملیب عملخصصات من جانالت

 ي افة إلى أن هذه التخصصات یحدث بها تغیرات سریعة نتیجة للتقدم العلمألضه، بالتقویم عمل
 مستمرة لرغبة التعلم وحب األستطالع.لة قون في حا المستمر لذا فالطلبة یب

انت لصالح الذكور إلى  ل وطرح المشكالت كلتساؤ الفروق في ا  ویمكن عزو السبب في أن 
ث یتمتع الذكور بمكانة أفضل نسبیًا من اإلناث حی اعیة،التبیان بین الجنسین في المكانة االجتم

 االجتماعي النوع
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وطرح المشكالت والمثابرة، كما أن   اؤلعلى التس اح وأن یكونوا أكثر قدرةتوالتي تتیح لهم األنف
اللیة واألعتماد على الذات وتوكید في الذكور األستق تغرس یة غالبًا ماأسالیب التنشئة االجتماع

 الذات. 

الح اإلناث بعادة التحكم بالتهور فیمكن أن یعود السبب إلى أن  ولصفروق وفیما یتعلق بوجود 
 تأني وعدم التسرع في اتخاذ القرار،إضافة لدورال فرض علیهااالجتماعي لألنثى الذي ی الوضع

كما أنهن  ، ئعي اإلناث في تسرعهن وقرارهن الخاطم المعیار االجتما یرحتماعیة  حیثالالتنشئة االج
صال  خ مة والتعلیمات وتطبیق ما یتعلمنه، كما قال علي بن أبي طالب: (خیار نظباأل أكثر التزاماً 

 لجبن والزهو).وا  رجال البخلالنساء شرار خصال ال

لمواد الدراسیة،  ى إلى التشابه في ایعز  دالعقلیة فق أما بالنسبة لعدم وجود فروق في بقیة العادات
ل الدراسیة المختلفة المساقات والمواد  احالمر  حیث یدرس كال الجنسین سواء في الجامعة أم في 

 لتدریس.األسالیب واستراتیجیات او الدراسیة ذاتها وبنفس الطرق 

  رت إلى وجود ) والتي أشاAl-Barsan & Abd, 2013ف هذه النتیجة مع دراسة (ختلوت
ادات ول التفكیر لصالح الطلبة الذكور ولكنها تتفق معها في بعض العفي عادة التفكیر ح فروق

وجود أظهرت تي لا  Daoudia, 2014)دراسة (كما تختلف مع  خرى من حیث عدم وجود فروق.األ
 .بین الذكور واإلناث في امتالكهم لعادات العقل لصالح اإلناثیة اللة إحصائد  يفروق ذ

 التوصیات 
ین على أتباع األسالیب واألنشطة التي تساعد على تنمیة عادات  ب المدرسین الجامعیتدری .1

 لدى الطلبة، ودمجها في األنشطة الطالبیة. العقل
لدراسیة ما قبل  ل ا في المراح ت تستند إلى عادات العقل اأن یتم تضمین أنشطة وموضوع .2

 لبة. الط  ىالنفعالي لدالجامعة مما یسهم في تحسین مستوى االتزان ا

لمهارات میة االب في العملیة التعلیمیة من خالل التشجیع وتقدیم الحافز لتنتعزیز دور الط .3
 الداخلیة مثل عادات العقل واالتزان االنفعالي واتخاذ القرار. 

ستخدام عینات اوسع وفئات عمریة  العقل وذلك بت ا ت حول عاداإجراء المزید من الدراسا .4
 فهوم الذات والكفاءة الذاتیة المدركة. یرات نفسیة أخرى كمبمتغ في عالقتها متباینة والبحث

 



 م. 2020، األول العدد والثالثون،  الخامس المجلد ، جتماعیةسانیة واالاإلنعلوم سلسلة ال ، الدراساتمؤتة للبحوث و 

 

 
 

55 

Reference: 
Abdoun, S. (2002). Decision-making scale: Instructions booklet. Cairo: 

Alfikr Alearabi. 

Abdul Hamid, (2012). The effectiveness of a proposed program based on 
some of the habits of the mind produced in the development of 
decision-making skills among students in the fifth grade primary, 
research derived from a PhD thesis, Department of Curriculum and 
Teaching Methods Department of Curriculum and Teaching Methods. 
Cairo University.. 

Abdul-Khaliq, (1984). Lectures in general psychology. Dar Almaerifat 
Aljamieiat 

Abu Ghazaleh, S., Al-Alfi, A. & Banna, (2012). Program for the 
development of some skills of emotional intelligence and its 
relationship to emotional balance in a sample of adolescents. Scientific 
research in literature, No (13). 577-579. 

Al- Meligy, H. (1972). Modern psychology. Second Edition. Beirut: Dar 
Al-Nahda Al-Arabia. 

Al-Aidi, A. (2010). The Effect of the Practice of Management on Roaming 
on the Effectiveness of the Decision Making Process: An Applied Study 
on the Official Jordanian Universities, Unpublished Master Thesis, 
Mu'tah University, Jordan. 

Al-Barsan, I.  & Abd, I. (2013). Habits of Mind for Tenth Grade Students 
and Their Participation in Mathematical Problem Solving Ability. 
Journal of the Arabian Gulf message 34(127), 161-192. 

Aleadl, A. (1995). Emotional balance and its relation to both cognitive 
speed and creative thinking, Journal of Educational Studies, Egypt 15 
(77): 125-161. 

Al-Hawari, M. (2011). The relationship of emotional intelligence to 
decision-making among the students of Mu'tah University. Unpublished 
Master Thesis, Faculty of Education. Mutah University. Jordan. 

Al-Karaki, W. (2007). The effectiveness of a training program based on the 
habits of the mind in the development of critical thinking among 



 م2016 دى طلبة جامعة مؤتةاالتزان االنفعالي لالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار و قل وعالع عادات
 واودةشذى سالمة الع ، یل الكركيوجدان خل

 
 

56 

university students, unpublished doctoral thesis, Amman Arab 
University for Graduate Studies, Jordan. 

Al-Qatami, Y. (2013). Cognitive Theory in Learning, Dar Al-Masirah for 
Publishing and Distribution, Amman. 

Alrawasdeh, E. (2015). The Emotional Balance among Warned and 
Unwarned Students at Mutah University: A comparative study.  
Unpublished master thesis, Mutah University, Jordan. 

Al-Rimawi, M. (2004). General Psychology. First Edition. Amman: Dar Al 
Masirah for Publishing and Distribution . 

Al-Saed, A. (1990). General Psychology. second edition. Egypt: Al-Gharib 
library. 

Al-Tarawneh, M. (2003). The psychological identity and its relation to 
decision-making among the students of Mu'tah University. Unpublished 
master thesis, Mutah University, Jordan. 

Amor, O. (2005). "Building a training program based on the habits of the 
mind in life situations and investigating its impact on the development 
of creative thinking skills among students of the basic stage", 
unpublished master thesis, Amman Arab University for Graduate 
Studies, Jordan. 

Anderson, J. (2007). Cognitive Psychology and its implications. 
Translation: Mohmand Sabri Salit and Rida Mesad Al-Jmal. (Original 
Publishing Year, 2005). Amman: Dar Al-Fiker. 

Arabyat, R. (2009). The Common habits of mind  Among Jordan University 
students and its relation to certain Variables. Master Thesis, University 
of Jordan, Amman.  

Attia, R. (2014). The Relationship of Emotional Stability with Self-Control 
among Yarmouk University Students 

Chi Keung, C. (2008) The Effect of Shared Decision-Making on the 
Improvement in Teachers' Job Development , Access date. 



 م. 2020، األول العدد والثالثون،  الخامس المجلد ، جتماعیةسانیة واالاإلنعلوم سلسلة ال ، الدراساتمؤتة للبحوث و 

 

 
 

57 

Costa, A & Kallick, B. (2000). Habits of mind. Highlands Ranch, CO: 
Search Models Unlimited. 

Costa, A. & Kalik, (2003). The second book: activation and occupation of 
the habits of the mind, the translation of schools Dhahran Ahlia, review 
and presentation Ali Askar, Dammam, Saudi Arabia: Dar Al-Kitab Al-
Tarbawi for publication and distribution . 

Costa, A. & Kallick. A. (2004). Assessment Strategies for Self-directed 
Learning. Thousand Oaks, CA: Corwin Press/SAGE Publications. 

Dalton, F. (2000). Middle School Teacher Involvement In Site-Based 
Decision Making, University Of Texas At Austin Proudest Dissertation 
Abstract. 

Daoudia, M. (2014). Building a scale of customs according to the theory of 
Costa and Kalik in secondary school teachers in Jordan using the 
cumulative Gitman gradation. Unpublished master thesis, Mutah 
University, Jordan. 

Eysenck, H. (1962). Know Your Own Personality. London, A pelican, 
penguin book.   

Farley, J. (2005). The Habit of Success,Iedership; Mar/Apr2005, 34(4), 24-
27. Retrieved Dec,21 2005 from htt://search.epnet. com/ login. Aspx? 
Direct=true&db=aph& AN=16638883 Issn 1531-3174,EBSCO.    

Ghaleb, F. (2012). Growth of ethical judgments and its relation to 
emotional balance and social maturity A comparative field study on a 
sample of fourth and sixth grades of basic education in the governorates 
of Damascus - Syria and Taiz - Yemen. PhD thesis, Faculty of 
Education, University of Damascus, Syria. 

Gober, P. (2000). In Search of synthesis. Annals of Association of 
American Geographers, 90 (1), 1-11. Retrieved sep. 6. 2006 
from:htt//search.ebschost.com/login.asp x? Direct = true &dp = erice& 
AN =2878957& site = ehost-live. EBSCO, Goldenberg, E, 
paul.(1996).Habits of Mind as an Organizer for The Curriculum, 
Journal of Education,178(1),13_34. 

 



 م2016 دى طلبة جامعة مؤتةاالتزان االنفعالي لالقتها بالقدرة على اتخاذ القرار و قل وعالع عادات
 واودةشذى سالمة الع ، یل الكركيوجدان خل

 
 

58 

Gomboa, A. (2005). The Value of flexible Thinking. Design 
News;6/6/2005,60(8)22-213.Retrieved Octob er 3,2005 from http:// 
search.epnet.com/login. Aspx? Direct = true & dp = aph& AN 
=17245136.EBSCO.  

Harthy, I. (2002). Mental habits and development of students. Riyadh. 

Hassan, E. (2011). the relationship between attention concentration, 
emotional balance and level of skills performance for handball players. 
Comprehensive Education Research Journal. Egypt. 1 44-64. 

Homsi, A. (1992). General Psychology. Edition Three. Damascus 
Publications, Syria, Damascus 

Jaraden. T. (2007). The impact of university experience, college and gender 
in the habits of mind among university students, unpublished master 
thesis, Faculty of Education. University of Mu'tah. 

Marklein, M. (2005). College gender gap widens: 57% are women. USA 
Today, 19. 

Mubarak, S. (2008). The emotional balance and its relation to the concept 
of self among the outstanding students and their ordinary peers. Journal 
of Research College of Basic Education. 7 (2). 

Qatami, Y. & Amor, O. (2005, a). The habits of reason and thinking: theory 
and practice, Dar al-Fikr. Amman, Jordan 

Qatami, Y.& Amor, O. (2005, b) Educational psychology and thinking. Dar 
Haneen for Publishing and Distribution . 

Rokeach M. (1960). The open and closed mind: investigations into the 
nature of belief systems and personality systems. New York: Basic 
Books. 

Unm College of Nursing (2005). Crit ical Thinking in Nursing: Resources 
for students and faculty: A Key to critical Thinking: Habits of Mind, 
University of New Mexico. Retrieved. september21,2005 from: 
htt//hsc.unm.edu/cansg/critical/spec_habit.shtml . 

http://www.publications.zu.edu.eg/Pages/PubShow.aspx?ID=14273&&pubID=18


 م. 2020، األول العدد  ،والثالثون الخامس المجلد ، لة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیةسلس ، مؤتة للبحوث والدراسات
 

 
 

59 

 الذكاء االنفعالي على التردد النفسي لدى ناشئي المنتخب األردني للسباحة تأثیر
 

 * الطیب محمد حسن أبو

 ملخص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تأثیر الذكاء االنفعالي على التردد النفسي لدى ناشئي  است
األردني  بمنتخمن ال اً ) سباح32تكونت عینة الدراسة من ( المنتخب األردني للسباحة، حیث 

) سباحة متوسط أعمارهن  19و( سنة)14.8متوسط أعمارهم (اً ) سباح 13موزعین إلى (
تم استخدام مقیاس الذكاء االنفعالي سنة)، استخدم الباحث المنهج الوصفي ولجمع البیانات 14.2(

 ء اكلذل اً هناك أثر  ومقیاس للتردد النفسي، وأشارت نتائج الدراسة بأن )،2007للریاضیین لـ محمد (
التردد   االنفعالي وأبعاده التالیة: (االستقاللیة، والتواصل االجتماعي، والقدرة على التكیف) في خفض

تطویر الذكاء االنفعالي لدى بالنفسي لدى سباحي وسباحات المنتخب األردني، وأوصى الباحث 
باحین الذین  سلل صة وخا ناشئي وناشئات المنتخب األردني للسباحة للتقلیل من التردد النفسي لدیهم

 یظهرون بمستوى عالي أثناء التدریب ولكنهم ال یحققون مستویات عالیة أثناء المنافسة. 

 . السباحة الذكاء االنفعالي، التردد النفسي،  :الدالةالكلمات 
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The Impact of Emotional Intelligence on the Psychological 
Hesitation amongst Youth Jordanian Swimmers Team 

 
Mohammad Abu Al-Taieb 

 
Abstract 

This study aimed to identify the impact of emotional intelligence on the 
psychological hesitant. The sample of the study consisted of (32) swimmers 
from the Jordanian team distributed to (13) males aged (M=14.8y) and (19) 
females aged (M=14.2y). The descriptive approach was used and data 
collected by emotional intelligence scale for athletes (Mohammed, 2007) & 
psychological hesitation scale. The results showed that there was an impact 
for the emotional intelligence and its following domains: (independence, 
social communication & adaptability) in reducing the psychological 
hesitation for Jordanian  team. The researchers recommended to raise 
psychological preparation in various fields in training programs and work 
on developing emotional intelligence among swimmers to reduce their 
psychological hesitation especially in competitions. 

Keywords: Emotional Intelligence, Psychological Hesitation, Swimming. 
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 مقدمة الدراسة:  

مـــن خـــالل اهتمـــام البحـــث العلمـــي بعواطـــف وانفعـــاالت اإلنســـان، تـــم  تطـــویر األســـالیب والطـــرق 
یشــیر خوالــدة لدراســة هــذه العواطــف واالنفعــاالت وفهمهــا والتــي كانــت مصــدر غمــوض فیمــا مضــى، و 

)Khawaldeh, 2004وهـي ذات جانبًا أساسیًا من جوانب السـلوك اإلنسـاني،  تعتبر العواطف ) بأن
صـلة وتــأثیر كبیــر علــى حیــاة اإلنســان وشخصـیته، وتختلــف بــاختالف شخصــیة الفــرد وســلوكه والبیئــة 
التــي یعــیش فیهــا، فمـــن النــاس مــن لدیـــه نضــج عــاطفي وٕانفعـــالي ولــه القــدرة علـــى التكیــف مــع أفـــراد 

ــًا مـــا یعـــاني مـــن مشـــكالت التكیـــف والتوافـــق وٕاد ارة المجتمـــع، ومـــنهم مـــن لـــیس لدیـــه نضـــج وهـــو غالبـ
العالقات مع الغیر، ومنهم من لدیه القدرة علـى التعامـل مـع العواطـف واالنفعـاالت اإلیجابیـة والسـلبیة 

ــا لتكـــون حـــافز  ــا وٕادارتهـ ــه القـــدرة علـــى الـــتحكم بهـ ــذ القـــرار  اً لـــه ودافعـــ  اً منهـــا، ولدیـ لـــه ویكـــون هـــو متخـ
نفعـالي ، فالـذكاء االفاتهوالمتصرف األول، ومنهم من تحطمه العواطف السلبیة وتـتحكم بقراراتـه وتصـر 

  .هو المفتاح الجدید للنجاح

لیس هناك شك في أن الحل لمعظـم المشـكالت التـي تسـبب الضـیق والقلـق للمجتمـع واألفـراد هـو 
جتماعیة وعاطفیـة تتكامـل مـع اأن یمتلك هؤالء األفراد باإلضافة إلى القدرات الفكریة المطورة مهارات 

والخـروج مـن األزمــات التـي یمــر بهـا األفـراد، ومــن هنـا یتضــح الت المهـارات الفكریـة لحــل هـذه المشــك
نســجام بینهــا بفاعلیــة وقــد أهمیــة هــذه المهــارات لــدى األفــراد و القــدرة علــى إدارتهــا والتعامــل معهــا واال

 ).Pfeiffer,  2001( نفعالي لتأثیره القوي على ذلكساهم كل هذا في االهتمام بمفهوم  الذكاء اال

 اً عصـری اً الـذكاء االنفعـالي مفهومـ  )(Abu Reash, et al., 2006رون خـ آش و أبـو ریـا یعتبـرو 
ــدیث ــه  اً حـ ــة تفكیـــره وعالقاتـ ــم فـــي طریقـ ــأثیر مهـ ــان، وتـ ــاة اإلنسـ ــیر حیـ ــأثیر واضـــح علـــى مجـــرى سـ ــه تـ لـ

اك تعـاون نـ هبـین االنفعـاالت والتفكیـر وبـین العقـل والقلـب، و  اً مشـترك اً وانفعاالته، حیث أن هنـاك قاسـم
الفرصـة لإلنسـان التخـاذ القـرارات الصـحیحة والتفكیـر بشـكل سـلیم، فالشـخص الـذي إلتاحـة بینهـا  امفی

یعـــاني مـــن اضـــطراب عـــاطفي أو عـــدم إتـــزان عـــاطفي ال یســـتطیع الســـیطرة علـــى عواطفـــه أو الـــتحكم 
 .بانفعاالته حتى وأن كان على مستوى عالي من الذكاء

انفعـاالت الشـخص وقـد تسـبب  تـي تثیـرضـیة والایاأللعـاب الر  فإن تغیر مواقف اللعب فـي مختلـ 
الغضب والسلوك العدواني والتوتر النفسي لدیه تظهر أهمیة الذكاء االنفعالي في حسـن التصـرف فـي 

) بأنـه Jaber, 2013، وأكـد جـابر ()2016Cowden ,المواقـف الضـاغطة الناجمـة عـن المنافسـة (

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cowden%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27555364
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ـیجـــب اســـتخدام قـــدرات الالعبـــین فـــي المنافس ـة دون توتـــــــــــــــــ ـر، فالذكــــــــــــــــ ـاء االنفعالـــــــــــــــ ي هـــو كیفیـــة ــــــــــــــــ
ـیبها بشترتب و ـــــــــكل مناســـــــــــــإدراك االنفعاالت والتعبیر عنها بش ـكل فعـــــــ ـال مـن قبـــــــــــــ  الریاضـیینل ـــــــــــــــ

)Botterill & Browen, 2002(. 

ویمكن تقییم االنفعاالت فـي المجـال الریاضـي مـن خـالل خمسـة محـاور (شـكل االنفعـال ومحتـواه 
النسـبة عال ضـار بنفس االنف نضي وقد یكو ایوشدته ووقته ومكانه)، فمثًال یوجد هناك انفعال نافع للر 

لشـــخص آخـــر وهـــذا یعتمـــد علـــى طبیعـــة الفـــرد االنفعالیـــة كمـــا وأن االنفعـــاالت فـــي المجـــال الریاضـــي 
 ). Hanin, 2000( مختلفة عند الریاضیین

واحدة من السمات والحاالت النفسـیة المهمـة سمة التردد النفسي  )Jawad, 2008جواد ( عتبریو 
نجــاز الریاضــي العــالي ومــن العناصــر األساســیة فــي أداء تحكم باالعــاًال بــالفو  أساســیًا اً ر التــي تلعــب دو 

المهارات الحركیة في الجانب الریاضي، ألن اإلعداد النفسي الجید یساهم في التغلب على الكثیر من 
فـي  االنفعاالت والصـراعات واألزمـات النفسـیة التـي یمـر بهـا الفـرد فـي ظـروف الحیـاة العامـة وخاصـة

كلمــا ارتفـع مســتوى ) Ratib, 1997یشـیر راتــب (و  .نافســات العالیـةأجـواء المیاضـي مثــل ر لالجانـب ا
منافســات الســباحة فــأن الســباح معــرض للضــغوط  والتــالي ظهــور التــردد النفســي وخاصــة فــي الفتــرات 

اقات بسـ الحاسمة  للسباق كمرحلة البدء وخاصة في السباقات القصـیر أو فـي المرحلـة الختامیـة فـي ال
نجـاز السباح القـدرة علـى إدارة انفعـاالتهم بالشـكل اإلیجـابي لالرتقـاء باإلأن یمتلك حیث یجب  ةلالطوی

 .وتحقیق أهداف المنافسة
 

 مشكلة الدراسة:

یســاهم الــذكاء االنفعــالي فــي فهــم الالعــب النفعاالتــه وتفكیــره مــن ناحیــة وفهــم انفعــاالت وتفكیــر 
كل األلعــاب الریاضــیة مجموعــة یة، وتشــ الریاضــ  دینمیــااحات والســ لاآلخــرین الــذین یتعامــل معهــم فــي ا

سلوكیات  فيمن التأثیرات المتبادلة بین العبیها، من الناحیة االجتماعیة والنفسیة، والتي تؤثر بدورها 
ــوعي  ــك الـ ــالي ال یمتلـ ــذكاء االنفعـ ــى الـ ــر إلـ ــذي یفتقـ ــب الـ ــب، وٕان الالعـ ــارج الملعـ ــل وخـ ــین داخـ الالعبـ

فریـــدمان  ضـــي فـــي اللعبـــة التـــي یمارســـها، وقـــد أكـــده الریاد مســـتوایحـــدذي الـــ  األمـــر ةبإمكاناتـــه الكامنـــ 
أن الوصـول للنجـاح یبـدأ بالقـدرة العقلیـة ولكنـه ال یكفـي ) Freedman & Smith, 2008( وسـمیث

ــًا بضـــمان اال ــة أیضـ ــاءة االنفعالیـ ــد مـــن وجـــود الكفـ ــتفادة مـــن وحـــده لتحقیـــق التفـــوق والتمیـــز، إذ ال بـ سـ
رجة ممكنة، وال بد أن تتكامل مهارات الذكاء االنفعالي إلى أقصى د یة والبدنیةعرفالمیة و لقالقدرات الع
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مــع مهــارات الــذكاء المعرفــي والقــدرات البدنیــة لتــدعیم التفــوق فــي األداء، وكلمــا زادت صــعوبة األداء 
حیث أن أي قصـور  ،)Eric, 2009 (  ), 2016Cowden( الریاضي زادت أهمیة الذكاء اإلنفعالي

في مهارات الذكاء االنفعالي یمكن أن یعیق التفوق الریاضي، ویستطیع المدرب تنمیـة مهـارات الـذكاء 
ردد النفسـي ي تقلیـل التـ ذي لـه دور فـ الـ  فسيالن دااالنفعالي من خالل أنشطة التدریب الریاضي واإلعد

ن التــردد النفســي ال یصــاحب الفــرد الریاضــي فــي أومــن المالحــظ ، الــذي یحــد مــن إنجــازات الالعــب
جمیع األوقات وٕانما یظهـر مـع المواقـف المختلفـة الصـعوبة والتـي تتطلـب الحسـم أو الجـزم فـي تحدیـد 

مـن دراسـتها وتحلیلهـا التـي البـد  الت النفسـیةفعـاالنمـن ا دوهـو واحـ  ،القرار باألداء المطلـوب او بتركـه
 .            حتى یتضح واقعها ومفهومها عند الباحثین واختیار السبل الكفیلة بمعالجتها

وتعد ریاضة السباحة مـن الریاضـات التنافسـیة التـي تحتـل مكانـة خاصـة بـین الریاضـات األخـرى 
وى إنجاز ممكـن لى أعلى مستل بالالعب إلوصو ٕان او  ،یةلكونها تتطلب قدرات بدنیة وتخصصیة عال

فــي أي مســابقة مــن مســابقات الســباحة یعتمــد علــى مــدى تمكــن ذلــك الالعــب وقدرتــه علــى اســتخدام 
أقصى طاقاته وقدراته  البدنیة، والفنیة، والعقلیة، والنفسـیة (كالثقـة بـالنفس، والهادفیـة، وضـبط الـنفس، 

ى الـرغم مـن تـوفر العدیـد مـن نفعـالي، وعلـ فسـة بـذكاء المناوف ار ظـ  مـعرادة) والتعامـل والشجاعة، واإل
الدراســـات واألبحـــاث التـــي تناولـــت العوامـــل النفســـیة المختلفـــة وتأثیرهـــا علـــى مســـتوى األداء الریاضـــي 
واإلنجاز في مختلـف األلعـاب الریاضـیة، ومـن خـالل عمـل الباحـث فـي مجـال تـدریب السـباحة الحـظ 

ــادر  ــین قـ بشـــكل أكبـــر مـــن غیـــرهم مـــن والمنافســـات ي البطـــوالت از فـــ إلنجـــ ا ىعلـــ ن و أن بعـــض الالعبـ
الالعبین والذین یصنفون في نفس المستوى تقریبًا أثناء التدریب فهل للنـواحي النفسـیة واالنفعالیـة دور 
في الحد من أثار ضغوط التي یتعرضون لها واستغاللها بشكل إیجابي في المنافسة مما دعا الباحـث 

ناشــئي ذكاء االنفعــالي علــى التــردد النفســي لــدى ثیر  الــ مــدى تــأ إلــى تعــرفة للســ ار لدإلــى إجــراء هــذه ا
 .للسباحة المنتخب األردني وناشئات

 

 اسة: ر أهمیة الد

 همیة هذه الدراسة في ما یلي:أتكمن 

تقییم أبعاد الذكاء االنفعالي لدى ناشئي وناشئات المنتخب األردني للسباحة والخروج بتوصیات   -
 لتطویر مستوى إنجازهم. بشكل إیجابي ل انفعاالتهمالتغة اسدازیتساعد في 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cowden%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27555364
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التعرف على أسباب التردد النفسي المصاحبة للتدریب والمنافسة والوصول إلى مقترحات للحد   -
   من أثرها على ناشئي وناشئات المنتخب األردني للسباحة من خالل أبعاد الذكاء االنفعالي. 

 

 أهداف الدراسة: 

 : عرف إلىسة التار لدهدفت هذه ا

 .للسباحة المنتخب األردني ناشئي وناشئات لذكاء االنفعالي  والتردد النفسي لدىتوى امس -1

 المنتخب األردنيناشئي وناشئات والتردد النفسي بین  الفروق في مستوى الذكاء االنفعالي -2
 تبعًا لمتغیر الجنس (ذكر، أنثى). للسباحة

 . للسباحة المنتخب األردني توناشئاناشئي لدى لنفسي دد ار تالب عالقة الذكاء االنفعالي -3

 .للسباحة المنتخب األردني ناشئاتناشئي و الذكاء االنفعالي على التردد النفسي لدى  تأثیر -4
 

 تساؤالت الدراسة: 

 جاءت هذه الدراسة لإلجابة على التساؤالت التالیة: 

 ؟ للسباحة األردني المنتخب وناشئاتي ناشئ لدىسي والتردد النف ما مستوى الذكاء االنفعالي   -1

في الذكاء االنفعالي والتردد   α  ≥0.05عند مستوى هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة    -2
 ؟ (ذكر، أنثى) تبعًا لمتغیر الجنس للسباحة المنتخب األردني ناشئي وناشئاتالنفسي بین 

والتردد   كاء االنفعاليالذ بین α  ≥0.05هل توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى    -3
 ؟ للسباحة المنتخب األردني ناشئي وناشئاتسي لدى النف

للذكاء االنفعالي على التردد   α  ≥0.05عند مستوى هل یوجد تأثیر ذات داللة أحصائیة  -4
 ؟ للسباحة المنتخب األردني ناشئي وناشئاتالنفسي لدى 
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 الدراسات السابقة:

) بدراسة هدفت التعرف إلى العالقة  Gáspár, Soos &  Szabo, 2017( نكازبر وآخرو  قام
بین الذكاء االنفعالي وبین عدد ساعات التدریب الریاضي لالعبین، حیث تكونت عینة الدراسة من  

، تم استخدام مقیاس الذكاء ذوي مستوى عالٍ  اً ) ریاضی87مستوى منخفض و( ي ذو  اً ) ریاضی64(
عالقة طردیة بین الذكاء االنفعالي  وجود سة بئج الدرات نتاأشار )، و Wong and Lawاالنفعالي لـ (

       .مع عدد ساعات التدریب

یة  بة العقلبین الصال قةلعالدراسة هدفت التعرف إلى ا )Cowden, 2016أجرى كاودن (
ي  ذو  اً ) ریاضی151اء االنفعالي مع القدرة على فعالیة التكیف، وتكونت عینة الدراسة من (الذكو 

من مختف األلعاب الریاضیة، تم استخدام مقیاس للصالبة العقلیة، ومقیاس للذكاء  مستوى عالٍ 
 مع لیةبة العقین الصالة بردیطقة عال داالنفعالي، ومقیاس التكیف، وأشارت نتائج الدراسة بوجو 

   الذكاء االنفعالي مع فعالیة التكیف.  

) بدراسة هدفت التعرف إلى االستجابة االنفعالیة والتردد النفسي Ahmad, 2016قام أحمد (
وعالقتهما بدقة التصویب بالهجمة المباشرة لدى العبي والعبات المبارزة بسالح الشیش، حیث تكونت 

 ، جمع البیانات تم استخدام مقیاس االستجابة االنفعالیةلو العبة،  )15و(  اً العب )15ن (عینة الدراسة م
، )Abdelhussien, 1999) (فراس حسین عبد الحسین( ومقیاس التردد النفسي المعد من قبل 

واختبار دقة التصویب بالهجمة المستقیمة المباشرة، وأشارت نتائج الدراسة، بان مستوى التردد النفسي 
، ولم توجد عالقة بین التردد النفسي ودقة التصویب متوسط ء بمستوىالمبارزة جا يعبى اللد

 .بالهجمة المباشرة لدى العبي والعبات المبارزة بسالح الشیش

) بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى  Bergier & tkowskaRu, (2015وبریجر قام روتكاش 
قد تم كرة قدم، و  ةبالع) 54من ( الذكاء االنفعالي لدى العبات كرة القدم، حیث تكونت عینة الدراسة

المعد  Emotional Intelligence Questionnaire (INTE))دام مقیاس للذكاء االنفعالي ختاس
)، وأشارت نتائج الدراسة بأن العبات كرة القدم یتصفن Jaworowska and Matczakمن قبل (

 بمستوى عالي من الذكاء االنفعالي مقارنة بالالعبات في الریاضت األخرى.

بدراسة هدفت التعرف إلى مستوى التردد   )(Shayal &  Minati, 2014ومتاني  ل اشی قام
من طالب كلیة التربیة   اً ) طالب80النفسي وعالقته بأداء رفعة الخطف، وتكونت عینة الدراسة (

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cowden%20RG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27555364
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergier%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26673062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rutkowska%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26673062
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وأشارت نتائج الدراسة بوجود عالقة عكسیة بین التردد   ،الریاضیة، تم استخدام مقیاس التردد النفسي
 ب كلیة التربیة الریاضیة. الف لدى طداء رفعة الخطأو سي لنفا

) دراسة هدفت التعرف إلى تحدید مستوى الروح الریاضیة والذكاء  Issa, 2013أجرى عیسى (
فرق الجماعیة للمستویات الریاضیة العلیا في الضفة الغربیة والعالقة بینهما، الاالنفعالي لدى العبي 

العلیا لكرة القدم والكرة الطائرة وكرة  مستویاتن العبي الًا مالعب) 220وتكونت عینة الدراسة من (
السلة وكرة الید في الضفة الغربیة، ولقیاس الروح الریاضیة تم استخدام مقیاس روبرت وآخرون  

)Robert et al., 1997 وأشارت نتائج الدراسة بأن المستوى الكلي  ،قیاس الذكاء االنفعاليم)، و
ویات الریاضیة العلیا في الضفة الغربیة كان عالیًا، تة للمسفرق الجماعیالي عبى الللروح الریاضیة لد

وأن مستوى الذكاء االنفعالي لدى العبي فرق األلعاب الجماعیة للمستویات العلیا في الضفة الغربیة  
  كان عالیًا لجمیع المجاالت بإستثناء مجال التعاطف كان متوسطًا وأن هناك عالقة إیجابیة بین 

فعالي لدى العبي فرق األلعاب الجماعیة للمستویات الریاضیة العلیا في ناء االالریاضیة والذك روحال
 الضفة الغربیة.

) بدراسة هدفت التعرف إلى التردد النفسي لالعبي منتخبات Thannoon, 2012قام ذنون (
) 180اسة من (لدر ة اكلیات جامعة الموصل لأللعاب الفردیة وعالقته بمستوى إنجازهم، وتكونت عین

 استخدام مقیاس التردد النفسي المعد من قبل (فراس حسین عبد الحسین) عب، تمال
)Abdelhussien, 1999( وأشارت نتائج الدراسة بوجود عالقة عكسیة بین مستوى التردد النفسي ،

 ومستوى اإلنجاز.    

ت إلى تحدید الذكاء االنفعالي فسة هدبدرا (Lane, et al., 2010) وقامت الن وآخرو
الریاضین، ولتحقیق ذلك أجریت الدراسة  وارتباطها في أفضل أداء وسوء األداء لدى  واالنفعاالت

) العبًا من الریاضیین الجامعیین في هنجاریا وٕایطالیا وبریطانیا، وطبق 284على عینة قوامها (
إلى كتابة التقریر الذاتي لالعبین حول   إضافة قیاس االنفعاالتوم اليعلیهم مقیاس الذكاء االنفع

ل الدراسة أن الالعبین الذین لدیهم ذكاء انفعالي جید  جانب االنفعالي واألداء لدیهم، تبین من خالال
وانفعاالت إیجابیة كان األداء لدیهم أفضل بینما األشخاص الذین یشكون من سوء األداء كان  

جابیة بین  أقل ومثل هذه النتیجة تعني وجود عالقة إی لدیهم الي واالنفعاالتنفعاالمستوى الذكاء 
 ت ومستوى األداء لدى الریاضیین.الذكاء االنفعالي وضبط االنفعاال
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هدفت التعرف على دور الذكاء االنفعالي في العالقة   تي ) الEric, 2009وفي دراسة أیریك (
یت الدراسة على عینة مكونة  یث أجر بي كرة القدم، حالعدى بین المدرب والالعب وبیئة الدافعیة ل

عتین، بحیث كانت المجموعة  رة قدم من أندیة مختلفة حیث قسمت إلى مجمو ) العب ك80من (
) العب كرة قدم لدیهم مستوى عاٍل من الذكاء االنفعالي بینما كانت 34األولى مكونة من (

اء االنفعالي وكان  ن الذكم مستوى منخفض مدیهم ل) العب كرة قد46المجموعة الثانیة مكونة من (
بین المجموعتین وأثره على  ف إلى االختالف في مستوى الذكاء االنفعاليالهدف من الدراسة التعر 

العالقة بین المدرب والالعب وبیئة الدافعیة والتواصل االجتماعي وقدرات المدربین على التحفیز 
لتي لدیها مستوى متدن من  موعة االدراسة أن المجئج نتاوالرضى لدى أندیة كرة القدم وأظهرت 

والمدرب مقارنة بالمجموعة التي لدیها لدیها ألثر كبیر على العالقة بین الالعب  الذكاء االنفعالي
 مستوًى عاٍل من الذكاء االنفعالي وال یوجد فروقات دالة احصائیًا بالنسبة للمتغیرات األخرى.

رف على الفروق في الذكاء االنفعالي ة التعهدفت الدراس اسةبدر  )Alhiale, 2009قام الحیالي (
الیة بكرة السلة، استخدم الباحث المنهج الوصفي اكز اللعب لدى العبي منتخبات المنطقة الشمبین مر 

العب من منتخبات جامعات المنطقة  )60(على عینة عمدیة قوامها  ،ومقیاس الذكاء االنفعالي
 )12(وتكریت، وصالح الدین وجیهان) وبواقع  نبار،ات (الموصل، واألامعي جالشمالیة بكرة السلة ه

من كل جامعة، وكانت من نتائج الدراسة أن منتخبات جامعات المنطقة الشمالیة بكرة السلة   اً العب
 من الذكاء االنفعالي.        تتمتع بمستوى عالٍ 

ء عالقة بین الذكاال إلى) بدراسة هدفت التعرف Abedalrhman, 2005قامت عبدالرحمن (
رفة الفروق ة بین توجه المنافسة ومستوى اإلنجاز ومعالي ومستوى اإلنجاز، والتعرف إلى العالقاالنفع

بین العبي المسابقات المختلفة في محاور مقیاس الذكاء االنفعالي ومقیاس التوجه للمنافسة، وقد  
جلین ى المسالعبي ألعاب القو  من ینةاستخدمت الباحثة المنهج الوصفي باألسلوب المسحي على ع

سابقات رسمیة، وبلغ عدد العینة لذین سبق لهم اإلشتراك في متحاد المصري أللعاب القوى االلدى ا
وأسفرت  ،ومقیاس التوجه التنافسي، ، واستخدمت الباحثة مقیاس الذكاء االنفعالياً العب )120(

ارتباط بین  ووجود لي ومستوى اإلنجاز، فعاالنالنتائج عن وجود ارتباط بین أبعاد مقیاس الذكاء ا
متر والعبي القرص لصالح   100نجاز، وأیضا وجود فروق بین العبي التوجه للمنافسة ومستوى اإل
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والعبي الجلة لصالح العبي  م)200(العبي القرص في تنظیم اإلنفعاالت، وجود فروق بین العبي 
 الجلة في تنظیم اإلنفعاالت.

 

 مصطلحات الدراسة:

ذكاء المشاعر، وهو قدرة الفرد الذكاء الوجداني، والذكاء العاطفي، و  سمیاتمن الم :اء االنفعاليذكال 
نتبــاه واإلدراك والــوعي الجیــد للمشــاعر واالنفعــاالت الذاتیــة والقــدرة علــى الــتحكم فــي علــى اال

ق حقیـــ مشـــاعره وانفعاالتـــه الســـلبیة وتحویلهـــا إلـــى مشـــاعر إیجابیـــة وتنظیمهـــا وتوجیههـــا نحـــو ت
التــــأثیر اإلیجــــابي فــــي مشــــاعر اآلخــــرین وانفعــــاالتهم وفهمهــــا، و  إدراكهدافــــه، والقــــدرة علــــى أ

ــویر م ــرین وتطـ ــي عالقاآلخـ ــم فـ ــاالتهم للــــدخول معهـ ـشــــاعرهم وانفعـ ــه اجتماعیــــة ـــــــــــــــ ات انفعالیـ
إیجابیــة تســاعدهم علــى الرقــي العقلــي والمهنــي وتعلــم المزیــد مــن المهــارات اإلیجابیــة للحیــاة 

)Landy, 2005(. 

عـدم القـدرة علـى تحمـل مسـئولیة ي بأنـه ) التـردد النفسـ Jawad, 2008یعـرف جـواد ( فسـي:التـردد الن
وبالتـالى یتـأخر االنسـان فـي اتخـاذ القــرار الـالزم فـي الوقـت المناسـب فیظهـر متخــاذًال  ،القـرار

 .عن اتخاذ القرار المطلوب ویبدو علیه القلق من تحمل مسئولیة قراره

: دراسة الات  إجراء  

 لمناسبته وطبیعة الدراسة.  منهج الوصفي باألسلوب المسحياستخدام ال  تم :منهج الدراسة

األول للموسـم  للسـباحة المنتخـب األردنـي ناشـئي وناشـئاتتكون مجتمع الدراسة مـن : مجتمع الدراسة
 ) سباحة. 21) سباح, و (15) سباح موزعین إلى (36والبالغ عددهم ( ،)2016(

م مــن مجتمــع اح مــن مجتمــع الدراســة تــم اختیــاره) ســب32مــن ( تكونــت عینــة الدراســة :ســةدراعینــة ال
ین في حضور تدریبات المنتخب والتـي تشـكل مـا ملمسحي والمنتظالدراسة وباألسلوب ا

) یبــین 1) ســباحة، والجــدول (19،  و(اً ) ســباح13، حیــث تكونــت مــن ()%89(نســبته 
 وصف ألفراد عینة الدراسة:
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 یةحرافات المعیار وسطات الحسابیة واالنمتال )1( الجدول

 ألفراد عینة الدراسة   للعمر والعمر التدریبي 
 العمر التدریبي العمر  العینة

المتوسط 
 الحسابي
 (سنة) 

االنحراف  
 المعیاري
 (سنة) 

المتوسط 
 الحسابي
 (سنة) 

االنحراف  
 المعیاري
 (سنة) 

 2.6 6.8 3.6 14.8 13سباح ن=

 3.1 5.6 4.9 14.2 19سباحة ن=

لدى أفراد   ریة للعمر والعمر التدریبيحسابیة واالنحرافات المعیاالمتوسطات ال )1یبین الجدول (
) سنة بانحراف معیاري 14.8عینة الدراسة، حیث بلغ المتوسط الحسابي لعمر السباحین حیث (

) 2.6ي (ر ایمع ) سنة بانحراف6.8) سنة، والمتوسط الحسابي للعمر التدریبي للسباحین بلغ ( 3.6(
ة، وبالنسبة )سن4.9نة بانحراف معیاري () س14.2بي لعمر السباحات (المتوسط الحساسنة، وقد بلغ 

 )سنة.  3.1) سنة بانحراف معیاري (5.6للعمر التدریبي (

 متغیرات الدراسة: 

 المتغیرات المستقلة:

 الجنس وله مستویان (سباح، وسباحة). -

 المتغیرات التابعة:

 لي.اعفالنالذكاء ا -

 التردد النفسي. -

 :سةإجراءات الدرا

األردني للسباحة والحصول على الموافقة إلجراء ین المعنیین باالتحاد تم التنسیق مع اإلداری -
الدراسة، ثم مقابلة الالعبین وتوضیح أهمیة إجراء الدراسة وغایاتها وأن اإلجابات ستعامل 

 بسریة تامة.
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) سباحة من  19(و  اً ) سباح13(اس التردد النفسي على یقمي و تم توزیع مقیاس الذكاء االنفعال -
) والمنتظمین في حضور التدریب، وتم استرجاع 2016(ردني للسباحة في الموسم المنتخب األ

 اإلجابات وتحلیلها جمیعها.
 

 أداة جمع البیانات:

 مقیاس الذكاء االنفعالي:-1

،  ) Mohammad, 2007( ه محمدــــأحمد نبی لـ یینـــي للریاضـاء االنفعالـتم استخدام مقیاس الذك
 : على النحو التاليعة على سبعة أبعاد ) فقرة موز 57ن من (والمكو 

التعاطف ویتكون من: الُبعد الثاني: ) فقرات، 9إدارة االنفعاالت ویتكون من ( لُبعد األول:ا
: المعرفة  الرابع عدالبُ ) فقرة، و12تنظیم االنفعاالت ویتكون من (  الُبعد الثالث:) فقرات، 10(

) فقرات، 7التواصل االجتماعي ویتكون من (س: الُبعد الخام) فقرات، و8ة ویتكون من (االنفعالی
القدرة على التكیف ویتكون من  الُبعد السابع: ) فقرات، و5االستقاللیة ویتكون من ( والُبعد السادس:

 ) یبین فقرات المقیاس .1) فقرات، والملحق (6(

 نفسي:ال رددمقیاس الت -2

لحسین  لمصمم من قبل فراس عبد افسي في المجال الریاضي ااس التردد النتم الرجوع إلى مقی
(Abdelhussien, 1999) ) فقرة، حیث تم تعدیله لیتناسب مع أهداف الدراسة، 51والمكون من (

  ة مء) محكمین مختصین في مجال علم النفس الریاضي والسباحة للتحقق من مال7ثم عرض على (
النهائیة مكون من   بصورته ، فأصبح) یبین أسمائهم3(والملحق  راسةقرات وصیاغتها إلجراء الدفلا
، 10، 9، 7، 6، 4، 2، 1)، والفقرات السلبیة (8،27، 5، 3) فقرة، والفقرات اإلیجابیة هي (29(

11 ،12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،18 ،19 ،20 ،21 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26 ،28 ،29   (
      یبین فقرات المقیاس.     ) 1ق (والملح

 : ستجابةسلم اإل

)  5ستجابة على فقرات المقاییس: (أوافق بدرجة كبیرة جدًا (یكرت الخماسي لإلتم استخدام سلم ل
) 2) درجات، أوافق بدرجة قلیلة ( 3) درجات، أوافق بدرجة متوسطة ( 4درجات، أوافق بدرجة كبیرة (
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تم تحدید ثالثة مستویات كسیة، ین االعتبار الفقرات العبع خذ درجة، الأوافق درجة واحدة)، مع األ
: 3.67-2.34: مستوى منخفض،  2.33 -1ردد النفسي: (لى مستوى الذكاء االنفعالي والتللحكم ع

 مستوى عالي).  5-3.68مستوى متوسط، 

 المعامالت العلمیة ألداة جمع البیانات

 :صدق األداة

) محكمین 7لنفسي على (كاء االنفعالي والتردد اذلاسي تم استخدام صدق الظاهري بعرض مقیا
%، ثم 75قرت التي وافقوا علیها بنسبة علم النفس والسباحة حیث تم اعتماد الفمختصین في مجال 

        ) یوضح ذلك.2التربیعي لمعامل الثبات والجدول ( من خالل الجذرتم حساب الصدق الذاتي 

 :ثبات األداة

تساق ككل باستخدام اال المقیاساس، ثم مقیعد من أبعاد الب للك تم حساب معامل الثبات
) فردًا،  32) على عینة الدراسة والمكونة من (Cronbach's Alphaونباخ ألفا (ي لمعامل كر الداخل 

 ) یوضح ذلك. 2والجدول (

 المعامالت العلمیة ألدوات الدراسة  )2الجدول (
 الصدق الذاتي الثبات البعد المقیاس

 
 

 عاليفناال الذكاء

 0.92 0.85 عاالتإدارة االنف
 0.93 0.87 التعاطف

 0.93 0.92 فعاالتاالن تنظیم
 0.93 0.87 المعرفة االنفعالیة

 0.92 0.84 التواصل االجتماعي 
 0.91 0.82 االستقاللیة

 0.9 0.81 القدرة على التكیف
 0.89 0.79 المقیاس الكلي

 0.92 0.84 المقیاس الكلي التردد النفسي
 α  ≥0.05توى*دال عند مس
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تتمتع بقیم ثبات وصدق  االنفعالي ومقیاس التردد النفسي ) أن مقیاس الذكاء2یبین الجدول (
 عالیة مناسبة إلجراء الدراسة.       

 ) الستخراج:SPSSتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائیة (: لمعالجات اإلحصائیةا

)، والنسب  Standard deviations(افات المعیاریة ر حالن)، واMeanالمتوسطات الحسابیة (  -
 ).Percentagesالمئویة (

 . Pearson)( معامل اإلرتباط بیرسون -

       (Cronbach's Alpha). األف كرونباخ  معامل الثبات -

 ).(Kurtosisومعامل التفلطح ) Skewnessمعامل االلتواء ( -

 التوزیع لداللة Samirnov-orovg(Kolmo( سمیرنوف-اختبار كولمجروف اختبار- 

 لطبیعي.  ا

 للعینات المستقلة. Independent t- Test)ختبار (ت) (ا -

 ).Liner Stepwise Regressionتحلیل االنحدار الخطي المتعدد المتدرج ( -
 

 عرض نتائج البحث ومناقشتها:

 أوًال:عرض نتائج الدراسة:

سي والتردد النف نفعاليالذكاء اال ما مستوى(لإلجابة على تساؤل الدراسة األول والذي ینص 
) تم استخدام المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ؟لدى ناشئي وناشئات المنتخب األردني للسباحة

 ) یبین ذلك: 3والنسب المئویة، والجدول( المعیاریة
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كاء ذالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة والنسب المئویة لمستوى ال )3الجدول (
 32دى سباحي وسباحات المنتخب األردني ن =ا والتردد النفسي لدهاالنفعالي وأبعا

مقیاس الذكاء 
 االنفعالي

 األبعاد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

األهمیة 
 النسبیة

ترتیب 
 األهمیة

 المستوى

 عالي 1 %86.2 0.08 4.31 إدارة االنفعاالت

 عالي 6 %73.6 0.07 3.68 التعاطف

 وسطمت 7 %73.2 0.06 3.66 تنظیم االنفعاالت

 عالي 5 %74.6 0.53 3.73 المعرفة االنفعالیة

التواصل  
 االجتماعي

 عالي 2 84.6% 0.26 4.23

 عالي 3 %84.4 0.19 4.22 االستقاللیة

 عالي 4 %84.2 0.07 4.21 القدرة على التكیف

 عالي  %80.2 0.1 4.01 المقیاس الكلي

تردد لمقیاس ا
 النفسي

 منخفض  %39 0.29 1.95 لكليا المقیاس

) ترتیب أبعـاد مقیـاس الـذكاء االنفعـالي والتـي حصـلت علـى مسـتوى عـالي حیـث 3یبین الجدول (
التواصـل ) ثـم لُبعـد %86.2) وبأهمیـة نسـبیة (4.31أعلى متوسط بمقـدار ( إدارة االنفعاالتكان لُبعد 

متوســــط باالســــتقاللیة  لُبعــــد %)، ثــــم84.6ة نســــبیة (یــــ ) وبأهم4.23بمتوســــط حســــابي ( االجتمــــاعي
) وبأهمیــة 4.21بمتوســط حســابي ( القــدرة علــى التكیــف)، ثــم لُبعــد %84.4) وبأهمیــة نســبیة (4.22(

)، %74.6) وبأهمیــة نســبیة (3.73بمتوســط حســابي ( المعرفــة االنفعالیــة)، ثــم لُبعــد %84.2نســبیة (
) الـذي %73.2(تنظـیم االنفعـاالت  )، وأخیًر لُبعد%73.6) وبأهمیة نسبیة (3.68( التعاطفثم لُبعد 

حقـــق مســـتوى متوســـط، وبلـــغ المتوســـط الحســـابي ألجابـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة علـــى المقیـــاس الكلـــي 
 ).        %80.2) بأهمیة نسبیة (4.01( للذكاء االنفعالي
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حیــث بلـــغ  كلــيلالتــردد النفســـي ا) إجابــات أفــراد عینـــة الدراســة علــى مقیــاس 3ویبــین الجــدول (
 وبمستوى منخفض. ) %39بأهمیة نسبیة (و ) 1.95(

عنــد هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائیة الثــاني والــذي یــنص ( لألجابــة علــى تســاؤل البحــث
 المنتخــب األردنــي ناشــئي وناشــئاتفــي الــذكاء االنفعــالي والتــردد النفســي بــین  α ≥0.05مســتوى 
ــباحة ــنس للســ ــر الجــ ــًا لمتغیــ ــى تبعــ ــر، أنثــ ــم )(ذكــ ــل اال تــ ــتخدام معامــ ــااســ ــواء والتفــــرطح واختبــ ر لتــ

ســمیرنوف للتوزیــع الطبیعــي والمتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة واختبــار(ت) -كــولمجروف
 ) یبینان ذلك.5) و(4للعینات المستقلة والجدولین (

عي بیطسمیرنوف لداللة التوزیع ال-قیم معامل االلتواء ونتائج اختبار كولمجروف )4الجدول (
قیاس الذكاء االنفعالي و مقیاس التردد النفسي عینة البحث على أبعاد م إلجابات أفراد  

 مقیاس  
 الذكاء 

 االنفعالي  

 التفرطح االلتواء الجنس الُبعد
 إحصائیة

Kolmogorov-
Samirnov  

 درجات  
 الحریة

مستوى 
 الداللة 

 إدارة االنفعاالت
 0.16 13 0.2 2.5 1.2 13السباحین ن=

 0.2 19 0.08 3.6 1.5- 19احات ن=بسال

 فالتعاط
 0.2 13 0.13 2.25 2.1 13السباحین ن=
 0.2 19 0.13 2.95 0.8 19السباحات ن=

 تنظیم االنفعاالت
 0.2 13 0.15 3.05 0.9- 13السباحین ن=
 0.2 19 0.14 2.91 1.1 19السباحات ن=

 المعرفة االنفعالیة
 0.16 13 0.2 2.8 1.25 13السباحین ن=

 0.2 19 0.08 3.11 1.15 19ن= السباحات

 التواصل االجتماعي
 0.2 13 0.13 2.75 1.3 13السباحین ن=
 0.2 19 0.13 3.16 0.95 19السباحات ن=

 االستقاللیة 
 0.2 13 0.15 3.2 0.8- 13السباحین ن=
 0.2 19 0.14 1.65 1.2 19السباحات ن=

 القدرة على التكیف 
 0.12 13 0.17 1.98 1.21 13ن= نالسباحی

 0.16 13 0.2 3.41 0.98 19ن= السباحات

 المقیاس الكلي
 0.2 19 0.08 2.59 0.69- 13السباحین ن=
 0.2 13 0.13 2.61 1.4 19السباحات ن=

 مقیاس 
 التردد   

 انفسي 
 المقیاس الكلي

 0.2 19 0.13 2.67 1.3 13السباحین ن=

 0.2 13 0.15 2.78 1.4 19السباحات ن=

 α  ≥0.05مستوى *دال عند
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مما یدل أن   3-وأعلى من  3) أن جمیع قیم معامل االلتواء كانت أقل من 4ن الجدول (یبی
) 4، ویبین الجدول (3وقیم معامل التفرطح قریبة من القیمة  التواء البیانات مقبول إلجراء الدراسة

لسلوك ة العقلیة ومقیاس ابى أبعاد مقیاس الصاللع داللة التوزیع الطبیعي إلجابات أفراد عینة البحث
التنافسي حیث لم تكن ذات داللة إحصائیة مما یعني أن توزیع الطبیعي لإلجابات حیث یمكن  

) 5استخدام اختبار(ت) المعلمي للتعرف إلى الفروق بین إجابات السباحین والسباحات والجدول ( 
 یبین ذلك:     

ت) لداللة الفروق بین یة ونتائج إختبار (ر واالتحرافات المعیا ةبیالمتوسطات الحسا  )5الجدول (
 سباحي وسباحات المنتخب األردني في الذكاء االنفعالي والتردد النفسي

مقیاس 
الذكاء 
 االنفعالي

 األبعاد
 الجنس

 
 المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

قیمة 
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 المستوى

 إدارة االنفعاالت
 0.08 4.32 13ن= ینالسباح

 غیر دال 0.73 0.34
 0.09 4.31 19سباحات ن=ال

 التعاطف
 0.04 3.75 13السباحین ن=

 دال * 0.02 2.4-
 0.07 3.65 19السباحات ن=

تنظیم 
 االنفعاالت

 0.05 3.65 13السباحین ن=
 غیر دال 0.34 0.9-

 0.06 3.67 19السباحات ن=
المعرفة 
 االنفعالیة

 0.83 3.84 13سباحین ن=لا
 لغیر دا 0.35 0.94

 0.06 3.66 19السباحات ن=
التواصل 
 االجتماعي

 0.06 4.31 13السباحین ن=
 غیر دال 0.15 1.46

 0.33 4.18 19السباحات ن=

 االستقاللیة
 0.11 4.26 13السباحین ن=

 غیر دال 0.1 2.1
 0.22 4.19 19السباحات ن=

لى عة القدر 
 التكیف

 0.06 4.18 13=السباحین ن
 غیر دال 0.08 1.78

 0.07 4.23 19السباحات ن=

 المقیاس الكلي
 0.12 4.05 13السباحین ن=

 غیر دال 0.12 1.58
 0.07 3.99 19السباحات ن=

التردد  مقیاس
 النفسي

 المقیاس الكلي
 0.28 1.76 13السباحین ن=

 دال * 0.02 3.3-
 0.23 2.08 19ن= اتالسباح

 α  ≥0.05دال عند مستوى*
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) نتـــائج اختبـــار (ت) لداللـــة الفـــروق بـــین ســـباحي وســـباحات المنتخـــب األردنـــي 5یبـــین الجـــدول (
فــي ُبعــد التعــاطف  α  ≥0.05حیــث أشــارت النتــائج  بوجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة عنــد مســتوى

ــروق ذات  ــود فـ ــدول وجـ ــذلك یبــــین الجـ ــباحین، وكـ ــالح السـ ــائیداللصـ ــین لــــة إحصـ ــئية بـ وناشــــئات  ناشـ
حیـث كـان أعلـى لـدى  α  ≥0.05فـي مسـتوى التـردد النفسـي عنـد مسـتوى  ألردنـي للسـباحةا المنتخب

 السباحات. 

هــل توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائیة عنــد الثالــث والــذي یــنص ( لألجابــة علــى تســاؤل الدراســة
 خــب األردنــيالمنت اشــئاتناشـئي ون ىلــدبــین الــذكاء االنفعـالي والتــردد النفســي  α ≥0.05مسـتوى 
 ) یوضح ذلك.6تم استخدام معامل االرتباط بیرسون، والجدول ( ؟)للسباحة

لدى سباحي قیم معامل االرتباط بین أبعاد الصالبة الذكاء االنفعالي  والتردد النفسي  )6الجدول (
 32ن= وسباحات المنتخب األردني

أبعاد 
الذكاء  
 النفسي

إدارة 
 االنفعاالت

 تعاطفلا
ظیم تن

 تاالنفعاال 
المعرفة 

 لیةاالنفعا

التواصل 
 االجتماعي

 االستقاللیة
القدرة على  

 التكیف
المقیاس 

 الكلي

التردد 
 النفسي

-0.18 -0.19 -0.24 -0.21 -0.64 * -0.72 * -0.61 * -0.66 * 

 α ≥0.05*دال عند مستوى 

بین المقیاس  α  ≥0.05وىعند مست) وجود عالقة عكسیة ذات داللة إحصائیة 6یبین الجدول (
عالي وأبعاده (االستقاللیة، ومقیاس الذكاء االنفعالي الكلي، والتواصل االجتماعي،  الكلي للذكاء االنف

 والقدرة على التكیف) مع التردد النفسي لدى سباحي وسباحات المنتخب األردني.

عند ة صائیحأ هل یوجد تأثیر ذات داللةوالذي ینص ( رابعال بحثلإلجابة على تساؤل ال
  المنتخب األردني  ناشئي وناشئاتلي على التردد النفسي لدى للذكاء االنفعا α ≥0.05مستوى 
) بإدخال  Liner Stepwise Regressionنحدار الخطي المتعدد () تم استخدام تحلیل اال؟للسباحة

 تأثر)(م عبتا كمتغیر التردد النفسي، و مستقلة (مؤثرة) كمتغیرات الذكاء االنفعالي جمیع أبعاد
 : ائج تحلیل االنحدار الخطي المتعددیوضحان نت ) 8و( )7( ولین والجد
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 لالنحدار الخطي المتعدد لداللة األثر ANOVAتحلیل التباین  )7الجدول (

مجموع   ) 1النموذج (
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط  
 المربعات

قیمة  
 F(ف) 

 الداللة

 *0.01 6.14 0.45 1 0.45 االنحدار

 0.075 30 2.24 يالباق 

 31 2.7 موعالمج

 α ≥0.05ل عند مستوى *دا

 االستقاللیة، والتواصل االجتماعي، والقدرة على التكیف. المتغیر المستقل المؤثر في المتغر التابع:

 التردد النفسي التابع: رالمتغی

قیمة (ف)  ة لال) نتائج تحلیل التباین الخطي المتعدد للنموذج ككل من خالل د7یبین الجدول (
مما یدل على معنویة االنحدار  α  ≥0.05إحصائیًا عند مستوى ) وهي دالة 6.14ت (والتي بلغ

ویؤكد القوة التفسیریة العالیة لنموذج االنحدار الخطي المتعدد للتأثیر بالمتغیر التابع (التردد النفسي) 
 ).  قدرة على التكیفالو ، االستقاللیة، والتواصل االجتماعيمن خالل المتغیرات المستقلة (

تحلیل االنحدار المتعدد ونسب مساهمة المتغیرات التنبؤیة في التردد النفسي  نتائج  )8الجدول (
 لدى سباحي وسباحات المنتخب األردني

مستوى 
 الداللة

نسبة 
المساهمة 
 التراكمیة

R² 

نسبة 
 المساهمة
 الجزئیة

R² 

معامل 
االرتباطات 

 Rالتراكمیة 

قیمة 
 (ت)
T 

 لامالمع
Beta 

 المعامل
B 

 غیرالمت

 المعامل الثابت 6.37  6.4-    * 0.0

 االستقاللیة 0.48- 0.49 6.09 0.72 51.8% 51.8% * 0.0
 التواصل اإلجتماعي 0.33- 0.37 3.61 0.85 21.7% 73.5% * 0.0
 القدرة على التكیف 0.23- 0.27 2.31 0.92 15.6% 89.1% * 0.0

 α  ≥ 0.05*دال عند
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 α  ≥ 0.05عند مستوىین أن قیم (ت) دار المتعدد حیث تب) نتائج تحلیل االنح8( لیبین الجدو 
) االسـتقاللیة، والتواصـل االجتمـاعي، والقـدرة علـى التكیـف(الة إحصـائیًا للمتغیـرات المسـتقلة التالیـة: د

نفسي) لا ) في تفسیر التباین للمتغیر التابع (التردد%89.1بلغت ( وأن نسبة تأثیر المتغیرات المستقلة
 التنبؤیة بالنحو التالي: مكن صیاغة المعادلةومن خالل ذلك ی

والمعادلة أعالها هي معادلة تنبؤیة تم إستنتاجها من خالل تأثیر المتغیرات المستقلة 
القدرة على التكیف)  في المتغیر التابع (التردد النفسي) حیث التواصل االجتماعي، و و  ،(االستقاللیة

 . Bالبة للمعامل أن تأثیرها عكسي من خالل اإلشارة السالبة من خالل القیمة الس
 

 عرض النتائج ومناقشتها:

 مناقشة نتائج تساؤل الدراسة األول:   -أوًال 

ت على مستوى عالي حیث االنفعالي والتي حصل ءاك) ترتیب أبعاد مقیاس الذ3یبین الجدول (
م كانت بالنحو التالي (إدارة االنفعاالت، التواصل االجتماعي، االستقاللیة، ثم القدرة على التكیف، ث

المعرفة االنفعالیة، ثم التعاطف)، ویعزو الباحث ذلك ألن أفراد العینة الذین تم الحصول على 
ضعوا لبرامج  تدریبیة تتضمن إعدادات الوطني األردني وقد خ  بخاستجاباتهم  هم على مستوى المنت

ى المحلي مهاریة وبدنیة وخططیة كذلك اشتراكهم في العدید من المنافسات والمسابقات على المستو 
أو الدولي، مما مكنهم من امتالك القدرة على التحكم في انفعاالتهم واستغاللها نحو تحقیق أهدافهم،  

عالیة من التمیز والتركیز، وكذلك توجیه انفعاالتهم من   إنجاز واجباتهم بدرجة ىل باإلضافة القدرة ع
ز السباحون بعالقات جیدة لحظة آلخرى، وقدرتهم على عدم التوتر في لحظات الضغط، وكذلك یتمی

فیما بینهم وذلك ألن كل سباح له نوع سباحة مختص به یختلف عن زمیله مما یقلل من حدة 
احون بانهم یمتلوكون الصبر وعدم التعجل وذلك ألن  ح بینهم، ویمتاز السببسمالتنافس خارج ال

یمكن تحقیقها خالل فترة  اإلنجاز بالسباحة یحتاج إلى المثابرة وٕالى تحقیق أهداف بعیدة األمد ال
سباحین على مستوى األندیة ثم أصبحوا على قصیرة، ومن األهداف التي تم تحقیقها لدیهم أنهم كانوا 

لُبعد تنظیم االنفعاالت جاء بمستوى متوسط، ویعزو الباحث ذلك بسب أن  لمنتخب  بالنسبة اى ستو م
أو التعاون مع العبین آخرین لتحقیق  طبیعة ریاضة السباحة هي فردیة وال تعتمد على تماسك فریق

 هدف وتنظیم االنفعاالت له دور نوعیة العالقات مع اآلخرین دخل المنافسة أو خارجها.
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ویعزو الباحث  على المقیاس الكلي للذكاء االنفعالي بمستوى عالٍ تجابات السباحین سا جاءتو 
اإلضافة النفسیة نتیجة خبراتهم التدریبیة  ذلك إلى مستوى السباحین العالي وكفائتهم المهاریة والبدنیة ب

رون  ـــــــــــــــخالن وآ و )،Issa, 2013ار إلیه عیسى (ــــــــــــــوالتنافسیة المتقدمة، وهذا إتفق مع ما أش
)Lane et al., 2010) وآیریك ،(Eric, 2009) وعبد الرحمن ،(Abedalrhman, 2005  بأنه (

      بارتفاع مستوى الالعبین. یرتفع مستوى الذكاء االنفعالي 

ــة الدراســـة علـــى مقیـــاس التـــردد النفســـي الكلـــي جـــاءت 3ویبـــین الجـــدول ( ) أن إجابـــات أفـــراد عینـ
ي لــدیهم ثقــة فــي أنفســهم وفــي المنتخــب األردنــ  أن ســباحي ویعــزو الباحــث ذلــك إلــى فضبمســتوى مــنخ

ي مجـال الریاضـة التنافسـیة دون مؤهالتهم ولدیهم القدرة على أداء مهام التدریب ویشاركون بإیجابیة ف
بیـة ریحباط، ولـدیهم رغبـة عالیـة فـي تنفیـذ األحمـال التدوجود التردد والشعور بالتفاؤل واالبتعاد عن اإل

)، وشــیال ومتــاني Joada, 2015)، وجــودة (Ahmad, 2016أحمــد (شــار إلیـه اتفــق مـع مــا أ اوهـذ
)Shayal &  Minati, 2014) وذنـون ،(Thannoon, 2012خفـاض مسـتوى التـردد النفسـي ) إن

 في المجال الریاضي كلما ارتفع مستوى الفني لالعب.                        
 

 راسة الثانیة:لدمناقشة فرضیة ا -ثانیًا 

) لداللة الفروق بین سباحي وسباحات المنتخب األردني نتائج اختبار (ت) 5جدول (یبین ال
في ُبعد التعاطف وفي  α  ≥0.05إحصائیة عند مستوى  حیث أشارت النتائج بوجود فروق ذات داللة 

ات كأنثى احمستوى التردد النفسي لصالح السباحین الذكور، ویعزو الباحث ذلك إلى طبیعة السب
لیه روتكاش وبریجر إاحین الذكور وهذا اتفق مع ما أشار من السبیة أكثر حي العاطفتتأثر بالنوا

2015) ,Bergier & Rutkowska ،(نفعاالتهم أكثر من األناث وأن قدرة الذكور على التحكم في ا
المنافسات أكثر من اإلناث، وقد یعود ذلك بسبب إلى أن متوسط  ولدى الذكور ثبات انفعالي خالل 

اسة وهذا اتفق مع دراسة كل من الن أفراد عینة الدر ن اإلناث یبي لدى الذكور أعلى مدر العمر الت
أكثر عند الذكور وعدم تأثرهم )، وأن سمة التردد تكون منخفضة Lane et al., 2010وآخرون (

باألجواء المحیطة وكذلك اإلناث على مستوى المنتخب الوطني للسباحة وبالرغم من ذلك أن مستوى 
یال ومتاني ـــــــــــض وهذ اتفق مع دراسة كل من شاث منخفــــــــــــــــنلنفسي لدى الذكور واإلا التردد

)Shayal &  Minati, 2014.( 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bergier%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26673062
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rutkowska%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26673062
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 شة فرضیة الدراسة الثالثة: مناق  -ثالثاً 

بین المقیاس  α  ≥0.05عند مستوى) وجود عالقة عكسیة ذات داللة إحصائیة 6یبین الجدول (
والقدرة على التكیف) مع التردد   عي،التواصل االجتمانفعالي وأبعاده (االستقاللیة، و الالكلي للذكاء ا

ث ذلك إلى أنه كلما إرتفع مستوى الذكاء النفسي لدى سباحي وسباحات المنتخب األردني، ویعزو الباح
تمیز بالحالة االنفعالیة  ی باح الذيـــــــــــــــــــسباحین، حیث أن الســـاالنفعالي إنخفض التوتر النفسي لدى ال

لیه جواد  إار ـــــــــــــــي، وهذا اتفق مع ما أشــــــــــــكم اإلیجابلتحاء المنافسات وااإلیجابیة والثبات النفسي أثن
)Jawad, 2008( ن  م كل جید لدیهم القدرة في التغلب على الكثیرـــــــــــــــــــأن الریاضیین الُمعدین بشـــــــــــــــب

ي، ویتفق هذا  ــــــــــات وینخفض لدیهم التردد النفســـــاء المنافســــــــــــــیة أثنـــــــــــاالنفعاالت والصراعات النفس
یال ومتاني ــــــــــــــــ)، وشJoada, 2015( )، وجودةAhmad, 2016ار إلیه أحمد (ــــــــــــــــما أش عــــــــــــم
)Shayal &  Minati, 2014) وذنون ،(Thannoon, 2012 بأن التردد النفسي صفة یتم خفضها (

      باإلعداد النفسي الجید.                    
 

 الدراسة الرابعة:   مناقشة فرضیة -رابعاً 

 توى ـــــــــــــــند مسعدار المتعدد حیث تبین أن قیم (ت) ــــــــــــــــــحلیل االنــــــــــــــــ) نتائج تح8یبین الجدول (
)α  ≥ 0.05  ( :دالة إحصائیًا للمتغیرات المستقلة التالیة) االستقاللیة، والتواصل االجتماعي، والقدرة

التابع  ) في تفسیر التباین للمتغیر%89.1بلغت ( سبة تأثیر المتغیرات المستقلةوأن ن) على التكیف
فالتردد النفسي ال  طة فیما بینهات نفسیة مرتبراالنفسي)، ویعزو الباحث ذلك إلى أن هذه متغی (التردد

یصاحب السباح في جمیع األوقات وٕانما یظهر مع المواقف المختلفة الصعوبة والتي تتطلب الحسم 
فالسباح  خالل المنافسات و الجزم في تحدید القرار باألداء المطلوب أو بتركه وعلى األغلب  یظهرأ

یل من التردد وعدم التوتر والتمیز باإلقدام والمحافظة  ًة على التقلدر الذي یتحكم بانفعاالته هو األكثر ق
من اإلنجاز قادر على فالسباح الذي یصل إلى مستوى عال  على إنجازه والظهور بأعلى المستویات،

من قدرات وصفات، لذا ال یكون  ن أعمال مختلفة فهم نفسه والحكم على قدراته ومیوله وما تتطلبه م
 ثقتهزداد تبالنجاح و  الناشئ عن الواقع، أي في حدود قدراته، ویشعر ًا كل البعد یدمستوى طموحه بع

)، Issa, 2013سى (ــــــــع دراسات كل عیتفقت هذه النتائج ماه متى حقق طموحه، وقد ــــــــــــنفسب
ك ــــ)، وآیریLane et al., 2010رون (ــــــــــ)، والن وآخGáspár et al., 2017رون (ــــــــــــر وآخــــــــــكازب

)Eric, 2009) وعبد الرحمن ،(Abedalrhman, 2005(   حیث أكدت نتائج هذه الدراسات أن
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رتفاع مستوى األداء لدى األفراد بارتفاع ایة باألداء الشخصي حیث نفعالي له عالقة قو الذكاء اال
رفة نسبة الذكاء اإلنفعالي للفرد  معأنه نفعالي لدیهم، كما أشارت هذه الدراسات إلى ى الذكاء االمستو 

البدني والنفسي والتي ظهر من خالل المعادلة التنبؤیة سالفة  یمكن التنبؤ بمستوى أداء ذلك الفرد
 الذكر. 

 

 أوًال: اإلستنتاجات

 في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث مایلي:

 سباحة بشكل مرتفع.للدني مستوى الذكاء االنفعالي لدى ناشئي وناشئات المنتخب األر ظهر  -1

 . لمنتخب األردني للسباحة بشكل متدنٍ ظهر مستوى التردد النفسي لدى ناشئي وناشئات ا -2

دني للسباحة الذین ظهروا بمستوى تردد نفسي منخفض أن ناشئي وناشئات المنتخب األر  -3
 .     اً عالی اً فعالیكان یمتلكون ذكاء ان

اده التالیة (االستقاللیة، والتواصل االجتماعي، والقدرة  بعكان هناك تأثیر للذكاء االنفعالي وأ -4
 التردد النفسي لدى سباحي وسباحات المنتخب األردني.  ي خفضعلى التكیف)  ف

 لتوصیاتثانیا: ا

 :ما یليب استنتاجات یوصي الباحث في ضوء ما توصل إلیه البحث من

نتخـب األردنـي للسـباحة للتقلیـل ملالعمل على تطویر الذكاء االنفعالي لدى ناشـئي وناشـئات ا -1
أثنـــاء التـــدریب  ذین یظهـــرون بمســـتوى عـــالٍ مـــن التـــردد النفســـي لـــدیهم وخاصـــة للســـباحین الـــ 

 عالیة أثناء المنافسة.ولكنهم ال یحققون مستویات 

ردنــي للســباحة أثنــاء المشــاركة فــي المنافســات تقیــیم التــردد النفســي لــدى ناشــئي المنتخــب األ -2
لحد من التـردد لتختص بالنواحي النفسیة لزیادة الذكاء االنفعالي لدیهم  ةیووضع برامج تدریب

 لنفسي.  ا

النفســیة والذهنیــة  بقــدراتهم رتقــاءاالإجــراء المزیــد مــن الدراســات علــى الســباحین تهــدف إلــى  -3
 نجاز.المؤثرة في اال
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 (مشكالتها، حلولها) األولى في مدارس عجلون ةالصفوف الثالث
 

 *محمد حسن حمادات 

 ةعمر عبدالرحیم ربابع
 

 ملخص

محافظة عجلون"  األولى في مدارس  ةتهدف الدراسة الحالیة الكشف عن "واقع الصفوف الثالث  
ا وولي أمر، علمً م )200م. تكونت عینة الدراسة من (2015/2016(مشكالتها، حلولها)، للعام الدراسي 

) فقرات. 10) فقرة، موزعة على أربعة مجاالت هي: المشكالت االنفعالیة، وشمل(40(وشملت أداة الدراسة 
) فقرات، والمشكالت الدراسیة، 10وشمل (االجتماعیة،  ) فقرات، والمشكالت10والمشكالت الصحیة، وشمل (

الث األولى من وجهة نظر الصفوف الث  بةمشكالت طل) فقرات. أظهرت نتائج الدراسة: أن 10وشمل (
المعلمین وأولیاء أمور الطلبة، جاءت بدرجة تقدیر متوسطة، حیث جاءت المشكالت الدراسیة في المرتبة  

رتبة الثانیة المشكالت االنفعالیة، بدرجة تقدیر متوسطة، وجاء  األولى، بدرجة تقدیر متوسطة، وجاءت في الم
جتماعیة، وبدرجة تقدیر متوسطة، وجاء في المرتبة الرابعة واألخیرة المشكالت  االفي المرتبة الثالثة المشكالت 

عند مستوى الداللة  كما أظهرت النتائج فروق ذات داللة إحصائیة دیر متوسطة. الصحیة، بدرجة تق
)0.05=α(  أولیاء أمو) ر بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة (المعلمین) وبین تقدیرات أفراد عینة الدراسة

لصالح تقدیرات   األولى (الصحیة، واالجتماعیة، والدراسیة)، ةالطالب) حول مشكالت طلبة الصفوف الثالث 
یعاني منها طلبة الصفوف   وأوصت الدراسة: تعریف المعلمین وأولیاء أمور الطلبة بالمشكالت التي المعلمین.

ل مجالس اآلباء والمعلمین، وعقد الورش  خال األولى، كالمشكالت الدراسیة واالنفعالیة واالجتماعیة، من ةالثالث 
 في ذلك. فةكا وسائل التواصل االجتماعيالتدریبیة، أو من خالل النشرات التثقیفیة، واستغالل 

 األولى، عجلون ةالصفوف الثالث  الكلمات الدالة:
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The First three Grades at Ajloun Schools (It's Problems and solutions) 
 

Mohammad Hasan Hamadat 
Omar Abdul rahim Rababah 

 

Abstract 
 The current study aims at discovering the nature of the first three 

grades at Ajloun schools. For the academic year (2015/2016). The sample of 
the study consists of (200) teachers and parents. The instrument of the study 
includes (40) items distributed in (4) fields emotional problems (10 item), 
healthy problems (10 items), social problems (10 items) in stractional 
problems (10 items). The study revealed that problems of the three grades 
students are average from parents point of view; the instructional problems 
comes the first (average), the second one is the emotional problems 
(average), the third one is the social problems (average), and the last one is 
the healthy problems (average). There is significant statistical  difference at 
(α=0.05) between the sample of the study(teachers) and parents about the 
problem of the three grads (health, social, instructional) in favor of teachers. 
The study recommends teachers and parents to know the problems that the 
first three grades face like instructional, social, and emotional problems 
through the teachers and parents councils, conducting workshops, 
commercials and using social media. Ajloun University Colleg Al Balq'a 
University for Applied Science. 
Keywords: The three first grades, Ajloun 
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 المقدمة: 

نتیجة للتحدیات التي أفرزتها الثورة المعرفیة والمعلوماتیة، ومع تزاید االهتمام بالتعلیم بشكل 
عام والتعلیم األساسي بشكل خاص، ولكون العلم هو السّر الكامن وراء تقدم األمم ورقیها، فكان ال 

مین بأفضل السبل والوسائل  بّد من بذل الجهود الحثیثة والمساعي المستمرة لتقدیم المعرفة للمتعل
لمساعدتهم على مواجهة متطلبات الحیاة وصعوباتها، والتعامل مع ما یواجههم من مشكالت 
شخصیة أو اجتماعیة أم تعلیمیة، مع إیماننا بالدور األساسي الذي تؤدیه كل من األسرة والمدرسة،  

مع ما یواجهونه من  یجابيمن خالل توفیر الظروف التي تساعد المتعلمین على التكیف اإل
 صعوبات ومشكالت متنوعة. 

وتعد دراسة الطفولة واالهتمام بها، من ابرز المعاییر التي یقاس بها تقدم المجتمعات وتطورها، 
ألن االهتمام بالطفولة في واقع األمر اهتمام بمستقبل األمة، كما أن تربیة األطفال ورعایتهم هو 

تي تفرضها حتمیة التطور، بحیث أصبح ینظر إلى التربیة في إعداد لمواجهة التحدیات الحضاریة ال
العالم المعاصر على أنها استثمار للموارد البشریة، وهي السبیل لتحقیق النمو والتقدم للفرد والمجتمع، 
وتعد مرحلة الطفولة من ابرز المراحل العمریة في حیاة اإلنسان وأهمها، بحیث یمكن القول أن الفرد  

 .(Taim, 2011)رهین طفولته 

األولى من التعلیم األساسي، مرحلة ذات أهمیة كبیرة في حیاة  ةكذلك فإن الصفوف الثالث
الطلبة عموما، وهي حاسمة علمیا وتربویا لما یقدم للطالب فیها من معارف ومهارات، وما یغرس في 

كونها مرحلة  لنفسه من قیم واتجاهات، وما یمارسه من خبرات وتجارب، فهي مرحلة ذات أثر كبیر 
 .(Bani Ahmad & Farah, 2007)  تأسیسیة، فإن من أولى األولیات العنایة بها

وٕاذا نظرنا إلى مشكالت الطفولة واألطفال نجدها تتباین في درجة صعوبتها واختالفها من  
طفل آلخر، حیث تتأثر ردود أفعال الطفل تجاه هذه المشكالت، بحسب التنشئة االجتماعیة للطفل، 

یساعد على مواجهة هذه المشكالت، أو  ف على هذه المشكالت وطبیعتها، عمالً لتعر ا ربویعت
على مواجهة متطلبات الحیاة  قادراً  سویاً  محاولة للتخلص منها أو التكیف معها، كي یبقى إنساناً 

 . (Taim, 2011)بشكل فاعل 
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ویتفاعل لمیه، عنه ومار وعندما ینتقل الطفل من البیت إلى المدرسة، یبدأ ببناء عالقات مع أق
معهم لیبدأ مواجهة مشكالت مختلفة، (دراسیة وانفعالیة واجتماعیة، وصحیة،...) یتعامل معها من  
خالل إستراتیجیة تنبثق من شخصیته الفردیة، والتي تشمل جوانب عدة مثل: قدراته ودوافعه، وردود  

 جمیع المواقف كه في لو ــــــــــه ســـــــــــجو تالتي أفعاله، وخبراته السابقة، والقیم واالتجاهات، والمیول 
(Adas & Touq, 1994). 

لذلك فقد شغل موضوع المشكالت السلوكیة، النفسیة واالجتماعیة والتعلیمیة عند األطفال  
من المعلومات  هائالً  العدید من الباحثین، وما زال یشغلهم في عصر یتلقى فیه األطفال قدراً 

ا في التعرف على هذه المشكالت، ا كبیر ون جهد، لذا یبذل الباحثالمختلفة والخبرات عبر الوسائط
وخاصة في المرحلة األساسیة الدنیا، والتي تعد من المراحل الهامة، لما یلیها من مراحل، حیث 
تتكون خاللها شخصیة الطفل، نتیجة الخبرات التي یكتسبها والمهارات التي یتعلمها في البیت 

 والمدرسة. 

في علم النفس، ولدى المهتمین  بارزاً  خذ مكاناً ساني أك اإلنالسلو  من النفعالياالجانب  كما أن
به، ومدى تأثیر هذا الجانب على شخصیة الفرد من خالل خبراته، حیث یتضمن السلوك االنفعالي  
كل ما ینتاب الفرد من أحاسیس ومشاعر تجمع مظاهر االنفعاالت المختلفة، وتتضمن كل  

كسائر مراحل النمو الالحقة تعترضها طفولة حلة العر واألحاسیس، ومر هذه المشا يالتناقضات ف
اء والمربون  ــــــــــا اآلبــــــــــوي لألطفال، والتي یجد فیهـــــــــــــكالت التي تعیق النمو الســـــــــــــــالعدید من المش

كالت ـــــــــــــبة لهذه المشــــــــــــسـلول منطقیة مناحهم عاجزین عن التعامل معها، أو إیجاد ـــــــــــــأنفس
(Shever & Haward, 2001) . 

األولى، مشكالت عدیدة   ةاصة الصفوف الثالثسي، وخاألسا لیمفي مرحلة التع ویواجه األطفال
،  ینومتنوعة، فإذا ما تم إغفالها وعدم إیجاد الحلول الناجعة لها، فإنها ستؤثر في سلوكه مع اآلخر 

على وجود أثر في دراسته  (Al Deeb, 1995) الدیب وبالتالي في تحصیله الدراسي. ویؤكد
ة االبتدائیة. وأن هذه المشكالت یمكن أن  المرحلیذ في ة على تحصیل التالمللمشكالت السلوكی

تسبب للطفل الفشل في مواجهة مشكالت الحیاة الیومیة، مما یؤدي إلى شعوره بالعجز عن إقامة 
 .(Taim, 2011) ت اجتماعیة متوافقة مع أفراد أسرته وأقرانه ومعلمیه وأفراد مجتمعه ككلقاعال
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دیه مشاكل سلوكیة هو الذي یكون ل الذي لأن الطف في دراسته (Taim, 2011) تیم ویرى
لدیه انخفاض ملحوظ في الحریة السلوكیة التي تؤدي إلى التعرض إلى واحدة أو أكثر من األنماط 

التالیة: عدم القدرة على التعلم والتي ال ترجع إلى أسباب عقلیة، أو جسمیة، أو فسیولوجیة،  ة السلوكی
طفل على بناء عالقات شخصیة مع األقران أو قدرة ال امة. عدمعوامل الصحة الع أو عصبیة، أو

عام ال المعلمین. أنماط سلوكیة غیر ناضجة وغیر مالئمة، ومشاعر تكیفیه أدنى من الطبیعي. المزاج 
من خوف واكتئاب.المیل إلى تطویر أعراض جسمیة مثل: اضطرابات الكالم، واأللم والخوف، 

 درسیة.كالت الشخصیة المالمرتبطة بالمش

نطالقا من أهمیة المرحلة األساسیة بشكل عام والصفوف الثالث األولى من هذه المرحلة  او 
من المشكالت، سواء ذات المنشأ  یربشكل خاص، ولكون هذه المرحلة مكاًنا خصًبا لتنامي الكث

فهم مع البیئة األسري أو ذات المنشأ المدرسي، وذات األثر السیئ على تحصیل الطلبة وتكی
مبررا ومحفزا للباحثین لتفحص المشكالت (الدراسیة واالجتماعیة والصحیة  كان ذلك مدرسیة، ال

 ل تتبع مشكلة الدراسة. الواالنفعالیة) لدى طلبة الصفوف الثالث األولى في عجلون، من خ 
 

 مشكلة الدراسة: 

عیة  ل الواقلیم، وٕایجاد الحلو إن عملیة البحث عن المشكالت التي تواجه سیر عملیة التعلم والتع
ك المشكالت، تعد من األمور الهامة لكل من الطالب وللمعلم وولي األمر واألسرة التربویة على لتل

 لطلبة على التكیف مع متطلبات عملیة التعلم والتعلیم. ا حد سواء، لما لها من أثر فاعل في مساعدة

التعلیم في  لى مرحلة اآلمنة، إحیاته األولى و  فعملیة انتقال الطالب من األسرة التي تمثل مرحلة
المدرسة، ال بّد وأن تنطوي على شيء من الخوف والوجل، خاصة إذا ما علمنا أن هذا االنتقال  

ة جدیدة بكل مكوناتها المادیة واإلنسانیة والمعنویة، فقد یتعرض یئیتطلب من الطالب التكیف مع ب
في تأخرهم الدراسي،  تي تتجلى صعوبات المن المشكالت والالطفل خالل عملیة االنتقال إلى الكثیر 

وعدم التكیف مع زمالئهم بشكل خاص، ومع المدرسة بشكل عام، هذه العوامل یمكن أن تؤثر في 
 ، وفي العملیة التربویة بصورة عامة.صةجوانب حیاتهم بصورة خا
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، وهي كذلك  زتها األساسیةوالعملیة التربویة عملیة معقدة وحساسة ألن الطالب هو محورها وركی
شدة حساسیتها ودقتها في ضوء الخصائص المتعلقة بالنمو المعرفي، واالنفعالي،  متمایزة في 

هي المرحلة التي تتبلور فیها األسس ف واالجتماعي، والجسمي، والجنسي. وتتمیز بأهمیة خاصة،
 المتعلقة بشخصیة الطفل. 

واحد  من قبل معلم  ، هي أن تدّرسمن التعلیم كما أن الفلسفة التي بنیت علیها هذه الحلقة
متخصص في التربیة االبتدائیة "معلم صف" كي یقدم خبرات متكاملة إلى حد كبیر، مما یحسن  

واكتساب المهارات والمعارف بشكل تراكمي ومتكامل مع خبرات ر عملیات االستیعاب والتعلم والتفكی
حل   ها والعمل على، واالهتمام بحق رعایتها الطلبة، كل ذلك یدفعنا إلى رعایة هذه المرحلة 

مشكالتها، كي یتمكن الطالب من تحقیق أهدافه وأهداف هذه المرحلة، واالنتقال بسالسة إلى المرحلة  
 مشكالت أو المعیقات.الالالحقة، دون وجود أي من 

ثیر من  ومن خالل عمل الباحثین في التدریس واإلدارة واإلشراف التربوي، فقد الحظا وجود الك
ل تعاملهم مع أقرانهم، والمعلمین، والمنهاج، وطلبة الصفوف ه الطلبة من خالالتي تواج كالتمشال

ة، لذلك جاءت هذه الدراسة  میاألخرى، وما لهذا المشكالت من أثر على العملیة التعلیمیة التعل
لمین في  للكشف عن مشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى من وجهة نظر أولیاء األمور والمع

 ن. ارس محافظة عجلو مد
 

 : أسئلة الدراسة

 حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالیة:  

 ما مشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى من وجهة نظر المعلمین؟  -1

 فوف الثالث األولى من وجهة نظر أولیاء أمور الطلبة؟ طلبة الص تما مشكال -2

رات أفراد وسط تقدیفي مت) α= 0.05ى الداللة (هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة عند مستو  -3
عینة الدراسة لمشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى من وجهة نظر أولیاء األمور والمعلمین 

 الوظیفة (معلم، ولي أمر)؟  یرفي مدارس محافظة عجلون تعزى لمتغ
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 أهمیة الدراسة:     

 تكتسب هذه الدراسة أهمیتها مما یأتي:

اجه طلبة الصفوف الثالث األولى كالت التي تو فة ألهم المشحالیة إلى معر تسعى الدراسة ال -
من مرحلة التعلیم األساسي، حیث تساعد القادة التربویین، في معرفة مستویات مشكالت طلبة 

 ثالث األولى، والعمل على إیجاد حلول ناجعة لها. الالصفوف 

لیم  وٕادارة التع یة والتعلیم،ي وزارة التربقد یستفید من هذه الدراسة، راسمو السیاسات التربویة ف -
 في مدیریات التربیة، ووضع الخطط المناسبة لتخلص أو التخفیف من وطأة هذه المشكالت.

 لة التعلیم األساسي. رحإبراز أهمیة الصفوف الثالث األولى في م -

من  مساعدة كل من األسرة والمدرسة في إیجاد حلول لمشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى  -
 لیم األساسي. مرحلة التع

یأمل الباحثان أن تضیف هذه الدراسة شیئا جدیدا لألدب النظري، وأن یكون إسهاما مفیدا حول   -
مرحلة التعلیم األساسي، كي یبني  منالمشكالت التي تواجه طلبة الصفوف الثالث األولى 

 علیه باحثون آخرون. 
 

 هداف الدراسة:   أ

 تهدف الدراسة الحالیة إلى: 

ف الثالث األولى من وجهة نظر أولیاء  ه طلبة الصفو ت التي تواج ف عن المشكالكشال -
 األمور والمعلمین في مدارس محافظة عجلون. 

لمشكالت التي تواجه طلبة الصفوف  ا بیان اثر متغیرات الدراسة (الوظیفة، الجنس) على  -
 . عجلونوجهة نظر أولیاء األمور والمعلمین في مدارس محافظة  الثالث األولى من
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 لدراسة:  حدود ا

 یمكن تعمیم نتائج الدراسة في ضوء المحددات اآلتیة:

  الحدود المكانیة: تم تطبیق الدراسة على عینة من معلمي وأولیاء أمور طلبة الصفوف الثالث -
 ألولى من المرحلة األساسیة في مدارس مدیریة التربیة والتعلیم لمحافظة عجلون.  ا

ي، للعام ـــــــــــي الثانـــــــــالفصل الدراس اللــــــــــــــة خــــــــــــــــبیق الدراسالحدود الزمانیة: تم تط -
 م.2016/ 2015ي ــــــــــــــالدراس

 

 التعریفات اإلجرائیة: 

 راسة تم تحدید التعریفات اإلجرائیة اآلتیة:هذه الدت لغایا

سة تتحدد  قة التعلیم. وفي هذه الدراهي المشكالت التي تؤدي إلى إعا المشكالت الدراسیة:  -
 طالب، من خالل اإلجابة على أداة الدراسة. بالدرجة التي یقدرها كل من المدرس وولي أمر ال

یة التي یمر بها الطالب  ي تتعلق بالحالة النفسلتوهي تلك المشكالت ا المشكالت االنفعالیة: -
من د بالدرجة التي یقدرها كل من اكتئاب وخوف وفرح وحزن وغیرها. وفي هذه الدراسة تتحد

 لدراسة. المدرس وولي أمر الطالب، من خالل اإلجابة على أداة ا 

ته  سر : وهي المشكالت التي تتعلق بعالقة الفرد مع نفسه ومع أالمشكالت االجتماعیة -
حدد بالدرجة التي یقدرها كل من  وأصدقائه والمجتمع الذي یعیش فیه. وفي هذه الدراسة تت

 ة على أداة الدراسة. مر الطالب، من خالل اإلجابالمدرس وولي أ

ي تتعلق بالحالة الصحیة للطالب مثل زیادة الوزن  : وهي المشكالت التالمشكالت الصحیة -
ة وضعف السمع وغیرها. وفي هذه الدراسة تتحدد  افوضعف البصر واألمراض المزمنة والنح

 اسة. الل اإلجابة على أداة الدر أمر الطالب، من خبالدرجة التي یقدرها كل من المدرس وولي 

یة بعد ریاض األطفال والملتحقین في  : وهم طلبة الحلقة الثانطلبة الصفوف الثالث األولى -
 سنوات، ویجلسون على مقاعد الدراسة.  8 –6التعلیم األساسي، والذین تتراوح أعمارهم ما بین
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

تي یقاس بها تقدم األمم. واالهتمام م بها من أهم المعاییر التعد دراسة الطفولة واالهتما
باألمة ومستقبلها، لذلك أصبح ینظر إلى التربیة على أنها استثمار للموارد   امبالطفولة هو اهتم

السبیل لتحقیق النمو والتقدم للفرد والمجتمع، فأثناء هذه المرحلة تتكّون المالمح   هي البشریة، و 
ارها العام، فیكتسب الطفل خاللها القیم، والمبادئ، فل المستقبلیة، ویتحدد إطیسة لشخصیة الطالرئ
تجاهات وغیرها. وتنمو شخصیة الطفل بشكل مضطرد، ویكتسب من خالل عملیة النمو خبرات واال
  داث المختلفة. ـــــــــة، وتتوسع مدركاته، وتتطور قدراته في التعامل مع المواقف واألحیدجد

(Mahmoud, 2010)     

أطفال المدارس وفي مختلف المراحل التعلیمیة، ت سلوكیة تظهر لدى إال أن هنالك مشكال
ال یكون لها أسباب د لق المربین وتدفعهم إلیجاد الحلول الناجعة لها، علًما بأن هذه المشكالت قتق

منه  لتوتر والصراع الذي یعاني عضویة واضحة المعالم، وٕانما تعتبر مظاهر خارجیة لحاالت ا
لتي ى اختالل جزئي في شخصیته، لذلك ینبغي االهتمام بالمرحلة العمریة ا األطفال، مما یؤدي إل

امل مع مرحلة عمریة  تعتتزاید فیها هذه المشكالت، قبل أن تتفاقم ویصعب عالجها، بمعنى أننا ن
تماعیة، عالیة مؤسسات التنشئة االجخرجت من المنزل إلى مجتمع اكبر. تتأثر وتؤثر فیه بدرجة 

 اعي ة، ودور العبادة، وجماعة الرفاق، والجامعة، ووسائل التواصل االجتمكالمدرسة واألندی
(Majeed, 2008).  

سنوات، تتمیز بأهمیة خاصة،   )8 – 6إن الصفوف الثالث األولى من المرحلة األساسیة (
فیها من البیت إلى ذلك أنها المرحلة التي تتبلور فیها األسس المتعلقة بشخصیة الطفل، لینتقل 

یها مع معلمه  سة، ومن غرفته الخاصة إلى غرفة الصف، التي سیتفاعل خالل تواجده فالمدر 
كما أنها المرحلة التي یخضع  ر،وزمالئه، في بیئة جدیدة یتوقع أن تكون بیئة مؤثرة إلى حٍد كبی

ة یتطلبها المنهاج اجهة أنظمة وواجبات معینالطالب فیها لقواعد لم تكن موجودة في البیت، ومو 
مو المتكامل والمتوازن في  سي، تحقق شروط التربیة المتوازنة، والتنشئة الجیدة التي تضمن النالمدر 

لمعرفیة، فالطالب یقع تحت تأثیر الكثیر من  وا شخصیة الطفل، العقلیة منها والنفسیة واالجتماعیة 
في الصفوف  العوامل التربویة الصفیة، ویتوقع أن یكون تأثیر العوامل في البیت والمدرسة وخارجها

لمعلم، الذي یمتلك خصائص أكادیمیة،  األولى حاسًما في حیاة الطالب، وأهم هذه العوامل هو ا
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اته، وتتفاعل مع الموقف التربوي الصفي بصورة وكومسلكیة وشخصیة، تنعكس على ممارساته وسل
لم في لى الطالب، إذ یصبح المعلمباشرة وغیر المباشرة عقد یصعب معها معرفة انعكاساتها ا

قة الطالب الخجول بنفسه، ویقلل من المدرسة بدیل الوالدین في عالقته مع الطلبة، فهو یرفع من ث
مشاعر في سلوكه، ومن الممكن أن ینقل المعلم لهم المشاعر العدائیة لدى الطفل الذي یبدي هذه 

 .(Al- Daydab, 2012) یة منها أو السلبیةسلوكاته الخاصة، سواء االیجاب

  التي أجریت على  (Brophy & Rohrkemeit, 1981)في و روكمر دراسة برو وقد كشفت 
هناك مشكالت  ون أنطلبة المرحلة االبتدائیة، في مقاطعة سانت لویز األمریكیة، أن المعلمین یر 

  ى التحصیل، وعدم النضجتظهر أكثر من غیرها عند الطلبة مثل: الفشل في الدراسة، وتدني مستو 
 ، والسلوك العدواني، والحركة الزائدة والخجل.والقلق من ارتكاب الخطأ

 

 سنوات): 8 – 6ألطفال الصفوف الثالث األولى ( الخصائص النمائیة

سان الجسمیة،  ت التي تحدث في جوانب شخصیة اإلنتغیرایعرف النمو بأنه: مجموعة ال
ته الكامنة، على شكل  لها إمكانیاته واستعداداوالعقلیة، واالجتماعیة، واالنفعالیة، والتي تظهر من خال

هو تقدیم المساعدة لكل فرد لینمو وفق ما تسمح به قدرات أو مهارات أو خصائص. ودور التربیة 
نحو ما یرجوه المجتمع، وما یسعى إلیه، ویهتم المربون بشكل عام،   موجهاقدراته واستعداداته، نموا 

الفرد، من أجل مراعاة  لبحوث حول سیكولوجیة نموخاص بما توصلت إلیه اوالمخططون بشكل 
 .(Melhem, 2007) تلفةخصائص النمو في المراحل التعلیمیة المخ

الصفوف الثالث األولى   لطفل أن لتحقیق النمو السوي (Alawneh, 1994)ویرى العالونه 
في المراحل   حلة األساسیة الدنیا)، ال بّد للمدرسین واإلداریین من الوعي بخصائص النمو(المر 

ي مختلف تلفة، لتتناسب ردود الفعل وهذه الخصائص، ومستوى نضج الطفل فالعمریة المخ
 ص النمائیة التالیة:لخصائاالتجاهات، وعلى وجه التحدید فإن طفل الصفوف الثالث األولى یتمیز با

: یالحظ على الطفل في هذه المرحلة، أنه یستمر في النمو الجسمي ولكن  النمو الجسمي
عدل  : حیث یزداد ضغط الدم لدیه، ویتناقص مالنمو الفسیولوجيذات. ببطء، یقابله نمو سریع لل

:  النمو الحركيوه. یة نمنبض القلب، ویزداد طول األلیاف العصبیة، ویحتاج إلى مزید من الغذاء لتلب
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متالك ما یزداد نشاط الطفل في هذه المرحلة، ویحب العمل الیدوي، ویمیل إلى تركیب األشیاء، وا
لعب الكرة ، والجري  ما یتعلم المهارات الجسمیة، والحركیة، الالزمة لأللعاب مثل:تقع علیه یده، ك

معرفي للطفل من التذكر إلى لنمو الر اطو یتالنمو العقلي (المعرفي): والتسلق، والقفز على الحبل. 
بة عن األسئلة المنطقیة  الفهم، ومن التفكیر الحسي إلى المجرد، ویصبح لدیه القدرة على اإلجا

اآلخرین له، ویتطور لدیه نمو التخیل،  لبسیطة، وینمو لدیه التفكیر الناقد، مع ازدیاد حساسیته لنقدا
بتكار، أما انتباهه، فیزداد مدته وحدته، لكنه ال یستطیع واال من حالة التخیل اإلیهامي إلى الواقعیة

ل هذه المرحلة  قدم طف: مع تالنمو الحسيالزمن. واحد فترة طویلة من تركیز انتباهه على موضوع 
النمو ستمر نمو حدة السمع، لكنه ال یصل إلى النضج التام. بالعمر، یزداد التوافق البصري لدیه، وی

وي، بجمل مركبة طویلة، وتنمو قدرته على التعبیر اللغوي على التعبیر الشف الطفل: تنمو قدرة اللغوي
 .(Alawneh, 1994) ب والمجالتبالصور والرسوم، والكتتم التحریري مع مرور الزمن، ویه

رحلة یمیلون نحو التنافس والعدوانیة، والعناد وحب التملك، مع : أطفال هذه المالنمو االنفعالي
لدى بعضهم، كما یظهر سلوك الضیق والتبرم من مصدر الغیرة، وتتغیر  لغیرةظهور نوع من ا 
واألشیاء الغریبة والحیوانات  تختفي مخاوفهم من األصواتفي هذه المرحلة وتكاد مخاوف األطفال 

المدرسة والعالقات االجتماعیة، وعدم األمن االجتماعي  والظالم، لیحل محلها مخاوف من
طلبة نوبات غضب شدیدة خاصة في مواقف اإلحباط التي یتعرضون  لى الواالقتصادي، ویالحظ ع

 .(Al Hindawi & Zughoul, 2002) لها

مع األقران الجدد في بیئته ل عن ذي قبل، خاصة : تكثر صداقات الطفجتماعيالنمو اال
  فرصة  یدة. ومن خالل اللعب یتعلم الطفل الكثیر من السلوكات االجتماعیة، وتتاح لهالمدرسیة الجد

األطفال من   تحقیق مكانة اجتماعیة في المدرسة، وفي بیئته المحلیة. وتزداد حاالت الشجار بین
یل الذكور نحو العدوان الیدوي، بینما اإلناث نحو العدوان  د، وتقل بین الجنسین، ویمالجنس الواح 

 ارـــــــــالكب جانب راع أو معاملة خاطئة منـــــــــــــلفظي، هذا ویضطرب سلوكهم إذا ما حدث صال
(Fouda, 2008). 

اعیا مع كثیر من وبما أن المدرسة هي بیت الطالب الثاني، فهي المكان الذي سیتصل به اجتم
األمر الذي یجعله یواجه بعض المشكالت التي یمكن تقسیمها إلى: مشكالت سلوكیة الطلبة، 

حظتها من قبل المعلم والتي كن مالها الطلبة داخل غرفة الصف، أو ساحة المدرسة والتي یمیمارس
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حیة، ومن األمثلة على مشكالت االنفعالیة واالجتماعیة والدراسیة والصتقع ضمن المجاالت التالیة: ال
نتباه : وهو السلوك المتمثل بعدم  قدرة الطالب على االتشتت االنتباهالمشكالت السلوكیة:  بعض

یوصف الطفل بأنه غیر قادر على إنهاء المهمة   دة ماوالتركیز على مثیر ما لمدة زمنیة مقبولة، وعا
 .(Abd Al Mu'ti, 2003)أداؤها في وقت محدد المطلوب منه

أو إیقاع أذى أو التخریب والتعطیل،  على اإلیذاء واإلكراه،: وهو السلوك المنطوي وانالعد
المي كما والك (الضرب واإلیذاء)، على عدة أشكال منها الجسمي كما في ویمكن أن یكون العدوان 

هانة أو االحتقار)، والرمزي الذي یمارس فیه سلوك یرمز إلى احتقار اآلخر أو یقود في (ألفاظ اإل
: وهو السلوك الذي یعبر عن زیادة النشاط الجسمي الفوضىانة تلحق به. لى توجیه االنتباه إلى إهإ

جسمه وتنظیم أشیائه ركات الترتیب عند الطفل، بحیث ال یستطیع الطفل التحكم بحوالحركي وعدم 
 .(Al Zubi, 2001) هواألشیاء المحیطة ب

، وبنیة حقیقي مع معرفة بأنه كذب : وهو السلوك الذي ینطوي على ذكر شيء غیرالكذب 
شیاء غیر جل التخلص من أغش أو خداع شخص آخر، من أجل الحصول على فائدة ما، أو من أ

 . (Hawamdeh & Mohammad, 2005)ساّرة

: وهي حالة تخلف أو تأخر أو نقص في التحصیل ألسباب عقلیة أو اجتماعیة راسير الدالتأخ
ي المتوسط بأكثر من انحرافین  لتحصیل دون المستوى العادأو انفعالیة، بحیث تنخفض نسبة ا

 Al) تأخرا في التحصیل عن متوسط األقرانمعیاریین سالبین، بهذا المعنى یكون التأخر الدراسي 
Zubi, 2001) 

: هو الثورة على السلطة المدرسیة، حیث یشعر الطالب أحیانا بأن األسرة لمدرسيرد االتم
لى تأكید نفسه بالثورة والتمرد والعناد،  فهم أحاسیسه، لذلك یسعى إوالمجتمع عاجزین عن فهمه و 

 .(Dweidar, 2004)رة ـــــــــلطة األســـــــــــرسة امتدادا لسة المدلطـــــــــــویحدث صراع مع البیئة، ویعتبر س

ت تهدف عملیة التربیة والتغذیة إلى مساعدة الطلبة على إكسابهم سلوكا  التربیة والتغذیة:
غیر الذي یفضي إلى تحسین السلوكات غذائیة صحیة وسلیمة، فالهدف من التربیة والتغذیة هو الت

عه اته وطرائق إنتاجه وتصنیومكوناصة بأهمیة الغذاء الغذائیة لدى الطلبة، ولیس فقط المعلومات الخ
نموهم  وٕاعداده، كما أن الغذاء الجید یعد من أهم عوامل الصحة على اإلطالق، فهو یؤثر في
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یة ونشاط أعضائهم جمیعا، لذلك فإن نقص الجسمي والعقلي، ویؤثر في كفایاتهم العملیة والذهن
م  شهیة، والضعف العام، وعدان الن األمراض مثل: فقدالغذاء أو سوء التغذیة یتسبب في الكثیر م

 . (Labeeb, 2008)القدرة على األداء السلیم للمهام

ى إیجاد الحلول للمشكالت وف الثالث األولى فإنه قادر علوٕاذا توفر منهاج فّعال في الصف
تعلیم الجانب  صحیة التي یعاني منها طلبة الصفوف الثالث األولى، أو التقلیل من أثرها. ویكونال

ینة ككتاب التربیة المهنیة مثال، والتي تتضمن  ل ترجمة أهدافه في كتب معمن خال الصحي 
 ات التعلم والتعلیم من قبل الطلبة، وتنمي لدیهم االتجاهاتالمشاركة والمبادرة النشطة في عملی

لمشكالت الصحیة یجابیة نحو المفاهیم الصحیة، بما یسهم في مساعدتهم على مواجهة القضایا وااإل
لیمة، ـــــــــا یمكنهم من اتخاذ قرارات صحیة ســــــــــــــي، وبمــــــــــــــا في الوقت الحالــــــــــون لهیتعرضالتي 

.  راضــــــهم من األمة أنفســــــــــاعدهم على المحافظة على حیاتهم، ووقایـــــــــــوعادات واتجاهات تس
(Onyango, Agaard & Jensen, 2004) 

دفت إلى الكشف  والتي ه (Ali, Reem, Khitam, 2016)ن ي صالح وآخرو علراسة ففي د
ي كتب التربیة المهنیة للصفوف الثالث األولى في عن درجة تضمین المفاهیم التغذویة والصحیة ف 

تغذیة ) مفهوما تغذویا وصحیا، موزعة على المجاالت التالیة: ال37شتملت الدراسة على ( األردن. ا
نظفات والمواد الكیمیائیة المجتمعیة،األدویة والمني، الصحة الشخصیة والصحة اط البدالصحیة، النش

بلغت ى أن عدد المفاهیم التغذویة المتضمنة في الكتب المستهدفة األخرى. أشارت نتائج الدراسة إل 
 ن بلغ عدد المفاهیم) مفهوما تغذویا وردت في القائمة المقترحة، في حی14) مفهوما من ضمن (11(

 مفهوما مقترحا.) 23) مفهوما من ضمن (16( الصحیة

الصعوبات التي  والتي هدفت إلى التعرف على أهم  (Mahmoud, 2014)دراسة محمود  أما
ف الثالث األولى في مرحلة التعلیم األساسي، بمحافظة جبل أولیاء بالمملكة تواجه معلمي الصفو 

االستبانة معلمین. وجمعت المعلومات ب) 9، و() معلمة31الدراسة (العربیة السعودیة. بلغت عینة 
ت وتصرفات التالمیذ ة الشخصیة، أشارت نتائج الدراسة إلى: صعوبة السیطرة على تحركاوالمقابل

لمرحلة، وصعوبة الكتابة لعدم مقدرتهم على مسك داخل ساحة المدرسة والغرف الصفیة في هذه ا 
 عبادات عملیا.علق باللسلوك التربوي المتالقلم جیدا، وصعوبة تطبیق ا
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والتي هدفت إلى التعرف على مشكالت طلبة الصفوف   (Taim, 2011)وفي دراسة تیم 
الخاص في وجهة نظر المعلمات والمرشدات في مدارس مدیریة التربیة والتعلیم  الثالث األولى من

یریة  عین لمدالثالث األولى التابمحافظة عمان. تكونت عینة الدراسة من معلمات ومرشدات الصفوف 
) 40) معلمة، و(202) معلمة ومرشدة، بواقع(242م (، والبالغ عددهالتعلیم الخاص في عمان

معلمات ئج الدراسة: أن مشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى من وجهة نظر المرشدة. أشارت نتا
قدیرات ق دال إحصائیا بین توالمرشدات، كانت متوسطة. كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فر 

 ة تعزى لمتغیر الوظیفة ولصالح المعلمات.كالت االنفعالیعینة الدراسة على مجال المش

دراسة هدفت الكشف عن   (Bani Ahmad & Farah, 2007) فقد أجرى بني احمد، وفرح
لصفوف مدى إدراك كل من معلم الصف والمرشد المدرسي ومدیر المدرسة لإلساءة االنفعالیة لطلبة ا

دراكات الفئات إذه الدراسة بین ه، وتقارن هممارسات معلم الصف وسلوكیاتتضمنة في الدنیا، الم
هذه مقارنة مع مجموعة مرجعیة، للكشف عن مدى التوافق في الثالث مقارنة داخلیة، باإلضافة إلى 

ن مدیریة ) مرشدا، م34) مدیرا، و(36) معلم صف، و(108دراكات. تكونت عینة الدراسة من (اإل
ربیة بجامعة الیرموك، لتمثل المجموعة  یئة تدریس من كلیة الت) عضو ه20نیة، و(ثاولى والربد األإ

إلى أن متوسطات التقدیرات للفئات األربع على المقیاس تشیر إلى  المرجعیة. أشارت نتائج الدراسة
في الفروق للمتوسطات میع الفقرات تحمل إساءة انفعالیة، كما أشارت النتائج إلى أن جمیع أن ج
 ضي. وسط االفترااألربع أعلى إحصائیا من ال الفئات

ى أهم المشكالت دراسة هدفت التعرف إل (Al Abdallat, 2001)كما أجرى العبد الالت 
یة، والتعلیمیة، والصحیة ، واالجتماعیة، التي یعاني منها طلبة الصف األول األساسي، ومدى  السلوك

ة  ) مدرس49عینة الدراسة من ( سه، تكونت، وخصائص الطفل نفتباینها مع خصائص أسرهم
أربعة  ) فقرة، موزعة على 43تدرس الصف األول األساسي، تكونت أداة الدراسة من (مختلطة 

المشكالت السلوكیة، المشكالت التعلیمیة، المشكالت االجتماعیة، المشكالت  مجاالت هي:
ة والتعلیمیة لدى أطفال  االجتماعیشكالت السلوكیة و الصحیة. أشارت نتائج الدراسة إلى ارتفاع الم

رتفاع ات، وارتفاع المشكالت االجتماعیة والتعلیمیة لدى األمهات العامالت، امهات األمیاأل
ألطفال الذكور لدیهم مشكالت المشكالت االجتماعیة لدى أطفال األسر ذات الدخل المنخفض، وان ا

 سلوكیة أكثر من األطفال اإلناث.
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لتعرف على  هدفت الدراسة إلى ا   (Walker & Henning, 2010)ر وهینینج والك دراسة
) عائلة لها 80عینة الدراسة من( دور اآلباء في النمو األخالقي لدى طلبة الصفوف األولى، تكونت

حدة األمریكیة. أشارت نتائج الدراسة إلى أن لإلباء دورا أطفال في هذه الصفوف، في الوالیات المت
الیومیة التي یتعرض لها ن للمواقف أالمشكالت لدى األبناء، و والحد من النمو األخالقي  مهما في
 في النمو األخالقي لدیهم. اً ثر أالطلبة 

التي هدفت إلى التعرف على الكیفیة التي تتعامل   (Goodman, 2009)انسة جودموفي درا
في  ألمریكیة من المدارس ا فیها المدرسة مع مشكالت الطلبة السلوكیة، أجریت الدراسة على عدد 

) مدرسة، قام الباحث بحضور الدوام الرسمي ومراقبة المواقف 25عینة الدراسة ( والیة فلوریدا، بلغت
شارت نتائج ة والمشكالت التي تحدث والكیفیة التي تتعامل معها المدرسة في حلها. أالتعلیمی

قیة للطلبة،  ت غیر أخالإیصال اتجاها جلأالدراسة: إلى أن النظام التأدیبي غیر مجِد، كأداة من 
المقنعة والكافیة، كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ثالثة أنواع من  تقدم التبریرات ألنها ال 

لصفة األخالقیة، والمخالفات المخالفات هي: المخالفات األخالقیة، والمخالفات الثانویة التي تأخذ ا
 التي تتعلق بنظام المدرسة.

ى البحث في  هدفت إل  (Onyango, et al., 2004)،وزمالؤه ،وراها اونیانجوفي دراسة أج
طقة بوندو في عرب كینیا. تغییر مفاهیم األطفال للصحة والمرض بعد التثقیف الصحي في من

ضعوا لبرنامج لمدة شهرین من التوعیة، ثم دراسة  ) مدرسة ابتدائیة، حیث خ40شملت عینة الدراسة (
ت المعمقة والرسم خدام المقابالبل وبعد البرنامج، باستیانات قرا، وتم اخذ الب) شه12طولیة لمدة (

ریا واإلسهال. أظهرت نتائج الدراسة: أن  والكتابة التقنیة، وركز البرنامج على مرضین هما: المال
نه یمكن للطالب تعدیل وتوسیع أللصحة، كما أشارت النتائج إلى األطفال اكتسبوا مفاهیم جدیدة 

 ي. م بالوعي الصح خالل التثقیف واالهتما لمرض منمهم عن الصحة وا مفاهی

عن   الكشف (Spencier & Wilson, 2003) وقد هدفت دراسة كل من سبنسر وویلسن 
عالقة بین المشكالت السلوكیة من عنف مزمن وألم نفسي وبین األداء األكادیمي. تكونت عینة  ال

عالقة  الدراسة إلى عدم وجود نتائج ألساسیة، أشارت ) طالب وطالبة من المرحلة ا385الدراسة من (
إحصائیا بین  صائیا بین التعرض للعنف واألداء األكادیمي، بینما توجد عالقة موجبة ودالةدالة إح
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ود عالقة بین األلم النفسي التعرض للعنف الجماعي واأللم النفسي، إضافة إلى هذا تبین وج
 لدرجات األكادیمیة.توسط ااأللم النفسي وموالمثابرة، بینما ال توجد عالقة بین 

إلى اختبار العالقة بین الضغوط الحیاتیة   (Vinnick, 1992)ة فینیك كما هدفت دراس
رى، عند تالمیذ المرحلة االبتدائیة،  ت االجتماعیة من جهة، والمشكالت السلوكیة من جهة أخوالمهارا

  ) تلمیذاً 138لثالث، و(صف اال في ) تلمیذاً 159(في الوالیات المتحدة األمریكیة، وبلغ حجم العینة 
المیذ  سادس، تم اختیارهم من أربع مدارس ابتدائیة في ستانفورد، أظهرت النتائج أن تي الصف الف

قل ممارسة للمشكالت أالصف الثالث أفضل في المهارات االجتماعیة واألحداث الحیاتیة، وكانوا 
 السادس.  في الصف قلق من نظرائهمقل كآبة و أ السلوكیة الداخلیة والخارجیة و 

 

 لسابقة:التعقیب على الدراسات ا

السابقة قد  لدراسات أهداف ا  نّ إمن خالل استعراض نتائج الدراسات السابقة یمكننا القول 
تعددت تبعا لطبیعة المشكلة التي تناولتها، فنجد أن الطلبة وعلى اختالف مستویاتهم العمریة،  

داء سي، واألیة، وعنف مزمن، وألم نفواجتماع علیمیة، وصحیة،یواجهون مشكالت سلوكیة، وت
د في دراسة كل  كما ور  مجاالت.األكادیمي، والضغوط الحیاتیة، والمهارات االجتماعیة وفي مختلف ال

 من

 (Ali  et al., 2016), (Mahmoud, 2014), (Taim, 2011), (Bani Ahmad |& Farah, 
2007), (Al Abdallat, 2001) (spencier & Wilson, 2003), (vinnick, 1992), 
(Goodman, 2009) , (Walker & Henning, 2010) 

ألولى في مدارس محافظة  أما هذه الدراسة فقد هدفت التعرف إلى واقع الصفوف الثالث ا
یار المعلمین وأولیاء أمور الطلبة، لما لهذه الفئة من أهمیة عجلون مشكالتها وحلولها. حیث تم اخت

ة في بحث المشكالت االنفعالیة  ابقلحالیة مع الدراسات السفقد اتفقت الدراسة ا ،يفي المیدان التربو 
المشكالت الدراسیة، وفي مجال   والصحیة واالجتماعیة واختلفت عنها في البحث في مجال

اسیة معا، بینما تناولت معظم الدراسات السابقة،  المشكالت االنفعالیة، والصحیة، واالجتماعیة،  والدر 
ة عن الدراسات السابقة، في تناول  راست فقط. واختلفت هذه الدمجالین من هذه المجاال مجال أو
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معظم الدراسات السابقة إحدى هذه الصفوف، مشكالت الصفوف الثالث األولى معا، بینما تناولت 
 أو صفوف غیرها.  

 

 : منهجیة الدراسة

طلبة الصفوف الثالث   اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي، حیث رصدت مشكالت
من المعلمین وأولیاء أمور الطلبة في مدیریة التربیة والتعلیم لمحافظة   ولى، وذلك من خالل عینةاأل

 عجلون. 
 

 اسة: الدر  مجتمع

تألف مجتمع الدراسة، من جمیع معلمي الصفوف الثالث األولى في مدیریة التربیة والتعلیم  
ث . حی 2016/ 2015لدراسي الدراسي الثاني للعام ا لمحافظة عجلون في األردن، وذلك في الفصل 

مور إناث). وأولیاء األ 277ذكور، و 51( ) معلًما ومعلمًة، موزعین كما یلي:328بلغ عددهم (
 ذكور).  139إناث،  216) ولي أمر، موزعین كما یلي: (355البالغ عددهم (

ربیة لبة) وفقا لمدیریة التطل توزیع أفراد مجتمع الدراسة (المعلمین، أولیاء أمور ا )1جدول (
 عجلونوالتعلیم 

 

 

 

 

     

 

 
 

 العدد  الجنس المتغیر
 51 ذكر معلم

 277 أنثى

 328 المجموع

 139 ذكر ولي أمر 

 216 أنثى

 355 المجموع
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 عینة الدراسة: 

) معلم، یمثلون  100) فردا، بواقع (200قام الباحثان باختیار عینة عشوائیة طبقیة، مؤلفة من (
) فرد من أولیاء 100) من اإلناث، و(84من الذكور و() 16. () من مجتمع الدراسة%30( ةنسب

) من 39) من اإلناث و(61ألمور، بواقع() من مجموع أولیاء ا%28األمور بنسبة مئویة قدرها (
  ) یبین توزیع عینة الدراسة وفق متغیراتها.2الذكور، والجدول (

 سب متغیرات حتوزیع أفراد عینة الدراسة  )2جدول(

 المتغیر الفئة /المستوى الجنس ددالع یة% النسبة المؤو 

 ذكر 16 16%
 الوظیفة المعلمون

 أنثى 84 84%

 المجموع 100 100%

 ذكر 39 39%
 الوظیفة أولیاء أمور الطلبة 

 أنثى 61 61%

 المجموع 100 100%

 أداة الدراسة: 

ء أداة الدراسة  تم بناراد العینة، و انات من أفبجمع البی لتحقیق أهداف الدراسة، قام الباحثان
قد تم وتمثلت باستبانة، وذلك استناًدا لمراجعة األدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة، و 

) محكمین، وتم األخذ  10التحقق من صدقها بعد عرضها على عدد من المختصین، بلغ عددهم (
ذ بمالحظات د األخ). وبع%75قین علیها عن (بشأن الفقرات التي یقل نسبة الموافبمالحظاتهم 

المحكمین الخاصة بتعدیل بعض الفقرات، وٕاضافة أو حذف بعضها اآلخر، فقد اشتملت الصورة 
: المشكالت المجال األول) فقرة، وزعت على أربعة مجاالت هي: 40ئیة لالستبانة، على (النها

فقرات.  )10ن (ت الصحیة، وتكونت ممشكال: الالمجال الثاني) فقرات، 10االنفعالیة، وتكونت من (
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: المشكالت المجال الرابع) فقرات. 10: المشكالت االجتماعیة، وتكونت من (المجال الثالث
 ) فقرة.40فقرات، وبذلك أصبحت األداة بصورتها النهائیة مكونة من () 10ة، وتكونت من (الدراسی

دام معادلة  استخطریقة االتساق الداخلي بكما تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطریقتین هما: 
) الستبانة مشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى من 0,87كرونباخ ألفا، وكانت قیمة الثبات (

نظر أولیاء أمور الطلبة والمعلمین في مدارس محافظة عجلون. ثم بطریقة االختبار وٕاعادة  وجهة
، وكانت قیمة وعانمر، بفارق زمني مدته أسب) ولي أ25) معلما، و (25ة بلغت (االختبار على عین
صدق ). وقد اعتبر الباحثان ما تحقق للمقیاس بصورته النهائیة من دالالت 0,91الثبات لالستبانة (

ولتفسیر تقدیرات أفراد عینة الدراسة على كل فقرة من فقرات  وثبات كافًیا ألغراض الدراسة الحالیة.
 ائي اآلتي:األداة، تم استخدام المعیاري اإلحص

 

 

 

 

 متغیرات الدراسة:  

الجنس: وله   -1 : اشتملت هذه الدراسة على ثالثة متغیرات مستقلة هي:ستقلةتغیرات المأوًال: الم
 ولي أمر). الوظیفة: ولها مستویان: (معلم، -2. فئتان (ذكر، أنثى)

مشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى  : وهي الدرجة المعبرة عن مستوىت التابعةغیراثانًیا: المت
المعلمین في مدارس محافظة عجلون. وفًقا للمجاالت الواردة  من وجهة نظر أولیاء األمور و 

 دراسة. في ال 
 

 :إجراءات التطبیق النهائي

كان یسبق عملیة  جراءات التطبیق النهائي، حیثبعد توافر جمیع الشروط الالزمة لتنفیذ إ
التوزیع لقاءات مع المعلمین وأولیاء األمور حسب أوقات فراغهم، ویوضح فیه طریقة تعبئة 
االستبانة، وأن المعلومات التي سیحصل علیها الباحثان ستعامل بسریة تامة. وهي ألغراض البحث 

 متدنیة 1.34ن قل مأ – 1.00من 

 متوسطة 2.67اقل من  – 1.34من 

 عالیة  3.00 – 2.67من 
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وتسلیمهم نسخة   االتصال المباشر بالمستجیبینفقط، ولجأ الباحثان إلى استخدام أسلوب  العلمي
 االستبانة، وبعد أسبوعین من توزیع األداة ، تم جمعها بالطریقة نفسها.

وبعد ذلك قام الباحثان بحصر العدد النهائي لالستبانات المرتجعة من العینة، بعد استبعاد 
) استبانة،  17نة المعلمین (تحلیل اإلحصائي، حیث لم تسترجع من استبااالستبانات غیر الصالحة لل

) استبانات كانت اإلجابة مشوهة. أما استبانة  6) استبانات، لعدم اكتمال االستجابة، و(8تم استبعاد(و 
) استبانة، لعدم اكتمال االستجابة،  11) استبانة، وتم استبعاد (22أولیاء األمور، فلم تسترجع منها (

اإلحصائي من   صبحت العینة الخاضعة للتحلیلاستبانات، كانت اإلجابة مشوهة. وبذلك أ  )9و(
) 58) استبانة، أما عینة أولیاء األمور الخاضعة للتحلیل اإلحصائي فأصبحت (69عینة المعلمین (

 .SPSSاستبانة، تم تحلیل البیانات عن طریق استخدام الحاسوب 
 

 عرض النتائج ومناقشتها:

األولــى  ا مشــكالت طلبـة الصـفوف الـثالثمـ  لمتعلقـة بالسـؤال األول والــذي یـنص علـى:النتـائج ا
   من وجهة نظر المعلمین؟

لإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد  
ف الثالث عینة الدراسة على كل مجال من مجاالت أداة الدراسة المتعلقة بمشكالت طلبة الصفو 

 ) یبین ذلك. 3والجدول (األولى من وجهة نظر المعلمین، 

بیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیر المعلمین لمشكالت طلبة الصفوف المتوسطات الحسا )3(لالجدو
 األولى مرتبة ترتیبا تنازلیا ثالثال

 المستوى االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي المجال الرقم
 متوسط 1.00 2.90 یة المشكالت  الدراس 4
 متوسط 0.66 2.83 لیةالمشكالت االنفعا 1

 متوسط 0.83 2.59 كالت االجتماعیةالمش 3

 متوسط 0.80 2.46 المشكالت الصحیة  2

 متوسط 0.69 2.69 الكلي  
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المشكالت الدراسیة جاءت في المرتبة األولى بمتوسط حسابي   ) أن3یتبین من الجدول (
لیة  االنفعا لثانیة المشكالتة ا) وبمستوى متوسط، تالها في المرتب1.00ي (ر )، وانحراف معیا2.90(

) وبمستوى متوسط، وتالهما في المرتبة الثالثة  0.66)، وانحراف معیاري (2.83بمتوسط حسابي (
) وبمستوى متوسط، 0.83) ، وانحراف معیاري (2.59المشكالت االجتماعیة بمتوسط حسابي (

 سط.) وبمستوى متو 0.80( ) ، وانحراف معیاري2.46ط حسابي (، بمتوسةوأخیرًا المشكالت الصحی

) على المرتبة األولى ربما ألن المعلمین المشكالت الدراسیةو الباحثان حصول مجال ( ویعز 
یركزون على المشكالت والمعیقات التي تعترض دراسة الطالب وتقدمه األكادیمي، خاصة في  

یعود والحساب. وربما  م الطالب وٕاكسابه مبادئ القراءة والكتابةیالصفوف األولیة التي تركز على تعل
همیة هذا المجال بالنسبة للطالب، وربما ألن ولي األمر یركز في متابعة ابنه لدى المعلم إلى أ

) المشكالت االنفعالیةوالمدرسة على المشكالت التي تعترض طریق تقدمه وتفوقه. أما وقوع مجال ( 
تأثیر  فعالیة لهان المشكالت االنبمستوى متوسط، فیعزو الباحثان ذلك ربما ألو في المرتبة الثانیة 

مباشر على تقدم الطالب في دراسته، فالطالب الذي ال یسیطر على انفعاالته، قد تكون سببا ومعیقا 
) في المشكالت االجتماعیةفي نجاحه بدراسته، ووقوعه في صراعات مع زمالئه. أما وقوع مجال (

یة، حیث تقل فیها رحلة العمر طلبة في هذه المللثالث، فیعزو الباحثان ذلك ربما لبراءة ااالمستوى 
المشكالت االجتماعیة، وٕان وجدت فهي ال تدوم طویال، لحاجة األطفال للتفاعل مع بعضهم 
البعض. وربما لتواجد معلم الصفوف الثالث األولى طیلة الیوم الدراسي بین طلبته مما یمنع وقوع 

ما ألن المشكالت جاالت، فرب) في آخر المحیةصالمشكالت الذه المشكالت. أما وقوع مجال (همثل 
الصحیة تعالج من قبل ولي أمر الطالب، ومن قبل طبیب المدرسة، ودور المعلم فیها قلیل، لذلك 

 (Taim, 2011)جاءت في آخر المشكالت. وتقد تشابهت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة تیم 
لمرشدات كانت لمعلمات واى من وجهة نظر اولأظهرت أن مشكالت طلبة الصفوف الثالث األ والتي

 متوسطة.

كما قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد عینة  
 الدراسة على كل فقرة من فقرات كل مجال من المجاالت األربع والتي تمثل مشكالت طلبة الصفوف 

 لك: یما یلي عرض لذ فالثالث األولى من وجهة نظر المعلمین، و 
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 ال المشكالت االنفعالیة:فقرات مج -أ

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المعلمین على فقرات مجال   )4الجدول (
 المشكالت االنفعالیة مرتبة ترتیبا تنازلیا

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 لمعیاريا

 المستوى

 توسطم 1.35 3.28 درسكثیر التشتت أثناء ال 9

1 
ك عندما یطلب منه المعلم اإلجابة عن  یرتب

 سؤال. 
3.16 1.23 

 متوسط

 متوسط 1.29 3.14 یتردد في انجاز المهمات خوفا من الخطأ.  7

3 
یتشبث بأقاربه عندما یرى أحدا منهم في 

 المدرسة 
3.12 1.32 

 متوسط

 وسطمت 1.22 3.09 مزاجه وفي تعامله مع زمالئهیتقلب في  6

 متوسط 1.32 2.72 ا یواجه مشكلة.ل متكرر عندمیبكي بشك 2

 متوسط 1.21 2.49 یمتنع عن اإلجابة مع معرفته بها. 4

 متوسط 1.22 2.48 كثیر الخجل في تعامله مع الطلبة.  10

 متوسط 1.19 2.42 یقضم أظافره بشكل متكرر. 5

 متوسط 1.12 2.42 االنسجام مع الطلبة.یشعر بعدم  8

أفراد عینة الدراسة على كل فقرة من  طات الحسابیة لتقدیرات ) أن المتوس4بین من الجدول (یت
) وبمستوى (متوسط) حیث 3.28) و (2.42المشكالت االنفعالیة تراوحت مابین ( فقرات مجال

)، وانحراف 3.28بمتوسط حسابي (ألولى ) (كثیر التشتت أثناء الدرس) في المرتبة ا9جاءت الفقرة (
في  (یشعر بعدم االنسجام مع الطلبة).  )8حین جاءت الفقرة (ى متوسط، في ) بمستو 1.35ري (معیا

 ) بمستوى متوسط.1.12)، وانحراف معیاري (2.42المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي (

مرتبة األولى، ربما لضعف  كثیر التشتت أثناء الدرس) في ال( )9ویعزو الباحثان وقوع الفقرة (
صائص هذه المرحلة، وربما لعدم إدراك المعلمین   تتناسب مع خة العرض التي القاألسلوب أو طری
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لخصائص ومیزات هذه المرحلة التي یدرسونها، وربما للروتین الممل الذي یتبعه المعلم في كل 
ا المعلمون في مقدمة  حصة صفیة، مما یجعل الطالب غیر منتبه إلى ما یقدم له، لذلك وضعه

) (یشعر بعدم االنسجام مع 8أما وقوع الفقرة ( تقدم الطلبة. التي تؤثر على ةالمشكالت االنفعالی
الطلبة) في آخر الفقرات ربما إلى الفروق الفردیة بین الطلبة، وربما إلى أسلوب التنشئة االجتماعیة 

یمیة واالقتصادیة والشخصیة، وربما لعدم  الذي تربى علیه الطالب. وربما الختالف المستویات التعل
 وف المدرسة. التكیف مع ظر  درة الطالب علىق

 فقرات مجال المشكالت الصحیة:  -ب

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المعلمین على فقرات مجال   )5الجدول (
 المشكالت الصحیة مرتبة ترتیبا تنازلیا

أفراد عینة الدراسة على كل فقرة من  ات ت الحسابیة لتقدیر ن المتوسطا) أ 5(یتبین من الجدول 
). وبمستوى تراوح بین (منخفض) 3.13) و (2.00المشكالت الصحیة تراوحت مابین ( فقرات مجال

الواجبات). في المرتبة  ب) (یظهر علیه التعب واإلرهاق أثناء القیام 13و(متوسط) حیث جاءت الفقرة (

 الفقرة  الرقم 
المتوسط  

 بي االحس 
االنحراف  
 المعیاري 

 المستوى 

13 
قیام لیه التعب واإلرهاق أثناء الیظهر ع

 بالواجبات.
 متوسط 1.40 3.13

20 
یالحظ علیه سمات التعب واإلرهاق عند انجاز 

 .المهمة
 سطمتو  1.42 2.94

 متوسط 1.42 2.78 یشكو من الم مستمر باألسنان. 17

 متوسط 1.28 2.49 ضعیف االهتمام بالنظافة الشخصیة. 14

 متوسط 1.35 2.49 رأس. یشكو من أوجاع مستمرة بال 18

 منخفض 1.31 2.25 یه ضعف بالشهیة. لد 16

 منخفض 1.34 2.25 ینام في أثناء الدرس. 19

 منخفض 1.24 2.19 شكالت في البصر.لدیه م 11

 منخفض 1.23 2.07 لدیه مشكالت في سمعه.  12

 منخفض 1.03 2.00 .تظهر علیه بعض األمراض الجلدیة  15
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)، بمستوى متوسط، في حین جاءت الفقرة 1.40وانحراف معیاري ( )، 3.13بي (ط حسابمتوساألولى 
)، وانحراف 2.00في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي ( تظهر علیه بعض األمراض الجلدیة).) (15(

 )، بمستوى منخفض.1.03معیاري (

في  واجبات) یام بالهر علیه التعب واإلرهاق أثناء القظ) (ی13( یعزو الباحثان وقوع الفقرةو 
بما إلى أن الطالب المریض أو المرهق ال یستطیع القیام بواجباته خیر قیام، وربما المرتبة األولى ر 

لكثرة الواجبات التي تعطى له فیظهر علیه اإلعیاء والتعب، أو لعله من وسائل التكنولوجیا الحدیثة  
 )15ا وقوع الفقرة (ائها. أمه في أدوربما لیستجر عطف اآلخرین لیساعدو  أو السهر أو غیر ذلك، 

(تظهر علیه بعض األمراض الجلدیة) في المرتبة األخیرة ربما إلى أن من تظهر علیه مثل هذه 
األمراض ال یحضر إلى المدرسة خوفا من عدوى الطلبة، وربما ألن تعلیمات اإلدارة وطبیب 

ء. لذلك جاءت ین األصحاشاره بمن انت ء الطلبة إلى المدرسة خوفاً المدرسة تمنع حضور مثل هؤال
 لفقرة آخر الفقرات.هذه ا

 فقرات مجال المشكالت االجتماعیة: -ج 

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المعلمین على فقرات مجال  )6الجدول ( 
 تنازلیاً  االجتماعیة مرتبة ترتیباً ت المشكال

 فقرةال الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 عیاريالم

 المستوى

 متوسط 1.33 3.54 ینزعج من مشاركة األطفال اآلخرین له بممتلكاته. 30

 متوسط 1.34 2.93 ؤون اآلخرین.یتدخل في ش 29

 متوسط 1.22 2.91 بأقرانه. یستهزئ 21

 متوسط 1.36 2.64 یضرب زمالئه ویؤذیهم. 26

 متوسط 1.40 2.59 خرین.یلفق تهم لألطفال اآل 28

 متوسط 1.13 2.45 المعلمین.دم االنسجام مع یظهر ع 22

 متوسط 1.34 2.41 یعتدي على ممتلكات األطفال اآلخرین ویتلفها. 25

 متوسط 1.24 2.41 الطلبة. یوجه ألفاظا بذیئة لزمالئه 27

 منخفض 1.10 2.01 یتجنب االختالط بزمالئه. 24
 منخفض 1.15 2.00 بة أثناء اللعب.ال یتفاعل مع الطل 23
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أفراد عینة الدراسة على كل فقرة من  الحسابیة لتقدیرات  ) أن المتوسطات6ل (من الجدو  یتبین
). وبمستوى تراوح بین  3.54) و (2.00المشكالت االجتماعیة تراوحت مابین ( فقرات مجال
طفال اآلخرین له  أل) (ینزعج من مشاركة ا30(متوسط). حیث جاءت الفقرة ( (منخفض) و

)، بمستوى متوسط، 1.33) وانحراف معیاري (3.54متوسط حسابي (بة األولى لمرتببممتلكاته). في ا
في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي ال یتفاعل مع الطلبة أثناء اللعب). ) (23في حین جاءت الفقرة (

 )، بمستوى منخفض.1.15)، وانحراف معیاري (2.00(

ي ین له بممتلكاته)، فال اآلخر ة األطفینزعج من مشارك) (30وقوع الفقرة (ویعزو الباحثان 
المرتبة األولى، ربما لحرصه على ممتلكاته خوفا من الضیاع، أو الكسر، أو السرقة، وربما هذا  
مدفوع من قبل األهالي الذین یشجعون أبناءهم على المحافظة على ممتلكاتهم، وتأنیبهم علیها إذا  

ة، فربما یعود إلى ) في المرتبة األخیر اء اللعبلبة أثن) (ال یتفاعل مع الط23وع الفقرة (فقدت. أما وق
انهماك الطالب في اللعب وتركیز انتباهه فقط لالحتفاظ باللعبة إلى أقصى ما یمكن، وربما ألنانیة 

 الطالب، وربما لوجود ما یشغله، لذلك تنخفض نسبة تفاعلهم فلدیهم ما هو أهم. 

 ل المشكالت الدراسیة: فقرات مجا -د

عیاریة الستجابات المعلمین على فقرات مجال  بیة واالنحرافات المات الحساالمتوسط )7الجدول (
 المشكالت الدراسیة مرتبة ترتیبا تنازلیا

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 المستوى

 متوسط 1.32 3.14 یتهرب من المذاكرة. 31

 وسطمت 1.47 2.99 یأخذ واجبات منزلیة.یدعي أنه لم  40

 متوسط 1.45 2.97 هستماع إلجابات زمالئعدم اال 36

 متوسط 1.34 2.96 یطلب تكرار السؤال ألكثر من مرة. 38

 متوسط 1.29 2.94 یشكو من كثرة الواجبات المنزلیة. 32

 متوسط 1.47 2.93 اختالق األعذار للخروج من الدرس. 37

 وسطمت 1.41 2.83 الفوضى أثناء الدرس.یحاول إحداث  39

 متوسط 1.36 2.81 لم.نتباه لتعلیمات المععدم اال 34

 متوسط 1.37 2.77 ال یهتم بكتبه وأدواته المدرسیة. 35

 متوسط 1.23 2.67 عدم االهتمام بتقدیم االمتحانات المدرسیة. 33
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عینة الدراسة على كل فقرة من  د أفرا) أن المتوسطات الحسابیة لتقدیرات 7یتبین من الجدول (
) وبمستوى متوسط، حیث جاءت 3.14) و (2.67ابین (كالت الدراسیة تراوحت مالمش فقرات مجال

)، وانحراف معیاري 3.14بمتوسط حسابي () (یتهرب من المذاكرة). في المرتبة األولى 31الفقرة (
 بتقدیم االمتحانات المدرسیة).  م(عدم االهتما )33) بمستوى متوسط، في حین جاءت الفقرة (1.32(

 ) بمستوى متوسط.1.23) وانحراف معیاري(2.67خیرة بمتوسط حسابي (ة األفي المرتب
) (یتهرب من المذاكرة). في المرتبة األولى، ربما یعود إلى كثرة 31ویعزو الباحثان وقوع الفقرة(

إلى صعوبة المواضیع المعطاة  الواجبات والدروس المطلوبة منه مما یدفعه إلى تركها، وربما یعود
طالب مراجعة الدروس في أوقات یكون الطالب فیها كثرة طلب ولي األمر من الا لللطالب، وربم

متعبا، أو تتعارض مع برنامج أو لعبة تلفزیونیة یحبها، وربما لعدم وجود من یساعده فیها مما یدفعه  
 لمدرسیة). في الهتمام بتقدیم االمتحانات اا) (عدم 33إلى التهرب من المذاكرة. وأما وقوع الفقرة (

احثان ذلك ربما إلى أن االمتحانات في هذه المرحلة متنوعة وال تخضع  مرتبة األخیرة، فیعزو البال
لبرنامج زمني محدد، وٕانما حسب وقت وجاهزیة الطالب والمعلم، وبأكثر من طریقة وأسلوب، وربما 

 ضع له العالمة هكذا. یالطمئنان الطالب على نجاحه، وأن المعلم 
طلبة الصفوف الثالث األولى من وجهة ما مشكالت لذي نص على: "وا  لسؤال الثانينتائج ا

 نظر أولیاء أمور الطلبة؟."  
لإلجابة عن هذا السؤال ُحسبت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أفراد 

الصفوف الثالث سة المتعلقة بمشكالت طلبة اعینة الدراسة على كل مجال من مجاالت أداة الدر 
 ) یبین ذلك. 8مور الطلبة، والجدول(ألولى من وجهة نظر أولیاء أا

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لتقدیرات أولیاء أمور الطالب لمشكالت   )8الجدول (
 طلبة الصفوف الثالث األولى  مرتبة ترتیبا تنازلیا

 المستوى االنحراف المعیاري الحسابي  طالمتوس المجال الرقم

 متوسط  0.87 2.77 شكالت االنفعالیة لم ا 1

 متوسط  0.86 2.55 المشكالت  الدراسیة 4

 متوسط  0.68 2.17 المشكالت االجتماعیة 3

 متوسط  0.68 2.05 المشكالت الصحیة 2

 متوسط  0.62 2.38 الكلي  
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توسط حسابي ءت في المرتبة األولى بماالمشكالت االنفعالیة ج ) أن 8یتبین من الجدول (
ستوى متوسط، تالها في المرتبة الثانیة المشكالت الدراسیة ) وبم0.87( )، وانحراف معیاري2.77(

) وبمستوى متوسط، وفي المرتبة الثالثة 0.86( )، وانحراف معیاري2.55بمتوسط حسابي (
یرًا ) وبمستوى متوسط، وأخ0.68( )، وانحراف معیاري2.17المشكالت االجتماعیة بمتوسط حسابي (

 ) وبمستوى متوسط.0.68وانحراف معیاري ()، 2.05لصحیة، بمتوسط حسابي (االمشكالت 

یعزو الباحثان وقوع مجال المشكالت االنفعالیة في المرتبة األولى: ربما ألن أولیاء األمور  
مه  یا سیحسن التصرف مع معلل، فالطالب عندما یكون متزنا انفعااً یهمهم أن یكون االبن متزن انفعالی

لحلها. أما وقوع  للمشكالت التي تواجهه، ویبذل جهداً  ئه، ویكون واعیا لدروسه ومتفهماومدیره وزمال
مجال المشكالت الصحیة في المرتبة األخیرة من بین المجاالت، فربما یعود إلى أن المشكالت 

یتم إرساله  اني من مشكالت صحیة ال عالصحیة محلولة بعنایة أولیاء أمور الطلبة، فالطفل الذي ی
المستوى الصحي المرموق الذي یقدمه األردن إلى الطفولة،  المدرسة، وربما یعود السبب إلى  إلى

حیث العالج المجاني لمن هم دون السادسة من العمر، وربما لوجود طبیب یقوم بالكشف الطبي 
 المستمر على الطلبة في المدارس. 

یرات أفراد عینة الدراسة على  دت المعیاریة لتقالحسابیة واالنحرافا تكما تم حساب المتوسطا
فقرة من فقرات كل مجال من المجاالت األربع، التي تمثل مشكالت طلبة الصفوف الثالث كل 

 األولى من وجهة نظر أولیاء أمور الطالب، وفیما یلي عرض لذلك:

 فقرات مجال المشكالت االنفعالیة: -أ

جابات أولیاء أمور الطالب على ستات المعیاریة الت الحسابیة واالنحراف المتوسطا )9الجدول (
 رات مجال المشكالت االنفعالیة مرتبة ترتیبا تنازلیافق

 الفقرة  لرقم ا
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

 المستوى 

 متوسط 1.40 3.31 أشقائه  یطلب المساعدة بشكل متكرر من والدیه أو 7

 وسطمت  1.45 3.28 ل منه اإلجابة عن سؤا بیرتبك عندما یطل 1

 متوسط 1.41 3.28 كثیر التشتت أثناء تدریسه 9

 متوسط 1.49 2.98 یبكي بشكل متكرر عندما یواجه مشكلة  2
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 الفقرة  لرقم ا
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

 المستوى 

 متوسط 1.40 2.97 یتردد في انجاز المهمات خوفا من الخطأ.  8

 متوسط 1.45 2.72 یمتنع عن اإلجابة مع معرفته بها. 5

3 
في  ما یرى أحد منهمیه أو أقاربه عندوالدیتشبث ب 

 .مدرسةال
 متوسط 1.37 2.50

 منخفض 1.44 2.33 الخجل في تعامله مع الطلبة. كثیر 10

4 
یختلق األعذار بشكل متكرر لكي یغیب عن 

 المدرسة.
2.28 1.36 

 منخفض

 منخفض 1.25 2.10 یقضم أظافره بشكل متكرر. 6

من   ى كل فقرةلدراسة علأفراد عینة اات حسابیة لتقدیر ت ال) أن المتوسطا9یتبین من الجدول (
)، بمستوى تراوح بین (منخفض)  3.31) و(2.10ت االنفعالیة تراوحت مابین (المشكال فقرات مجال

) (یطلب المساعدة بشكل متكرر من والدیه أو أشقائه) في المرتبة 7و(متوسط) حیث جاءت الفقرة (
اءت الفقرة في حین ج  ) بمستوى متوسط،1.40ف معیاري(نحرا)، وا3.31بمتوسط حسابي (األولى 

)، وانحراف 2.10في المرتبة األخیرة، بمتوسط حسابي (ل متكرر). یقضم أظافره بشك) (6(
 )، بمستوى منخفض.1.25معیاري(

(یطلب المساعدة بشكل متكرر من والدیه أو أشقائه) في   )7ویعزو الباحثان وقوع الفقرة (
ا  لى والدیة وأشقائه في مساعدته إذزال یعتمد عبما أن الطفل ماوى متوسط، ر بمستالمرتبة األولى و 

واجهته معضلة، وربما لصغر سنه، فهو مازال دون التاسعة من العمر، وربما ألنه اعتاد منذ الصغر 
على مساعدة أهله له، وربما یعود إلى عدم تعوید الطفل على مواجهة مشكالته بنفسه، وربما 

ة م أظافره بشكل متكرر)، في المرتبیقض() 6رة (. أما وقوع الفقبعض الصعوبةعلى الحتوائها 
األخیرة، وبمستوى منخفض. ربما یعود إلى الجو النفسي المریح والمتوفر في المدرسة والذي یحول  
دون ظهور مثل هذا السلوك االنفعالي، وربما یعود إلى عنایة الوالدین النفسیة بأطفالهم، وٕادراكهم 

 المحببة له والمفیدة. طالب طیلة یومه الدراسي باألشیاءالنشغال ال وربما سي للطفل.النمو النف همیةبأ
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 فقرات مجال المشكالت الصحیة:  -ب

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أولیاء أمور الطالب على  )10الجدول (
 فقرات مجال المشكالت الصحیة مرتبة ترتیبا تنازلیا

 الفقرة رقم ال
لمتوسط ا

 الحسابي

االنحراف 
 لمعیاريا

 المستوى

14 
لتعب واإلرهاق أثناء القیام  یظهر علیه ا

 بالواجبات.
2.95 1.46 

 متوسط

 متوسط 1.45 2.76 لدیه ضعف بالشهیة.  15

 متوسط 1.46 2.67 یشكو من الم مستمر باألسنان. 16

19 
یالحظ علیه سمات التعب واإلرهاق عند  

 همة.المانجاز 
2.66 1.32 

 متوسط

18 
ء تدریسه أو حل الواجبات ام في أثناین

 .البیتیة
2.38 1.34 

 متوسط

 منخفض 1.18 1.97 یشكو من أوجاع مستمرة بالرأس. 17
 منخفض 0.94 1.40 لدیه تبول الإرادي.  11
 منخفض 0.80 1.33 لدیه مشكالت في البصر.  12
 خفضمن 0.71 1.26 لدیه مشكالت في سمعه. 13
 منخفض 0.38 1.17 القلب. أمراض مزمنة في یشكو من 20

أفراد عینة الدراسة على كل فقرة من ) أن المتوسطات الحسابیة لتقدیرات 10(یتبین من الجدول 
) بمستوى تراوح بین (منخفض)  2.95) و (1.17المشكالت الصحیة تراوحت مابین ( فقرات مجال

الواجبات). في ناء القیام بتعب واإلرهاق أثهر علیه ال) (یظ14و(متوسط) حیث جاءت الفقرة رقم (
) بمستوى متوسط، في حین جاءت 1.46)، وانحراف معیاري(2.95توسط حسابي (بمالمرتبة األولى 

)، 1.17في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي (یشكو من أمراض مزمنة في القلب). ) (20الفقرة رقم (
 .منخفض) بمستوى 0.38وانحراف معیاري (
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ء القیام بالواجبات).  (یظهر علیه التعب واإلرهاق أثنا )14وع الفقرة (الباحثان سبب وقویعزو 
ربما إلى كثرة الواجبات الملقاة على عاتقه، وربما لسوء توزیع أوقات الدراسة وحل الواجبات بحیث 

بعد أ بالحل ث یبدتتعارض مع رغبات الطالب، وربما إلى رغبة الوالدین في سرعة حل الواجبات بحی
لصعوبة هذه الواجبات فیظهر ذلك أو بعد تناول وجبة طعامه. وربما لمدرسة مباشرة العودة من ا

 كوسیلة من وسائل الدفاع األولیة. 

) (یشكو من أمراض مزمنة في القلب) في المرتبة األخیرة، بمتوسط 20أما وقوع الفقرة رقم (
ة  نسبة هؤالء الطلب، ربما النخفاض منخفض مستوى) وب0.38)، وانحراف معیاري (1.17حسابي (

إلى المدارس الخاصة (ذوي االحتیاجات الخاصة)، وربما إلى في المدارس الحكومیة، وتوجههم 
 العنایة المقدمة من المعلمین والتالمیذ واإلدارة لمثل هؤالء الطلبة وخوفهم على صحتهم.

 فقرات مجال المشكالت االجتماعیة: -ج 

نحرافات المعیاریة الستجابات أولیاء األمور على فقرات ت الحسابیة واالالمتوسطا )11الجدول ( 
 مجال المشكالت االجتماعیة مرتبة ترتیبا تنازلیا

 الفقرة  الرقم 
متوسط  ال

 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

 وى المست

 متوسط 1.49 3.05 اآلخرین له بممتلكاته.ینزعج من مشاركة األطفال  30

 سطمتو  1.38 2.98 .م بصوت هادئال یتكل 28

 متوسط 1.31 2.47 یتدخل في شؤون اآلخرین. 29

 منخفض 1.14 2.07 یضرب زمالئه أو إخوته ویؤذیهم. 25
 منخفض 1.28 2.03 سجام مع أشقائه أو ممن حوله.یظهر عدم االن  21
 منخفض 1.24 1.93 أثناء اللعب.ال یتفاعل مع الطلبة  22

24 
 األطفال اآلخرینت إخوته أو یعتدي على ممتلكا

 ویتلفها.
 منخفض 1.20 1.93

 منخفض 1.13 1.88 یتجنب االختالط بزمالئه. 23
 فضمنخ 1.07 1.74 یلفق تهم لألطفال اآلخرین. 27
 منخفض 0.88 1.57 بة أو إخوته.یوجه ألفاظا بذیئة لزمالئه الطل 26
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كل فقرة من نة الدراسة على اد عیأفر ات ) أن المتوسطات الحسابیة لتقدیر 11یتبین من الجدول (
) بمستوى تراوح بین (منخفض)  3.05) و (1.57مابین ( المشكالت االجتماعیة تراوحت مجالفقرات 

) (ینزعج من مشاركة األطفال اآلخرین له بممتلكاته). في 30و(متوسط). حیث جاءت الفقرة (
جاءت متوسط، في حین  مستوىب) 1.49( )، وانحراف معیاري3.05بمتوسط حسابي (المرتبة األولى 

في المرتبة األخیرة بمتوسط حسابي  بة أو إخوته). یوجه ألفاظا بذیئة لزمالئه الطل( )26الفقرة (
 ) بمستوى منخفض.0.88)، وانحراف معیاري (1.57(

(ینزعج من مشاركة األطفال اآلخرین له بممتلكاته). )30ویعزو الباحثان سبب وقوع الفقرة (
التلف، وربما إلى عدم تخلص  لكاته من الضیاع أوب وحرصه على ممتطاللخوف اربما إلى 

ب من مرحلة الذاتیة، وربما تنفیذا لتعلیمات الوالدین وخوفا من عقوبتهم، وربما لقناعة الطالب الطال
بأن األطفال اآلخرین لن یحافظوا على ألعابه فتكسر أو تتلف. بینما یعزو الباحثان سبب وقوع الفقرة 

توى منخفض ربما إلى  إخوته). في المرتبة األخیرة، وبمسلزمالئه الطلبة أو ه ألفاظا بذیئة یوج() 26(
التربیة الخلقیة والتنشئة االجتماعیة المتمیزة التي تعرض لها الطالب سواء في البیت أو المدرسة، 

ص في نق بع بسبوربما إلى مستوى الوعي عند الطلبة وتوفر حاجاته، فغالبیة مشكالت الطلبة تق
 المساء إلیه أو من المعلم. خوفا من العقوبة سواء من الطالب   لب األساسیة، وربماحاجات الطا

 فقرات مجال المشكالت الدراسیة:  -د

المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات أولیاء األمور على فقرات   )12الجدول (
 زلیامجال المشكالت الدراسیة مرتبة ترتیبا تنا

 الفقرة  م لرقا
ط  المتوس

 الحسابي 

  االنحراف
 المعیاري 

 المستوى 

 متوسط 1.46 3.05 رة الواجبات المنزلیة.یشكو من كث  32

 متوسط 1.36 2.86 مدة تركیزه أثناء الدراسة قلیلة.  38

 متوسط 1.44 2.78 اختالق األعذار للخروج من البیت. 37

 متوسط 1.49 2.76 یتهرب من المذاكرة. 31

 توسطم 1.34 2.59 الدیه.ستماع لنصائح و اال معد 36

 متوسط 1.43 2.57 ء تدریسه.یحاول إحداث الفوضى أثنا 39

 متوسط 1.26 2.53 ال یسترجع المعلومات بسرعة.  35
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 الفقرة  م لرقا
ط  المتوس

 الحسابي 

  االنحراف
 المعیاري 

 المستوى 

 منخفض 1.23 2.22 ال یهتم بكتبه وأدواته المدرسیة. 34
 ضمنخف 1.28 2.21 یطلب من إخوته حل الواجبات المدرسیة له.  33

40 
وطة أو  م لألهل بطریقة مغلل تعلیمات المعلینق

 ال یوصلها.
 ضمنخف 1.12 1.90

أفراد عینة الدراسة على كل فقرة من ) أن المتوسطات الحسابیة لتقدیرات 12یتبین من الجدول (
) بمستوى تراوح بین (منخفض)  3.05) و (1.90المشكالت االجتماعیة تراوحت مابین ( فقرات مجال
ولى واجبات المنزلیة). في المرتبة األ) (یشكو من كثرة ال32ءت الفقرة رقم (اجحیث  و(متوسط)

) بمستوى متوسط، في حین جاءت الفقرة رقم 1.46( )، وانحراف معیاري3.05بمتوسط حسابي (
في المرتبة األخیرة بمتوسط  ینقل تعلیمات المعلم لألهل بطریقة مغلوطة أو ال یوصلها).) (40(

 ) بمستوى منخفض.1.12اف معیاري (ر نح، وا)1.90حسابي (

(یشكو من كثرة الواجبات المنزلیة). في المرتبة األولى   ) 32زو الباحثان سبب وقوع الفقرة (ویع
ربما إلى كثرة المواد التي یدرسها الطالب في هذه الصفوف ووجود مواد إضافیة بمستوى متوسط، 

 یومیا منه، مما یضطره  اجبات المطلوبةو لمن اأخرى خاصة في المدارس غیر الحكومیة، مما یزید 
قل من زمالئه، وربما لكثرة األسئلة المطلوب حلها في كل واجب، للجوء إلى والدیه أو إخوته أو الن 

وربما ألنها تحد من الوقت الالزم للعب ومشاهدة البرامج المحببة له على وسائل التواصل  
 ل بطریقة مغلوطة أو الات المعلم لألهمیتعل ینقل( )40االجتماعي. أما سبب وقوع الفقرة (

ستوى منخفض. ربما إلى الضوضاء التي تحدث نهایة الحصة فلم  یوصلها). في المرتبة األخیرة، وبم
یستمع إلیها بشكل جید، وربما للتهرب منها، وربما إلى النسیان، أو الخوف أو ربما ألنه تم تدوینها 

 م. لكل من الطالب والمعل وقع االلكترونيمللى اوربما لتوفرها ع على كراس الواجبات.

هل یوجد اختالف بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة  لى: نتائج السؤال الثالث والذي نص ع
(المعلمین) و(أولیاء األمور الطالب) حول مشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى عند مستوى  

 ؟ )  α=0.05الداللة اإلحصائیة (
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فات المعیاریة واختبار توسطات الحسابیة واالنحرااستخدام المم ت :اللإلجابة عن هذا السؤ  
ت أفراد عینة الدراسة (المعلمین، وأولیاء أمور الطالب) على كل مجال من مجاالت أداة  (ت) لتقدیرا

 ) یبین ذلك. 13الدراسة المتعلقة بمشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى، والجدول(

عینة الدراسة   الختالف) في تقدیرات أفرادة الفرق (اللدال) نتائج اختبار (ت )13الجدول (
ت طلبة الصفوف الثالث األولى عن تقدیرات أفراد عینة الدراسة (أولیاء (المعلمین) حول مشكال

 األمور الطالب)

 العدد  المستجیب  المجال 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

 ت 
درجات  
 الحریة 

الداللة  
 اإلحصائیة 

المشكالت  
 لیةعاالنفا

 0.673 125 0.42 0.66 2.83 69 معلم

أولیاء 
 أمور

58 2.77 0.87    

المشكالت  
 الصحیة 

 0.003 125 3.05* 0.80 2.46 69 معلم

أولیاء 
 أمور

58 2.05 0.68    

المشكالت  
 االجتماعیة

 0.002 125 3.11* 0.83 2.59 69 معلم

أولیاء 
 أمور

58 2.17 0.68    

المشكالت  
 ة ی الدراس

 0.036 125 2.11* 1.00 2.90 69 لممع

یاء أول
 أمور

58 2.55 0.86    

 الكلي

 0.009 125 2.66* 0.69 2.69 69 علمم

أولیاء 
 أمور

58 2.38 0.62    

 )  α=  0.05عند مستوى الداللة اإلحصائیة ( دال إحصائیاً  *
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ائیة ـــــــــاإلحص ةــــــــــــــلداللعند مستوى ااـــــــ) وجود اختالف دال إحصائی13یتبین من الجدول (
)0.05  =α( أولیاء بین تقدیرات أفراد عینة ا) لدراسة (المعلمین) وبین تقدیرات أفراد عینة الدراسة

األمور الطالب) حول مشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى ككل، حیث كانت قیمة الداللة  
ن  لحسابیین یتبیومن المتوسطین ا)،  α=  0.05( مستوى الداللة اإلحصائیةاإلحصائیة لها أقل من 

 تقدیرات المعلمین. أن االختالف الدال إحصائیا لصالح

عند مستوى الداللة اإلحصائیة  ) وجود اختالف دال إحصائیا13یتبین من الجدول ( كما
)0.05=α(  أو) لیاء بین تقدیرات أفراد عینة الدراسة (المعلمین) وبین تقدیرات أفراد عینة الدراسة

یة، والدراسیة)، الثالث األولى (الصحیة، واالجتماع فكالت طلبة الصفو مور الطالب) حول مشاأل
ومن  )، α=  0.05مستوى الداللة اإلحصائیة (حیث كانت قیم الداللة اإلحصائیة لها أقل من 

 المتوسطات الحسابیة یتبین أن االختالف الدال إحصائیا لصالح تقدیرات المعلمین.

طلبة  العلمیة والتعلیمیة والعملیة مع التهم مین ونتیجة لخبر ذلك إلى أن المعلن باحثاویعزو ال
الصحیة، أو االجتماعیة، أو الدراسیة. أو ربما فهم أكثر قدرة على معرفة مشكالت الطلبة سواء 

اسة  نتیجة وجود المعلم بین الطلبة طیلة الیوم الدراسي، وقد اختلفت نتائج هذه الدراسة مع نتائج در 
الدراسة على فرق دال إحصائیا بین تقدیرات عینة جود لتي أشارت إلى و وا (Taim, 2011) یمت

 .مجال المشكالت االنفعالیة فقط
 

 نتائج الدراسة:

 مشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى من وجهة نظر المعلمین كانت متوسطة.أن مستوى  -1

الب كانـت أولیاء أمور الطر هة نظمشكالت طلبة الصفوف الثالث األولى من وجأن مستوى  -2
 .متوسطة

بـین تقـدیرات أفـراد  ) α=  0.05اللـة اإلحصـائیة (عند مسـتوى الدد اختالف دال إحصـائیاوجو  -3
عینـــة الدراســـة (المعلمـــین) وبـــین تقـــدیرات أفـــراد عینـــة الدراســـة (أولیـــاء األمـــور الطـــالب) حـــول 

دیرات لصـالح تقـ  اسـیة)،در ، والالصـحیة، واالجتماعیـة(مشكالت طلبة الصفوف الـثالث األولـى 
 المعلمین.
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 صیات والمقترحات:التو 

المشــكالت التــي یعــاني منهــا طلبــة الصــفوف الــثالث األولــى ســواء المشــكالت زیــادة االهتمــام ب -1
االنفعالیــة أم الصــحیة أم االجتماعیــة أم الدراســیة، وذلــك بمزیــد مــن البحــث والدراســة واالهتمــام، 

 ووضع الحلول الناجعة لذلك.

ث التـــي یعـــاني منهـــا طلبـــة الصـــفوف الـــثال شـــكالتمـــور الطلبـــة بالمعلمـــین وأولیـــاء ألمعریـــف ات -2
األولـــى، كالمشـــكالت الدراســـیة واالنفعالیـــة واالجتماعیـــة، مـــن خـــالل مجـــالس اآلبـــاء والمعلمـــین، 
وعقــــد الــــورش التدریبیــــة، أو مــــن خــــالل النشــــرات التثقیفیــــة، واســــتغالل كافــــة وســــائل التواصــــل 

 االجتماعي.

لمنزلیـة، علـى الكـم، واعتمـاد سـجل الواجبـات ا ولیس لیة على النوعیةالواجبات المنز  فيتركیز ال -3
 3-2ومتابعة المعلم لما یدون في هذا السجل،على أن ال یزید عدد األسئلة في كل واجب عـن 

 أسئلة فقط.

ت إجراء المزیـد مـن الدراسـات حـول مشـكالت طلبـة الصـفوف األولـى فـي األردن، ولكـن بمتغیـرا -4
ا لهـا مـن مستقبل الطالب التعلیمي، وكذلك لمـ  ى علىوف من أهمیة كبر ، لما لهذه الصففةمختل

 أهمیة عند أولیاء األمور.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) حلولها(مشكالتها،  األولى في مدارس عجلون ةالثالث الصفوف 
 ةعمر عبدالرحیم ربابع ،محمد حسن حمادات                                                         

 

 
 

120 

Reference: 
 
Abd Al Mu'ti, H. (2003). Childhood Psycho- Disorders in Childhood and A 

Dolesence Reasons, Diagnosis and Treatment. Cairo: Alam Al 
Kitab. 

Adas, A. & Toug, A. (1994). Introduction to Psychology. New York: John 
Waily. 

Al Abdallat, T. (2001). Basic Stage Class Problems from the Perspective of 
Mothers: A field Study on First Class Mothers in Amman Second 
Directorate 2000-2001. Un Published Thesis. University of Jordan – 
Amman. 

Al Daydab, S. (2012). The Effect of Teaching Using Electronic Games in 
Developing Problem – Solving Skill for the tgird Class Students in 
Saudi Arabia Un published M.A. Thesis. Al Emam University: 
Riyadh. 

Al Deeb, A. (1995). Problem Psychology for the Lower and Upper Basic 
stages and its relation with  Achievements. Psychology Magazine 
q(36). 

Al Hindawi, A. Zughoul, E. (2002). Psychology. Dar Haneen for 
Publication: Amman. 

Al Zubi, A. (2001). Growth Psychology, Childhood and Adolesence, 
Theoretical Basics for Problems and Treatment Methods. Amman: 
National Library Directorate. 

Alawneh, S. (1994). Psychology of Human and Childhood Growth. 
Amman: Dar Al Furqan. 

Ali, S., Reem, S., Al Rusafi, & Al Hilala'at, (2016). The Degree og 
Including the Nutritional and Health Concepts in Vocational 
Education Text books in the First Three Basic Classes in Jordan. 
Magalat Dirasat Educational Science vl. 43, (3), 1213-1228. 

Bani Ahmad, A. &, Farah, A. (2007). Emotional Abuse for the lower Basic 
Stage as Perceived by the Classroom Teacher, the Principal and the 
School Supervisor: A Comparative Study. Jordanian Magazine in 
Educational Science, Yarmouk, vl. (3), n.(4), January.409-434. 



 . م2020، األول العدد  والثالثون، الخامس المجلد ، ةاعیاإلنسانیة واالجتم لعلومسلسلة ا ، تمؤتة للبحوث والدراسا
 

 
 

121 

Brophy, J. &  Rohrkemeit, M. (1981). The Influence of problem Owner ship 
on teacher perception of and Strategies for Coping with problem 
student. Journal of Educational psychology, 73(3), 295 – 311.C.V. 
Mosby Company. Saint Louis. 

 Dweidar, A. (2004). Adolesence Psycho-Analysis. Beirut: Dar Al Fikr. 
Fouda, A. (2008). Problems of Class room Teachers in Public Schools in 

Gaza Governorate and Ways of Treatment. Un published Thesis. 
Eslamic University Gaza. 

Goodman, F. (2009). School Discipline in Moral Disarray. Journa*9+l of 
Moral Education. 35(2). PP, 213 – 230. 

Hawamdeh, M. & Swalheh, M. (2005). Social Raising Psychology, Theory 
and Practice University Student Library: Irbid. 

http; //www.cde.Ca.gov/be/st/ss/docnments/health stand mar 08. Pdf.   
Labeeb, Ferdous (2008). Health Education, Dar Al Ferdous for Pubication: 

Egypt. 
Mahmoud, E. (2010). The Effect of Teaching of Multi-methods in 

developing Communication Skills in Arabic Course in the Seconnd 
Basic Class in Jordan. Un published Thesis. Yarmouk University: 
Jordan. 

Mahmoud, Y. (2014). Difficulties Facing the First Three Basic Classes in 
the Basic Stage in Jerash Governorate. Jerash for Research. Vl. (15), 
no. (2), pp, 229-239. 

Majeed, S. (2008). Children Pscycho- Problems and Supervised Methods 
for Treatment, Amman: Dar Al Safa, for Publications. 

Melhem, S. (2007). Psycho-Problems for Children. V (1).  Dar al Fiker: 
Amman. 

Onyango, W. , Agaard. H. & Jensen, B (2004). Changing Concept of  
Health and Illness among children of primary school Age in Western 
Kenya. Health education Research.  19,(3), PP, 326 – 339. 

Shever Charles, Suleiman, Haward (2001). Childrent and Adolescent 
Problems and Assistant Methods. Translated by Naseemh Al 
Dawood and Nazih Hamdi. Publication of University of Jordan. 
Amman: Jordan. 



 ) حلولها(مشكالتها،  األولى في مدارس عجلون ةالثالث الصفوف 
 ةعمر عبدالرحیم ربابع ،محمد حسن حمادات                                                         

 

 
 

122 

Spencier, R. Wilson, W. (2003). Impact of exposure to Community 
Violence and Psychological Ymptaos on College performance 
among student of color adolescence, 38(150).  

Taim, A. (2011). Lower Basic Stage Problems From the Perspective of 
Teachers and Supervisors in Education Directorate and Special 
Learning in Amman Governorate. Un published M.A. 
Thesis,University of Jordan: Amman. 

Vinnich, I. (1992). Moderator of Stressful life aren’t and behavior problems 
(third grade). Dissertation Abstracts International 53-07. P.3799.  

Walker, L. & Henning, K. (2010). Parenting Style and the Development of 
Moral Reasoning. Journal of Education. 28(3), 359 – 374. 



 .م 2020، األول العدد ، والثالثون الخامس المجلد ، سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، مؤتة للبحوث والدراسات

 123 

 األردنیة المساهمة العامة الصناعیة في الشركات  النقدیةمحددات توزیع األرباح 
 

 *موسى فالح المناصیر
 

 ملخص

المساهمة   أعدت هذه الدراسة بهدف التعرف على محددات توزیع األرباح النقدیة في الشركات الصناعیة
وقیم السالسل الزمنیة للشركات   مقطعیة،لاتجمع بین القیم وبیانات  "،Tobitاستخدم نموذج "ب  العامة األردنیة،

. وقد تم فحص عدد 2014إلى عام  2010الصناعیة المدرجة في سوق عمان المالي خالل الفترة من عام 
من المتغیرات المستقلة التي تم استخراجها من التقاریر المالیة للشركات الصناعیة المساهمة، باإلضافة إلى 

الشركات وواقع عملها؛ مثل متغیر الشركات ذات المشاركة الحكومیة،  بعض المتغیرات على أساس طبیعة
حیث تم دراسة هذه المتغیرات الستكشاف عالقتها بالمتغیر التابع، وهو ریع  والشركات ذات الملكیة الداخلیة؛

 والمستخدم كمقیاس لتوزیعات األرباح النقدیة.  السهم؛

حصائیة الجمالي األصول، وقیمة األرباح بالنسبة إلى إ أظهرت نتائج الدراسة وجود أثر موجب ذي داللة
السهم الواحد على ریع السهم. العالقة اإلیجابیة بین حجم الشركة وتوزیع األرباح یدل على أن قدرة الشركات  
الكبیرة على دخول أسواق راس المال، والحصول على التمویل أكبر من الشركات الصغیرة، أما  العالقة  

ربحیة الشركة وتوزیعات األرباح النقدیة فإنها تتطابق مع نتائج معظم الدراسات، كما تتفق مع  اإلیجابیة بین
 .عصفور بالید التفسیر النظري المعتمد على نظریة

حصائیة لكل من عدد حاملي األسهم، ونسبة حملة األسهم إذا داللة  سلبیاً  اً بالمقابل وجدت الدراسة تاثیر  
أظهرت   خیراً أساهمة الحكومیة على ریع السهم، وهذا یدعم نظریة الوكالة. و ملاالداخلیین،  والشركات ذات 

حصائیة لكل من عمر الشركة، الرافعة المالیة، نسبة سعر السوق إلى إالنتائج عدم وجود تاثیر ذي داللة 
 توزیعات األرباح النقدیة.على  معدل دوران األسهم القیمة الدفتریة، و 

 رباح، الشركات الصناعیة، األردناأل: توزیعات الدالةالكلمات 
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Determinants of Cash Corporate Dividends for Jordanian Industrial 
Companies 

 
Mousa Falah Almanaseer 

 
Abstract 

This study examines the determinants of the cash dividends in industrial 
corporations in Jordan, using “Tobit” estimation model and cross sectional 
and time series data for Jordanian industrial companies listed in Amman 
Stock Exchange for the period 2010 – 2014. A number of independent 
variables have been used  which have been mostly extracted from the 
financial reports of the corporations, in addition to some other variables 
which have been chosen on the ownership structure of the firms, such as  
government and  internal ownership. These variables were studied to 
explore their impact on the dividend yield ratio, as a measure of cash 
dividend.  

The results revealed positive impact for total assets and earning per 
share on the dividend yield ratio. The positive relation between the size of 
the corporation and the dividend yield ratio indicates that the ability of large 
companies to enter the capital markets and obtain financing is more than the 
ability of small companies. Similarly, the positive relationship between the 
profitability of the company and the dividend yield ratio is consistent with 
the results of most studies and supported the bird in hand theory. 

On the other hand, the study found negative relationship between the 
Dividend yield ratio and the number of shareholders, government and 
internal ownership, which supports the agency theory. Finally, the results 
revealed that the following variables: age, financial leverage, market to 
book value and total shares turnover rate have insignificant impact on 
dividend yield ratio. 

Keywords: Corporate Dividends, Industrial Companies, Jordan 
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   :مقدمةال 

في   عاً ـــــــــواس هتماماً ا زال تلقىــــــــت التي الالجدلیة  اتعو اح من الموضــــــــاألرب اتموضوع توزیع
 احــــــــــالمتعلقة بموضوع توزیعات األربالمتناقضة لنظریات ولعل ذلك مرده ا علم التمویل الحدیث،

 شركة الاح على قیمة ـــتأثیر توزیع األربتعلق بفیما یلم تصب مستخلصاتها على نتیجة واحدة؛ التي 
(Al-Malkawi, 2007)،  الدراسات األجنبیة والعربیة التي ال تزال  یؤكده وجود العدید من وهذا ما
 تبحث في هذا الموضوع. 

والسیاسة  ،ستثماربهدف اال احتجازهاسیاسة توزیع األرباح تتألف من قراري دفع األرباح أو أن 
وفر فرص استثماریة ذات مردود مجدي، وتوزیع توائم بین احتجاز األرباح في حال ت المثلى هي التي

عر ـــــــــــــــــسیجابا على إر مثل هذه الفرص؛ مما ینعكس ـــــــــــال عدم توفـــــــــــــــــاح في حـــــــــــــــــــهذه األرب
ل التي تحدد هذه ـــــــــــــــــبعرض العوامحدیثة لات اـــــــــــــــــــالدراس تمتهاوقد ة، ركــــــــــــــــــشالهم ــــــــــــــس

ول  ــــــــــــــرغبة المستثمرین في الحصو  ،لـــــــــــــمصادر الدخ، و ستثماریةالفرص اال المثلى ك یاسةـــــــــــــــالس
ركة،  ــــــــــــــــیة، والرافعة المالیة، وحجم الشـــــــــــل الملكــــــــــــــــوهیك ،يـــــــــــي أو مستقبلــــــل حالـــــــــــــــعلى دخ

 .(Yusniliyana & Suhaiza, 2016) (EL Essa et al., 2012) اــــــــــــــوغیره

حاجة متخذ قرار توزیع األرباح في الشركات المساهمة العامة  في  :تكمن مشكلة الدراسة
لیها عند اتخاذه قرار التوزیع، فنظریات وسیاسات التي یستند إل والمحددات ى معرفه العوامإلاألردنیة 

عمان  رتباطها بسوق  وتنبع أهمیة هذه الدراسة من ا توزیع األرباح ال تفیده عملیا في اتخاذ هذا القرار.
حیث  العمیق؛ث الذي لم تخضع سیاسة توزیع األرباح للشركات الصناعیة المسجلة فیه للبح ،المالي

المساهمة   الصناعیة شركاتالفي  النقدیة ختبار محـددات توزیع األرباحبهدف ا اسة الدر  ءت هذه جا
كما الشركة. قیمة نعكاسات على ا، وماله من التوزیع قرار  تخاذ، لبیان مدى أهمیتها الاألردنیةالعامة 
استالم راوح ما بین تتته التي قد المحددات قرار توزیع األرباح رغبة المستثمر، وتحـدید تفضی تعكس

 توظیفل ؛ لعملیة حجز األرباح من قبل الشركة هتـفـضیلأو  ،الشركةفي ألرباح مقابل مساهمته ا

ا وخلق هقیمة أسهم ارتفاعأي  ؛رفع لـقـیـمة الشـركةه بما ینـتـج عن ؛ستثمارات والتوسعأرباحها نحو اال
 ثمر.تأو المس السهمستثماریة لحامل اال قیمةالـ
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: على المقدمة التي استعرضت مشكلة  األول احتوى الجزءحیث  :أجزاءبحث من خمسة ال یتكون
 حیث تضمن شرحاً  للدراسة؛اإلطار النظري  فعرض :الثاني الجزءأما  .وأهمیة وهدف الدراسة 

، باإلضافة إلى عرض لفرضیات الدراسة، والدراسات السابقة. وتم تخصیص توزیع األرباح لمحددات
ات الدراسة؛ باإلضافة إلى البیانات التي تم استخدامها نموذج ومتغیر ضیح منهجیة و لتو  الثالث لجزءا

والمتمثل في  للدراسة،عـرض الجانب العملي ومصادرها .أما الجزء الرابع؛ فقد تم تخصیصه ل
سوق ي فالمساهمة العامة المدرجة    الصناعیة شركاتاللعینة من استعراض نتائج التحلیل اإلحصائي 

 .التوصیاتتضمن الجزء الخامس الخالصة و  ◌ً م، وأخیرا2014إلى  م2010 للفترة من ليعمان الما

 وفرضیات الدراسة والدراسات السابقةاإلطار النظري  -1

یستعرض هذا الجزء اإلطار النظري الذي یبحث في أهم العوامل التي تحدد توزیعات األرباح 
باح التي لها توزیعات األر لجزء نظریات ما یستعرض هذا اك النقدیة، وكیفیة اختبار هذه العوامل.

 ارتباط بالعوامل التي تحدد توزیعات األرباح النقدیة المستخدمة في هذه الدراسة.  

 نظریات توزیع األرباح

والعوامل المؤثرة فیها؛ نستعرض فیما  هنالك عدة نظریات بحثت في توزیعات األرباح النقدیة،
 یلي أهمها:

 )Agency Theory(ِ رباح ات األالة وتوزیعوكنظریه ال

تفترض هذه النظریة أن توزیعات األرباح تقوم بدور مهم في عملیة مراقبة أداء المدیرین؛ فعلى  
فهذا یدل على وجود احتمالیة قیام   سبیل المثال: عند قیام الشركة برفع معدل توزیعات األرباح؛

مستثمرین  انیة قیام المكإسیرفع من ال األولیة؛ ما لمالشركة ببیع األسهم العادیة في أسواق رأس ا
كالبنوك االستثماریة، سوق األسهم، مصدري األسهم، بمراقبة حسن أو سوء عمل اإلدارة بالشركات 
المساهمة العامة، حیث إن زیادة توزیعات األرباح النقدیة ستقلل من حاالت استثمار أموال الشركة  

لذا  (Jensen, 1986) مار الزائد ي خطأ االستثا، ومن الوقوع فلیفي االستثمارات غیر المربحة ما 
 سیتم اختبار أثر تكلفة الوكالة على توزیعات االرباح من خالل دراسة العوامل التالیه: 
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 حجم الشركة وعدد حملة األسهم

یعتبر كل من حجم الشركة وعدد حملة األسهم من أهم العوامل التي تؤثر في توزیعات األرباح، 
 ل من:ثال دراسات كر على سبیل المنظا

(Al-Kuwari, 2009) (Anjana  & Balasubramanian, 2017) (Kouki &Guizani, 
2009) (Al-Shubiri, 2011) (Subramaniam et al., 2011) (Kim et al., 2013) 
(Baah et al., 2014) (Movalia&Vekariya, 2014) (Saeed et al., 2014) (Kumar 
&Whaheed, 2015). 

والذي بدوره   ،جداً  المتاح إلدارة الشركة كبیراً م االستثمار لحجم یكون حجت كبیرة الشركاففي ا
لذا یلجأ حملة األسهم دارة الشركة االستثماریة، إیشكل صعوبة على حملة األسهم لمراقبة قرارات 

كل من العملیة وجد  لتخفیف تكلفة الوكالة عن طریق زیادة نسبة التوزیعات النقدیة. فمن الناحیة
(Fama & French, 2001)  أن الشركات الكبیرة توزع أرباح أكثر من الشركات ذات الحجم

 الصغیر بثمان أضعاف. 

ووجدت أن مشكلة الوكالة تظهر مع  هذا الموضوع: Richardson, 2002)كما بحثت دراسة (
ین  ة من قبل المدیر وٕانما مستغلوجود تدفقات نقدیة هائلة غیر مستغلة في المشروعات االستثماریة؛ 

لوظیفیة غیر الضروریة أو في عملیات التوسع واالستیالءات غیر الضروریة،  االمتیازات افي إیجاد 
وهذا ما یطلق علیه مشكلة االستثمار الزائد، ولحل هذه المشكلة فإنه ینصح بتقلیل األموال الموجودة 

هو زیادة ذه المشكلة ل لهالح نأ (Baker, 2004) اقترحت دراسةتحت عهدة المدیرین، حیث 
النقدیة. باإلضافة إلى حجم الشركة نجد أن ازدیاد عدد حاملي األسهم العادیة یعني  یعات األرباحتوز 

تشتت الملكیة، وبالتالي عدم قدرة الهیئة العامة على مراقبة مجلس اإلدارة؛ مما سیزید من تكالیف 
تخفیف  بیة، حیث یمكنجان العالقة إییمكن أن تكو  (Al-Malkawi, 2007) ـل الوكالة، ووفقا

 الوكالة المرتبطة بالعدد الكبیر من المساهمین من خالل دفع مزید من توزیعات األرباح. تكالیف

؛ كما ورد في هذه الدراسة سیتم استخدام اللوغریتم الطبیعي الجمالي الموجدات كمقیاس للحجم
 في

(Brockman & Unlu, 2009), (Jensen et al., 1992), (Gugler and Yurtoglu, 
2003). 
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 وبناء على ما سبق تم صیاغة فرضیة الدراسة األولى كالتالي:  

توزیع  لحجم الشركة (لوغاریثم إجمالي األصول) على داللة إحصائیة  و ذ هنالك أثر موجب
 . األردنیةالمساهمة العامة  الصناعیة شركاتالفي  النقدیة األرباح

كمقیاس لتشتت الملكیة وفقا   ألسهم العادیة لعدد حاملي ا اریتم الطبیعيم اللوغكما سیتم استخدا
 تم صیاغة فرضیة الدراسة الثانیة كالتالي:  )، وبناء علیهAl-Malkawi, 2007:48لما ورد في (

عدد حاملي األسهم العادیة (لوغاریثم عدد حاملي  داللة إحصائیة بین  وذ هنالك أثر موجب
 .األردنیةالمساهمة العامة   یة الصناع شركاتالفي  النقدیة األرباح اتوتوزیعاألسهم) 

 الداخلیون وكبار المساهمین وملكیة الحكومة 

ازدیاد نسبة كبار المالكین والداخلیین یساعد على حدوث انسجام بین مصالح اإلدارة، ومصالح  
لتخفیف أرباح ثابتة وزیعات حملة األسهم، وبالتالي ارتفاع هذه النسبة یقلل من الحاجة إلى استخدام ت

 ، وهذا یتوافق مع ما جاء في دراسة كل من (Shleifer & Vishny, 1986) الوكالة.تكالیف 

(Easterbrook, 1984), و (Jensen & Meckling, 1976)   وبناء علیه تم صیاغة فرضیة
 الدراسة الثالثة كالتالي: 

 اتزیعو تن على یالداخلیمساهمین و ار اللنسبة ما یملكه كبداللة إحصائیة  و ذ سالب هنالك أثر
 . األردنیةالمساهمة العامة  الصناعیة شركاتالفي النقدیة األرباح 

تفترض نظریة الوكالة  وجود ارتباط موجب بین نسبة ملكیة الحكومة وتوزیعات األرباح  خیراً أو 
یة، مما رقاب النقدیة، حیث إن وجود ممثل للحكومة داخل مجلس اإلدارة یمكنها من العمل كجهة

كالة، األمر الذي یعكس توزیعات أقل.وبناء علیه  تم صیاغة  في تكالیف الو  ؤدي إلى انخفاضسی
 كالتالي:  فرضیة الدراسة الرابعة

في   النقدیة توزیع األرباحلنسبة ما تملكه الحكومة على داللة إحصائیة  وذ هنالك أثر سالب
 .األردنیةالمساهمة العامة  الصناعیة  شركاتال
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  (Growth Opportunities)رباحاألماریة وتوزیعات االستث رصلف

تمیل الشركات ذات معدل النمو الجید وذات الفرص االستثماریة األكثر إلى حجز الجزء األكبر 
من األرباح بهدف إعادة االستثمار، وبالتالي سیتم دفع أرباح ألصحاب األسهم بمعدالت منخفضة.  

رجیة، وذلك لسهولة  ر التمویل الخاللجوء إلى مصادمن ا بدالً رباح تلجأ الشركات الحتجاز األ
ركات على مصادر التمویل ــــــــــــــــالحصول علیها وقلة تكالیفها وانخفاض مخاطرها. اعتماد الش

ض من  ا یخفــــــــــــــاح الموزعة؛ ممـــــــــــــــالداخلیة عن طریق احتجاز األرباح سوف یقلل من كمیة األرب
ا فرص ــــــــــــــركات التي ال یتوافر لدیهــــــــــــــــــد أن الشـــــل نجـــــــــــــاح. بالمقابــــــــــــــات األربمعدل توزیع

دة عن الفرص االستثماریة  ــــــــــاح الزائـــــــــأ إلى توزیع األربـــــدي تلجــــــــــاستثماریة ذات مردود مج
 . (Mayers & Majluf, 1984) (Rozeff, 1982)  رةــــــــفالمتو 

 :وقد جاءت نتائج الدراسات العملیة التالیة 

(Fama & French, 2001) (Ferris et al., 2009) (Fuller and BldBlau, 2010) 
(Kim et al., 2013) (Movalia & Vekariya, 2014)  (Baah et al., 2014).  

نقدیة. في  ریة وتوزیعات األرباح البین توافر فرص استثما ةیجود عالقة سلببدعم ما ذهبنا إلیه بو 
هذه الدراسة سیتم استخدام القیمة السوقیة إلى القیمة الدفتریة كمقیاس لتوفر الفرص االستثماریة،  

، وبناء على ما سبق تم (Chay and Suh, 2009)و  (Naceur et al., 2006) وكما ورد في 
 تالي:لااسة الخامسة كصیاغة فرضیة الدر 

 توزیع األرباحلنسبة القیمة السوقیة إلى القیمة الدفتریة على حصائیة اداللة  وذ هنالك أثر سالب
 . األردنیةالمساهمة العامة  الصناعیة شركاتالفي   النقدیة

  (Bird in Hand Theory)    نظریة عصفور بالید 

 اً ر اشمب اً دور  النقدیة رباحألا اتیعأن لتوز  ر وغوردن نیرى كل من لینت عصفور بالید حسب نظریة
ن توزیعات األرباح تقلل من درجة عدم التأكد لدى ، حیث إشركةالفي رفع أو تخـفیض قیمة 

التالي سیرتفع سعر السهم بو  ،سیؤدي إلى مطالبتهم بمعدل أقل لعائد األرباح ، األمر الذيالمستثمرین
؛ عدم دفعها اتخاذ قرار  ض األرباح أویتخفام الشركة بوفي حال قی ، شركةالالسوق وستزید قیمة في 

  هم عر السرفع من معدل العائد المطلوب، ومن ثم سینخفض سیا ممستزید درجة عدم التأكد، 
  (Franklin & Muthusamy, 2010)  (Jensen et al., 1992)ركةـــــــــــــــــــشالقیمة  تنخفضو 
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(Gill et al., 2010) (Shubiri, 2011) (Subramaniamet al., 2011) (Kim et al., 
2013) ( Salehnezhad, 2013) (Movalia &Vekariya, 2014)  (Hamdan, 2014). 

نظرا لقیاس أرباح الشركات بمؤشر قیمة اإلیرادات بالنسبة للسهم الواحد، فإن ارتفاع هذا المؤشر  
ستكون قادرة على یعطي داللة على ارتفاع أرباحها. وبالتالي؛ فإن الشركات ذات الربحیة العالیة؛ 

ستخدامها كمصدر للتمویل الداخلي لمشاریعها األرباح القدیة، باإلضافة إلى حجز نتوزیع األرباح ال
كما ورد في كمقیاس لربحیة الشركة، و  ة سیتم استخدام العائد على السهماإلستثماریة. في هذه الدراس

)Al-Malkawi, 2007) & (Singhania and Gupta, 2012(، ق تم صیاغة  لى ما سب وبناء ع
 :لسادسة كالتاليفرضیة الدراسة ا

 شركاتالفي  النقدیة توزیع األرباحلربحیة السهم على داللة إحصائیة  وذ موجب رهنالك أث
 .األردنیةالمساهمة العامة   الصناعیة

 Signaling Theory and Information( المعلوماتينظریة اإلشارة واختالف المحتوى 

lemAsymmetry Prob( 

مستثمرین، إشارة لنقل المعلومات للاألرباح النقدیة تعمل ك تتـفـترض هذه النظریة أن توزیعا
حاملي   ق رأس المال من مدیرین، مصرفیین،حیث إن المعلومات التي لدى جمیع المتعاملین في سو 

، ولكن  اتبتماثل المعلومواق رأس المال ـــــــــــال اتصاف أســــــــــاألسهم، وغیرهم، ستكون متطابقة في ح
ها المستقبلي؛ كالمعلومات ئوأدا ،حمل معلومات ال تعكس واقع الشركة موعة تفي حال وجود مج

المتعلقة بمنتجات الشركة، واستراتیجیتها وفرصها االستثماریة، مثل هذه المعلومات التي تكون في 
تي، وهو الفرق في اختالف المعلومالعادة متوافرة لدى المدیرین؛ فإن هذا سیسهم في ظهور مشكلة اال

یة ـــــــــــــركة. ومن هنا یستغل المدراء عملـــــــــــــین والخارجیین في الشمات المتاحة بین الداخلیالمعلو 
 ). Al-Kuwari, 2012: 44ي (ـــــــــــــالمعلومات الفاالختذا ـــــــــــالتغییر في توزیعات األرباح تقلیال له

ومات ومات، فكلما زاد معدل اختالف المعلاس اختالف المعلكمؤشر لقیان السهم دور  یستخدم معدل
االستثمار في أوراق في الشركة نقص معدل الدوران، وانخفض حجم تداولها فالمستثمرون یفضلون 

وفیها اختالف أقل في المعلومات، وعندما یزداد اختالف المعلومات ال بد من زیادة  ، مالیة معروفة
 التالي: لذا جاءت فرضیة الدراسة السابعة ك لمستقبل الشركة؛ارة جیدة إلعطاء إشعات التوزی
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 شركات الفي  النقدیة  توزیع األرباحلمعدل دوران السهم على  داللة إحصائیة وذ هنالك أثر سالب
 .األردنیةالمساهمة العامة   الصناعیة

 )The Firm Life Cycle Theory( نظریة دورة الحیاة للشركة

تفوق قابلیتها ركة، فإن قابلیتها إلنتاج األموال ازدیاد عمر الش یة أنه معهذه النظر ض تر تف
لجذب الفرص االستثماریة، وبالتالي فالخیار األفضل لدى الشركة هو استغالل التدفق النقدي الحر 

 بها بتوزیعها كأرباح على المساهمین، ویتضح إن هذه النظریة ترتبط بالمراحل الزمنیة التي تمر
ولكن نظرا لقلة مصادر النقد   تكون أكثر جذبا للفرص االستثماریة،ة إنشاء الشركة فعند بدایالشركة، 

الداخلي، ولصعوبة إیجاد مصادر رأس مال داخلیة، تلجأ الشركة إلى حجز األرباح، وعدم توزیعها 
معدل  ة، و ستثماریعلى المساهمین. ومن ثم مع ارتفاع عمر الشركة تنخفض كل من الفرص اال

لنظامیة. وبالتالي تلجأ الشركة إلى دفع األرباح بما یتناسب ى المخاطر اباإلضافة إل ؛احو، واألربالنم
مع رغبات كل من اإلدارة والمساهمین في الشركة، كما أن الدراسات جاءت لتدعم نتائج نظریة دورة 

ت أهم محددا من  وجدت أن عمر الشركة (Al-Kuwari, 2012)حیاة الشركة. حیث إن دراسة 
 .النقدیة األرباحتوزیع 

ویالحظ اختالف النظریة مع نظریة اإلشارة في ارتباط األولى بعملیة توزیع األرباح عند توقع 
انخفاض معدل النمو وأرباح الشركة في المستقبل بینما تنص نظریة اإلشارة على أن: قیام الشركة 

جاءت  كما أن الدراساتالشركة،  مو وأرباحالن بعملیة توزیع األرباح هو مؤشر على ارتفاع معدل
 ن یالشركة بالمقارنة مع نظریة اإلشارة. حیث إن دراسة الباحث لتدعم نتائج نظریة دورة حیاة

(Benartzi, Michaely, & Thaler, 1997)  وضحت عدم ارتباط ارتفاع توزیعات األرباح مع
.  معدل نمو الشركةع ارتفاع األرباح معات ارتفاع معدل األرباح؛ بینما ارتبط انخفاض معدل توزی

أظهرت أن احتمالیة دفع التوزیعات من قبل   (DeAngelo, & Stulz, 2006)كذلك؛ فإن دراسة 
الشركات ترتبط بخلیط هیكل رأس المال من (المصادر الداخلیة)، ورأس مال مساهم به (المصادر  

صادر الخارجیة.  ید عن المداخلیة تز ر الالخارجیة)، حیث تزداد التوزیعات إذا كانت نسبة المصاد
عدم وجود   (Singhania & Gupta, 2012) ت دراسةوفي إطار عرض الدراسات السابقة وجد

وعمر الشركة في الشركات المساهمة العامة في دولة الهند، وفي  ،عالقة بین توزیع األرباح النقدیة
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من أهم  اة الشركة رة حیدو ن أ   (Al-Ajmi & Buhussain, 2011)المقابل وجدت دراسة 
 توزیعات األرباح النقدیة.محددات 

 لذا جاءت فرضیة الدراسة الثامنة كالتالي: 

  شركات الفي  النقدیة األرباح اتتوزیعلعمر الشركة على داللة إحصائیة  وذ هنالك أثر موجب
 .األردنیةالمساهمة العامة   الصناعیة

  (Financial Leverage)الرافعة المالیة والمخاطرة المالیة

المنـشأة (أصـحاب األسـهم  اضافیة التي یتحملها مالكو لیة تلك المخاطر اإلیقصد بالمخاطر الما
فهي مخاطرة  فـي هیكل تمویل موجودات المنشأة،اعتماد اإلدارة على القروض  عن العادیة) والناتجة 

كلما زادت درجة   ؛وداتوجلمطة بـالقروض، والمنطق أنه كلما زاد حجم القرض في هیكل تمویل اتبمر 
أوال: عدم القدرة على  التالي:ن تكالیف إستخدام الرفع المالي في التمویل تتمثل في . إالمخاطرة

والفوائد المستحقة في تاریخ   ،خدمة الدین، والتي تتمثل في عدم القدرة على سداد أقساط القروض
الة المتعلقة الیف الوكاع تكتفار : ثانیاس. لى مخاطر اإلفالإیعرض الشركة  استحقاقها؛ مما

من خالل   الشركة، وذلكوالتحكم ببعض األمور داخل  ،زیادة حدة الرقابة والمتمثلة في لمقرضین با
لى تقلیل إوهذا یؤدي  ،القیود التي تفرض ضمن اتفاقیات القروض المبرمة بین الشركة والمقرضین

 د القروض وطلباتلنقد لسدا دام اتخ اس االمساهمین؛ لتفضیلهتوزیعات األرباح في الشركة على 
علیه تم صیاغة   ءوبنا .)Cheng et al., 2014) (Movalia & Vekariya, 2014) الدائنین

 فرضیة الدراسة التاسعة كالتالي: 

 شركات الفي  النقدیة توزیع األرباحلنسبة الدیون على  داللة إحصائیة وذ هنالك أثر سالب
 .ةاألردنیالمساهمة العامة   الصناعیة

 سة ومتغیراتها نهجیة، نموذج الدرانات، مبیا -3

 الدراسة بیانات

التقاریر المالیة  تم االعتماد على البیانات الثانویة المنشورة من خالل موقع هیئة األوراق المالیة و 
شركة  66جمیع الشركات الصناعیة المدرجة في سوق عمان المالي وعددها  يوه لشركات العینة،
ناتها شركة صناعیة وذلك لعدم توفر بیا 17كما تم استثناء . 2014-2010ة من ینخالل الفترة الزم
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) ال Eviews( توبت) المستخدم في التحلیل ضمن برنامج( عن كامل المدة، وذلك كون نموذج
یتعامل إال مع بیانات متوازنة لجمیع الشركات لكامل المدة. ومن أجل الحصول على أكبر قدر من  

ة صناعیة، وسالسل زمنیة غطت شرك 49طعیة ضمت بیانات مقاد على متالمشاهدات تم االع
رباح أوات لكل شركة. كما أن الدراسة تضمنت كل من الشركات التي تقوم بتوزیع خمس سن

رباح وذلك كون استثناء الشركات التي ال تقوم بتوزیع أرباح یتسبب في أوالشركات التي ال توزع 
  . (Deshmukh, 2003) & (Kim and Maddala, 1992)مشكلة تحیز في اختیار العینة

 منهجیة الدراسة 

یعرض هذا الجزء من البحث لمنهجیة الدراسة التي تحتوي على تحلیل االنحدار الخطي المتعدد  
للبیانات ذات الطبیعة المزدوجة (مقطعیة وسالسل زمنیة). هذا االنحدار یتمیز باستخدام البیانات 

ات المقطعیة تسمح بدراسة  لبیان)، فاPanel dataالزمنیة (مقطعیة، و لالتي تجمع بین الطبیعتین ا
الفئات المختلفة كالشركات على سبیل المثال خالل الفترة الزمنیة نفسها، كسنة واحدة مثال، بینما 

یسمح  االنحدارالبیانات الزمنیة تسمح بدراسة الشركة نفسها خالل فترات زمنیة متعددة. أي أن هذا 
 ممكنا؛الطبیعة المزدوجة  ا سیجعل استخدام البیانات ذاتات غیر المتجانسة، ممبیانة الــــــــــــبدراس

ا أكثر ــــــــــا ذات محتوى معلوماتي أكثر ومتغیرة أكثر وسیجعلهــــــــــــحیث تتصف هذه البیانات بأنه
 فيلة؛ كما ورد ـــــــــــــرات المستقیة بین المتغیــــــــــــات الخطـــــــــــوء العالقــــــــــــــــاالت نشــــــــــكفاءة، مع تقلیل ح

(Brown and Petersen, 2009)  كما وتم استخدم نموذج التوبیت المعد من قبل عالم االقتصاد .
المعامل التابع المحدود،  واالنحدار ذ جیمس توبین، والذي یطلق علیه النموذج المراقب أو نموذج

ت ا أن توجد معلومات لكل من المعامالالمجموعتین فإم شكل إحدى موذج یأخذنوذلك ألن ال
المستقلة والمعامل التابع، وٕاما أن توجد معلومات فقط عن المعامالت المستقلة من دون المعامل  
التابع. فبحسب المتغیرات في الدراسة الحالیة فإن الشركات إما أنها ستوزع األرباح، وٕاما أنها لن  

ة عدم قیام  ــــــي في حالسیراقب أو یمنع عند القیمة صفر، أ المتغیر التابع لتالي فإنرباح؛ وباتوزع األ
اء في ـــــــــــــد ذلك ما جــــــــــ. یؤی(Cameron, 2009) يــورد ف األرباح؛ كماالشركة بتوزیع 

دفع ارباح نقدیة؛ ما ان تمة العامة إركات المساهـــــــــــــــــــأن الش  (Al-Malkawi, 2007)ةــــــــدراس
ع فتكون قیمة األرباح الموزعه صفر، وهذا  ـــــــــــــة؛ أو ال تدفجبمو  الي ستكون قیمة األرباح الموزعهوبالت

ع خیار المراقبة على قیم المتغیر ــــــــــــــما یعزز إستخدام نموذج توبیت في هذه الدراسة، وذلك لوض
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 اح الموزع وفقاــــــــــعن مبلغ األرب  Tobitذج فر. ویعبر نمو ـــــــــون قیمته ص ــــــــــــالتابع عندما تك
 ي:ــــــــــــــلالت

 

ویحسب بقسمة قیمة التوزیعات على السهم على   DYRالمتغیر التابع (ریع السهم  عندما 

ألرباح سة توزیع اوجد أن سیا السابقةبعد االطالع على نماذج الدراسات  .القیمة السوقیة للسهم)
) وتوزیعات األرباح للسهم الواحد  Dividend yieldبإحدى طریقتین هما: ریع السهم (تقاس 

)Dividend per share  ،وقد تم استخدام ریع السهم كمقیاس للمتغیر التابع في هذه الدراسة .(
ى الموضوعة عل  (Singhania and Gupta, 2012: 158) وذلك اعتمادا على نموذج دراسة

لها خیاران إما دفع أرباح األسهم، الخطي توبیت الذي یفترض أن الشركة ج االنحدار أساس نموذ
 itY 0 =وٕاما االمتناع عن ذلك.وبناًء على ذلك یأخذ المتغیر التالبع موضع الدراسة قیمتین األولى 

*0 ≥(في حال عدم توزیع ارباح 
itY ي هو  ،رباح یأخذ قیمةل توزیع الشركة أل) أما في حا 

*0 <ا (عندم
itY .( 

فتمثل   عن الخطأ العشوائي، أما  itεفي النموذج و العشوائي عن األثر iαكما وتعبر 

 ,LTAS, LNSH, LEH, GOV, ,MBV, EPS, TOR, AGE]مصفوفة المتغیرات المستقلة

DER] ،عندما  LTAS ،لوغاریثم لمجموع األصولLNSH األسهم العادیة،   ليحام لوغاریثم عدد
LEH  ن األسهم، % م5مجموع نسب من یملكون أكثر منGOV  نسبة مساهمة الحكومة في رأس

حاصل قسمة صافي  EPSللسهم،  نسبة سعر السوق إلى القیمة الدفتریة  MBVمال الشركة، 
القائمة  مقسومة على األسهم األسهم المتداولة خالل السنة؛ TOR األرباح على عدد األسهم القائمة، 

  DER، بورصةفي ال الشركة إدراج اتسنو  عدد: عن عبارةعمر الشركة  AGE في العام نفسه،
معامالت المتغیرات المستقلة.  βi، الملكیة حقوق قیمة على للدیون الكلیة القیمة بقسمةتحتسب 

علما  .Maximum LikehoodEstimation (MLE)یتم استخدام طریقة  : βولتقدیر قیمة بیتا 
مدى أهمیة كل عامل   ز علىسترك (MLE)تي یتم الحصول علیها من ل النتائج العملیة تحلیبأن 

بناءا على الداللة االحصائیة، وكذلك على مدى أهمیة العوامل مجتمعة؛ بناءا على نتائج  اختبار 
Chi-square (χ 2 )  االحصائي والماخوذة من االختبار اإلحصائيWald test   لما ورد في  قا  وف

 )(Verbeek, 2000ة دراس
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 :تائج العملیةالن -

والحد   ،والحد األدنى ،نحراف المعیاريواال ،يفي الوسط الحساب ثالً اإلحصاء الوصفي: متم
 األعلى. 

 ) االحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة 1جدول (

 
 متغیرات الدراسة 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعیاري

 الحد

 األعلى  
 الحد

 نى األد 

 156.036 52.461 ملیونمجموع األصول 
 

1223 
 

1.5 
 

 1735 دیة عاال األسهم حاملي  عدد
 

4063 
 

27909 
 

25 
 

  0.08  0.80  0.21  0.601 الداخلیون 

الشركات التي توجد بها مساهمة  
 حكومیة

0.006  0.037  0.269  0.00 

 3.368 القیمة السوقیة إلى القیمة الدفتریة
 

33.288 
 

500.134 
 

-6.456 
 

 0.045 الواحد   ربحیة السهم
 

0.379 
 

3.59 
 

-0.642 
 

 72.875 معدل دوران األسهم 
 

249.27 
 

373. 072 
 

0.00 

 3 63  16.022  25.027 عمر الشركة 

  6.748-  745.179 0.27  3.815 نسبة الدین إلى حقوق الملكیة 
  0.00  0.107  0.27  0.018 ریع السهم

ة األردنیة المساهمة العامة  أن قیمة اجمالي األصول للشركات الصناعی) إلى 1(یر الجدول شی
ملیون دینار،  52وبوسط حسابي أكثر من ملیون،  1.5ملیون دینار و  223و ین ملیارتراوحت ماب

  عدد الحسابي ل أي أن هنالك تباین كبیر في حجم الشركات الصناعیة األردنیة. كما وبلغ الوسط
في الشركات الصناعیة  )، وهذا یظهر ارتفاع عدد المساهمین1735( العادیة األسهم ليحام

ر الذي یضعف من قدرة الهیئات العامة على التأثیر في مجالس امة األردنیة، وهو األمالمساهمة الع
اإلدارات؛ مما یهيء فرصة لظهور مشكلة الوكالة. باإلضافة لذلك نجد أن الوسط الحسابي للداخلیین  
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لتعریف الداخلیین في هذه الدراسة: فهم  اً )، وهي قیمة مرتفعة حیث إنه وفق0.601( أیضا بلغ
% من إجمالي األسهم العادیة للشركة، أي كبار المساهمین  5لون نسبة محالجهات أو األفراد الذین ی

وأن ارتفاع هذه النسبة یؤدي إلى سیطرة كبار المساهمین على إدارة الشركات الصناعیة المساهمة 
العامة، وهي صفة منتشرة في الشركات المساهمة العامة العربیة. كما أنها تتناقض مع فكرة فصل  

العامة  . بالمقابل نجد أن نسبة مساهمة الحكومة في الشركات الصناعیة المساهمةةر الملكیة عن اإلدا
%، وهي نسبة ضئیلة 0.6حیث بلغ الوسط الحسابي لمساهمة الحكومة %، 0% و26تتراوح ما بین 

جدا. انحفاض هذه النسبة یعزى إلى عزوف الحكومة األردنیة عن االستثمار في الشركات الصناعیة  
الخصصة والذي تم بموجبه خصصة معظم الشركات الصناعیة، والشركة الصناعیة   جنتیجة برنام

الوحیدة التي ما یزال للحكومة األردنیة نسبة جیدة فیها هي شركة البوتاس العربیة؛ حیث إن ملكیة 
 %.  26الحكومة فیها حوالي 

لقیمة الدفتریة  ا فیما یتعلق بالفرص االستثماریة نجد أن الوسط الحسابي لنسبة سعر السوق إلى
؛ مما یعني أن متوسط القیمة السوقیة أكبر بثالثة أضعاف القیمة الدفتریة؛ كما أن  3.4بلغت حوالي 

ضعف القیمة الدفتریة، وهذا واضح من القیمة العظمى  33القیمة السوقیة لبعض الشركات تجاوزت 
استهلكت دفتریا. یؤید ذلك   ل صو أ لهذا المتغیر. من الممكن أن یعزى ذلك إلى اعتماد الشركات على 

عاما، وكون   25ارتفاع عمر الشركات الصناعیة األردنیة حیث بلغ متوسط عمر الشركات حوالي 
زدیاد الفرص ن ارتفاع قیمة هذا العامل من الممكن أن یدل على اإاألصول تسجل بقیمتها الدفتریة؛ ف

األرباح النقدیة  عامة على احتجازل اركات المساهمة قد یزید من اعتماد الش االستثماریة، ومن ثم
كطریقة لتمویل الفرص االستثماریة. أما فیما یتعلق بربحیة السهم نالحظ انخفاض قیمة الوسط 

مما یدل على انخفاض قیمة اإلیردات بالنسبة إلى السهم . ، 0.045الحسابي لهذا المتغیر التي تبلغ 
األردنیة، أي أن الشركات ال تحقق أرباحا  ةالواحد في عینة الشركات الصناعیة المساهمة العام

صافیة عالیة. ومن الممكن تفسیر ذلك بالظروف االقتصادیة الصعبة التي تمر بها الشركات 
الصناعیة األردنیة. یؤید ذلك قیمة الوسط الحسابي المرتفع لعمر الشركة، مما یدل على ارتفاع عمر 

یا، وقلة اإلقبال على تاسیس شركات صناعیة  بسالشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیة ن
نجد أن سوق البورصة األردنیة یتمتع  خیراً أجدیدة، ربما یعود ذلك إلى تدني مستوى ارباحها. و 

سهم الشركات الصناعیة، ویعتمد على الدین بنسبة كبیرة في تمویل أصوله.  أبارتفاع في حجم تداول 
ألردنیة بأنها شركات ذات توزیعات األرباح ا ةوبالتالي فإنه یمكن وصف الشركات الصناعی
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جاز لى انخفاض ربحیة السهم الواحد حیث تلجأ الشركات إلى احتإالمنخفضة، یمكن أن یعزى ذلك 
 رباح لتمویل استثماراتها نظرا الرتفاع مدیونیتها.األ

 ) نتائح اختبار مصفوفة اإلرتباط بین متغیرات الدراسة. 2جدول (
GOV LEH LNSH DYR TOR DER EPS MBV LTA AGE  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
AGE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
-0342* LTA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
-0.0125 -0.020 MBV 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
-0.107 0.490* 0.264* EPS 

  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
-0.110 0.099* -0.004 -0.0153 DER 

  

 

 

 

 

 

1 

 
-0.017 -0.123 -0.0197 -0.135* 0.565 TOR 

  

 

 

 

1 

 
-0.036 -0.038 0.281* -0.042 0.187* 0.113 DYR 

  

 

1 

 
0.0017 .0816 -0.0054 0.0472 -0.165 0.520* 0.437* LNSH 

 1 

 
-0.463 -0.132* -0.31* 0.022 0.097 0.035 -0.051 -0.083 LEH 

1 0.154* 0.0795 0.119 -0.034 -0.0211 0.793* 0.0001 0.427* 0.283* GOV 

 %  5صائیا عند مستوى اح  *ارتباط دال

تم إختبار اإلرتباط الخطي بین متغیرات الدراسة حیث أظهرت مصفوفة اإلرتباط المبینة في 
أن العالقات اإلرتباطیة بین المتغیرات المستقلة إلى حد كبیر منخفضة، وهذا   )2الجدول أعاله رقم (

دل على عدم وجود مشكلة  ی ، وهذا1.04و  3.32تراوحت قیمته ما بین  حیثVIFما أكده اختبار 
 ). Gujarati, 2004: 363اإلرتباط الخطي بین المتغیرات المستقلة حسب ما ورد في (
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للبیانات ذات الطبیعة المزدوجة   نحدار الخطي المتعدداإلحصاء اإلستداللي: متمثال في اال
 ).Eviews) وباستخدام برنامج (Panel regression(المقطعیة، الزمنیة) (

نتائج االختبار اإلحصائي لمحددات توزیع األرباح للشركات الصناعیة األردنیة للفترة  )3(الجدول 
2010-2014. 

  المتغیرات المستقلة 
 2نموذج 
 مقید 

   1نموذج 
 عیر مقید  

 المتغیر  

LTA 
***0.0034 

(0.004) 
***0.01015 

(0.033) 

LNSH 
***0.0127- 

(0.006) 
***0.0114- 

(0.008) 

LEH 
***0.074- 

(0.004) 
***0.0734 - 

(0.003) 

GOV 
***0.4743- 

(0.009) 
***0.487- 

(0.006) 

MBV -0.0026 
(0.635) - 

EPS 
***0.0801 

(0.000) 
***0.0825 

(0.000) 
TOR 

 
-1.21E-05 

(0.625) - 

AGE 0.264E-03 
(0.243) - 

DER 4.26E-06 
(0.997) - 

Intercept -0.0631 
(0.387) 

-0.0735 
(0.301) 

Wald Test 
4.31 

(0.000) 
 

7.00 
(0.000) 

 245 245 عدد المشاهدات  

على كل متغیرات الدراسة؛ بینما احتوى   1حیث احتوى النموذج  المتغیر التابع ریع السهم.
دل على األرقام بین اقواس تحت قیم المعامالت ت فقط. حصائیاً إعلى المتغیرات الدالة  2النموذج 

 ن المتغیر دال احصائیا عند مستوى داللة واحد بالمائة. أ***تدل   ثیح مستوى الداللة االحصائیة.
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 : اختبار نتائج فرضیات الدراسة

) یوضح نتائج اإلختبار اإلحصائي للبیانات ذات الطبیعة المزدوجة باستخدام برنامج 3الجدول (
)eviews .ومن ثم التحلیل المرتبط به، وذلك بعد اختبار كل فرضیة ( 

ا من ـــــــــول علیهــــــــعملیة التحلیل سوف تركز على النتائج التي تم الحص يف زعلما بأن التركی
Maximum likelihood estimation (MLE) اًءا على ـــــــــل بنــــــــــیة كل عامـــعلى مدى أهم

اء على نتائج   ـــــــــــعة؛ بنمتل مجـــــــــــــــة وكذلك على مدى أهمیة العوامــــــــحصائیة اإلـــــــــــــالدالل
 ، وفقاً Wald testإلحصائي حصائي، والماخوذه من االختبار ااإل Chi-square (χ 2 )اختبار

  )(Verbeek, 2000ة ـــــــــــلما ورد في دراس

 :تكلفة الوكالة وتوزیعات األرباح

حصائیة على ریع  إ كما كان متوقعا؛ وجدت الدراسة: أن حجم الشركة له أثر موجب ذو داللة
یة. كما تتفق هذه السهم، وهذا یؤكد وجود عالقة إیجابیة بین حجم الشركة، وتوزیعات األرباح النقد

، ومع التفسیر النظري المذكور في (AL-Ajmi & Abo Buhussain, 2011)النتیجة مع دراسة 
ع ــــــــا یمكنها من دفـــــــــهذه الدراسة الذي ینص على أن: امتالك الشركات الكبیرة ألصول كبیرة نسبی

ة كل  ـــــــــــاء في دراســـــــــــــیؤید ذلك ما ج اهمین.ــــــــــمساح النقدیة للـــــــــــر من األربــــــــــــمعدالت أكب
ا ـــــــــ) وكمAbuhommous, 2013:54و (  (AL-Ajmi & Abo Buhussain 2011)من
ل أكبر أن الشركات الصغیرة تحتفظ باألرباح بشك  Dhrymes & Kurz, 196) ج (ــئاء في نتاــــــــــــــج

 من الشركات الكبیرة؛ وذلك لعدم قدرتها على دخول أسواق رأس المال بعكس الشركات الكبیرة التي

تمتلك مساحة أكبر في أسواق رأس المال، لذلك تلجأ الشركات الصغیرة إلى التمویل الداخلي وذلك 
غالب تلجأ إلى التمویل  في ال رجي. أما الشركات الكبیرة؛ فانهان التمویل الخاماألرباح بدال حتجاز اب

یجابیة بین حجم إالخارحي، وهذا ما أكدته النتائج العملیة لمعظم الدراسات؛ حیث وجدت عالقة 
 الشركة، ومعدل توزیعات األرباح.

وجود عالقة عكسیة ذات   رنتیجة االنحداما فیما یتعلق بكبار المالكین والداخلیین؛ فقد أظهرت أ
ین، والداخلیین، وتوزیعات األرباح النقدیة، وعند داللة إحصائیة  داللة احصائیة بین كبار المالك

  وكما جاء في Rozzef, 1982)ة (ــــــــــــلت إلیه دراســــــــــوتطابقت هذه النتیجة مع ما توص عالیة،
(Singhania & Gupta, 2012) 2007تیجة (ومع ن (Al- Malkawi, ویمكن تفسیر هذه ،
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اعیة المساهمة العامة األردنیة تخفض من التوزیعات عندما تكون نسبة  النتیجة أن الشركات الصن
الداخلیین عالیة؛ وذلك ألن زیادة توزیعات األرباح النقدیة كوسیلة لتخفیض تكلفة الوكالة ستقل 

متوقعا وجدت الدراسة أن لنسبة ما تملكه  ن شركة. وكما كاأهمیتها مع ارتفاع نسبة الداخلیین في ال
حیث أن عمل الحكومیة كجهة رقابیة  لشركة أثر سالب على توزیعات األرباح النقدیة؛الحكومة في ا

أثبتت  وبعكس ما كان متوقعاً  خیراً أ یخفف من تكلفة الوكالة بما سیقلل من توزیع األرباح النقدیة. و 
بین عدد حاملي األسهم العادیین،   حصائیاً إعكسیة دالة  یت وجود عالقةنتائج اختبار نموذج توب

زیعات األرباح النقدیة. وهذا یناقض ما تم ذكره في التفسیر النظري بوجود عالقة موجبة؛ وذلك تو و 
فإن هذا سیزید من تشتت الملكیة الذي یتطلب زیادة في   ألنه مع ارتفاع عدد حاملي األسهم؛

یة یعني ادن ازدیاد عدد حاملي األسهم العأكالة. یمكن تفسیر ذلك بو قلیل تكلفة التوزیعات األرباح لت
تشتت الملكیة، وبالتالي عدم قدرة الهیئة العامة على مراقبة مجلس اإلدارة؛ مما سیزید من تكالیف 

 .في األرباح وفي توزیعها الوكالة، وهو الذي سیؤثر سلباً 

 :لفرص االستثماریة وتوزیعات األرباحا

یمة الدفتریة،  لقالختبار إلى وجود عالقة سلبیة بین نسبة سعر السوق إلى ااظهرت نتائج أ
، وهذا یدل على عدم اعتماد الشركات الصناعیة حصائیاً إوتوزیع األرباح النقدیة؛ ولكنها غیر دالة 

تائج  األردنیة على احتجاز األرباح لتمویل الفرص االستثماریة لدیها.هذه النتائج تطابقت مع ن
ثر ذو داللة  أ لها، والتي وجدت أن الفرص االستثماریة لیس  (Chay & Suh, 2009)دراسة

حصائیة على توزیعات األرباح النقدیة للشركات االسترالیة والكندیة والیابانیة، حیث تم استبعاده في إ
 . 2النموذج المقید رقم 

 :وتوزیعات االرباح بالید عصفور نظریة

ه یجابیة بین ربحیة الشركة وتوزیعات األرباح النقدیة. وهذإر وجود عالقة أظهرت نتائج االختبا
وكما تتفق مع التفسیر النظري المعتمد   (Jensen et al., 1992)لنتیجة تتطابق مع نتائج دراسة ا

في  اً مباشر  اً األرباح دور  اتلتوزیع، والتي ترى أن ر وغوردننكل من لینتل عصفور بالید على نظریة
 ، مستثمرینال ن توزیعات األرباح تقلل من درجة عدم التأكد لدى، حیث إركةشالخـفیض قیمة رفع أو ت

وفي حال قیام الشركة بتخفیض األرباح  ، شركةالالسوق وستزید قیمة في التالي سیرتفع سعر السهم بو 
ذه في ه  رفع من معدل العائد المطلوب،یما مستزید درجة عدم التأكد،  اتخاذ قرار عدم دفعها أو
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وامل المهمة المؤثرة في العأن الربحیة ممثلة بالعائد على السهم الواحد، هو واحد من  دالدراسة وج
قرار توزیع األرباح لدى الشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیة، وعلیه؛ فإن الشركة ذات 

صادر داخلیة  األرباح العالیة ستكون لدیها توزیعات أعلى وستكون لدیها قدرة أكبر على خلق م
ًا لنظریة عصفور بالید. كما جاء  وفقمویل استثماراتها، وهي المصادر التي تفضلها الشركات أكثر تل

) والعدید من الدراسات األخرى التي AL-Ajmi & Abo Hussain, 2011: 42في دراسة (
 المثال: وجدت نتائج مماثلة، انظر على سبیل

(Fama & French,  2001),  (DeAngelo, De Angelo & Stulz, 2006), (Eije & 
Megginson, 2008),   (Brash & Badroni , 2013) 

 
 :لمعلوماتينظریة اإلشارة واختالف المحتوى ا

كما كان متوقعا؛ أظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة سلبیة بین معدل دوران السهم وتوزیعات 
لصناعیة المساهمة العامة ار على أن الشركات وهذا مؤش ،حصائیاً إ؛ ولكنها غیر دالة النقدیةرباح األ

هم كمؤشر الختالف المحتوى المعلوماتي؛ والذي یعتمد علیه األس تنظر إلى معدل دوران األردنیة ال
، (Al-Malkawi, 2007)في عملیات توزیعات األرباح، وهو االستنتاج المطابق لما توصل إلیه 

دراسة اختالف محتوى   عتبر مؤشر ضعیف فيفي اعتبار أن معدل دوران األسهم ی والمتمثل
عم نظریة اإلشارة التي تـفـترض أن توزیعات األرباح ال تدالمعلومات. أي أن نتائج هذه الدراسة: 
 تعمل كإشارة لنقل المعلومات للمستثمرین.

 

 :نظریة دورة الحیاة للشركة

كما   ،النقدیة هي موجبة أظهرت نتائج الدراسة أن العالقة بین عمر الشركة، وتوزیعات األرباح
یعتبر من العوامل المهمة في توزیعات كة الكان متوقعا ولكنها غیر دالة احصائیا، أي أن عمر الشر 

األرباح لدى الشركات الصناعیة األردنیة، وخالفت النتیجة المتوقعة في التفسیر النظري لنظریة دورة 
نتاج األموال تفوق قابلیتها ة، فإن قابلیتها إلالحیاة للشركة؛ والتي تفترض أنه مع ازدیاد عمر الشرك

 Singhania and Gupta, 2012)ابقت مع نتیجة دراسة  (ها تطلجذب الفرص االستثماریة، ولكن
جریت على الشركات المساهمة في الهند، ووجدت أن عمر الشركة لم یكن من العوامل المؤثرة أالتي 

 في توزیعات األرباح.
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 :اطرة المالیةالرافعة المالیة والمخ

توزیعات المالیة للشركة، و افعة بین الر  را أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود أثر دال احصائیاً یواخ
األرباح النقدیة، رغم أن التفسیر النظري ربط المتغیرین بعالقة سلبیة، وهذا یدل على أن الشركات 

ونیتها، لذا  تم یلرغم من ارتفاع مدرباح على االصناعیة المساهمة العامة األردنیة تقوم بتوزیعات األ
 .2استبعاده في النموذج المقید رقم  

 

 ة والتوصیاتلخالصا -5

باستخدام نموذج توبیت اإلحصائي تم اختبار العوامل المؤثرة في توزیعات األرباح النقدیة في  
یعات الشركات الصناعیة المساهمة العامة األردنیة، وأظهرت النتائج عدم وجود عالقة بین توز 

المالیة ونسبة القیمة  رافعةیة والمتغیرات المستقلة األربعة التالیة: عمر الشركة، والداألرباح النق
السوقیة إلى القیمة الدفتریة باإلضافة إلى معدل دوران األسهم. بالمقابل أظهرت النتائج وجود عالقة  

ألسهم، اغاریثم عدد حاملي سالبة ذات داللة إحصائیة بین توزیعات األرباح النقدیة، وكل من لو 
لدراسة أیضا وجود عالقة موجبة ذات جدت اوالداخلیین، والشركات ذات السیطرة الحكومیة، كما و 

حصائیة بین كل من إجمالي األصول، وقیمة األرباح بالنسبة للسهم الواحد وتوزیعات األرباح إداللة 
 النقدیة.

كیة الحكومة تدعم نظریة للكیة الداخلیین ومالسالبة بین توزیعات األرباح، وكل من م العالقة
عات األرباح وعدد حاملي األسهم فجاءت عكس ما كان متوقعا، توزی الوكالة، أما العالقة السالبة بین

ن ازدیاد عدد حاملي األسهم العادیة یعني تشتت الملكیة، وبالتالي عدم قدرة أویمكن تفسیر ذلك ب
كالیف الوكالة وهو الذي سیؤثر سلبا في تارة مما سیزید من الهیئة العامة على مراقبة مجلس اإلد

عالقة االیجابیة بین حجم الشركة وتوزیعات األرباح النقدیة یدل على أن  ا. الاألرباح وفي توزیعه
یمكنها من دفع معدالت أكبر من األرباح النقدیة   امتالك الشركات الكبیرة ألصول كبیرة نسبیاً 

ن  أالمال والحصول على التمویل، بینما نجد  سأسواق ر أعلى دخول للمساهمین، وذلك لقدرتها 
ن  إف خیراً أفظ باألرباح بشكل أكبر من الشركات الكبیرة  لتمویل استثماراتها، و ستحت الشركات الصغیرة

العالقة االیجابیة بین ربحیة الشركة وتوزیعات األرباح النقدیة. تتطابق مع نتائج معظم الدراسات. 
 . عصفور بالید معتمد على نظریةلالتفسیر النظري ا كما تتفق مع
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شركة وتوزیعات األرباح النقدیة، یوصي الباحث بزیادة حجم حجم الیجابیة بین للعالقة اإل نظراً 
س المال والحصول على  أسواق ر أیجابي على قدرتها على دخول إثر إالشركات الصناعیة لما له من 

؛ فان  خیراً أه من اجل تخفیض المخاطر. و عمدیونیتها المرتف ضافه الى تخفیضالتمویل المناسب، باإل
جراء إكات الصناعیة المساهمة العامة األردنیة، لذا یوصي الباحث بلى الشر هذه الدراسة اقتصرت ع

دراسات على الشركات العاملة في القطاعات األخرى: مثل القطاع المالي، وقطاع الخدمات، 
األرباح النقدیة في هذه القطاعات مع نتائج هذه  عل المؤثرة في توزیوالقطاع التجاري، ومقارنة العوام

ذا كانت هذه العوامل تختلف باختالف القطاع، كما أن نتائج هذا البحث اعتمدت إرفة ما الدراسة لمع
بشكل رئیس على المعلومات المالیة، وأن االعتماد على المعلومات المالیة فقط له الكثیر من  

لمزید من الدراسات باستخدام الدراسات المسحیة، والمقابالت؛ اجراء إصي الباحث بالمحاذیر. لذا یو 
 األرباح التقدیة.  صورة أوضح عن العوامل المؤثرة في توزیععطاء إل
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مستوى الصحة المنظمیة في الجامعات األردنیة الحكومیة من وجهة نظر أعضاء الهیئة 
 التدریسیة

 *  أحمد محمد بطاح   

 آالء طارق الضمرات 

 ملخص  

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الصحة المنظمیة في الجامعات األردنیة الحكومیة من وجهة نظر  
لدراسة فقد تم تطویر أداة للدراسة (االستبانة)، كما تم التأكد من ا دفأعضاء الهیئة التدریسیة، ولتحقیق ه

) عضو هیئة تدریس من جامعات 264صدقها وثباتها، وقد تم توزیعها على عینة الدراسة التي تكونت من ( 
 إقلیم الجنوب.

ء أن مســـتوى الصـــحة المنظمیـــة فـــي جامعـــات إقلـــیم الجنـــوب جـــاهمهـــا ألـــى نتـــائج إوقـــد توصـــلت الدراســـة 
ــغ (بم ــتوى متوســـط، بلـ ــاالت تـــراوح بـــین (3.40سـ ــل مجـــا3.21-3.52) لـــألداة ككـــل، وللمجـ التكامـــل (ل )، وحـ

وأظهرت النتــائج عــدم  ) في المرتبة األولى في حین حل مجال (الروح المعنویة) في المرتبة األخیرة. المؤسسي
وب مــن وجهــة نظــر جنــ لامســتوى الصــحة المنظمیــة فــي جامعــات إقلــیم فــي  ذات داللــة إحصــائیة وجــود فــروق

مســتوى الصــحة المنظمیــة فــي جامعــات إقلــیم فــي  أعضاء هیئة التدریس تعزى للرتبــة األكادیمیــة. ووجــود فــروق
الجنــوب مــن وجهــة نظــر أعضــاء هیئــة التــدریس تعــزى لمتغیــر النــوع االجتمــاعي فــي مجــال التكامــل المؤسســي 

متغیــر الكلیــة فــي مجــال الجوانــب زى لتعــ  ةمســتوى الصــحة المنظمیــ فــي  جــود فــروقوكــذلك و  ولصــالح اإلنــاث،
 األكادیمیة ولصالح الكلیات اإلنسانیة.

وبنــاء علــى النتــائج فقــد تــم تقــدیم عــدد مــن التوصــیات منهــا: ضــرورة ســعي إدارات الجامعــات لتبنــي مفهــوم 
 ةفــ لبأبعادها المخت  المنظمیة الصحة مستوى لتحسین واقعیة استراتیجیة خطط وضعالصحة المنظمیة من خالل 

 مستمر. وتطویر وتغییر وتدریب تهیئة من المنظمیة الصحة ثقافة لنشر أولیة كخطوة وذلك بالجامعات،

 اعضاء هیئة التدریس. ،الصحة المنظمیة، جامعات إقلیم الجنوب :الدالةكلمات ال

 
 .جامعة مؤتة ، ، كلیة العلوم التربویةألصول واإلدارة التربویةا قسم *

 .  م 2017/  12/ 28 تاریخ قبول البحث:        م. 2017/  3/ 28یم البحث: تاریخ تقد   
 م.  2020لمملكة األردنیة الهاشمیة، الكرك، ا © جمیع حقوق النشر محفوظة لجامعة مؤتة، 
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The Level of Organizational Health in Jordanian Public Universities 
from the Point of View of Faculty Members 

 

 Ahmad Mohammed Battah 
Alaa Tareq Al-Dmrat 

 

Abstract 
The study aimed at identifying the level of organizational health in 

Jordanian public universities from the point of view of faculty members. In 
order to achieve the study objective, it has been the development of a tool 
for the study of (questionnaire), it was ascertained validity and reliability, 
and distributed to a sample study, which consisted of (264) faculty members 
of southern universities. The study concluded the following : that the Level 
of Organizational Health in the southern universities as perceived by the 
faculty came medium where the field (Institutional Integrity) in the first 
rank and moderately while the field (Morale) ranked last and moderately. 
The study also showed a lack of statistically significant differences in the 
Level of Organizational Health in the southern universities as perceived by 
the academic rank. There were differences in the gender of Level of 
Organizational Health in the southern universities as perceived by the 
faculty the variable gender and that the differences in the availability of field 
(Institutional Integrity) in favor of  females. There were differences in the 
college of Level of Organizational Health in the southern universities as 
Perceived by the faculty the variable gender and that the differences in the 
availability in field (academic aspects) of  in favor (Humanitarian). 

The study recommended. The need for departments of southern 
universities to adopt the concept of organizational health through the 
development of strategic plans to improve the various dimensions of 
organizational health at southern universities, as a preliminary step to 
spreading the culture of organizational health to create and change and 
continuous training and development. 

Keywords: Organizational Health, South Universities, faculty of school. 
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 :مقدمة الدراسة وخلفیتها النظریة

تعّد الجامعات من المؤسسات المهمة التي یعتمد علیها المجتمع في تحقیق تطوره وتقدمه، وذلك  
من منطلق وظائف الجامعة األساسیة، التي ترفد من خاللها مؤسسات المجتمع وقطاعاته  

المراكز األساسیة للبحوث  بالمختصین واألفراد المدربین في مختلف مجاالت التنمیة، وهي تمثل
هذا عدا   ،العلمیة والتطبیقیة التي یصعب بدونها إحداث أي تقدم معرفي أو اقتصادي أو اجتماعي

عن كون الجامعة تتحمل مسؤولیة فریدة تجاه الخدمة العامة والمساهمة في التنمیة الشاملة باعتبارها 
 مؤسسة اجتماعیة تؤثر وتتأثر بما یحیط بها من مناخات.

یعتبر المناخ الجامعي من أهم السمات التي تدل على فاعلیة وحیویة الجامعة، ولكن قصور  و 
مصطلح المناخ التنظیمي في الداللة على كافة المؤشرات المعبرة عن كفاءة الجامعة وفاعلیتها 

  ر هو الصحة المنظمیة والذي یتضمن أبعاداً ــــــــــومستوى حیویتها استدعى استخدام مصطلح آخ
سي واالستقاللیة  ـــتوى التكیف والتماسك المؤســــــــــداف ومســـــــــشمولیة مثل وضوح األه روعة وأكثتنم

 -Al-Sarayrah, & Al( ب الصرایرة، والطیطـكالت، أو على بحســــــــــــودرجة اإلبداعیة وحل المش

AlTit, 2010ه بتناسق تام، وفي المقابل  ف) إنه لكي یكون الجسد صحیا فإنه ال بـد أن ینجز وظائ
المجموعة المعقـدة مـن الوظـائف اإلداریة والشخصیة  د من إتمامب ال فلكي تكون المنظمـة صحیة ف

مهمّا من مدخالت العملیة التربویة في الجامعات  وتعد الصحة مدخالً  بصورة متزامنة ومتناغمة.
جدات العصر، للقیام بدورها تجاه المجتمع تاألردنیة، ومقیاسا ممیزا لقدرتها على مواكبة التطور ومس

على مسایرة ركب الحضارة والتطور والنمو لالرتقاء بنمو البلد وتماسكه، وتفاعله   رالتنبت جیّال قاد
 مع المجتمع المحلي والعالم الخارجي.

مهم في بوتقة العملیة اإلداریة التي تنصهر فیها القیم والمبادئ لتشكل  وللصحة المنظمیة دور
ي المنظمات وبالتالي تطمح القیادات فیعرف بالتأثیر على السلوك البشري الذي ینتهجه العاملون  ام

من مظاهر الصحة المنظمیة   اً العلیا إلى صبغ الثقافة المنظمیة لسلوكیات هؤالء األفراد لیتشكل مظهر 
اه سلوكیات إیجابیة جالنابع من داخل الفرد وحس المسؤولیة واإلنتماء والوالء لمنظمته التي تحركه ت

 ).AlAzam, 2015منظمة (ال بناءة ذاتیة غیر مجبرین علیها من قبل
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 الرفاه من العاملین احتیاجات تلبیة على العالیة مقدرتها في المنظمیة الصحة أهمیة كما تكمن

 تاالمنظم تحدید یمكن المنظمیة الصحة على باالعتماد إذ اإلیجابیة، الذاتیة والتجارب واإلنتاجیة
 الفردیة العوامل تفاعل كیفیة مهف في المنظمیة الصحة مفهوم یسهم كما الصحیة، غیر من الصحیة

 الدافعیة زیادة خالل من العاملین أداء زیادة شأنها من التي المنظمة ونتائج العاملین في والمنظمیة

 بینهم  التنافسیة الروح وزیادة العاملین، مشكالت من والتقلیل الغیاب، من والتقلیل المعنویة، والروح

)Al-Faoury, 2005. (  
 

 یة ظمالمن الصحة مفهوم

 فیعرفها تبعا لتنوع الخلفیات النظریة واإلداریة للباحثین، المنظمیة الصحة تعددت تعریفات

 بشكل وغایاتها أهدافها تحقق المنظمات تجعل التي التنظیمیة الحالة بأنها ,Akbaba) 1997 (اـــــــــأكباب

 البیئة مع فاومتكی ااسكمتم الداخلي الكیان على المحافظة خالل من  عالیة وفاعلیة وبكفاءة كبیر

  .المنظمة هذه في للعاملین الخاصة واألهداف الحقوق مراعاة مع والخارجیة الداخلیة

بأنها مقدرة المنظمة على التكیف مع   (Hoy & Tartar, 1997)وتارتر هوي من كل ویرى
 ها.، وخلق االنسجام بین أفرادها، ومقدرتها على تحقیق أهدافاهالبیئة المحیطة ب

) فیعرف الصحة المنظمیة على أنها حالة نشطة مستمرة من Vansant, 2000(سانت فان أما 
في زیادة الفاعلیة،   یجابیاً إالرضا العمیق، تساهم فیها الهیاكل التنظیمیة الرسمیة وغیر الرسمیة 

 المنظمة.  يفوتحسین حیاة العمل لألفراد 

افظة على صحة  ت في المحمنظماال) بأنها: استراتیجیة Wolff, 2003كما یعرفها ولف (
العاملین الفسیولوجیة والنفسیة وتحسین إنتاجیتهم، وذلك من خالل االهتمام بتحفیزهم من قبل 

ى ل عأصحاب العمل، واستخدام الحلول المتكاملة للتغلب على عدم مقدرتهم في األداء، والسیطرة 
ن على البقاء في ة العاملیمساعدل ظاهرة التغیب عن العمل بمعرفة جذورها ومسبباتها ومعالجتها

 أعمالهم. 
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 المنظمة حالة على أنها (Hommand |& Koscec, 2004) وكوسیك هوماند أیضا ویعرفها

 یحقق اءدأ  مستوى إلى الوصول في بنجاح یعملوا أن فیه الموظفون یستطیع عمل مكان فیها یتوفر التي

 البعید، وبأقل مشكالت ممكنة. المدى على التوقعات

 على المنظمة مقدرة بأنها:  (Hong., Law & Toner, 2014)روتون ولو هونج افهویعر 

  .  أهدافها تحقیق أجل من المنظمة أعضاء بین واإلنسجام التوازن وٕایجاد بیئتها مع التكیف

یة المنظمة على تحقیق أهدافها المرغوبة،  راتیجتیمكن تعریف الصحة المنظمیة على أنها اسو  
نسجام والترابط بین أعضاء مع البیئة المحیطة، وتحقیق اإل لى التكیفقادرة ع ة،اد بیئة متوازنبإیج

 .وفعاالً  المنظمة، والتغلب على المشكالت، مما یوفر مناخا تنظیمیا متكامالً 

 مصادر الصحة المنظمیة 

 نمط  :همایعتمد علیهما و مصدران أساسیان  ت، هناكسسامؤ لا في المنظمیة الصحة لتفعیل

  األفراد، وتمكین الحوافز وتوفر والثقة، العدالة اهتمامها بقیم ذلك یعنيو  ي:الفرد  كسلو لاو  القیادة،
 وتلبیة المعلمین دعم  على  القیادة ومقدرة وتوسیعها، الرؤیة  وتوجیه الراجعة، التغذیة من  واإلفادة

 بعدالة.  اتراعصال وحل حاجاتهم،

)  Keton, 2003تون (وردت في كیة كما یمكن تحدید أربعة مصادر وموارد للصحة المنظمی 
 هي:

 الموارد المنظمیة: هي تلك الموارد التي تحددها المنظمة لتحقیق أهدافها.  -1

الموارد البشریة: وهي من أفضل الموارد لدى المنظمة، وتتضمن إدارة الموارد البشریة:    -2
 ة األداء، والتدریب والتطویر، والعالقات اإلنسانیة وغیرها.وٕادار  التعیین،

مل: تخطیط الموازنة، والمحاسبة، والتحكم في الموازنة، والمراجعة  یة: وتشارد المالمو ال -3
 الداخلیة والخارجیة. 

 الموارد المادیة: وتشمل: المباني، والتسهیالت المتاحة للمنظمة، واألجهزة والمعدات وغیرها.  -4

 المنظمیة ةالصح دأبعا

 االهداف إلى الوصول خالل من اح،جنب العمل إلى تسعى التي المنظمات العمل بیئة تشغل

 مكونات فإن  لذا لها، تطمح التي التنافسیة المیزة على بقائها، والحفاظ على والمحافظة  الموضوعة
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 وذلك منها، بد ال تيلا العمل بیئة دراسة  في الرئیسة المداخل أحد  تشكل وعناصرها المنظمیة الصحة 

  ).Salem, 2007( منظماتلا هذه وضعتها التي والرؤیة الرسالة إلى للوصول

 الصحة  إلى تفتقر التي والمنظمة فعالة، منظمة هي تنظیمیة بصحة تتمتع التي المنظمة إن

 األهداف والغایات، فعالة، وتتحقق فعالیة المنظمة من خالل: تحدید غیر منظمة هي المنظمیة

 سوٕاحسا ،والتقویم یذفتنوال التخطیط حسن یضمن بما الفعال االتصال لمهارات اإلداریین كتالموا

 والحضور المعنویة الروح ورفع لإلنجاز الجهود قصارى وبذل األهداف، تحقیق على بمقدرتهم العاملین

 الحلول  یارختاو  العمل، متطلبات مع والتكیف اإلبداع، من العاملین تمكن آمنة بیئة وتوفیر اإلیجابي

  ).Batah & AlTaany,2016( . ومعالجتها مسبباتها ومعرفة ووقت جهد بأقل المناسبة

) وكیتون Abdel Al-baqi, 2001( يـــــــــــ)، وعبد الباقSaif, 1996یف (ـــــــــــسوقد قدم 
)Keeton, 2003) والحراسیس ،(Al-harasis, 2004ة  ی) عرضا تفصیلیا ألبعاد الصحة المنظم

 كاآلتي:

د الغرض یقها، وتحدیقتحوضوح الهدف: وهي النهایة المرغوبة والتي تعمل المنظمة على  -1
 عن غیرها من المنظمات. الفرید للمنظمة الذي یمیزها

نسانیة داخل المنظمة ومع إمالءمة االتصاالت: وتعتبر االتصاالت وسیلة بناء عالقات   -2
) أن مالءمة االتصاالت Al-Qarauty, 2000األطراف الخارجیة، وقد بین القریوتي (

 تشمل:

 في المنظمة إلى العاملین. دارة العلیااإلاالتصاالت الهابطة من مدیري  -

 الصاعدة من العاملین إلى اإلدارة العلیا.  االتصاالت -

 فقیة أو الجانبیة بین المستویات اإلداریة مثل األقسام واإلدارات. االتصاالت األ -

تمثل بالسلطة اإلداریة  یع العادل بین المصدر اإلداري (المیعني التوز و توازن السلطة المثالي:  -3
سلطة المهنیة التي تقوم على الخبرة نون) وبین المصدر الفني (المتمثل بالمدة من القاتمسال

 الفنیة).

تسخیر الموارد: وهو تقدیر وفحص كفاءة ومالءمة خدمات العنایة الصحیة، والتعبیر عن   -4
 إلنجاز المهمة أو النشاط اإلجمالي المنجز. التي خصصت  النسبة بین الموارد
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مة لبعضهم البعض،  المنظعر اإلیجابیة التي یكنها أعضاء مقدرة المشا فيالتماسك: ویتمثل  -5
ومدى حرصهم ورغبتهم في البقاء واالستمرار فیها، وتتوقف درجة التماسك على قوة تجاذب  

 أعضاء المنظمة.

بحماس  ة واالستعداد الذین یدفعانه نحو االقباللفرد الرغباالمعنویة: وهي شعور یخلق في  -6
عدم وجود صراع بین األفراد   ته ومن مظاهر ارتفاع الروح المعنویة:یادة انتاجیز ل للقیام بنشاط

في المنظمة، وتماسك أفرادها وقدرتهم على مواجهة األزمات والمشكالت بشيء من الحزم  
 والتظلمات. اوىشكالمعدالت  ضوقلة حاالت التأخر عن الدوام وانخفا

لبحث والتحلیل إلیجاد اسالیب الفرد في ا ىلداإلبداع: ویعني استخدام المهارات الشخصیة  -7
 ومعالجتها.جدیدة أو التوصل إلى حلول ابتكاریة لمشكلة تواجه مصلحة التنظیم  إداریة

ي للفرد یعني قالل الذاتتاالستقاللیة: تشمل استقاللیة المنظمة واستقاللیة العاملین فیها، فاالس -8
جبات المرتبطة بعمله وكیفیة إنجاز الوا تقیما تقدمه الوظیفة للفرد من الحریة في تقدیر تو 

 ا.انجازه

التكیف: یعد التكیف سلوكا فردیا وممارسة تنظیمیة تساعد على تنمیة اإلبداع في اماكن  -9
 العمل.

ت المتمثلة في تحدید  جة المشكاللمالءمة حل المشكالت: تعتبر استراتیجیة تشخیص ومعا -10
د المسببات ثم اختیار المعالجات منظمة لتحدیلا المشكلة، وتقییم مدى اتساعها وعمقها في

لمالئمة إلزالة المشكلة، ووضع مقاییس مجردة للتأكد من مستوى صحة المنظمة من خالل  ا
 فحوصات دوریة لها، عملیة مستمرة لتحسین الصحة المنظمیة.

 منظمیة في الجامعاتن الصحة الیأسالیب تحس

ات والمنظمات كان البد من تحسین  ا في المؤسسهور نظرا لألهمیة الكبیرة للصحة المنظمیة ود
) مجموعة من أسالیب Altaweel, 2001لصحة المنظمیة في الجامعات، وقد حدد الطویل (ا

 ي:ــــتحسین الصحة المنظمیة على النحو اآلت

 بات وسبل التطویر.الت والصعو كتدریب الفریق وتدارس المش -

 ین الصحة المنظمیة.اني على تحسالمید یبعقد ورش عمل للعاملین لكي تكون فرص للتدر  -

 الهدف لبحث المشكالت التي تواجههم.لقاءات محددة  -
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سالیب المؤدیة لحدوث  لقاءات تشخیصیة للمنظمة: لتحدید المشكالت التي تواجه المنظمة واأل -
 امل معها.عالمشكالت وأسالیب الت

 مشكلة الدراسة وأسئلتها

 تُبدي قدرة على البقاء المنظمیة ال الصحة منإن المؤسسات التي تتمتع بمستوى جید 
بل تتمتع بقدرة على التعامل والتفاعل اإلیجابي مع مختلف التغیرات الداخلیة   ،اریة فحسبواالستمر 

 والخارجیة. 

تي عالجت مفهوم الصحة  الو  ،لمنظمیةا وقد أجریت العدید من الدراسات في سیاق الصحة 
وقد حفز هذا القیام بهذه  ،)Salem, 2007لم (اسة سادر المنظمیة وأبعاده في بیئات مختلفة ك

ما تعانیه هذه الجامعات من   ،دراسة وقیاس مستوى الصحة المنظمیة في جامعات إقلیم الجنوبال
وتدني مستوى   ،الجامعي فومشكالت العن ،عجز في میزانیاتها ونقص في مصادر التمویل

  ، ة الجامعات األردنیةفي آخر قائمعظمها ت مالمخرجات في امتحانات الكفاءة الجامعیة حیث جاء
 لدراسة الحالیة للكشف عن مستوى الصحة المنظمیة في جامعات إقلیم الجنوب.ولذا جاءت ا

 وبالتحدید فإن الدراسة تسعى لإلجابة عن السؤالین اآلتیین:

وب من وجهة نظر أعضاء الهیئة  ة في جامعات إقلیم الجنحة المنظمیصما مستوى ال  .1
 یة؟التدریس

في استجابات أعضاء  ) α≤0.05( ند مستوى الداللةداللة إحصائیة ع وق ذاتاك فر هل هن .2
الهیئة التدریسیة لمستوى الصحة المنظمیة في جامعات إقلیم الجنوب تعزى لمتغیرات الرتبة 

 ة؟والكلی عي،ااالجتموالنوع  األكادیمیة،

 أهمیة الدراسة:  

ة في جامعات إقلیم  صحة المنظمیتوى المس تكمن أهمیة هذه الدراسة في أنها تكشف عن
 ة نظر أعضاء هیئة التدریس وتظهر أهمیة الدراسة من خالل: الجنوب من وجه

إقلیم  األهمیة العلمیة: تعد هذه الدراسة من الدراسات الحدیثة في مجال الصحة المنظمیة لجامعات
وضوع  اول هذا المین لتناحثوبهذا فهي تثري المكتبة العربیة، وتفتح آفاقا جدیدة للب، وبالجن
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الوصول إلى دراسات أشمل األمر الذي سیسهم في دعم  من جوانب مختلفة وذلك بهدف 
 األدب النظري بشكل عام. 

ة، ومعرفة  میة للجامعظجابیات الصحة المنإیاألهمیة العملیة: قد تفید هذه الدراسة التعرف على 
لة النهوض  راجعة لمحاو تغذیة ون للجامعات في إقلیم الجنوب لتك مواطن القوة والضعف

 لمواكبة التطور واالرتقاء بسلم العلم والتسلح به. بجامعات إقلیم الجنوب 

إشتملت الدراسة على عدد من المصطلحات التي عرفت مفاهیمیا التعریفات المفاهیمیة واإلجرائیة: 
 یأتي: جرائیا كماإ و 

 الصحة المنظمیة: 

لي  الة من الدینامیكیة والنمو الداخر عن وجود ح، وتعبویةمظهر تتسم به النظم والمؤسسات الترب
المتوازن، ویمكن تشخیصها عن طریق قیاس المجاالت التالیة: التماسك المؤسسي، والقیادة 

، والعاملون في الجامعات، والطلبة  التدریسیة ةالمتكاملة، والموارد البشریة، واستراتیجیات أعضاء الهیئ
 ).Alhajar, 2004, 32، والتحصیل األكادیمي (خل الجامعاتیمي داتنظالوافدون لها، والمناخ ال

بأنها مستوى استجابة أعضاء هیئة التدریس على فقرات األداة التي تقیس مستوى  وتعرف إجرائیاً 
 حثان بإعدادها. ي قام الباتالصحة المنظمیة في جامعات إقلیم الجنوب ال

 جامعات إقلیم الجنوب:

، وجامعة  عة مؤتة، وجامعة الطفیلة التقنیةدن وتضم جامنوب األر ع جوهي الجامعات التي تق 
 الحسین بن طالل. 

 حدود الدراسة:  

تناولت هذه الدراسة مستوى الصحة المنظمیة في جامعات إقلیم الجنوب من وجهة نظر أعضاء 
 حدود التالیة: ذلك ضمن الو هیئة التدریس، 

وذلك في الفصل   ي أجریت فیهزمني الذال الحدود الزمنیة: تحددت نتائج الدراسة بالسیاق .1
 .)2015/2016ن العام الدراسي (الدراسي الثاني م
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الحدود البشریة: تحددت نتائج هذه الدراسة باستجابات أعضاء هیئة التدریس في جامعات  .2
لة التقنیة، وجامعة الحسین بن طالل) عینة الدراسة  امعة الطفیجإقلیم الجنوب (جامعة مؤتة، و 

اسة، وهي االستبانة التي  استخدامها في هذه الدر  احثان وتمطورها الب  يداة التاأل على فقرات
 تضمنت فقرات عن مستوى الصحة المنظمیة.

ى و الحدود الموضوعیة: تقتصر الدراسة على حدودها الموضوعیة المتعلقة بمتغیرات مست .3
 منظمیة في الجامعات األردنیة الحكومیة.الصحة ال

 م الجنوب. في جامعات إقلی الهیئة التدریسیةعلى أعضاء  الدراسة  تصبالحدود المكانیة: تق .4
 

 السابقة الدراسات

 الجامعات في التنظیمیة للصحة أنموذج بناء إلى (AlSawalah, 2007) سالم دراسة هدفت

 (360) من الدراسة عینة تكونت وقد المعاصرة، اریةداإل واالتجاهات عالواق ضوء في الرسمیة األردنیة

 بناء أهمها: النتائج وعة منوأظهرت الدراسة مجم رسمیة، أردنیة جامعات عسب في یستدر  هیئة عضو

 یحوي مفاهیمي إطار : هما إطارین من تكون الرسمیة األردنیة الجامعات في التنظیمیة للصحة نموذجأ

 دةجو ال ةوٕادار  والدافعیة، اإلداریة، والممارسات والسیاسات تنظیمیة،لا الثقافة :هي دأبعا سبعة على

 أبعاد سبعة من الثاني اإلطار وتكون األكادیمیة، والحریة ة،المتعلم والمنظمة التنافسیة، ةمیز وال ة،املالش

 یدتأكوال المعنویة، حوالرو  بالعمل، والمبادأة واالعتباریة، القیادة، وتأثیر المؤسسي، التكامل :وهي

 نظر  وجهة من میةالتنظی حةالص توى سم أن الدراسة نتائج من تبین كما لمصادر، ودعما األكادیمي،

 .بمستوى متوسط جاء یسالتدر  هیئة أعضاء

 في التنظیمیة الصحة  مستوى إلى  التعرف دراسة هدفت (AlSwalmah, 2011) السوالمة وأجرى

 نم ةـــــــــالدراس عینة وتكونت. نیـــــــــــالمعلم نظر وجهة من  األردن في ة ص والخا العامة الثانویة  المدارس
 ) 214( و العامة، ثانویةال المدارس في یعملون ومعلمة الممع (1123) منهم ومعلمة معلما (1337) 

یة،  ئالعشوا الطبقیة بالطریقة العینة اختیار وتم الخاصة،  الثانویة المدارس في یعملون ومعلمة معلما
 مستوى  أن إلى سةدرالا نتائج وأشارت ستوى الصحة التنظیمیة،داة االستبانة لقیاس متخدمت أواس

 كان المعلمین نظر وجهة من األردن يف والخاصة العامة الثانویة ارسمدال في التنظیمیة الصحة
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 بین عام كلشب التنظیمیة الصحة مستوى إحصائیة في داللة فروق ذات وجود النتائج مرتفعا، كما بینت

فروق  هناك تكن ولم ة،الخاص  سار مدال ولصالح الخاصة،  الثانویة والمدارس  العامة الثانویة ارسمدال
 لكل تعزى العامة الثانویة المدارس في عام بشكل یةالتنظیم الصحة  مستوى إحصائیة في  ذات داللة

فروق  على وجود ئجالنتا دلت ماینب  العلمي، والمؤهل التعلیمیة، والخبرة االجتماعي، النوع متغیرات من
 لمینمعال ولصالح العلمي، للمؤهل تعزى عام كلشب یةالتنظیم الصحة مستوى ذات داللة إحصائیة في

 .العلیا الدراسات أو وریوسالبكال مؤهل على الحاصلین

  (Bijandi, & Nazare, 2011 ونارزي وبجاندي ومهدینزهاد بیورجاب دراسة وأجرى
Mahdinezhad,  Pourrajab   (وأداء  التنظیمیة الصحة بین العالقة عن الكشف هدفت إلىسة  درا 

 الدراسة عینة وتكونت یة،الثانو  المدارس في المستدامة میةالتن على  الحفاظ أجل  من یینربو الت یینار داإل

 تر وأظه الدراسة، عینة على استبانتین توزیع تم الدراسة ألهداف وتحقیقا ،طهران في معلما   (180)من
 التربویین، ییندار اإل ءداوأ ةالتنظیمی الصحة بین إحصائیة داللة ذات إیجابیة عالقة وجود ةالدارس نتائج

 التعلیم مجاالت في التربویین اإلداریین وأداء تنظیمیةال الصحة  بین عالقة  وجود النتائج أظهرت كما

 .والموظفین الطلبة شؤون و التعلیمیة والبرامج

 مستوى تعرف إلى )Alhajaya & AlKremen, 2012( والكریمین االحجای دراسة وهدفت

 ةالصح لمعاییر األردن جنوب إقلیم في ومعان الطفیلة محافظتي في دیراتهامو  رسمدیري المدا تطبیق
 وعالقتها والتغییر النمو على ومقدرتها الداخلیة المدرسة وحالة والعمل الوظیفة في والمتمثلة التنظیمیة

 معجل تطویرهما تم أداتان استخدمت وقد لدیهم، العاملین المعلمین نظر وجهة من يفالوظی باألداء

 لمحافظتي  والتعلیم التربیة يمدیرت من ومعلمة معلما (982) معدده البالغ  أفراد العینة من البیانات

 تابعةلا الحكومیة المدارس في التنظیمیة الصحة أبعاد توافر مستوى أن ومعان، وأظهرت النتائج الطفیلة

 لدى  الوظیفي ءاألدا وى تمس وأن فیها، المعلمین نظر وجهة من متوسطا كان  ومعان الطفیلة يلمحافظت

 فیها،   نظرهم وجهة منًا  متوسط كان ومعان الطفیلة محافظتي في ومعلماتها الحكومیة المدارس معلمي

 داء واأل التنظیمیة الصحة  أبعاد توافر  مستوى بین إحصائیاً  دالة عالقة  هناك لى أن إكما أشارت 

 .الوظیفي
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 الصحة  مستوى على رفالتع إلى فتده دراسة (Alsharefy, 2013) الشریفي أجرى كما

 من الدراسة عینة تكونت المعلمین، وقد نظر وجهة من  مانع في  الخاصة التربیة مدارس في التنظیمیة

 یعمج من تكون الذي الدراسة مجتمع من عشوائیة طبقیة بطریقة اختیرت ومعلمة معلم  (100)

 تم التي االستبانة ةأدا خالل من يالوصف المنهج وباستخدام عمان، محافظة في الخاصة المدارس

 في  الخاصة  التربیة مدارس  في التنظیمیة الصحة مستوى أن ئجالنتا وأظهرت البیانات، لجمع تطویرها

 متوسطاتلا بین إحصائیة ةدالل ذات فروق وجود وعدم مرتفعا، كان المعلمین نظر وجهة من عمان

 الجنس، لمتغیري تعزى ان عم في صة الخا  التربیة مدارس في التنظیمیة الصحة لمستوى الحسابیة

 .العلمي هلوالمؤ 

 المدارس في التنظیمیة الصحة  تحلیل بدراسة هدفت إلى    (Recepoglu, 2013)ریسبوجلو وقام  

 في یعملون معلمین (305) نالدراسة م عینة وتكونت المعلمین، نظر وجهة من اإلبتدائیة و الثانویة

 على االستبانة توزیع تم سةالدرا ألهداف وتحقیقا كیا،ر ت في بوككارا في والثانویة، اإلبتدائیة المدارس

 تعزى التنظیمیة الصحة مفهوم في كبیرة  اختالفات توجد أنه الدراسة نتائج وأظهرت الدراسة،  نةعی

 الصحة مفهوم في كبیرة اختالفات وجود جتائالن أظهرت كما ،التعلیمي والمنصب العمر لمتغیر

  .التعلیمي والمستوى سجنال لمتغیر تعزى والثانویة ةبتدائیإلا ارسالمد في التنظیمیة

 التعرف على إلى  هدفت بدراسة )Nasrallah, Masudian, 2013( ومسعودیان نصراهللا وقام

 بین العالقةو  التدریس هیئة اءأعض نظر وجهة نم بهبهان آزاد جامعة في التنظیمیة الصحة درجة

 اإلقامة، ومكان والخبرة، ،للخدمة وسجل والتعلیم، نسلجوا العمر یراتومتغ التنظیمیة للصحة مفهومهم

 هیئة أعضاء من (178) من عینة اختیار وتم التدریس، هیئة أعضاء جمیع الدراسة مجتمع شملو 

 من التنظیمیة الصحة استبانة طورت ناتالبیا ولجمع .ةالعنقودی العینة تطبیق خالل من التدریس

 وعد .التنظیمیة الصحة من متوسط ىمستو  لدیها بهبهان آزاد ةجامع أن ائجنتال وأظهرت فقرة، خمسین

 تكن ولم الجامعة، تلك في األخرى األبعاد من رغبة األكثر المعنویة الروح بعد التدریس هیئة أعضاء

 ومفهومهم والخبرة اإلقامة، ومكان االجتماعیة،  والحالة مرلعوا الجنس تیراغمت بین معنویة عالقة هناك

 للصحة  ومفهومهم لوظیفيا واقعهم بین إحصائیة داللة ذات عالقة هناك وكانت .یةالتنظیم الصحة

 .التنظیمیة
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 الصحة عن الكشف إلى  (Hong, Law, & Toner, 2014) وتنر ولو هونج  دراسة وهدفت

 مارهتیاخ تم موظفا (120) من الدراسة عینة وتكونت .العالي التعلیم مؤسسات في ودةجالمو  التنظیمیة
 مالیزیا، في الكامل الدوام ذوات الخاصة يالعال التعلم مؤسسات موظفي من العشوائیة الطبقیة قةبالطری

 أن ةسالدرا نتائج وأظهرت الدراسة، عینة على مطورة استبانة توزیع تم الوصفي المنهج وباستخدام

 األبعاد بترتی وأن ،دلةمعت كانت عام  بشكل الخاصة العالي التعلیم مؤسسات في ظیمیةتنال الصحة

 بقلیل، المتوسط من أعلى كان المؤسسة وسالمة البدائي كلالهی :كاآلتي كان التنظیمیة للصحة السبعة

 دم وجودعو  متوسط، بشكل كانت األكادیمي والتركیز الموارد ودعم  اإلدارة وتأثیر المعنویة الروح وأن 

 مةالخد ومدة والعمر الجنس لمتغیرات وفقا التنظیمیة الصحة مفهوم في إحصائیة داللة ذات فروق

 .االجتماعیة والحالة

دراسة هدفت إلى اكتشاف العالقة بین درجة تطبیق   (Marmash, 2015)أجرت مرمش وقد
قتها بالصحة التنظیمیة ة في عمان وعالص مبادئ إدارة الجودة الشاملة في المدارس الثانویة الخا

بقیة العشوائیة من  ت بالطریقة الطلمة اختیر لما ومععم(341) للمدرسة، وتكونت عینة الدراسة من 
راسة للمدارس الثانویة الخاصة، واستخدم المنهج الوصفي التحلیلي من خالل تطویر مجتمع الد

، وأظهرت یة لقیاس الصحة التنظیمیةلشاملة والثاناأداتین لجمع البیانات األولى لقیاس تطبیق الجودة 
جود  ، وو ارس الخاصة كان متوسطاالصحة التنظیمیة في المدالجودة و دارة النتائج أن مستوى تطبیق إ

عالقة إیجابیة ذات داللة إحصائیة بین درجة تطبیق إدارة الجودة الشاملة والصحة التنظیمیة في هذه 
تعزى ة إحصائیة في مستوى الصحة النفسیة فروق ذات دالل كما أظهرت عدم وجود  المدارس.

 .لمتغیر المؤهل العلمي ذات داللة إحصائیة تعزى جود فروقة، وو لمتغیر الجنس والخبر 

بدراسة هدفت التعرف إلى ممارسة رؤساء األقسام األكادیمیة (Washah, 2015) ام وشاح وق
قتها بمستوى الصحة التنظیمیة من  لتحویلیة وعالافي كلیات التمریض في الجامعات األردنیة للقیادة 

هیئة تدریس طبقت و عض (136)عینة الدراسة مند تكونت س، وقوجهة نظر أعضاء هیئة التدری
دراسة اختیرت بطریقة قصدیة من مجتمع الدراسة، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي علیهم ال

والثانیة لقیاس مستوى الصحة  دة التحویلیة االتحلیلي باألداتین األولى لقیاس درجة ممارسة القی
كلیات التمریض في  ء االقسام األكادیمیة فيرسة رؤسان مماالتنظیمیة وأشارت النتائج إلى أ

األردنیة للقیادة التحویلیة ومستوى الصحة التنظیمیة كان متوسطا، ووجود عالقة إیجابیة   الجامعات
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التنظیمیة، عدم وجود فروق ذات داللة   ومستوى الصحة ةبین ممارسة القیادة التحویلی دالة إحصائیاً 
ت معات األردنیة تعزى لمتغیراي كلیات التمریض في الجانظیمیة فة التإحصائیة في مستوى الصح

الجنس والسلطة المشرفة، ووجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الرتبة األكادیمیة ولصالح  
 .رتبة استاذ

 السابقة التعقیب على الدراسات

وسطة تفعة ومتین مر ج الدراسات السابقة أن مستویات الصحة المنظمیة تختلف بنتائ دللت 
) و  Hong, Law, & Toner, 2014) و(Akbaba, 1997ئج دراسة (ومنخفضة كما في نتا

)Washah, 2015) و (Marmash, 2015و ( )Altaya & Ramadan, 201 (
 . )AlSwalmah, 2011) و(AlSharefy, 2013و(

الرضا الوظیفي، ضغوط  ,لمنظمیة صحة اتوى الــــــــــــة بین مســــــــــــناك عالقلنتائج أن هكما بینت ا 
  ة ـــــــــــــــیة، كما في دراســــــــــیلي، واألداء الوظیفي، واإلدارة التحو ـــــــــیل األكادیمـــــــــــــمل، والتحصـعال
 ).Washah, 2015و ( ) (BijPourrajab, et al., 2011و

الصحة النفسیة والمتغیرات  ضة أن العالقة بین مستوىالمستعر  سابقةكما بینت نتائج الدراسات ال
جة العلمیة) كانت والعمر، والخبرة، والرتبة األكادیمیة، والدر الشخصیة (الجنس، والحالة االجتماعیة، 

ین  ة بــــــــــــــثال أظهرت بعض الدراسات أن هناك عالقفم ،رىى أخة إلـــــــــــــغیر ثابتة، وتختلف من دراس
ة  ـــــــــــــــلعمر والرتبة األكادیمیة والخبرة، مثل دراسظیمیة وكل من ا توى الصحة التنــــــــــــمس
)Alsawalmah, 2011 )و (Nasrallah, Masudian, 2013)و (AlSharefy, 2013  وفي ،(

هذه  تتمیزو  ، )Hong, Law, & Toner, 2014ي نتائج دراسة (قة فلعاله اهذ المقابل لم تظهر
 ة فیما یلي: سابقراسة عن الدراسات الالد

 في عنوانها الذي تناول مستوى الصحة المنظمیة في الجامعات األردنیة الحكومیة. )1

 في مجتمعها وعینتها أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعات إقلیم الجنوب الحكومیة. )2

المصادر   اریة،عتباال، تأثیر إدارة الجامعةالتكامل المؤسسي، شملت ا التي هتغیراتم في )3
الروح المعنویة، والتي لم تتناولها الدراسات  المبادأة بالعمل، األكادیمیة، انب الجو مساندة، ال

 السابقة بشكل جامع.
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 الدراسة  منهج

مسحي لمالءمته وطبیعة ال الوصفي هجالمن باستخدام الباحثان قام الدراسة أهداف تحقیق أجل من
 الدراسة. 

  وعینتها الدراسة مجتمع

 الحكومیة (مؤتة، الجنوب إقلیم جامعات في التدریس هیئة أعضاء جمیع من الدراسة عمجتم تكون

 حسب ) عضو هیئة تدریس (وذلك879طالل)، والبالغ عددهم ( بن والحسین التقنیة، والطفیلة

) 264الدراسة من ( عینة وتكونت .)2015/2016الدراسي( للعام ليعاال التعلیم وزارة إحصائیات
 العشوائیة، بالطریقة الطبقیة اختیارها الدراسة، تم مجتمع من )%30( أي بما نسبته دریسهیئة تعضو  

 الثاني الدراسي للفصل االجتماعي في الجامعات الثالث والنوع األكادیمیة والرتب الكلیات على موزعین

 .دراسةال عینة أفراد توزیع یبین (1) والجدول )،2015/2016امعي(لجا من العام

 )1(جدول والرتبة األكادیمیة والكلیة، االجتماعي، لنوعا  حسب الدراسة عینة رادأف  زیعتو 
 % النسبة العدد  المتغیر فئة المتغیر

 االجتماعي النوع
 %87 230 ذكور
 %13 34 إناث

 %100 264 المجموع

 الكلیة 
 %51 135 إنسانیة
 %49 129 علمیة

 %100 264 المجموع

 میةالعل الرتبة

 %24 64 أستاذ
 %37.5 99 مشارك أستاذ
 %38.5 101 مساعد أستاذ

 %100 264 المجموع
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 أداة الدراسة:  

لتحقیق أهداف الدراسة تم تطویر استبانه لقیاس مستوى الصحة المنظمیة في جامعات إقلیم  
تعلق ، وذلك من خالل الرجوع لألدب النظري المالتدریساء هیئة الجنوب من وجهة نظر أعض

)، Alsawalmah, 2011)، و(Salem, 2007ة (راسة والدراسات السابقوع الدبموض
)، وتكونت من قسمین،  Washah, 2015)، و(AlSharefy, 2013)، و(AlKamal, 2011و(

اعي، والرتبة األكادیمیة،  جتمع االالقسم األول: یتعلق بالمتغیرات الشخصیة عن المستجیبین (النو 
 ) فقرة.48عدد فقراتها بصورتها النهائیة(ات االستبانة وقد بلغ  ق بفقر اني: یتعلوالكلیة)، والقسم الث

واالعتباریة, والجوانب األكادیمیة,  ،وتتوزع على سبعة مجاالت هي: التكامل المؤسسي
 والروح المعنویة. ،معةالجاوتأثیر إدارة  ،والمبادأة بالعمل ،والمصادر المساندة

 صدق األداة:

) محكمین  10ل عرضها على (ام صدق المحتوى من خالباستخدق األداة تم التحقق من صد
من المختصین بموضوع الدراسة في جامعة مؤتة من أجل إبداء الرأي في كل فقرة من الفقرات التي 

ن حیث اللغة والمجال الذي ل فقرة متم وضعها في األداة وفي كل مجال تنتمي له الفقرة، وصیاغة ك
على كل فقرة، حیث تم  اإلبقاء على % من المحكمین 80نسبة اتفاق اد معیار إلیه، وتم اعتم تنتمي

راء المحكمین فیما یلي: دمج بعض آ) من المحكمین. وقد تلخصت %80الفقرة التي اتفق علیها(
صبح  ) في المجال الثاني لت14الفقرة() و 11رة(الفقرات للترابط بینهما، وصعوبة الفصل بینها مثل الفق

رات التي ال ترتبط بالموضوع فقد تم، حذف التي تكررت وحذف الفق لفقراتوٕالغاء ا فقرة واحدة،
) 3) فقرات من األداة بصورتها األولیة إما لتكرارها أو لعدم مناسبتها للموضوع، وٕاضافة( 5وٕالغاء(

) 48لنهائیة (ح عدد الفقرات لألداة بصورتها اضة، لتصبفقرات، وتعدیل صیاغة بعض الفقرات الغام
 تعدیالت.راء الرة بعد إجفق
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 ثبات األداة:

 تم التأكد من ثبات األداة بطریقتین:

بتطبیق االستبانة  ) وذلكTest-Retestاألولى: ثبات اإلعادة بطریقة االختبار وٕاعادة االختبار (
  عشوائیًا من داخل مجتمع الدراسة ختیارهم ) فردًا تم ا20على عینة استطالعیة تكونت من(

بین مرتي التطبیق، وبفارق  امل االرتباط (بیرسون)راج معوباستخ ا،ومن خارج عینته
 ).0.84أسبوعین، وقد بلغ معامل الثبات المحسوب بهذه الطریقة (

الثبات غ معامل الثانیة: ثبات االتساق الداخلي لفقرات االستبانة باستخدام طریقة كرونباخ ألفا، وقد بل
لفا ومعامل ثبات كرونباخ أعادة ت ثبات اإل) یبین معامال2()، والجدول0.86المحسوب (

 .). 86 -.79للمجاالت وتتراوح ما بین (

 )2( جدول معامالت الثبات المحسوبة ألداة الدراسة

 ثبات كرونباخ ألفا ثبات اإلعادة المجال

 0.86 0.83 التكامل المؤسسي

 0.84 .870 جامعةتأثیر إدارة ال

 880. 0.89 االعتباریة

 750. 0.77 دةالمصادر المسان

 0.83 40.8 لجوانب األكادیمیةا

 0.81 0.80 المبادأة بالعمل

 0.79 0.76 الروح المعنویة

  0.84 الكلي 

 

) أن قیم معامالت الثبات تعد مقبولة وأن المقیاس صالح  2ویالحظ من خالل الجدول (
 لالستخدام. 
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 راسة: یرات الدمتغ

 متغیرات التالیة: اشتملت  الدراسة على ال

 قلة:المست المتغیرات -1

 وله فئتان هما: النوع االجتماعي: -أ

 أنثى  -2ذكر           -1

 الرتبة األكادیمیة ولها ثالثة مستویات هي:  -ب

 أستاذ مساعد               -3أستاذ مشارك      -2أستاذ      -1

 الكلیة ولها فئتان هما: -ج

 إنسانیة -2ة          علمی -1

 .ي جامعات إقلیم الجنوبظمیة فلصحة المنر التابع: مستوى االمتغی -2

 نتائج اإلحصاء الوصفي لمتغیرات الدراسة: 

إذ  في اإلجابة على فقرات الدراسة،  (Likert Scale)تم االعتماد على مقیاس لیكرت الخماسي 
)، أوافق 5( ) فئات هي: أوافق بشدة5ى (مقسمة إلتضمنت االستبانة درجة الموافقة على كل فقرة 

 ).  1وافق بشدة ()، ال أ 2)، ال أوافق (3ما ( فق إلى حد )، أوا4(

وقد تم الحكم على تحدید درجة الموافقة لقیم المتوسط الحسابي لغرض تحدید درجة الموافقة  
 ).  3حسب ما هو موضح بالجدول ( ،1.33=3÷(1-5)باستعمال الفترة 

 ) 3( رقم جدول درجة الموافقةلحسابي و المتوسط ا
 ةوافقــدرجة الم المتوسط الحسابـــي

 منخفض 1-2.33
 متوسط 2.34-3.67

 مرتفع 3.68-5
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 عرض النتائج ومناقشتها:

السؤال األول: ما مستوى الصحة المنظمیة في جامعات إقلیم الجنوب من وجهة نظر أعضاء  
 الهیئة التدریسیة؟ 

لكل  الكلیة و  رافات المعیاریة للدرجة متوسطات الحسابیة واالنححساب ال  لإلجابة عن السؤال تم
 منظمیة في جامعات إقلیم الجنوب، والجدول التالي یبین ذلك. ال من مجاالت الصحة المج

ى مجاالت الصحة المنظمیة في  لمستو یة المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار  )4( جدول
 مرتبة تنازلیا عضاء الهیئة التدریسیةنظر أ وجهةب من جامعات إقلیم الجنو 

جاء ) أن مستوى الصحة المنظمیة في جامعات إقلیم الجنوب 4لجدول (اویالحظ من خالل 
.)، وقد حل مجال التكامل  59) وانحراف معیاري(3.40بمستوى متوسط وبمتوسط حسابي (

حراف معیاري ) وان3.52بلغ ( توى متوسط وبمتوسط حسابيفي المرتبة األولى وبمس المؤسسي
) 3.51وبمستوى متوسط وبمتوسط حسابي بلغ (االعتباریة في المرتبة الثانیة اله مجال )، ت0.60(

وبمستوى توافر متوسط وبمتوسط الروح المعنویة )، وأخیرًا جاء مجال 0.73وانحراف معیاري (
 ). 0.84) وانحراف معیاري (3.21بلغ (حسابي 

 المتوسط الحسابي  المجال 
االنحراف  
 المعیاري 

 المستوى  الترتیب 

 متوسط 1 .60 3.52 التكامل المؤسسي 

 متوسط 2 .73 3.51 االعتباریة

 متوسط 3 .84 3.47 الجوانب األكادیمیة

 متوسط 4 .75 3.38 ة ر المساندالمصاد

 متوسط 5 .75 3.36 ة بالعملالمبادأ
 متوسط 6 .84 3.29 تأثیر إدارة الجامعة 

 متوسط 7 .84 3.21 الروح المعنویة
 متوسط .59 3.40 الكلي
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المنظمیة في جامعات إقلیم  ) أن مستوى الصحة 4ل (الجدو  لواردة في وقد أشارت النتائج ا
الجنوب كان ضمن المستوى المتوسط، وبالتالي هي بحاجة إلى المزید من العمل من أجل رفع 

 ةللصح السبعة المجاالت نبی وثیقة عالقة هناك أن إلىفاعلیتها إلى المستوى المرتفع، وقد یعزى ذلك  
المطلوب،  أو المنشود المستوى إلى تصل  وأنها لم .بعضال ضهابع مع ماتالمه وتكامل المنظمیة،

هذه  وتعكس إیجابي، ومناخ صحیة عمل بیئة إلضفاء أكثر بجدیة العمل إلى بحاجة فهي وبالتالي
معات إقلیم جا في الصحة البیئة عیملتد اصرةمع إداریة أسالیب نحو اإلنفتاح من لمزید الحاجة النتیجة

السائد في الجامعات والذي ما زال یرضخ  طبیعة الفكر اإلداري  لك إلى قد یعزى ذالجنوب، كما 
تحت بیروقراطیة العمل مما یساهم في تدني مستوى الصحة المنظمیة المنشود والذي ما زال تفعیله  

 یتسم بالحداثة في النظم اإلداریة السائدة.

 مستوى الصحة أن صلتتو  التي (Salem, 2007) سالم دراسة مع نتائج النتیجة هذه  قد اتفقتو 

مع  أیضاً  متوسطًا، واتفقت كان التدریس هیئة أعضاء نظر وجهة من األردنیة الجامعات في المنظمیة
 (Al-Kamali, 2011)والكریمین  الحجایا دراسة نتائج 

 طفیلة وال معان محافظتي مدارس في التنظیمیة أبعاد الصحة توافر مستوى أن نتائجها بینت التي

) Nasrallah & Masudian, 2013( ومسعودیان نصراهللا اسةودر  متوسطا كان الجنوب إقلیم في
 فیما. التي أظهرت أن مستوى الصحة المنظمیة كان متوسطا من وجهة نظر أعضاء هیئة التدریس

ى  تشیر إل انتائجه جاءت التي  (AlSharefy, 2013) الشریفي دراسة مع الدراسة هذه اختلفت نتائج
 كان المعلمین نظر وجهة من عمان في الخاصة لتربیةا مدارس التنظیمیة في حةالص ىمستو  أن

 مرتفعا.

 هذه متوسط وتعني مستوى مجال التكامل المؤسسي في المرتبة األولى، وحصل على جاءوقد 

 هیئة التدریس أعضاء نظر وجهة لجنوب منفي جامعات إقلیم ا المنظمیة الصحة مستوى أن النتیجة

 بحمایة تقوم ال إدارة الجامعة بأن ویمكن أن یفسر ذلكمتوسطا،  كان  مل المؤسسيالتكامجال  في

 یتأثر منهم بعضاً  وأن كبیر بشكل المرغوبة غیر المحلي المجتمع مطالب  من التدریس هیئة أعضاء

تتعرض  إدارة الجامعة وأن  الجامعة، في نفذینالمت بعض وآراء طةوالواس  بالمحسوبیة بشكل متوسط
هیئة التدریس، وهذا   أعضاء على الضغوط من تفرض بعضاً  يوبالتال القرارات بعض في وطاتلضغ
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ما قد یفسر حصول فقرة " تحمي الجامعة أعضاء هیئة التدریس من الضغوطات" على المرتبة 
المرتبة  یرات العالمیة المتسارعة في معة للتغیلى مواكبة الجاإر بینما حلت الفقرة التي تشی األخیرة،

حرص الجامعات األردنیة على دخول المنافسة العالمیة والتمیز ویمكن أن یعزى ذلك الى  ألولىا
 .األكادیمي وحصولها على االعتمادیة

ه وجاء مجال الروح المعنویة في المرتبة األخیرة، وحصل على مستوى متوسط، وتعني هذ
ر أعضاء هیئة هة نظنوب من وجلمنظمیة في جامعات إقلیم الجى الصحة االنتیجة أن مستو 

مجال الروح المعنویة كان متوسطا، ویمكن أن یفسر حصول هذا المجال على المرتبة   التدریس في
ووقد   متوسط، بشكل العمل في باالستقاللیة یتمتعون التدریس هیئة أعضاء األخیرة بین المجاالت أن

هیئة   أعضاء لدى  صادياالقت بالجانب إیجابیاً  إرتباطا مرتبطة ویةالمعن روحال إلى أن عزى ذلكی
الرئیسة،  المعنویة الروح جوانب أحد الجامعة تقدمها التي الرواتب عن رضاهم مدى وأن  دریسالت

األولى وقد  یحقق أعضاء هیئة التدریس ذواتهم عبر األدوار المنوطة بهم" في المرتبة وجاءت الفقرة "
لسیاسات ب عدم مشاركتهم في رسم اة بسبنة الذاتیعور عضو هیئة التدریس بالمكالك بعدم شیفسر ذ

والتأثیر على القرارات المهمة وأنهم ال یحققون ذواتهم بشكل دائم من خالل األدوار التي یقومون بها، 
 ة األخیرةلتدریس" في المرتبوحلت الفقرة " تبذل الجامعة أقصى جهدها لتلبیة حاجات أعضاء هیئة ا

والمزایا التي یتقاضونها دریس بالرضا حول الراتب ة التأعضاء هیئوقد یعزى ذلك الى عدم شعور 
 . وعدم جدیة الجامعة في تحسین أوضاعهم كان متفاوتا

السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في استجابات أعضاء الهیئة التدریسیة 
كلیة والرتبة  ي والاالجتماع الجنوب تعزى لمتغیرات النوع عات إقلیمة المنظمیة في جاملمستوى الصح

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة   ؟األكادیمیة
دیمیة)   النوع االجتماعي، والكلیة، والرتبة األكاالستجابات أفراد عینة الدراسة تبعًا لمتغیرات الدراسة (

 لك: ) یبین ذ5والجدول(
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الصحة المنظمیة في جامعات  افات المعیاریة لمستوى النحر حسابیة واالمتوسطات ال )5( جدول
   إقلیم الجنوب تبعا لمتغیرات النوع االجتماعي والكلیة والرتبة األكادیمیة

 المجال النوع االجتماعي الكلیة الرتبة األكادیمیة

 رذك انثى انسانیة ةعلمی استاذ  مشارك  مساعد 

 لتكامل ا العدد  230 34 135 129 64 99 101

 المتوسط  3.49 3.75 3.49 3.54 3.64 3.53 3.44 مؤسسي ال

 االنحراف  . 59 . 62 . 60 . 60 . 56 . 67 . 54

تأثیر إدارة  العدد  230 34 135 129 64 99 101
 المتوسط  3.27 3.53 3.27 3.31 3.52 3.39 3.29 الجامعة 

 راف االنح . 83 . 91 . 74 . 94 . 60 . 69 1.04

 عتباریةاال دد الع 230 34 135 129 64 99 101

 المتوسط  3.49 3.64 3.53 3.50 3.22 3.29 3.63

 االنحراف  . 74 . 65 . 72 . 74 . 71 . 84 . 66

المصادر   العدد  230 34 135 129 64 99 101
 المتوسط  3.37 3.49 3.39 3.37 3.51 3.44 3.51 المساندة

 النحراف ا . 73 . 81 . 69 . 80 . 85 . 64 . 73

الجوانب   د العد 230 34 135 129 64 99 101
 المتوسط  3.46 3.52 3.58 3.36 3.51 3.24 3.43 األكادیمیة

 االنحراف  . 85 . 77 . 69 . 95 . 60 . 85 . 70

المبادأة   العدد  230 34 135 129 64 99 101
 المتوسط  3.33 3.52 3.36 3.35 3.38 3.52 3.39 بالعمل 

 االنحراف  . 74 . 83 . 70 . 81 . 74 . 78 . 83

الروح   العدد  230 34 135 129 64 99 101
 المتوسط  3.18 3.36 3.22 3.19 3.50 3.47 3.45 عنویةالم 
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 المجال النوع االجتماعي الكلیة الرتبة األكادیمیة

 االنحراف  . 82 . 97 . 81 . 88 . 87 . 84 . 67

 الكل  العدد  230 34 135 129 64 99 101

 وسط المت 3.37 3.56 3.42 3.38 3.29 3.35 3.36

 االنحراف  . 57 . 69 . 54 . 64 . 85 . 71 . 75

سطات الحسابیة لمستوى الصحة المنظمیة د فروق ظاهریة في المتو ) وجو 5الجدول( یتبین من
، النوع االجتماعي، والكلیة، والرتبة األكادیمیة)لمتغیرات الدراسة (في جامعات إقلیم الجنوب تعزى 

لیل التباین المتعدد  ستخدام تحاللة إحصائیة تم اولمعرفة فیما إذا كانت تلك الفروق ذات د
 ذلك: ) یبین 6(والجدول

مستوى الصحة المنظمیة في جامعات لتباین المتعدد لداللة الفروق في نتائج تحلیل ا )6( جدول
   ات النوع االجتماعي والكلیة والرتبة األكادیمیةتبعا لمتغیر إقلیم الجنوب 

 عاتمجموع المرب المجاالت مصدر التباین
درجات  
 الحریة

 متوسط  المربعات
 قیمة
F 

مستوى 
 الداللة 

 عي جتماالنوع اال
 

  قیمة هوتلنج
Hotllings trace 

028 . 
 

 016.* 5.85 2.09 1 2.09 التكامل المؤسسي 

 084. 3.00 2.20 1 2.20 تأثیر إدارة الجامعة 

 240. 1.39 753. 1 753. االعتباریة

 306. 1.05 591. 1 591. المصادر المساندة

 470. 524. 373. 1 373. یمیةب االكادالجوان

 148. 2.11 1.22 1 1.23 مل بالع المبادأة

 200. 1.65 1.21 1 1.21 الروح المعنویة 

 الكلیة
 

  قیمة هوتلنج
Hotllings trace 

039 . 

 541. 374. 134. 1 134. التكامل المؤسسي 

 650. 206. 151. 1 151. تأثیر إدارة الجامعة 

 770. 086. 046. 1 046. االعتباریة
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 847. 037. 021. 1 021. المصادر المساندة

 039.* 4.30 3.06 1 3.06 كادیمیةالجوانب اال 

 937. 006. 004. 1 004. المبادأة بالعمل 

 813. 056. 041. 1 041. الروح المعنویة 

 الرتبة االكادیمیة
 

 قیمة ویلكس
Wilks' 

Lambda 
927 . 

 068. 2.71 972. 2 1.94 المؤسسي  التكامل 

 380. 972. 712. 2 1.42 تأثیر إدارة الجامعة 

 244. 1.42 769. 2 1.54 االعتباریة

 059. 2.87 1.61 2 3.22 المصادر المساندة

 638. 450. 320. 2 641. الجوانب االكادیمیة

 352. 1.05 611. 2 1.22 المبادأة بالعمل 

 719. 331. 242. 2 484. الروح المعنویة 

 الخطأ

   358. 259 90.916 لتكامل المؤسسي ا

   732. 259 185.981 دارة الجامعة ثیر إتأ

   542. 259 137.594 االعتباریة

   560. 259 142.337 المصادر المساندة

   711. 259 180.706 الجوانب االكادیمیة

   583. 259 148.096 المبادأة بالعمل 

   732. 259 186.020 معنویة الروح ال

  (α ≥ 0.05)    ستوى الداللة عند مإحصائیة  * ذات داللة 
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 ) اآلتي:6(ن من الجدول یتبی

فـي جمیع للـرتـبة األكادـیمیـة ) تعـزى α ≥ 0.05(وجـود فـروق ذات داللة إحـصـائیة عـدم  -1
 .المجاالت

یمیة وانب األكادمجال الج  في لكلیةل) تعزى α ≥ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة (   -2
 ة للمتوسطات الحسابیة. العودانیة بعد ولصالح الكلیات اإلنس

) تعزى للنوع االجتماعي في مجال التكامل  α) ≥ 0.05وجود فروق ذات داللة إحصائیة  -3
 المؤسسي، وبالعودة إلى المتوسطات الحسابیة نجدها لصالح اإلناث.

وب من وجهة نظر أعضاء  ت إقلیم الجنفي جامعا المنظمیةمستوى الصحة  فيهنالك فروق 
، ویمكن  ناثي في مجال التكامل المؤسسي ولصالح اإللمتغیر النوع االجتماع تعزى ة التدریسهیئ

الذكور یمیلون دائما إلى رفض الواقع وما یتخلله من إقصاء لبعضهم من   تفسیر ذلك إلى أن
ارات لشعورهم هم لبعض القر علیهم ورفض تمارس المشاركة واتخاذ القرارات والضغوط التي

قبول بالقرارات حتى وٕان كانت غیر سلیمة بسبب ناث تمیل دائما إلى الما اإلفیها، بینبالمحسوبیة 
وبالتالي شعورهن بالصحة المنظمیة داخل   ،عدم الرغبة في خوض صراعات مع إدارة الجامعة

ذكور بتفعیل دور لتدریس من ال رغبة أعضاء هیئة االجامعة أكبر من الذكور، كما قد یعزى ذلك إلى 
ي المجتمع المحیط وحتى وٕان كان على حساب أن یكون لها دور فاعل فرها و سواأخارج الجامعة 

 وقتهم الشخصي وهذا ما ال ترغب به أعضاء هیئة التدریس من اإلناث. 

توصلت إلى  التي   (Recepoglu, 2013)ریسبوجلو دراسة مع نتائج  النتیجة وقد اتفقت هذه
 بالصحة یتعلقفیما  ناثماعي لصالح اإلاالجتیر النوع داللة إحصائیة تعزى لمتغجود فروق ذات و 

 ,Attaya & Ramadan)  عطایا ورمضان دراسة  مع الدراسة  هذه اختلفت نتائج فیما. المنظمیة

نوع االجتماعي ة تعزى لمتغیر الائیـــــــود فروق ذات داللة إحصــــــــــــــــــالتي توصلت إلى وج (2013
 شـــــمرم دراسة مع لدراسةا هذه اختلفت نتائج كما المنظمیة، حةوى الصمست ور فيالح الذكـــــــــــــلص

)Marmash, 2015) ودراسة وشاح (Washah, 2015) ودراسة الشریفي (AlSharefy, 2013 (
مستوى  جتماعي فيلمتغیر النوع اال التي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى

 المنظمیة. الصحة
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عزى لمتغیر الرتبة مستوى الصحة المنظمیة ت فيفروق  ج إلى عدم وجودرت النتائأشاو 
، وقد یعود السبب في ذلك إلى التقارب في وجهات نظر أعضاء هیئة التدریس في  األكادیمیة

المنظمیة بمجرد   سون مجاالت الصحة موضوع الصحة المنظمیة داخل الجامعات فهم یدركون ویلم
بترقیة أعضاء الصحة المنظمیة والتي ال تتغیر  مباشر بمجاالت على إطالعالتحاقهم في الجامعة و 

بالتالي ما یدركه عضو هیئة التدریس برتبة استاذ هو ما یدركه عضو هیئة التدریس هیئة التدریس، و 
رتب االكادیمیة ألنها تمارس جاالت باختالف الستاذ مساعد وال تختلف النظرة إلى هذه المأبرتبة 

 دراسة مع نتائج النتیجة كادیمیة. وقد اختلفت هذهرتب األن النظر إلى الالعضاء دو على جمیع ا

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى لمتغیر الرتبة  توصلت التي )Washah, 2015(وشاح 
 لمنظمیة.ا مستوى الصحة في االكادیمیة لصالح رتبة استاذ

یة في مجال  عزى لمتغیر الكلت لمنظمیةمستوى الصحة ا في رت النتائج وجود فروق كما أظه
مكن تفسیر ذلك إلى أن حاجات ومتطلبات الكلیات ، ویولصالح الكلیات اإلنسانیةالجوانب األكادیمیة 

ما إدارة الجامعة فی اإلنسانیة أقل من متطلبات الكلیات العلمیة، فالكلیات العلمیة على اتصال دائم مع 
الدعم الالزم وندرة بعض  العلمیة وتوفیر والتطوراتیختص في المخاطبات الالزمة لألبحاث 

إلى أن تطبیق المنهجیة العلمیة لالستراتیجیات التعلیمیة في ات العلمیة، كما قد یعزى ذلك التخصص
في الكلیات العلمیة الجامعة مازالت متواضعة وعدم تحقیق ما یحتاجه عضو هیئة التدریس في 

یعاني منها متخذو القرارات  من المشاكل التيد العدید وجو  نتیجةمجال السیاسات في الجامعة 
عضو هیئة التدریس في الكلیات  ىفي الجامعة وبالتالي رض نعو االستراتیجیات التعلیمیة وصا

 ائجمع نت النتیجة ذهالعلمیة أقل منه في الكلیات االنسانیة نحو الصحة المنظمیة. وقد اختلفت ه

لى عدم وجود فروق ذات إ توصلت التي (Attaya & Ramadan, 2013)  عطایا ورمضان  دراسة
 المنظمیة. ستوى الصحةم في ائیة تعزى لمتغیر التخصصداللة إحص



 م. 2020، األول عددال ثالثون، وال الخامس المجلد ، تماعیةسلسلة العلوم اإلنسانیة واالج ، دراساتمؤتة للبحوث وال
 

 
 

175 

 التوصیات: 

 اعتمادًا على النتائج السابقة یمكن تقدیم التوصیات التالیة: 

 استراتیجیة خطط منظمیة من خالل وضعمفهوم الصحة ال  ضرورة سعي إدارات الجامعات لتبني -1

 لنشر أولیة كخطوة وذلك معات،بالجا بأبعادها المختلفة منظمیةال الصحة مستوى لتحسین یةواقع

 .مستمر وتطویر وتغییر وتدریب تهیئة من المنظمیة الصحة ثقافة

 یة لتحسیناإلستراتیج لخططا إلنجاح الالزمة والمعلوماتیة والبشریة المادیة المتطلبات توفیر  -2

 .بالجامعات المنظمیة الصحة

 ومادیة للعاملین،  معنویة فزحوا تقدیم خالل  من الجامعات في المعنویات تعزیز على  لعملا  -3

 الصحة المنظمیة. وتحسین العمل، وتطویر إجراءات بینهم، االجتماعیة العالقات تنمیةو 

امعات األخرى، والمؤسسات الج على لمنظمیةا  بالصحة الصلة ذات الدراسات من المزید إجراء -4
 .المجال هذا في المحلیة تالدراسا ندرة ظل في تلفة،التعلیمیة المخ
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في  لمهارات التفكیر الناقد ومدى تطبیقهم لها )تخصص اللغة العربیة(الطلبة المعلمین  معرفة    
 تدریس اللغة العربیة

 * الجعافرةخضراء ارشود 

 ملخص

(تخصص اللغة العربیة) لمهارات  هدفت الدراسة إلى استقصاء مدى معرفة الطلبة المعلمین
، وتكونت عینة اللغة العربیة من وجهة نظرهم ي تدریسف هاممارستهم ل التفكیر الناقد، وكذلك مدى

وما إذا كان هناك عالقة بین   عداد التربوي في جامعة العین، ) من طلبة دبلوم اإل104الدراسة من (
معرفتهم لمهارات التفكیر الناقد، وممارستهم لها في تدریس اللغة العربیة، وهل تختلف المعرفة  

 الف الجنس أو المعدل التراكمي أو نوع المدرسة. ناقد باختالر مهارات التفكیوالممارسة ل

) مهارة  تم التحقق من 30لتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة بتطویر استبانة تكونت من (و 
، ومعامل ارتباط اُستخدمت المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة، واختبار(ت)صدقها وثباتها، 

 حادي. ألا ، وتحلیل التباینبیرسون

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معرفة الطلبة المعلمین لمهارت التفكیر الناقد وممارستهم لها  
عالیة، وأن هناك عالقة قویة بین معرفتهم لمهارات التفكیر الناقد، وممارستهم لها في تدریس اللغة 

المعلمین لمدى  ةبطلحصائیة في تقدیرات الإتوجد فروق ذات داللة  العربیة، كما بینت أنه ال
وفي ضوء  والمعدل التراكمي، ،عرفتهم وممارستهم لمهارات التفكیر الناقد تعزي لمتغیرات: الجنسم

عداد  إ نتائج الدراسة اقُترحت بعض التوصیات، منها أن تخصص مساقات إجباریة في برامج 
 . المعلمین حول مهارات التفكیر الناقد

 بة المعلمون، تدریس اللغة العربیة لطل ا  ،التفكیر الناقد  الدالة:الكلمات 
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Arabic Teacher's Knowledge and of Practice Critical Thin king Skills 

 

Khathra Ershuod Al-Jaafreh 
 

Abstract 
The study aimed to examine to what extent the pre-service Arabic 

teachers know the critical thinking skills and to what degree they practice it 
in their teaching. The participants of the study were (104) male and female 
students preparing for their diploma from Al-Ain University. The study 
aimed to examine to what extent the pre-service Arabic teachers have 
knowledge in some of the critical thinking skills and the degree of  
practicing it from their perceptions and if there is a relationship between 
their knowledge of the critical thinking skills and their practice to these 
skills. And do the differences of knowledge  and practice of the critical 
thinking skills differ according to gender, grade point average and type of 
school. 

To achieve the aims of the study the researcher designed a 
questionnaire that consisted of(30) skills and both reliability and validity 
were checked. And to answer the research questions, the researcher used 
means , standard deviation along with T-tests, Pearson correlation one Way 
Anova . 

The results of the study showed, the knowledge of the pre-service 
teachers of the critical thinking skills and their practice of them were high, 
and that there was a strong relationship between their knowledge and 
practice in teaching Arabic.  The results also showed that there were no 
significant statistical differences in the estimations of the pre-service 
teachers in the degree of their knowledge and practice of critical thinking 
skills due to gender and grade point average . 

In light of the results of the study the researcher set some 
recommendations.one of them was to provide the pre-service teacher's 
programs at university with critical thinking skills models.   

Keywords: Critical thinking, Pre-service teachers, Teaching Arabic 
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 المقدمة: 

همیًة قصوى في  أالعالقة بین اللغة والتفكیر؛ وأثر مستوى التفكیر في الصیاغة اللغویة  َتكتسب
لى أن ذلك ما أكده  بعض علماء التربیة   في هذا المقام أن نشیر إ مجال تدریس اللغة، وجدیر بالذِّكر

عن جدلیة هذه العالقة، فالمرء ال یفكر إال بلفظ وال اجیة في حدیثهم بیو  برونر، وتشومسكي،  :مثل
یلفظ إال بفكر. وال شك أن مستوى التفكیر الناقد ینعكس في االستخدام اللغوي، وعلیه فإن تطویر 

لمة و عر، یعد حاجة من حاجات التدریس للغة في زمن اللالرتقاء بمستوى التفكی أسالیب التعلیم
إلى أهمیة توظیف  یة،وقد أشارت الدراسات التربویة في مجال تدریس اللغة العرب ي،رفمعواالقتصاد ال

  ة سادر ُمعّلم اللغة العربیة ألسالیب التفكیر الناقد في اكتساب الطلبة للمعرفة اللغویة،  فقد جاء في 
ف ظیتو النحوي من خالل  ىو لتي اعتمد الباحث فیها  تدریس المحتاIbrahim, 2010) براهیم، (إ

لموا بأسلوب التفكیر الناقد كانت نتائجهم أفضل  بعض ممارسات التفكیر الناقد، أن الطلبة الذین تع
ة والقطاونة، ر فالجعأسفرت دراسة ا  من زمالئهم الذین درسوا موضوعات النحو بالطریقة التقلیدیة. وقد 

)2007Al-Jaafreh & Al-Katawneh, الدرس ف دا الذین زودوا بأه ةب) أیضًا عن أن الطل
ل ومستوى أعلى في التقكیر، في وحدة المفاعیل مقارنة بمن لم یتم النحوي قد أظهروا تعلما أفض

طلبة لا) إشارة الى أن إلمام  ,2001ٍSaadah(حسب ما أورده سعادة،  تزویدهم بها, وفي ذلك
 التفكیر. للغوي یؤدي إلى زیادة في الفهم وتحسن في مهاراتبأهداف الدرس ا

في المراحل المختلفة، ُیعدُّ من األهداف التي تسعى  التفكیر وتنمیته لدى الطلبة َم بماهتولعل اال
اظًا علیها فحإلیها األنظمُة التربویة الحدیثة، بل إن األمر یعد فرَض عیٍن على كل معّلٍم للُّغة العربیة 

ة،  ومما یعزز ما سبق ویلهللوجود والبقاء وا شأنها، فقد أصبحت اللُّغة في زمن العولمِة رمزاورفعًة ل
ن التفكیر الناقد لیس ِفطریًا عند إ  -التفكیر الفاعلة حول تعلیم اللغة وفق مهارات -القول إلیه 

التفكیر العلمي  آن الكریم علىلقر ا وقد َحثَّ تحتاج إلى مراٍن وتدریب، ، فمهارته متعلمة و اإلنسان
]، 1) [العلق، آیةاْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلقَ ( یمكر ولى في القرآن الألوممارسته، ومن هنا كانت اآلیة ا

فحث على  ].50) [األنعام، آیة ُقْل َهْل َیْسَتِوي اَألْعَمى َواْلَبِصیُر َأَفَال َتَتَفكَُّرونَ وقد قال تعالى: (
آل  [...) اْألَْرضِ وَ  ِق السََّماَواتِ لْ (... َوَیَتَفكَُّروَن ِفي خَ  : قال تعالى والفحص. لي والتأمل العق رظلنا

بعامة وتعلیم  وفي سیاق تعلیم التفكیر، یتفق ُمعظم التربویین على أن التعلیمَ  .] 191عمران آیة 
كافیًا، ومدربًا  إعدادا ُمعداً  نو یكیتوقع أن  اللغة بخاصة یعد مهنًة لها قواعدها، وٕان من یمارسها
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قضیة إعداد المعّلم وتدریبه قبَل الخدمة باهتمام  ت ظی؛ ولهذا حبدوره ماتدریبًا مناسبًا یمكٍّنه من القی
إلى إقامة مؤسساٍت متخصصٍة   تربویین وذلك؛ إلیمانهم بدور المعلم في التربیة، فدَعواالكبیر من 

لیات التربیة في الجامعات متها كفي مقدي ــــــــویأتإلعداد المعلمین وتدریبهم، 
 .شة والصفديریخ   (Khuraishah & Safadi, 2001)فةـــــــــــــالمختل

 Arab Ministers of Education)  2004وفي مـؤتمر  وزراء التربیـة والتعلـیم العـرب  (
Conference (2004) 

تفکیر الناقد،  ال اصـةـر المختلفـة،  وخیک المؤتمرون أهمیة إكساب المتعلمین أنمـاط التف بین
م محتـوى المنهـاج، أو اعتمـاد  ظیتنن خالل ـة، مفمختل لوالعمل لتحقیق هذا الهـدف بأسـالیب ووسـائ

ـظر في دور اُلمعّلم ومهاراته في التدریس. وتشمُل هذه أوإعادة النَّ  طرائـق واسـتراتیجیات حدیثـة،
حل المـشکلة، واتخـاذ  ة تتطلب التفکیر و یمیـین فـي مواقـف تعلـمالمهارات: قدرته على وضع المتعل

والعمـل   وتوظیف أسئلة مثیرة للتفکیر الناقد،معلومة، للة لفر المختدالمـصا  مالقـرار، واسـتخدا
 علـىتطویر عملیاتهم التفکیریة الناقدة، من خـالل تنظـیم الموقـف الـصفي بمـا یحقـقهذا الهدف. 

 رییث ،یقتلها أو اإلبداع روح ویقوي ، یدمرها أو بنفسه المتعلم ةثق ويالذي یق   خَ انالمُ  یهیئ فالمعلم
 إعداد معلم من أوالً  البد مبدٍع، ) ، وإلعداد  متعلم(Al-Hilla, 2002 الحیلة  یحبطه أو الناقد ریالتفك

 ،الناقد و  بداعيإلا وتعلیم التفكیر تربیة ممارسة على القادر الكفؤ المعلم وصفات مقومات یمتلك ،  مبدعٍ 
 ) .Al-Mashrafi, 2005(  المشرفي

معرفّي في الوقت الحاضر وتسارع المعرفة،   الم ع التقدُّ قاَم وامأوتؤكد األبحاث التربویة أنه و 
هر أهمیة تعلیم مهارات التفكیر التي تبقى صالحه ومتجددة من حیث فائدتها واستخداماتها في تظ

 ).1990 Nasr,( Sawaftah, 2008)(معالجة المعلومات 

من  ونیكجُب أن یالتفكیر  في هذا المقام  إلى أن تعلیمَ ) (Al-Hilla, 2002ویشیر الحیلة 
تنفیذ التدریس،  ة، وذلك أنه مرتبط بالمادة الدراسیِّة من حیث:یأولیات أهداف تدریس أي مادة دراس

  إن ,Burkhart) 2006(، هدكهذا ما أواستخدام الوسائل التعلیمیة، وكذلك األنشطة والتقویم. و 
 : كادیمياألح النجاو  ةصی الشخ ةایالحفي  لنجاحاألساسیة عائم الد یعد أحد   التفكیر الناقد
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تعزز تقدیرهم  ،ةالطلب لدى الناقد التفكیر تنمیة ) أن(Al-Sulaity, 2006 وقد أكد  السلیتيِ 
 قدرة ينموت ،األخرى تفكیرلا أنماط من كبیرة لمجموعة ممارستهم على  وتشجع والثقة بالنفس للذات

 . والتقصي بالبحث التعلم الذاتي على الطلبة

) حول أهمیة دور المعلم المؤهل والفّعال  Saadah, 2006ة، (ادسعه أورد انه مید ععبولیس ب
ب فیه  غو في تنمیة مهارات التفكیر عند َتالمیذه، فالُمعّلم ُیمثل أهم عناصر نجاح تعلیم التفكیر المر 

 ):Saadah, 2006, 67(  المعلم سعادة  اذومن صفات ه

 . اإللمام بخصائص التفكیر الفعال.1

 ذ.ر في حیاة التلمیكیتفهمیة الأاإلیمان ب .2

 . متابعة التطورات التربویة في مجال المناهج وطرق التدریس. 3

 . تشجیع التالمیذ على الثقة بالنفس.4

 المناقشة الفاعلة إلثارة التفكیر.  . التركیز على5

 أفكارهم. ء التالمیذ وتقبل. االستماع آلرا6

ة التعلیمیة ممثلة هنا بالمدرسة، وما  سسمؤ همَة الُتجسد مُ  هوممارساُت المعّلِم المذكورة أعال
 تنیوبی زوقد ذكر هین  قوَم به من تدریِب التالمیذ على التفكیر الناقد وٕاكسابهم مهاراته،یمكن أن ت

)Hynes & Bennet, 2004( ر والتفکی المشکلة، لح: اآلتیة ناتوالمک  نیتضم دالناق ریک أن التف 
 . اعيداإلب روالتفکی، جةالالمع تملیا وع ،تاار رالق وصنع التأملي،

عوضًا عن التركیز على التزوید بالمعلومات دون مهارات استخدامها والتي لم تعد فاعلًة في  
المعرفي في  ى أثر التسارعلإ )Saadah, 2006سعادة، ( وقد اشار  قني.ضوء التقدم المعرفي والت

التي ُیدربون   التفکیرب لیسـافي أ نظرال دةاع، بإالتربویین في عدد كبیٍر من دول العالمقیام 
جوانبها، ثم تقصي   الطالب علیها في المؤسسات التربویة المختلفة، والعمل على التعـرف إلـى

 .بیقهاالظروف المالئمة لتط
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ر الحدیث  التفكیر استجابًة لمتطلبات العص تغة وفَق مهارالأهمیة تعلم الُّ  ویأتي الحدیث عن
راسیة المختلفة، وذلك أن اللغة ُتعد عامًال مؤثرًا في بقیة لدا المواد املیة بینكتلمبدأ ال وتعزیزا

لُّغِة إحراُز التقدم المنشود في هذه ت األساسیة لإذ یصُعُب دون إتقان المهارا موضوعات الدراسة،
هج نمیث یرمي إلى تكامل المعارف والمهارات واالتجاهات، ولعل الم بالمعنى الحدیلالمواد. فالتع

 ) .   (Al-Jaafreh, 2008 ُأحِسَن إعداده في ذلك. الجعافرِة   ذاا  یسهم ياللُّغو 

لُّغة یتطلب مزیدًا من االهتمام، ال  وعطفا على ما سبق فإن تنمیة مهارات التفكیر في تدریس ال
ة في عالمنا العربّي  یحتاج إلى عمل دؤوب للنهوض بمستوى الّلغة العربیّ  سیسیما وأن واقع تدر 

 )، وذیاباتMohammad, 2004ین، وقد أكد ذلك كل من محمد ( ـــــــــــــالمعلمو  ینـــــــــــمتعلملا
Thiabat, 2001).( غة، تقلیدیة ال تثیر وال إلى أن الممارسات التربویة في تدریس مهارات الل

 ، اهوبیان معانی ن،  فنجد المعلم یكتفي بالنطق السلیم للكلمات،كیر المتعلمیفت ىتتحد

 تتطلب الناقد التفكیر تنمیة أن ،),Khawaldeh 2002( ذكر الخوالدة اما المقذووفي ه

ًا أساسی  اً درو  تعطي، ییرالمعا محددة تعلیمیة تیجیاتاواستر  التدریس، في حدیثة رائقط استخدام
 ظًماًرا ومنمیس المعلم فیها یكون ، التعلم عملیة في فاعلیته ىعل زكر وت ،للطالب

ا الجعافرة ـــــــــــغة العربیة، فقد أظهرت الدراسة التي أجرتهـــــــــــــته في مناهج اللذار ــــــــــــــمألاویصدق 
)Al-Jaafreh, 2009شح  ن م يناع)، أن كتب اللغة العربیة في المرحلة األساسیة المتوسطة، ت

تفكیر الت مهارا ةمن ممارس ذیهارات عقلیة علیا؛ مما یقلل من تمكین التالملة التي تقیس ماألسئ
)  وقد أوضحت النتائج أن نسبة التركیزعلى .(Al-Atom, 2004. وكذا ورد في دراسة العتومالناقد

یدل   مـا؛ م)%4.5) وفي المنفذ (%3.6صعید التفکیر اإلبداعي قد بلغت في المنهاج المکتوب (
 اعي.دفکیر اإلبتلملحوظ في مدى تركیز معلمي اللغة العربیة على أسلوب ا نٍ ى تدعل

األمر ال یقتصر على المنهج المدرسي بل یتعدى الى القائمین على إعداد معلمي اللغة   علول
  ة لحمر العربیة في الجامعات وما یكتنف ذلك من قصور،  وفي مجال اللغة العربیة وتدریسها  في ال

من  نأ  (Alsultani & Al Robaiai, 2010) السلطاني والربیعي هرت دراسة معیة، أظجاال
: ضعف مهارات التدریس المرتبطة به عند المدرسین،   الناقد لتي تعیق التفكیرواس ریت التدالمشك

  وفي المقام  وطرق التدریس المتبعة في التدریس تعزز الحفظ على حساب التفكیر الناقد ومهاراته.
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 بعض في  ىیعز  الطالب لدى  الّلغوي الضعف إلى أن ) Alzahrani, 2006( هرانيأشار الز  ، تهاذ

 تدریسها في الحدیثة الطرق على تدریبهم وعدم كافًیا، إعداًدا العربیة اللغة مدرسي إعداد عدم ىإل أسبابه

 تدریًبا یؤهلهم للقیام بذلك. 

تخدام طرق یة كبیرًة، في اسغة العربلل ًمالعوتأسیسًا على ما سبق، تبدو مسؤولیة من سیصبح مُ 
ند تالمیذه، مما یستدعي امتالك  ع یرفكرات التاتوى مهسموأسالیب تدریس فاعلة، تسهم في رفع 

، ال سیما وأن المحافظة على ند تدریسه اللغةالطالب المعلم لكفایات تنمیة مهارات التفكیر العلیاع
 ي الزمن الحاضر. ن أبرز التحدیات فُیعدان م ا،سهیر دتالّلغة العربیة واختیار أنجع الطرق ل

عداد معلمي اللغة العربیة، بكل حدیث  إ مجراتزوید ب یستدعي رلعل األم  وفي ضوء ما تقدم،
 ، وطرق تدریس تشجع القدرات العلیا عند طلبتهم .لطفي ال تدریس اللغة من وسائل تعلیمیةفي مج

)Lotfi, 1986،( جلو فرو سی ةسوفي هذا المقام تشیر درا (Seferoglu, 2006)  لى ان هناك عدم
دریس، وأن المقررات التي على مواقف الت یةیز لغة اإلنجلتخصص ال كفایة في تدریب الطلبة المعلمین

 .درسها الطلبة ال ترتبط ارتباطا وثیقا بعملیة التدریس

هارات ة منمیت اتوٕاذا كان جمیع معلمي المواد الدراسیة المختلفة بحاجة إلى امتالك كفای
ة العربیة  لغالي إن معلمفومات، لع؛ لیتمكنوا من تعلیم طلبتهم كیفیة الحصول على المتفكیر الناقدال

للغة واتساع مجالها، وكذلك اشتمالها على أكثرهم حاجًة لذلك، ولعل السبب یعود إلى طبیعة مواد ا
شار   أمجتمع.  وقد ما یهم الل لك ضر یتعالعلوم األخرى التي هي لغة تعلیمها، ولذا فإن منهاج اللغة 

ع البرامج التي تؤهله  وضب وجلتي تستانته، و اكلى أهمیة معلم الّلغة ومإ) Aser, 1997عصر (
  بلغته متمكنا من أسالیب تدریسها. اً یمسلكیا لیكون واع

اد معلم   للغة العربیة في مراحل التعلیم المختلفة، أن یتم إعدلعل من مقومات النهوض باو 
 ه مبإلما یتمیز Altman, 1980)( سب رأي ألتمانه المتعلُم، ومعّلم اللغِة حیحتاجما فق ة و غلال
الدراسات أن  ومما یجدر ذكرهنمیة قدرات تالمیذه في التفكیر. ت، ویمتلك القدرة على یسدر أصول التب

) أشارت ,Dnaoui 2008( و (Cotton, 2001) ,(Wilson, 2000) وكوتون ویلسون التربویة
ة سعي ر و میتها في ضوء الفلسفة التربویة الحدیثة، وضر هارات التفكیر وتنة تعلیم مهمیى ألإ
ویة إلى الوصول إلى هذا الهدف، وأن على المعلمین أن یضعوا هذا الهدف في ربلتا لمؤسساتا

في  (Beyer, 2001)المواد والمواقف التي تشجع على التفكیر وقد ذكر  مقدمة أهدافهم، بتوفیر
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من   ، أنه عملیة عقلیة یستطیع المتعلم بها عمل شيء ذي معنىالناقد  التفكیرعن ه یثدح معرض
) إلى Karam, 1996وكرم ( (Wilson, 2003)مر بها، كذلك أشار كل من ی تيلالخبرة ا خالل

 أهمیته كعملیة عقلیة یتم عن طریقها معرفة الكثیر من األمور وتذكرها وفهمها وتقبلها.

 ةُ ر لتفكیر الناقد  تختلُف عن التربیة التلقینیة،  فاألخی على االقائمةَ  َة بیتر لا إن ن القولُ ویمك
وعاٍء متلٍق وتحرُمه النشاَط الفكريَّ الخالَق،  ویصبح السبیل الوحید لالندماج في ى إلإلنساَن اتحیل 

مع  ،حبةصل العائلة أو االجماعیة  مثل  الجماعة هو التسلیُم الكلي للتصورات، والخضوع لألحكام
 جعة األفكار المسبقة أو إنتاج أفكار جدیدة. قدرة على مرافقدان ال

أن المعّلَم إذا أراد تنمیَة التّفكیر  (Stemberg, 1978)مبرغ ستى یر ا سبق معلى  اً سیوتأس
قوع في لدى طلبته، علیه أن یكون مثًال وقدوًة لإلبداع وأن ُیشجَع ُطالَبه على عدم الخوف من الو 

  ةس وفي هذا المقام اظهرت درا ، وتنمیة مهارة حل المشكالت لدیهم.مرةى المغاإل عهمفدالخطأ، و 
) أن هناك عالقة موجبة بین معرفة المعلمین بمهارات التفكیر الناقد  Sidman, 2004( سیدمان

 لبة  وتعزیز هذه المهارات لدیهم.ودرجة ممارستهم لها في تدریس الط

 ابقةالدراسات الس

  حظیت باهتمام الباحثین، وقد  وأثرها اإلیجابي في التعلیم فقد  التفكیررات هام ةیمهانطالقا من أ
 دد من الدراسات منها: ع  امهذا المق أجریت في

 المعلمین والممارسات اعتقادات الطلبة بین ول العالقةح ,Hope) 2004( دراسة هوب

وعالقتها  اقدالن التفكیر نع نیملالمع اعتقادات الختبار الدراسة هدفت ، الناقد للتفكیر التدریسیة
 باختیار الباحث ، وقامالمعلمي ة لطلب اأربعة من  من  الدراسة عینة التدریسیة، وتكونت بالممارسات

 كافة  بجمع قام الباحث وقد.البحث بهدف وذلك  اآللي والحاسب والتربیة إدارة األعمال :هي مواد

 المواد  محتوى ومراجعة ظاتالت والمالحبامقال خالل من التدریسیة لعینةا ممارسات حول المعلومات

الطلبة    مقابلة تمت كما .الناقد التفكیر إلثارة مهییقت قةیالمعلم وطر  ةیإستراتیج تصمیم على التركیز مع
 عن الطلبة المعلمین  اعتقادات أن وقد أظهرت الدراسة الناقد التفكیر حول معتقداتهم لمعرفة المعلمین

 الواقعیة.  سیةدریالت ممارستهم مع قبتتطا الناقد التفكیر
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ـة یز كتب اللغـة العربیركت مدى ة لى معرفسعت إ  )  فقد(Al-Atom, 2004أما دراسة العتوم 
وقـد تکونـت  ومعلمیها للمرحلة الثانویة في األردن، على مهارات التفکیر الناقد واإلبداعي،

ثانویة للعام للمرحلة الة بیرعلامس معلمات یّدرسون الّلغة عینـةالدراسة من خمسة معلمین وخ
اسُتخدمت فیها قائمتا تقدیر:  قدو یطة،سعشوائیة البلاة بالطریقة ) وتم اختیار العین2004الدراسي(

أن نسبة األولـى لمهارات التفکیر الناقد والثانیة لمهارات التفکیر اإلبداعي، وقد أوضحت النتائج 
)؛ %4.5) وفي المنفذ (%3.6المکتوب (ج هانملاتفکیر اإلبداعي قد بلغت في التركیزعلى صعید ال

بیة على أسلوبي التفکیر اإلبداعي عرالللغة اكیز معلمي رتیدل على تٍدن ملحوظ في مدى  ممـا
 والناقد. 

)  فقد  سعت إلى تحدید مستوى التفكیر الناقد في  Torgesen , 2004أما دراسة تورجسین (
وریدا، باستخدام أربعة مؤشرات في فل السابعبع و راال نیف، لدى طلبة الصفي القراءة نجلیزیةاللغة اإل

وظف الباحث . و الذاكرة الفعالةالتفكیر االستنتاجي، و و  ع،مو ساءة، وفهم المر قالطالقة في ال :هي
 مجموعة من االختبارات على الطالب 

، لقیاس فهم المسموع( GORT - 4(واختبار)  Tawre) اختبار الطالقة القرائیة(شملت: 
 ،الذكاء سالقی( WASIاستخدم الباحث مصفوفة) و  ,الستماع والقراءةمهارات ا ویرتط راباختو 

بیق أدوات القیاس توصلت بعد تطو  ،عینة الدراسة (على هذه المهاراتا الطالب) أیض حثبالودرب ا
. وظهر أیضا لدیهم تطور في مهارات لیةظهروا تطورا في القراءة بطالقة وفاعأن الطلبة أ الدراسة 

ي اجتالتفكیر االستن تاهار راءة االستیعابیة. بینما لم یحدث أي تغییر  على مالنشط والقع ماتسالا
 ، والذاكرة الفاعلة الشفوي

الد ــــــــــیر، فقد بینت دراسة الجــــــــــــــوحول فاعلیة توظیف واستخدام استراتیجیات تنمیة التفك
Jallad, 2006)  Alفي تنمیة مهارات التفكیر ج كورترنامب امدختسفي فاعلیة ا ) والتي بحثت ،

لدراسات اإلسالمیة في شبكة جامعة عجمان للعلوم واة یفي اللغة العرب تاداعي للطالبات المعلماإلب
، لبات اللواتي تعلمن باستخدام برنامج كورتوالتكنولوجیا، تفوقأ في التحصیل، لصالح مجموعة الطا

  یاته العلیا.د المعلمین بتعلیم التفكیر ومستو إعدا برامجى إل مامى ضرورة االهتوقد أشار الباحث إل
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التي  ,Schroeder) 2006(  دراسة  شرودریر الناقد، جاءت فكتلف تحسین مهارات ادهوب
وقد تكونت عینة  The University of Kansasأجریت على طالب المرحلة الجامعیة بجامعة 

علم  درسوا مساقًا بعنوان مقدمة في وطالبةً  لباً طا ) 97تكونت من ( الدراسة من مجموعة تجریبیة
) طالبًا 34ومجموعة ضابطة مكونة من ( ،تفكیر الناقدالت ااحث وفقًا لمهار بلالنفس وقد صممه ا

  Formخة المتخصرة د النسسر للتفكیر الناقطن وجلیار واستبد استخدمت الدراسة اخوطالبة وق
Watson-Glaser Critical Thinking Inventory (Short الدراسة إلى وجود أثر صت وخل

اسیة لدى طالب المجموعة التجریبیة مقارنًة بطالب در ال الناقد والمادة ریایجابي لتعلیم مهارات التفك
 المجموعة الضابطة. 

)، فقد سعى الستقصاء أهمیة استخدام معلم المرحلة الثانویة (AlQarni, 2007أما القرني 
ع الکشف عن المعوقات التي تحـد بداعي لدى الطالب، م الناقد واإلر کیفتلا سالیب تنمیة مهاراتأل

مهارات التفکیر، والفروق ذات الداللة اإلحصائیة فياستجابات عینة  یةنمت اسـتخدام أسالیب مـن
  والدورات التدریبیة  فیما یتعلق بدرجة أهمیة  اص،الدراسة التي تعزى للمؤهل، الخبرة، االختـص

  دى الطالب. ل یرک فتلواستخدام مهارات ا

المرحلة ب ینملة من جمیع المعساتکون مجتمع الدر أداة الدراسة، وقد ةوكانت االستبان
) معلمًا، وأظهرت نتائج تلك الدراسة أن  415لمکرمة) والبالغعددهم (الثانویة بمنطقة (مکة ا

دى الطالب ل  عيادبإلمیة مهارات التفکیر ادرجة أهمیة استخدام معلـم المرحلـة الثانویة ألسالیب تن
 .ت بدرجة كبیرة فـي جمیـعالمهاراتانك

تدریس   يف بیةرتقویمِ أداء معلمي اللغة العي ف )Bazarah, 2008( ه عدراسة بازر وبحثت 
ول الثانوي بالعاصمة  االبتکاري لطالب الصف األ ريالتفک  لتنمیة  الالزمة للمهارات وفقاً  اءةرالقـ

) معلما 40ظة، وطبقت على عینة من (اسة المالحدر ال ةادسة،  ولتحقیق هدف الدراسة كانت أالمقد
 متالك معلمي اللغة العربیة لمهارات التفكیر االبتكاري.ا عفض نتائج الدراسة تر ظهللغة العربیة، وأ

ى  بدراسة هدفت إل  )،Abdul Jwaad, 2010وفي كفایات تنمیة التفكیر قام عبد الجواد (ِ 
عربیة في الصف العاشراألساسي ي اللغة العلمى مدلتحدید أسالیب تشجیع التفکیر اإلبداعي 

اللة الفروق بین تقدیراتهم التـي تعزى إلى د رفعتكما هدفت إلى  ،بالمدارس الحکومیة والخاصة
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لما ) مع76، وقد تکونت عینة الدراسة مـن()والخبرة التدریسیة –النوع  –الجهة المشرفة متغیر (
العاشـراألساسي في معلمـي الـصف  بلغت تقدیرات :هانمج وقد توصلت الدراسة إلى  نتائ ومعلمة.

) 81.35%کیر اإلبداعي في الدرجـة الکلیـة .(تفال عصة ألسالیب تشجیاخالمدارس الحکومیة وال
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تقدیرات  لالستبانة، كما توصلت نتائج الدراسة: إلى 

،  ، خاصة: حکومیةشرفةالجهة الم ري تغیملمعلمینألسالیب تشجیع التفکیر اإلبداعي تعزى ال
وق ذات داللـة  إلى عدم وجود فر سةرادلتوصلت نتائج ا كلكذ: ذكر، أنثى النـوع  االجتماعي

 . إحـصائیة بـین تقـدیراتالمعلمین ألسالیب تشجیع التفکیر اإلبداعي تعزى لمتغیر الخبرة التدریسیة

اللغة العربیة في  مي لدى معلات عوبصل ) فقد بحثت في اAl-Anzi, 2011أما دراسة العنزي (
حقیق أهداف الدراسة طور الباحث لتو  ،تنظرهم في الكوی ةفكیر الناقد من وجهتطبیق مهارات الت

سعت الدراسة  الناقد، كما استبانة لتقیس الصعوبات التي تواجه المعلمین في تطبیـق مهارات التفكیر 
، أن الصعوبات التي یواجهها ئج الدراسةنتارت هظإلى معرفة أثر الجنس في هذه الصعوبات،  وقد أ

الكویـت فـي تطبیق مهارات التفكیر الناقد من وجهة   لة دو ب رحلة المتوسط ةملمعلمو اللغة العربیة في ا 
تبعا لمتغیر الجنس وكان  نظرهم بشكل عام كانت متوسطة وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائیة 

ا : تضمین الخطط الدراسیة لطلبة اللغة  وصیات أهمهالتمن  لصالح اإلناث. وقدمت الدراسة عدداً 
 العربیة فـي

 بشكل عام، أو التفكیر الناقد بشكل خاص في تعلیم التفكیرت رااهحلة المتوسطة مر مال

وعي طالبات كلیة التربیة بجامعة  ) دراسة حول مدىajidi,B-Al 2014( جرت البجیديأوقد 
ى التفكیر الناقد لدى طالبات كلیة التربیة معرفة مستو لى ت إفدالجوف بمهارات التفكیر الناقد، ه

مستوى التفكیر الناقد ومستوى التحصیل الدراسي لدیهن. تكّونت  ینب  ةق، ومعرفة العالفو بجامعة الج
تربیة األقسام العلمیة واألدبیة في جامعة الجوف طالبة من طالبات كلیة ال 174عینة الدراسة من 
. تالتفكیر الناقد حیث تبّین تدني مستوى الطالبات في مهار ام مقیاس اتخداس مّ المستوى الثامن. ت

لنتائج أنه توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالبات من حیث مستوى ا ل الخكما اتضح من 
 التحصیل الدراسي لدیهن.التفكیر الناقد تعزى إلى اختالف مستوى 

 



 في تدریس اللغة العربیة قهم لهاى تطبیناقد ومدللمهارات التفكیر ا )للغة العربیةتخصص ا(ین المعلم الطلبة فة ر مع
 الجعافرةخضراء ارشود     

 
 

190 

رسة مّدرسي اللغة  شف عن درجة مماالك إلى فقد سعت )ssan,aH 2015أما دراسة حسن (
لدى طلبتهم في العراق، واستخدم الباحث ي ائر ققتها بالفهم الالیة لمهارات القراءة الناقدة وعالعرب

ي اللغة العربیة لمهارات القراءة ة مّدرسالمنهج الوصفي بإعداد بطاقة مالحظة لقیاس درجة ممارس
رسًا. وتوصلت الّدراسة إلى عدة نتائج  مد 30ونة من مكة ساالناقدة. وقام الباحث باختیار عینة للّدر 

غة العربیة لمهارات القراءة الناقدة جاءت متوسطة في جمیع للا يسجة ممارسة مّدر ر دمن أهمها: أنَّ 
األحكام، واألسلوب، والتمییز، والتذوق، وأظهرت نتائج  المهارات الرئیسة وهي االستنتاج، وٕاصدار 

  ا د صائیة في ممارسة مهارات القراءة الناقدة تعزى للجنس ع ات داللة إح ق ذ فرو  الّدراسة أنه ال توجد
ستنتاج، فقد جاء الفرق داًال إحصائیًا لصالح اإلناث. وأظهرت النتائج أیضًا أنه الوا بمهارتي األسلو 

لدى ي ائر قاطیة بین ممارسة مّدرسي اللغة العربیة لمهارات القراءة الناقدة، والفهم الال توجد عالقة ارتب
       طلبتهم.

ي من المعلمین في  اللعا ل طلبة الدبلومبقوفي دراسة حول ممارسة مهارات التفكیر الناقد من 
بوتسوانا، هدفت إلى دراسة في جامعة  (Moeti et al., 2017) مویتي وآخرون التدریس، أجرى

 59البالغة  ة لدراسا ینةى عظیف مهارات التفكیر الناقد في التدریس لدل المساعدة في تو ماتحدید العو 
د استخدم الباحثون المقابلة أداة للدراسة، وأظهرت نتائج الدراسة وجود ضعف لدى وق، الممع

ین في توظیف مهارات التفكیر الناقد في التدریس، وبینت أنه على الرغم من معرفتهم بهذه المعلم
د  عسااستراتیجیات ت يورة تبنبضر سة ال یطبقونها في التدریس،  وقد أوصت الدراهارات، إال أنهم ملا
  معلمین على تنمیة مهارات التفكیر الناقد لدى الطلبة. ال

راسات سابقة تناولت المعرفة واالستخدام للتفكیر الناقد، فإنه یمكن  وبناء على ما عرض من د
عض ببها وربطت میة تنمیة واستخدام مهارات التفكیریعا اتفقت على أهمجن الدراسات السابقة إ القول 
) قد أكدت على ضرورة (Moeti et al., 2017 ة مویتي وآخروناسدر ن أ ت، فنجد مثالار المتغی

حسن   راتیجیات تدریس تعزز مهارات التفكیر الناقد، وكذلك أكدت دراسة تدریب المعلمین على است
)0152 Hassan,(  فهما بالـــــــــــــهوعالقتناقدة ي اللغة العربیة لمهارات القراءة الـــــــــــمّدرس ةس ر مما على 

د إال أـن المنهج  ــــــــــــا واحـــــــــــــــ، وعلى الرغم من أن الدرسات السابقة جمیعها هدفهتهملدى طلب ئيراالق
 وادـــــــــــــــــــ) وعبدالج(Al-Anzi, 2011 لعنزيا اتــــــــــــــد اختلف فنجد أن دراسفي تنفیذ الدراسة ق

)Abdul Jwaad, 2010 ( لقرنياو )Al-Qarni, 2007 في أداة للدراسة) قد وظفت االستبانه ،
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) المالحظة، ,Bazarah 2008)  وبازرعة (,Hassan 2015حین كانت أداة الدراسة عند حسن (
فقد استخدمت  ,Hope) 2004(اسة هوب در و  (Moeti et al., 2017) وآخرونأما دراسة مویتي 

 المقابالت.

یس واالختبارات واالستبانات، بعضها من ایمقي ال فنجد تنوعاً  ةالدراسات السابق ىظر إلوبالن
د الباحث أو معدلة أو ُمقتبسة، ونجد أن الدراسات قد شملت المعلمین والطالب في مراحل  إعدا 

ـي التـدریس یرات الجـنس والخبـرة فدراسات على متغال ممعظ التعلیم العام والجامعي،  ولقد ركزت
 مي.ـلالعلوالمؤه

میة تنمیة مهارات التفكیر الناقد، كما ع تلك الدراسات فى أهم یة حالال لدراسةا تقفوقد ات
، كما أفادت الدراسة  تشابهت المتغیرات المستقلة الواردة في الدراسة مع سابقاتها من الدراسات

 ة.   قبالسا اساتن الدر ائیة مواالسالیب االحص ، أداة الدراسة  عداد، وإ ةاختیار العین الیة في طریقةالح

قع الدراسة الحالیة وما تهدف إلیه مقارنة بالدراسات السابقة ولعل ما  حدید مو ت كنیم سبقومما 
نها تسعى لمعرفة  مدى یمیز الدراسة الحالیة عن سابقاتها، أن موضوعها في اللغة العربیة،  وأ

وع ي لمعرفة نعس، كما تمیزت بالاللغة  في تدریس ین لمهارات التفكیر الناقد یق الطلبة المعلمبطت
لیه إهارات التفكیر الناقد وتطبیقهم لها، وهذا ما لم تتطرق بین معرفة الطلبة المعلمین لم قةالالع

بیق المهارة طتي الى مستوًى مماثل في أغلب الدراسات السابقة، وهل مستوى المعرفة بالمهارة یؤد
رفي والمهاري معالین ساسعلمین باألملالطلبة ا تزوید میة فيلما لهذا األمر من أه تدریس اللغة، عند 

كما تمیزت الدراسة الحالیة بعینتها (الطلبة المعلمون) قبل الخدمة وفي مرحلة   ،في تدریس اللغة
لبة المعلمین،  ار العینة من الطیتختارت المعلمین،  ولعل اخالتدریب مقارنة ببعض الدراسات التي ا

القریب العاجل معلمین ي ف حونیصبامعي ممن سج لجات التعلیم اخر ستوى م یأتي في إطار تحسین م
 ما  متغیرات الدراسة الحالیة أللغة، ولذا فإنه ینبغي استقصاء مستوى تمكنهم من مهارات التدریس، 

، الخبرة ،كانت المتغیراتدراسات السابقة ال  غلبأالمدرسة، الجنس، وفي فإنها:  المعدل التراكمي، 
 جنس.لاأهیلیة، و یة التلتدریبوالدورات ا 
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 سة را الدلة مشك

یكتسب إعداد معلم اللغة العربیة وتزویده بالكفایات الالزمة لتدریسها وفق متطلبات العصر  
 الطلبة.  وتعد  لدى الناقد  تاجها  لتعزیز التفكیر، وبخاصة تلك المهارات التي یحالحدیث أهمیة كبیرة

لتدریب على م اعللما باللطایستطیع  ابة من  خاللهجر ت ریس،د التربوي لعملیة التدمرحلة اإلعدا
مواقف التدریس،  ولعل من كفایات التدریس في العصر الحاضر التي یحتاجها المعلمون القدرة على 

 ثناء التدریس.أ تفعیل التعلم النشط وممارسته في 

لصعوبات، ل اذلیوت ییفیر الذي یؤهل المتعلم والمعلم لتكفكایات، نوع الت فكولعل من أبرز ال
فرضها التطور في عالم المعلوماتیه، وما یرافقه من تحدیات فكریة،   ی تي الت اجهة المشكالو مو 

 التفكیر.المتعلمین بأفضل مستویات  تجعل النظام التعلیمي بحاجة الى  تزوید

عربي قد شهدت خالل السنوات الماضیة  میة في الوطن الیلوعلى الرغم من أن األنظمة التع
ورًا في مجال طرائق التدریس التي یستخدمها قص أنّ ال التربوي، إ حال اإلصالفي مجطورات ت

ن من أهم معوقات أ (Saadah, 2001)كر المعلمون في المباحث المختلفة ما زالت تظهر، فقد ذ
لمین طرق تدریس تقلیدیة، وال سیما اد كثیر من المعمتتنمیة التفكیر الناقد في الوطن العربي اع

 ة. اعل طرق أخرى ف ماة استخدمع ندر لقاء اإل

ــــــــــه الخصوص أشــــــــــــها على وجــــــــــي اللغة العربیة وتدریسفو  الدراسات مثل   ارت بعضـ
)، Al-Anzi, 2011( ةـــــــــــودراس )Mohammad, 2004ة (ــــــــــــ) ودراس(Saadah, 2001ة ــــــــــــدراس

(Hassan, 2015)  خالل  ومن  ومناهجها التعلیمیة.  یةربلعة امعلمي اللغ  تاویر كفایرة تطى ضرو لإ 

 الدراسیة، مراحلهم في مختلف للطلبة ضروریة حاجة بوصفه ومهاراته بالتفكیر الكبیر االهتمام هذا

كفاءة تدریس اللغة   ال یخفى أنالتدریس، و  في ریكالتف مهارات تناول جاءت فكرة البحث الحالي في
ضوء ما تقدمانه من تنمیة ذهنیة شاملة   فيا همودتالحكم على ج مهجها یتاد مناة وٕاعد العربی

 تعلیم اللغوي المختلفة. للمتعلمین في مراحل ال
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 : همیة الدراسةأ

علمین  وعي الطلبة الم ىلإترتبط أهمیة الدراسة الحالیة بواقع تدریس اللغة العربیة، والحاجة 
مستوى عملیة التدریس  فع ر  فيلك غة،  وأثر ذللتدریس ا یا في ها عملهارات التفكیر الناقد وتنفیذبم

 تكمن أهمیة الدراسة الحلیة في جانبین: عموما، واللغة العربیة على وجه الخصوص، و 

 :األهمیة النظریة 

ق الطلبة المعلمین تطبی ىدم فقط معرفة حثتب ال  من الدراسات االرتباطیة، الدراسة الحالیة  أن -1
بالجانب المعرفي،  وهل هناك عالقة   قتهالع ىلإ كذل تتعدى بل ،الناقد التفكیر اتار مه ألسالیب

 . بین المعرفة للمهارة وممارستها في التدریس

 الطلبة المعلمون) ببعض( ولعل الدراسة تسعى إلى تعریف من سیصبحون معلمین للغة العربیة -2
 .رستهاى مماات التفكیر الناقد وتشجیعهم عللكفای المظاهر السلوكیة

 ة: العملی األهمیة

ة الحالیة بناًء على نتائجها أن تساعد القائمین على برامج إعداد المعلمین بتغذیة  دراسلل ن مكوی  -1
  ى راجعة عن حقیقة معرفة وممارسة الطلبة المعلمین لمهارات التفكیر الناقد وتنمیتها لد

 طلبة. لا

  یمقو ي تاستخدامها ف نیمكوثباتها  صدقها ثبت  فین التربویین بأداة محكمةالمشر تزوید  -2
 ستخدام المعلمین لمهارات التفكیر الناقد ا

اللغة العربیة   قد تكون الدراسة حافزًا لباحثین آخرین إلجراء دراسات حول ممارسة معلمي -3
 لمهارات تدریسیة أخرى ومراحل دراسیة أخرى.
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 سة أسئلة الدرا

 اه:ة أدنتهدف الدراسة إلى اإلجابة عن االسئل

المعلمین تخصص اللغة العربیة بمهارات التفكیر الناقد في طلبة الة رفمع مدى  ما ول: ألالسؤال ا
 تدریس اللغة العربیة؟  

في    لمهارات التفكیر الناقد ما مدى تطبیق الطلبة المعلمین تخصص اللغة العربیةالسؤال الثاني: 
 ة العربیة ؟ لغتدریس ال

تخصص اللغة ( ة المعلمینلبلط ا رفةائیة بین معصح لة إات دالقة ذهل هناك عال السؤال الثالث:
 لمهارات التفكیر الناقد، وتطبیقهم لهذه المهارات في تدریس اللغة العربیة ؟  العربیة)

عرفة  م في  α≥ 0.05 هل هناك فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة السؤال الرابع:
جنس للى ز تع اللغة العربیة تخصص مینالمعلمهارات التفكیر الناقد لدى الطلبة 

 ؟. والمدرسة وللمعدل التراكمي في تدریس اللغة العربیة

في مدى  α≥ 0.05حصائیة عند مستوى الداللة إهل هناك فروق ذات داللة  :السؤال الخامس
التفكیر الناقد في تدریس اللغة   اتبیة لمهار ر عتطبیق الطلبة المعلمین تخصص اللغة ال

 مي في تدریس اللغة العربیة؟اكتر لل امدرسة والمعدلاو  للجنستعزى العربیة 

 التعریفات اإلجرائیة 

یقصد بمدى   الناقد (تخصص اللغة العربیة) بمهارات التفكیر مدى معرفة الطلبة المعلمین
من البنیة المعرفیة للطلبة  جزءاً  قد فكیر الناتلالمعرفة في الدراسة الحالیة أن تصبح مهارات ا

رین على تمییز كل مهارة عن األخرى، ویقاس المدى ادق اونو العربیة ویك ةغللخصص این، تالمعلم
لى إ  ،بالتقدیر الذي یذكره الطلبة المعلمون ویمثله التدرج من (بدرجة كبیرة جداً  في الدراسة الحالیة

 ). 2م(انظر الجدول رق 5-1قد أعطیت االرقام من و  الخماسي) ثر بدرجة قلیلة جدا وهو مقیاس لیك

لدراسة الحالیة، الذكور واإلناث، الذین یحملون درجة  في ا لك بذصد ویق :مونالمعل الطلبة
البكالوریوس في اللغة العربیة، وینتظمون في دراسة الدبلوم التربوي في التدریس، والذین انهوا مقررات 

التربیة (  دراسيفصل  ا المؤهل التربوي تدریس اللغة العربیة مدةذتخرج في هلاالدبلوم ومن متطلبات 
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علوم  من متطلبات الحصول على درجة الدبلوم في التدریس في جامعة العین لل لكوذ ة)العملی
 .والتكنولوجیا

ویقصد بها درجة استخدام   مدى التطبیق لمهارات التفكیر الناقد في تدریس اللغة العربیة: 
ثناء أ يفد التفكیر الناق تامهار  ة علىتخصص اللغة العربیة للمظاهر السلوكیة الدال المعلمین  ةالطلب

ده الطلبة المعلمون ذكورا وٕاناثا تدریسهم اللغة، وتتمثل في الدراسة الحالیة في التقدیر الذي یحد
 رلیكرت (انظ في تدرج خماسي لمقیاس لى بدرجة قلیلة جداً إ–بدرجة كبیرة جداً ( ویشمل التدرج من

 ) في الدراسة الحالیة. 2(الجدول  

، قائمة لبعض المهارات الدالة على  حالیةراسة الدل ا یقصد بها في :دقالنر التفكیمهارات ا
التفكیر الناقد والتي أعدت من قبل الباحثة بالعودة الى األدب التربوي السابق، وثبت صدقها وثباتها، 

 المعلم لمدى معرفته وتطبیقة للمهارة. البالطیضعه  ي ذویمكن قیاسها بالدرجة أو التقدیر ال

   ةسلدراود ادح

 ة: ة الحالیاسر دوتشمل في ال  

، الذین یدرسون الدبلوم وٕاناثاً  : تكونت عینة الدراسة من الطلبة المعلمین ذكوراً البشریة .  الحدود 1
 . التربوي قي التدریس، والمتخصصین في اللغة العربیة دون باقي التخصصات

 یةمالمتعلقة بتن ةیكالسلو ظاهر وضوعیة: اقتصار الدراسة على مجموعة من الممالحدود ال  .2
 هارات التفكیر الناقد التي تقیسها أداة الدراسة.  م

(االستبانه) والتي أعدت في   ویتحدد تعمیم نتائج الدراسة في ضوء صدق وثبات أداة الدراسة       
 دب التربوي والدراسات السابقة.ضوء األ

  ن مو م الطلبة المعلو قلتي یارس اكانیة: منطقة العین التعلیمیة وتشمل المدلمالحدود ا  -3
 بالتدریس فیها خالل فترة التطبیق المیداني. 

 .2012-2011الحدود الزمانیة: الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي    -4

 

 



 في تدریس اللغة العربیة قهم لهاى تطبیناقد ومدللمهارات التفكیر ا )للغة العربیةتخصص ا(ین المعلم الطلبة فة ر مع
 الجعافرةخضراء ارشود     

 
 

196 

 الطریقة واإلجراءات 

 منهج الدراسة: 

 بته لهذا النوع من الدراسات الكمیة. سوصفي لمنال ااتبعت الدراسة الحالیة المنهج  

 ة س اة الدر نیع وعمجتم

المعلمین ذكورا وٕاناثا، الذین یدرسون الدبلوم التربوي، والمتخصصین  الطلبة  من  ةاسمجتمع الدر 
 في اللغة العربیة. 

) منهم كانوا العینة  30وفي الدراسة الحالیة فإن مجتمع الدراسة هو عینتها ما عدا (
 وٕاناثا. اً ر كو الب ذ) ط 104حقق من الثبات، وبلغ عدد افراد العینة(تلطالعیة لتساال

 توزیع افراد عینة الدراسة حسب متغیرات الجنس والمعدل والمدرسة  )1(ل جدو

 المعدل
 خاصة حكومیة 

 المجموع
 انثى ذكر انثى ذكر

 4 1 1 - 2 مقبول

 33 12 8 8 15 جید

 47 26 5 12 4 جید جدا 

 10 10 - - - ازممت

 104 49 14 20 21 المجموع

 : أداة الدراسة

طبیق مهارات التفكیر الناقد لدى  دفت إلى استقصاء معرفة وتوه ،نةباراسة االستدلاة ات أدكان 
طلبة الدبلوم المهني، المتخصصین في اللغة العربیة وقد ُأعّدت أداة الدراسة بعد العودة إلى األدب 

 . ةقسابالتربوي والدراسات ال
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اسة،  در لاة ت إجابات عینار قدییاس تیة لقج لیكرت الخماسي في الدراسة الحالخدم تدریوقد اُست
هارات التفكیر الناقد، الطلبة المعلمین لمحیث تكون المقیاس من عبارات تقریریة تعبر عن معرفة 

 وتطبیق أو ممارسة هذه المهارات، باختیار واحدة من خمس إجابات هي:

 توسطة حسب مقیاس لیكرت وفئات الملتقدیرات العینالممثلة  میالق )2(الجدول 

 التطبیق رفة و عمدرجة ال
اُلممثلة وفق   ةمیقلا

 مقیاس لیكرت 
 فئات قیم المتوسط 

 5-3.38مرتفع من  5 كبیرة جدا

 3.37-2.34متوسط 4 كبیرة

 2.33-1منخفض 3 متوسطة 

  2 قلیلة 

  1 قلیلة جدا 

 طمتوسلا  لي للحكم علىفقد تم اعتماد المعیار التا  السابقة    تا ب النظري والدراسدوفي ضوء األ
بین   ما یتراوح  معیاري  نوز  على أنه یساوي، طبیققدیر المعرفة والتت ت ارجلمرتفع لدا  يبالحسا

ما ) والمستوى المنخفض یتراوح 3.37- 2.34( بین ما ما المستوى المتوسط فیتراوحأ) 3.38-5(
 ،ةبیر ة كرجبد موافقة یدل على  )3,38(فوق الحسابي طتوسالم أن ةثحاالب )، واعتبرت2.33-1بین(

 یدل١فوق الحسابي المتوسط وأن متوسطة، بدرجة على موافقة یدل 2,34 قو ف يبساالح المتوسط نأو 

 . قلیلة  بدرجة موافقة على

 ثبات وصدق األداة 

ارج عینة لمین من خعممن الطلبه ال) 30تطبیق األداة  على (لتحقیق ثبات أداة الدراسة، تم 
) یبین 3() والجدول Cronbach-aنباخ ألفا ( و ر ك داخلي اق الم حساب معامل االتسالدراسة، وقد ت

 قیم معامالت الثبات.

 قیم معامالت الثبات )3(جدول 
 معامل الثبات  المجال 

 0.95 د معرفة مهارات   التفكیر الناق

 0.96 تطبیق مهارات التفكیر الناقد
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معرفة  ت ولاسالدرا ننوع ممقبولة لمثل هذا ال أن قیم معامالت الثبات ول السابقدجیتبین من ال
من المتخصصین في مناهج تدریس للغة العربیة، والقیاس والتقویم اة، عرضت على لجنة دألاق صد

إلبداء الرأي في الصیاغة  والتكنولوجیا وجامعة عجمان، في جامعة مؤتة وجامعة العین للعلوم 
  ات االستبانة ر قى أن فلعمین ل الذي تنتمي إلیها. وتم اعتماد آراء المحكرات للمجاقفومالءمة ال

ة لقیاس ما وضعت لقیاسه، وتم اإلبقاء على الفقرات التي وافقت علیها هیئة المحكمین على سبانم
من أجله باإلضافة إلى الصیاغة اللغویة، وكانت مؤشرات اإلبقاء  أنها تمثل الجانب الذي أُعدت

 عض افة وتعدیل بضإ و  ذلك تم حذف، وبناء على لتي اتُفق علیها أغلب المحكمینالفقرات ا  ى عل
، فقرة 32كانت األداة في صورتها األولى تتكون من قرات ووضعها في صورتها النهائیة، فقد لفا

 .1و23و4الفقرات حذفت فقرتان، وعدلت صیاغة 

سالیب اإلحصائیة باستخدام استخدام األ لإلجابة عن أسئلة الدراسة تمَّ  المعالجة اإلحصائیة
 : (SPSS)ئي البرنامج اإلحصا

عیاریة، استخدمت لإلجابة عن السؤالین األول والثاني النحرافات الموا ةبیمتوسطات الحسالا .1
غة العربیة لمهارات التفكیر الناقد وتطبیقها المرتبطان بمدى معرفة الطلبة المعلمین تخصص الل

 . ةفي تدریس اللغة العربی

عرفة  م ینمعرفة العالقة ب الث من أجلسون، استخدم لإلجابة عن السؤال الثتباط بیر معامل ار  .2
 مهارات التفكیر الناقد وتطبیق هذه المهارات. 

الین الرابع والخامس المرتبطان لإلجابة عن السؤ حادي، استخدم اختبار (ت) وتحلیل التباین األ .3
راسة  بیق وارتباطهما بمتغیرات الدرفة والتطعمحصائیة في مدى الإبوجود فروق ذات داللة 

 المستقلة.

 قشتها ج ومنائاعرض النت

 معرفة الطلبة  المعلمین  تخصص اللغة العربیة بمهارات التفكیر الناقد ؟.   مدى  ما األول: لاؤ سلا

  وأعطیت  ، هارات المرتبطة بالتفكیر الناقدالم یتضمن استبیان إعداد  تم السؤال هذا عن لإلجابة
  ) ى قلیلة جداً لإ اً من كبیرة جد( ،تر مقیاس لیكل وفقاً  متدرجة قیماً  المهارات درجات معرفة من درجة لّ ك
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ینة الدراسة  عن السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء أفراد ع لإلجابة
 ) یبین هذه النتائج. 4(والجدول على أداة الدراسة على المجال الكلي ولكل فقرة 

مین تخصص ل لبة المعمعرفة الطریة لتقدیرات المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیا )4(جدول 
 بمهارات التفكیر الناقد اللغة العربیة

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعیاري

 الرتبة التقدیر

 1 مرتفع 895. 4.38 تمكین التالمیذ من تقویم آراء اآلخرین 27

25 
للتالمیذ لمناقشة المعلومات اللغویة  فرصةإتاحة ال

 تفسیرهاو 
 2 عفمرت 889. 4.34

21 
تحدید التناقضات الموجودة في المعلومات المقدمة 

 للطلبة
 3 مرتفع 4.12 4.31

26 
المیذ إلى التعبیر عن الرأي في القضایا توجیه الت

 اللغویة
 4 مرتفع 868. 4.30

24 
یة موضوع للغو التالمیذ على تحلیل المادة اتشجیع 
 الدرس

 5 مرتفع 901. 4.29

 6 مرتفع 1.03 4.22 نى احترام آراء اآلخریلتنمیة قدرة التالمیذ ع 28

4 
التمییز بین األفكار الرئیسیة والفرعیة للدرس 

 ياللغو 
 7 مرتفع 903. 4.19

14 
التوضیح للتالمیذ أهمیة الدلیل اللغوي في إثبات 

 یةالنظر المرتبطة بمواضیع لغو  وجهة
 8 مرتفع 864. 4.09

30 
بإیجاز ما  ن یكتبوا أو یقولواأذ الطلب من التالمی

 عرض خالل الدرس
 9 مرتفع 1.01 4.0865

3 

تنمیة قدرة التالمیذ على تصنیف المعلومات 
فاهیم اللغویة في الدرس اللغوي وفقا للصفات والم

 المشتركة بینها

 10 مرتفع 958. 4.06
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعیاري

 الرتبة التقدیر

 11 مرتفع 1.090 4.06 حدید المشكلة اللغویةلى تتنمیة قدرة التالمیذ ع 20

13 
عناوین محتملة  لتالمیذ لوضعلإتاحة الفرصة 

 للنص اللغوي
 12 مرتفع 989. 4.04

22 
لمعلومات البرهنة وتقدیم الحجة على صحة ا

 اللغویة الواردة في الدرس
 13 مرتفع 995. 4.00

7 
ة میذ للتنبؤ بالنتائج المحتملإتاحة الفرصة للتال

 مادة اللغویة المطروحةلل
 14 مرتفع 1.03 3.97

29 

ن نقاط االتفاق على البحث ع ذتشجیع التالمی
واالختالف في المعلومات المقدمة في الدرس 

 اللغوي

 15 مرتفع 964. 3.96

12 
تشجیع التالمیذ على التنبؤ المناسب بالنتائج 

 الواردة في الدرس المحتملة للمعلومات اللغویة
 16 فعمرت 1.06 3.87

8 
لمعلومات اللغویة توجیه التالمیذ إلى طرق جمع ا

 ادر متنوعةصمن م
 17 مرتفع 1.08 3.86

23 
تمییز المعلومات اللغویة المرتبطة بموضوع الدرس 

 بطةمن غیر المرت
 18 مرتفع 1.10 3.85

1 
تدریب التالمیذ على تكوین أفكار محددة بعد قراءة 

 لنص اللغويا
 19 مرتفع 837. 3.83

11 
بناًء على مساعدة الطلبة على  تبني استنتاجات 

 س اللغوي یمكن الدفاع عنهار معلومات الد
 20 مرتفع 1.17 3.81

15 
المساهمة مع التالمیذ في التوصل الى تعمیمات 

 من المادة موضوع الدرس
 21 مرتفع 1.04 3.80

 22 مرتفع 1.16 3.65ات عن طریق إرشاد التالمیذ الى فحص الفرضی 16
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعیاري

 الرتبة التقدیر

 دلة اللغویةاأل

5 
ة یلة بتقدیم معلومات لغو حساس بالمشكثارة اإلإ

 متضاربة
 23 مرتفع 4.09 3.64

2 
عادة صیاغة الفكرة الرئیسیة إلى إتوجیه التالمیذ 
 لموضوع الدرس

 24 مرتفع 1.01 3.64

17 
لى الكشف عن التحیز في إتوجیه التالمیذ 

 لیهم في الدرس اللغويإواردة المعلومات  ال
 25 مرتفع 1.03 3.63

6 
اآلراء و التمییز بین الحقائق  طرح اسئلة تهدف إلى

 اللغویة
 26 مرتفع 1.24 3.59

 27 مرتفع 1.08 3.56 توفیر بیئة صفیة تشجع النقاش 19

10 
یع التالمیذ على التحقق من صدق المعلومات تشج

 ودقتها في الدرس اللغوي
3.54 

1.22 
 

 28 مرتفع

18 
اختیار الدلیل المناسب  على تدریب التالمیذ
 ةللقضیة المطروح

 29 مرتفع 1.04 3.53

9 
تنمیة قدرة التالمیذ على إصدار األحكام بناء على 

 المعلومات الدقیقة
 30 مرتفع 1.09 3.51

  مرتفع 670. 3.92 سط الكليالمتو 

ن أداة  م لالجزء األو  على العینة أفراد إلجابات والترتیب ) المتوسطات4(یتبین من الجدول 
بهذه المهارات  وال یخفى بأن المعرفة ، الناقد كیربمهارات التف د عینة أفرا بمدى معرفة  الدراسة المرتبط

فراد عینة أویبدو من الجدول بأن المتوسط الكلي إلجابات  .للغةلى ممارستها في تدریس اإقد تؤدي 
في  )27)،  وحظیت الفقرة (3.92بلغ (لتفكیر الناقد جاء مرتفعا، و الدراسة لتقدیر معرفتهم بمهارات ا

ولعل في  خرین"تمكین التالمیذ من تقویم آراء اآل، مهارة "4.38 وبلغأعاله بأعلى متوسط الجدول 
خرین والتعقیب علیها ومناقشتها یعد مهارة  لى إدراك عینة الدراسة، بأن تقویم آراء اآلإ ذلك إشارة
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، وفي المرتبة هاممارسة اللغة، ولذا فال بد من اإللمام ب میذ الثقة بالنفس، وتمكنه منتعزز عند التل
اتاحة الفرصة للتالمیذ لمناقشة المعلومات وتفسیرها" " تنص على) و 25، الفقرة رقم (جاءتنیة الثا

 ). 4.34وبمتوسط حسابي بلغ (

الطالب، وأنه محور العملیة  لى تفعیل دور إ وال یخفى بأن السیاسات التربویة الحدیثة تدعو 
 والخوالدة ،Hynes & Bennet, 2004) ( لنظري،لتعلیمیة، وتنسجم النتیجة أعاله مع األدب ا ا

)Al-Khawaldeh, 200( والطالب المعلم هنا ما زال یتلقى في محاضراته هذه المعلومات الرائدة ،
في  ،س اللغوي للمناقشة والتفسیرظهر هنا أنه یقدر ویعرف أن معظم الوقت في الدر أنجد أنه قد  لذا

بناء على على إصدار األحكام میذ تنمیة قدرة التالى ") والتي تنص عل9حین حصلت الفقرة رقم (
 .  3.51المعلومات الدقیقة" على أدنى متوسط حسابي بلغ 

دیرات الطلبة المعلمین لمدى معرفتهم بمهارات التفكیر الناقد ویمكن القول إن ارتفاع متوسط تق
 دیمتق لىع تقوم عربیة، التياللغة ال  لطبیعة مادة قدیر الطلبة أنفسهمتلى إفي الجدول أعاله، یعود 

 إلى صل والتو ،شخصیات معینه سلوكات في النصوص اللغویة المقدمة للطلبة، أو ومبررات أسباب

وتنمیة مهارات تلك التفسیرات، وأن الدرس اللغوي یقوم على تفعیل دور الطالب  على بناء استنتاجات
) ففي حین  Al-Hadabi, 2011(  لحدابيوقد خالفت نتائج الدراسة الحالیة دراسة ا  ،التفكیر لدیه

 مستوى لدراسة الحالیة معرفة عالیة بمهارات التفكیر الناقد، أظهرت دراسة الحدابي أناظهرت ا

تائج الدراسة في بعد  ، في الوقت ذاته اتفقت نكان ضعیفاً  المعلمین الطلبة لدى فكیرالت مهارات
) فقد أظهرت Abdul-Jawaad, 2010(اد عبد الجو  بمهارات التفكیر الناقد مع دراسة المعرفة
دراسة القرني   سالیب تشجیع التفكیر، كما اتفقت معأین على تحدید نسبة عالیة لقدرة المعلمالدراسة 

)Al-Qarni, 2007(  ین ألهمیة مهارات التفكیر دراك المعلمإفقد أظهرت الدراسة درجة عالیة من
 ما ذهب الیه ألتمان الهوتؤكد النتیجة أع ة.ناقد للطلبة، وكذلك درجة عالیة من الممارسال

)(Altman, 1980   أن معّلم اللغِة یجب أن یتمیز بإلمامه بأصول التدریس، ویمتلك القدرة على
 قدرات تالمیذه في التفكیر.تنمیة 

عربیة لمهارات التفكیر الناقد في طلبة المعلمین تخصص اللغة الما مدى تطبیق ال السؤال الثاني:
 لغة العربیة؟.تدریس ال
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ساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ألداء أفراد  أعاله تم ح  ن السؤالبة علإلجا
 ) یبین هذه النتائج5(والجدول المجال الكلي ولكل فقرة  عینة الدراسة على أداة الدراسة على

المعلمین لمهارات   نحرافات المعیاریة لتقدیرات تطبیق الطلبةالمتوسطات الحسابیة واال )5( جدول
 یر الناقدلتفكا

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

ف ااالنحر 
 المعیاري

 الرتبة التقدیر

21 
وجودة في المعلومات المقدمة تحدید التناقضات الم

 للطلبة.
 1 مرتفع 903. 4.19

6 
ق واآلراء تهدف الى التمییز بین الحقائطرح أسئلة 

 اللغویة.
 2 مرتفع 1.06 4.16

2 
فكرة الرئیسیة ة صیاغة الاعادتوجیه التالمیذ الى 

 لموضوع الدرس.
 3 مرتفع 1.03 4.12

 4 مرتفع 940. 4.09 لغویة.تنمیة قدرة التالمیذ على تحدید المشكلة ال 20

30 
بإیجاز ما  الطلب من التالمیذ أن یكتبوا أو یقولوا

 عرض خالل الدرس.
 5 مرتفع 989. 4.04

9 
على  بناءعلى إصدار األحكام  تنمیة قدرة التالمیذ

 ومات الدقیقةالمعل
 6 مرتفع 1.08 4.00

24 
تشجیع التالمیذ على تحلیل المادة اللغویة موضوع 

 الدرس.
 7 مرتفع 1.033 3.97

29 
تشجیع التالمیذ على البحث عن نقاط االتفاق 

 في الدرس اللغوي.ختالف في المعلومات المقدمة واال
 8 مرتفع 1.067 3.87

25 
علومات اللغویة مناقشة المیذ لإتاحة الفرصة للتالم

 وتفسیرها.
 9 مرتفع 1.08 3.86

14 
ات وجهة التوضیح للتالمیذ أهمیة الدلیل اللغوي في إثب

 النظر المرتبطة بمواضیع لغویة
 10 مرتفع 1.163 3.84

18 
المناسب للقضیة  التالمیذ على اختیار الدلیل تدریب

 المطروحة
 11 مرتفع 837. 3.83

1 
أفكار محددة بعد قراءة لى تكوین یذ عتدریب التالم
 النص اللغوي

 12 مرتفع 1.065 3.82
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

ف ااالنحر 
 المعیاري

 الرتبة التقدیر

 13 مرتفع 1.17 3.80 راء االخرینتنمیة قدرة التالمیذ على احترام آ 28

12 
ب بالنتائج المحتملة تشجیع التالمیذ على التنبؤ المناس

 ات اللغویة الواردة في الدرسللمعلوم
 14 تفعمر  1.11 3.75

7 
للتنبؤ بالنتائج المحتملة للمادة للتالمیذ رصة إتاحة الف

 اللغویة المطروحة
 15 مرتفع 1.00 3.71

3 
على تصنیف المعلومات والمفاهیم  تنمیة قدرة التالمیذ

 المشتركة بینهااللغویة في الدرس اللغوي وفقا للصفات 
 16 تفعمر  954. 3.70

11 
اجات بناًء على مساعدة الطلبة على  تبني استنت

 غوي یمكن الدفاع عنهاالدرس اللمات معلو 
 17 مرتفع 987. 3.68

5 
بالمشكلة بتقدیم معلومات لغویة  إثارة اإلحساس

 اربةمتض
 18 مرتفع 1.195 3.66

16 
ق األدلة ارشاد التالمیذ الى فحص الفرضیات عن طری

 اللغویة
 19 مرتفع 1.005 3.64

 20 مرتفع 1.043 3.63 شتوفیر بیئة صفیة تشجع النقا 19

22 
ة وتقدیم الحجة على صحة المعلومات اللغویة البرهن

 الواردة في الدرس.
 21 مرتفع 4.10 3.61

8 
لى طرق جمع المعلومات اللغویة من إالمیذ توجیه الت

 مصادر متنوعة
 22 مرتفع 1.09 3.60

26 
ي في القضایا أالتعبیر عن الر توجیه التالمیذ الى 

 اللغویة
 23 مرتفع 1.09 3.59

15 
لتالمیذ في التوصل إلى تعمیمات من اهمة مع االمس

 المادة موضوع الدرس
 24 مرتفع 1.00 3.57

23 
اللغویة المرتبطة بموضوع الدرس من  تمییز المعلومات

 غیر المرتبطة
 25 مرتفع 1.29 3.56

17 
عن التحیز في المعلومات  توجیه التالمیذ الى الكشف

 الدرس اللغوي الواردة إلیهم في
 26 مرتفع 1.143 3.56
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رقم 
 الفقرة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

ف ااالنحر 
 المعیاري

 الرتبة التقدیر

13 
إتاحة الفرصة للتالمیذ لوضع عناوین محتملة للنص 

 اللغوي
 27 مرتفع 1.205 3.55

 28 مرتفع 1.22 3.54 لتالمیذ من تقویم اراء االخرینتمكین ا 27

10 
ت على التحقق من صدق المعلوما تشجیع التالمیذ

 ودقتها في الدرس اللغوي
 29 مرتفع 1.23 3.53

 30 مرتفع 1.140 3.52 سیة والفرعیة للدرس اللغويكار الرئیاألفالتمییز بین  4

 مرتفع 722. 3.77 المتوسط الكلي

ارات تطبیق مه ) أن المتوسط الكلي إلجابات أفراد عینة الدراسة لتقدیر5(ین من الجدول یتب
تنص التي و  )21الفقرة رقم ()، كما اتضح من الجدول أن 3.77تفعا، وبلغ (التفكیر الناقد جاء مر 

بین  " حصلت على أعلى متوسط حسابيتحدید التناقضات الموجودة في المعلومات المقدمةعلى "
 .4.19الفقرات وبلغ 

 فترة التدریب على التدریس  وتؤكد  النتیجة أعاله أن التلمیذ یحظى بعنایة الطالب المعلم خالل
یار مما یعزز قدرته على اتخاذ  االختعلى  ، والقدرةناتوذلك من خالل تدریبه على الموازنات والمقار 
 والتحلیل واالستنتاج والمقارنة والتوفیق فكاراأل طرحو  المواقف الفكریة المختلفة التي تعبر عن رأیه،

 المتناقضات اكتشاف مهارة ةمیتن إلى لىإ الطالب المعلم باالرتقاء، كما تبین النتیجة سعي  والمناقشة

 والبحث للمعلومة والتنظیم التصنیف مهارة إلى دة، إضافةالواح لقضیةل المتنوعة الكامنة والحلول

 میذه في درس اللغة العربیة. عند  تال والتفاوض واالطالع

دیم معلومات لغویة ) والتي تنص على "إثارة اإلحساس بالمشكلة بتق6(وقد جاءت الفقرة 
بة المعلمین عند  ص الطلقرة أعاله حر للف ).  وتظهر النتیجة4.14وبمتوسط حسابي بلغ ( ة"متضارب

إثارة االحساس بالمشكلة عند  ستعك حیث الطلبة، عند التفكیر مهارة تنمیة تدریسهم للغة العربیة على
اعدة  لمس المتعلمة المواضیع بین المقارنات المعلومات، وعقد مصدر من والتحقق التدقیق التالمیذ

مستویات   تنمیة لطالب المعلم علىاتركیز  تبین النتیجة اكم واالستنتاج، التفسیر على المتعلمین
في  ببعضها، عند تالمیذه المعلومات یربط الذي والمقارن لیليالتح التفكیر بعملیات المرتبطة التفكیر

" والفرعیة للدرس اللغوي یسیةتمییز بین األفكار الرئال) والتي تنص على "4حین حصلت الفقرة رقم (
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 مهارة تنمیة على  أعاله حرص الطلبة المتدربین الفقرة توضحو   3.52لغ بعلى متوسط حسابي 

تنمیة قدرة  )3، وترتبط هذه الفقرة بالفقرة رقم (والفرعیة الرئیسة األفكار بین زالتمیی خالل من التصنیف
ها للصفات المشتركة بین لدرس اللغوي وفقاً في ا  مات والمفاهیم اللغویةالتالمیذ على تصنیف المعلو 

ت ، فالمعلم یعزز لدى طلبته القدرة على تمییز وتصنیف المعلوما3.70ه ر سط مقداالتي حظیت بمتو و 
 مما یساهم في بناء قدرات تفكیر تنطبق على مواقف الحیاة المختلفة في حیاة التلمیذ.

المعلمین للمهارات أعاله والتي جاءت  طلبة ارسة العالیة من قبل الویمكن القول إن سبب المم
مهارات لى المعرفة العالیة التي أبداها أفراد العینة بإیعود في جزء منه  قد فعة،ظمها بدرجة مرتفي مع

التفكیر الناقد، وقد یعود في جزء منه إلى طبیعة إعداد الطالب المعلم في برنامج اإلعداد التربوي في 
 هاري فيإلى الجانب الممعلمین یز في البرنامج على توجیه الطلبة اللترك، وأنه قد تم ا عة العینجام

لتقنیات ومهارات التفكیر التدریس خاصة وأن البرنامج یحوي مقررات في طرق التدریس وتوظیف ا
ة الخطط ولعل النتیجة أعاله تؤكد استجاب یجابي في ممارساتهم،مما كان له األثر اإل في التدریس،

 أوالً  البد دٍع،بم متعلمأنه وإلعداد     قد أشارت) ف2005معلم كما ورد عند المشرفي (د الالمرتبطة بإعدا

 وتعلیم التفكیر تربیة ممارسة على القادر الكفؤ معلمال وصفات مقومات یمتلك  ،مبدعٍ  إعداد معلم من

 . والناقد اإلبداعي

 قد تم معلمون بتدریسهة الساسیة  الذي قام الطلباللغة العربیة للمرحلة األ  وقد یكون منهاج

 المرحلة  صفوف خالل واتساعاً  عمقاً  تزداد ثم یطةسب وعاتهموض بصورة تبدأ ،للمخطط قاً وف بناؤه

األفكار، وهذا   تولید یدفعهم إلى مما التفكیریة؛ الطالب قدرات زیادة إلى یؤدي شك بال وذلكالالحقة، 
لجید  اللغوي ا  ألداءا تحسین في األسالیب فاعلیة أكثر من یعتبر والذيلناقد، اا للتعلم أساسیة یعد وسیلة

كما أن   المبدعین بللطال الفرصة تلك تعطى وحتى .عقولهم ویتحدى أفكارهم ثیری وألنه للتالمیذ
  ، العقلیة :وهي األساسیة الثالث التعلم مهارات العربیة تتضمننشاطات التعلم في كتب اللغة 

 .حركیة والنفس االنفعالیة،

یكون من   ن كیر یجُب أتعلیَم التفإلى أن  هذا المقام) في Al-Hillah, 2002ة (الحیل ویشیر
تنفیذ التدریس،  أنه مرتبط بالمادة الدراسیِّة من حیث:ة، وذلك یأولیات أهداف تدریس أي مادة دراس

 یاتالنها حةمفتو  أسئلة یطرحون المعلمون وربما  واستخدام الوسائل التعلیمیة، وكذلك األنشطة والتقویم.

 من كبیراً  عدداً  ویقدمون تفكیر،لل المثیرة األسئلةو  .ةالغامض األمور اكتشاف على الطلبة تساعد
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وقد جاءت نتائج الدراسة في مجال تطبیق مهارات التفكیر الناقد   .التفكیر الناقد تشجع التي األنشطة
تقویمِ أداء  لىت إهدف ) فقدBazarah, 2007(بازرعه مختلفة عن دراسة   في الدراسة الحالیة

االبتکاري لطالب  ريالتفک  لتنمیة الالزمة  راتاللمه فقاً و  اءةرس القـتدری يف بیةرللغة العمعلمي ا
. وقد انسجمت نتائج  ول الثانوي وأظهرت ضعفا واضحا لدى المعلمین في هذا المجالالصف األ

موجبة بین معرفة  عالقة ) التي بینت أن هناك Sidman, 2004( الدراسة الحلیة مع دراسة سیدمان 
 .وتعزیز هذه المهارات لدیهم لها في تدریس الطلبة ممارستهم لناقد ودرجةعلمین بمهارات التفكیر االم

) والتي بحثت في فاعلیة استخدام برنامج  Al-Jallad, 2006(  واتفقت مع نتائج دراسة  الجالد
لدراسات اإلسالمیة  لغة العربیة وا في ال عي للطالبات المعلماتكورت، في تنمیة مهارات التفكیر اإلبدا

من خالل برنامج كنولوجیا، حیث كانت لدى الطالبات المعلمات تلعلوم والمعة عجمان لفي شبكة جا
 ، مهارات عالیة في التفكیر االبداعي.  كورت

ین لمهارات التفكیر هل هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بین معرفة الطلبة المعلم السؤال الثالث:
تباط ر معامل اال یة تم حسابللتحقق من هذه الفرض ذه المهاراتوتطبیقهم لهالناقد 

 ) یبین هذه النتائج.6(یة له، والجدول ) والداللة اإلحصائPearsonبیرسون (

) ومستوى الداللة اإلحصائیة بین معرفة  الطلبة Pearsonمعامل ارتباط بیرسون ( )6(جدول 
 م لهذه المهاراتیقهقد وتطبمهارات التفكیر الناالمعلمین ل

 حصائیةالداللة اإل معامل االرتباط المتغیر

 رفة مهارات التفكیر الناقد مع
**.903 .000 

 تطبیق مهارات التفكیر الناقد

قبل المعلمین  ) أن معامل االرتباط بین مهارات التفكیر الناقد وتطبیقها من6(أشار الجدول 
ائیًا بین یدل على وجود عالقة ارتباطیه قویة ودالة إحصمما ) 000.بداللة إحصائیة () و 903.بلغ (

لتوافق بین ما تعلمه الطلبة المعلمون خالل دراستهم برنامج  ولعل ذلك یعطي صورة عن ا. المتغیرین
تفاع ولعل النتیجة الحالیة في ار  ثناء التدریس،أاإلعداد التربوي وقدرتهم على تطبیق ذلك فعلیا في 

الحدیثة   رةلى النظإ یعود أیضا ق لدى عینة الدراسة لمهارات التفكیر الناقد؛لتطبیوامستوى المعرفة 
ة العربیة لدى الطلبة المعلمین أنها لیست فقط نقال للمعرفة بقدر ما تكون تحدیا في تدریس اللغ

ة ذلك توفر المواد  لى ما سبق أنه مما یجعل من السهل على المعلم ممارسإ، یضاف لتفكیر الطلبة
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ه لتقنیات وأثرها ما ذكر ا میة توظیفویؤكد اه ،في المدارس ة المناسبة والمعینات والتجهیزاتتعلیمیلا
(Saadah, 2006)  أن من أهم معوقات تنمیة التفكیر الناقد في الوطن العربي اعتماد كثیر من

ج  ق نتائف، وتتطرق أخرى فاعلةالمعلمین طرق تدریس تقلیدیة، وال سیما اإللقاء مع ندرة استخدام 
 عن  الطلبة المعلمین تاعتقادا نأ  والتي أظهرت ) ,2004Hope(  هوب الدراسة أعاله مع دراسة

   .الواقعیة التدریسیة مارستهمم مع تتطابق الناقد التفكیر

ئج )، فقد اظهرت نتاMoeti  et al., 2017( ولم تتفق نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة مویتي 
 لیلة. ق لها كانت مارستهممعرفة المعلمین بمهارات التفكیر الناقد إال أن غم من مر دراستهم أنه على ال

في معرفة   α≥ 0.05عند مستوى الداللة  هل هناك فروق ذات داللة احصائیة ع:السؤال الراب
تعزى للجنس والمدرسة  تخصص اللغة العربیة) ( مهارات التفكیر لدى الطلبة المعلمین

 غة العربیة؟. ریس اللي تدوللمعدل التراكمي ف

 لإلجابة عن السؤال تم ما یأتي:

)  Independent t Test(ت) لعینتین مستقلتین (استخدام اختبار تمة للجنس: بالنسب -1
 ) یبن ذلك: 7والجدول(

 في) لداللة الفروق Independent T Testنتائج اختبار (ت) للعینات المستقلة ( )7جدول(
 تبعا للجنس المعرفة

 نساالج
وسط المت ددالع

 الحسابي
االنحراف  
 المعیاري

مستوى 
 الحریة

 لداللةا مة(ت) یق 

 102 51059. 4.0371 35 كرذ
1.191 .227 

 73637. 3.8717 69 انثى

)  α≤0.05(عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائیةوجود  عدم  )6یتبین من الجدول(
 .)1.191قیمة (ت)=( بلغتللجنس حیث المعرفة تعزى  في

)  Independent t Testقلتین (تین مستنتم استخدام اختبار (ت) لعی نسبة لنوع المدرسة:بال -2
 ) یبن ذلك: 8والجدول(
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 في) لداللة الفروق Independent T Testنتائج اختبار (ت) للعینات المستقلة ( )8جدول(
 تبعا لنوع المدرسة المعرفة 

نوع 
 المدرسة 

 العدد
وسط المت

 الحسابي
نحراف  اال
 لمعیاريا

مستوى 
 الحریة

 الداللة قیمة(ت) 

 66494. 3.9553 41 حكومي
102 .341 .734 

 67958. 3.9092 63 خاصة 

)  α≤0.05(عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائیةوجود  عدم  )8یتبین من الجدول(
 . )341.قیمة (ت)=( لنوع المدرسة حیث بلغتالمعرفة تعزى  في

   كمي:ل الترابالنسبة للمعدثالثًا: 

المتوسطات ن فروق بیاللداللة  )One Way ANOVAتم استخدام تحلیل التباین االحادي(
 ):  9للمعرفة تبعا للمعدل التراكمي كما في الجدول(الحسابیة 

المتوسطات لداللة الفروق بین  )One Way ANOVAتحلیل التباین االحادي( )9جدول(
 معدل التراكمي ة تبعا للللمعرف الحسابیة 

 لتباینمصدر ا
مجموع  
 المربعات

درجة  
 الحریة

متوسط  
 عاتبالمر 

 ف
ستوى م

 ةلالدال

 354. 1.096 492. 3 1.477 المعدل التراكمي

   449. 100 44.896 الخطأ

    103 46.372 الكلي المصحح 

في  ) α≤0.05(لة حصائیة مستوى الدالإ) عدم وجود فروق ذات داللة 9یظهر من الجدول(
 ). 1.096للمعدل التراكمي حیث بلغت قیم (ف) =(ة تعزى المعرف
عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة في معرفة   ) 9) و(8و( )7ه (اللجداول أعضح من اتی

الطلبة المعلمین لمهارات التفكیر الناقد تعزى للجنس والمدرسة والمعدل التراكمي. وقد یعزى ذلك 
المؤهالت العلمیة، والدورات التي  :حیـث بهة مـنلمین لهم خصائص متـشامعإلى أن الطلبة ال

یدرسـونها، ومـستویات الطلبـةالمتشابهة، باإلضافة إلى أنهم جمیعا ي لصفوف التفیها وا تدربوا
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 للحصة  المخصص والوقت المحتوى، عرض وطبیعة یستخدمون الکتب المدرسیة المقررة نفسها،

 لبرنامج إعداد نالجنسین یخضعا كال أن لىإ إضافة هذا المتبعة، لتدریسا وطرائق الدراسیة وأسالیب

من المعارف واالتجاهات ومنها مهارات  مشتركاً  ا سبق انهم یتلقون قدراً مى یضاف إل  واحد، لوتأهی
التفكیر بصرف النظر عن المعدل فجاءت التقدیرات متشابهه. وتختلف نتائج الدراسة في عدم وجود 

  ة )، التي أظهرت وجود عالقAl-Jallad, 2006( جالددراسة الالمتغیرات أعاله مع  ىفروق تعود إل
التفكیر الناقد وكفایات الطلبة المعلمین لصالح اإلناث. وقد اتفقت النتائج في  بینیة موجبة یجابإ

)  التي اظهرت عدم وجود فروق Abdul Jawaad, 2010عبد الجواد (الدراسة الحالیة مع دراسة 
ختلفت اتفكیر تعزى للمؤهل والجنس ونوع المدرسة. كما تشجع ال سالیبأن في توظیف علمیلدى الم

اتضح من خالل نتائجها أنه ) فقد ajidi,B-Al 2014( لحالیة مع دراسة البجیديا اسة تائج الدر ن
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالبات من حیث الوعي بمهارات التفكیر الناقد تعزى إلى 

 . سي لدیهنى التحصیل الدراف مستو اختال
في تطبیق   α≥ 0.05لة دالمستوى ال  یة  عندئحصاإهل هناك فروق ذات داللة :السؤال الخامس

تعزى للجنس والمدرسة  (تخصص اللغة العربیة)  مهارات التفكیر لدى الطلبة المعلمین
 لتراكمي في تدریس اللغة العربیة؟ وللمعدل ا

 :ل تملإلجابة عن هذا السؤا
) Independent t -Testبار (ت) لعینتین مستقلتین (خدام اختتم است :نسبة للجنسبال -1

 لك: ذ  یبن) 10( دولوالج
 في) لداللة الفروق Independent T Testنتائج اختبار (ت) للعینات المستقلة ( )10جدول(

 تبعا للجنسالتطبیق 

 العدد  الجنس 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

مستوى 
 الحریة 

 الداللة  مة(ت)قی

 52976. 3.9916 35 ذكر
102 2.191 .031 

 78444. 3.6688 69 نثىأ

  ) في α≤0.05(عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائیةوجود  )9دول(جال یتبین من
 ولصالح الذكور. )2.191قیمة (ت)=( للجنس حیث بلغتالتطبیق تعزى 
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) Independent t Testن (ت) لعینتین مستقلتیر (تم استخدام اختبا : بالنسبة لنوع المدرسة -2
 ) یبن ذلك: 11والجدول(

 في) لداللة الفروق Independent T Testلعینات المستقلة () لاختبار (تتائج ن )11جدول(
 التطبیق تبعا لنوع المدرسة 

 العدد  نوع المدرسة 
المتوسط  
 الحسابي 

االنحراف  
 المعیاري 

مستوى 
 الحریة 

 الداللة  قیمة(ت)

 73606. 3.8591 41 يومحك
102 .929 .355 

 71485. 3.7243 63 خاصة 

 

)  α≤0.05(عند مستوى الداللة  روق ذات داللة إحصائیةفد وجو  عدم )11جدول(لیتبین من ا
 . )929.قیمة (ت)= ( لنوع المدرسة حیث بلغتالتطبیق تعزى  في

 

 ثالثًا: بالنسبة للمعدل التراكمي: 

المتوسطات الفروق بین لداللة  )One Way ANOVAحادي(التم استخدام تحلیل التباین ا
 ):  12في الجدول( مالتراكمي كلمعدل الللتطبیق تبعا الحسابیة 

المتوسطات لداللة الفروق بین  )One Way ANOVAتحلیل التباین االحادي() 12جدول(
 للمعدل التراكمي  للتطبیق تبعاالحسابیة 

 مصدر التباین 
مجموع 
 المربعات 

درجة 
 یة ر الح

متوسط  
 المربعات 

 ف 
مستوى 

 داللة ال

 273. 1.317 682. 3 2.046 المعدل التراكمي 

   518. 100 51.759 الخطأ 

    103 53.805 الكلي المصحح 
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)  α≤0.05() عدم وجود فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى الداللة 12یظهر من الجدول(
) 10ائج الجداول (ء على نتبنا )،1.317یم (ف) =(قفي التطبیق تعزى للمعدل التراكمي حیث بلغت 

ة في تطبیق المعلمین لمهارات التفكیر الناقد  یائداللة احصوق ذات ر ) فانه ال یوجد ف12) و(11و(
باختالف الجنس والمدرسة والمعدل التراكمي. ویمكن أن تعزى النتیجة السابقة إلى: توافر متطلبات 

مهنیة في هذا المجال في المدارس  مادیة أو التفكیر سواء كانت  تتنفیذ أنشطة التعلم لتنمیة مهارا
لمعلمین إلى تطبیق المعرفة المرتبطة بالتفكیر الناقد في التدریس،   اة حفز الطلب؛ مما یةعینة الدراس

اهتمام برنامج الدبلوم في تعریف وٕاحاطة الطلبة المعلمین بهذه المهارات وأهمیتها وممارسة وتنفیذ  
في مقررات طرق تدریس  لى شكل ورش عمل. وخصوصاً دریبیة عارات من خالل مواقف تهلهذه الم

هذه  الطلبة المعلمین إلى تالمیذ المرحلة االساسیة وتشجیعهم بأنهم قادرون في رةعربیة، نظللغة الا
المرحلة على استخدام قدرات عقلیة بمستوى عال من خالل أنشطة تعلم مصممة لهذه األغراض، في 

 تلفت مع خحین ا
 جینت نتائد بقف )Al-Anzi, 2011( العنزي ) ودراسةAl-Hadabi, 2011بي (دراسة الحدا

دراستین فروقا في تقدیرات افراد عینة الدراسة في استخدام مهارات التفكیر والصعوبات التي تواجه  ال
الدراسة الحالیة ي یضا النتائج للسؤال الخامس فأواختلفت  .المعلمین عند تطبیقها لصالح اإلناث

ات داللة  ق ذتوجد فرو  ال ه) فقد أظهرت نتائج الّدراسة أن,Hassan 2015( ة حسنمع دراس جزئیا
إحصائیة في ممارسة مهارات التفكیر الناقد تعزى للجنس عدا مهارتي األسلوب واالستنتاج، فقد جاء 

 الفرق داًال إحصائیًا لصالح اإلناث.
 

 التوصیات

  صیات أدناه:وج بالتو سة الحالیة  یمكن الخر الدرا على نتائجبناًء 

 مهارات التفكیر الناقد.   رسة ز مماتعزیل ةإعداد دلیل لمعلمي اللغة العربی   -1

 تطویر برامج خاصة إلعداد المعلمین المبدعین مع االستمرار في تدریبهم ونموهم المهنـي    -2

ین في     ة المعلمـیر الناقد لدى الطلبـالتفک دراسة بعنوان برنامج مقترح لتنمیة مهارات اء إجر   -3
 تخصص اللغة العربیة. 
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جباریة في  إعلیا، توصي الدراسة الحالیة أن تخصص مساقات ر الكیات التفار هنظرا ألهمیة م   -4
ر على مقرر واحد   ُیقتصبرامج اعداد المعلمین حول مهارات التفكیر الناقد  وكیف ننمیها وال 

 .لبة المعلمیند لدى الطرتبطة بالتفكیر الناقالم لتعزیز مهارات التدریس
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   م اإلیجابّیة في المجتمعتعزیز القیّ في  الصحافة اإللكترونّیة األردنّیةدور 

 من وجهة نظر الصحفیین األردنیین
 

 * عبدالكریم علي الدبیسي
 

 ملخص

معرفة دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم اإلیجابّیة في  إلى هدفت الدراسة
استخدم الباحث فیها المنهج  هي دراسة وصفّیة. و ردنیینالمجتمع من وجهة نظر الصحفیین األ

مفردة من الصحفیین األردنیین، وخلصت نتائج الدراسة   146 المسحي على عینة عمدّیة من
من المبحوثین یرى أن دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم اإلیجابّیة في  %52 أن إلى

منهم أن دورها  %26.7 منهم أن دورها كان متوسطا، ویرى %21.3 المجتمع كان جیدا بینما یرى
وكشفت النتائج أن دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم الوطنیة في  كان ضعیفا،

وأشارت  المرتبة األولى في ترتیب القیم الوطنیة، حب الوطن  المجتمع، كان إیجابّیَا، واحتلت قیمة
ین قّیموا دور الصحافة في تعزیز القیم الدینیة بمستوى متوسط، واحتلت قیمة  النتائج إلى أّن المبحوث

نبذ التفرقة والتطرف المرتبة األولى في ترتیب القیم الدینیة. أما دور الصحافة في تعزیز القیم 
األخالقّیة في المجتمع فأفادت النتائج أنه كان بمستوى متوسط؛ واحتلت قیمة النزاهة المرتبة األولى 

 ي ترتیب القیم األخالقیة.ف

 دور، الصحفیون، الصحافة اإللكترونّیة، القیم اإلیجابیة. :الدالةالكلمات 
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The Role of Jordanian Electronic Journalism in Promoting Positive 
Values in Society According to Jordanian Journalists Auther 

 

Abdulkareem Ali Al-Dbaisi 
 

Abstract 
The aim of this descriptive study was to know the role of Jordanian 

Electronic Journalism in promoting positive values in society according to 
Jordanian journalists. The researcher used the survey method on a 
Intentional sampling of 146 journalists who are members of the Jordanian 
Press Association (JPA). The results of the study found that 52% of the 
respondents believed that the role of the Jordanian electronic media in 
promoting positive values in society was good, while 21.3% of them 
believed that the role was average, and 26.7% believed that the role was 
weak. The results revealed that the respondents evaluated positively and 
highly the role of Jordanian electronic media in promoting national values in 
society, with patriotism topping these values.  In contrast, the results 
indicated that the respondents assessed the role of electronic media in 
promoting religious values as of an average level. In the order of the 
religious values that the media adopted to promote, rejecting discrimination 
and extremism came first. As for the respondents' assessment of the role of 
electronic media in promoting moral values, the results indicated that the 
role was of an average level; of these promoted moral values, integrity was 
ranked first. 
Keywords: Role, Journalists, Electronic Media, Positive Values 
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 : مقدمة

ومنها الصحافة اإللكترونیة، وانتشارها الواسع في   أثار ظهور وسائل اإلعالم الرقمي الجدیدة، 
األردن تحدیات عدیدة تتمثل في قدرة هذه الوسیلة اإلعالمیة الجدیدة على تحقیق أهدافها، ورسالتها 

على وحدته، وتماسكه،  في خدمة اإلنسان، وتحقیق التنمیة االجتماعّیة، وبناء المجتمع، والمحافظة
وكذلك مستوى فاعلیة ارتباط رسائلها االتصالیة بالقضایا، والمشكالت االجتماعّیة لما لها من تأثیر 

  ، جتماعّیةاأزمات ، وفي الوقت الذي یواجه فیه عالمنا المعاصر تشكیل الوعي االجتماعيفاعل في 
د یهد یشكل مصدر ت ة،واألخالقیّ  ،ةلمعاییر االجتماعیّ وا ،القیم عدیدة، أصبح اضطرابة وسیاسیّ 

وانطالقا من أهمیة الدور الذي تقوم به الصحافة اإللكترونیة  واالستقرار االجتماعّیین،  ،ألمنل
األردنیة في عملیة التغّیر االجتماعّي، وانسجاما مع اهتمامات الباحث في إجراء الدراسات المسحیة  

ووظائفها في خدمة المجتمع، تم اختیار موضوع  عن مستوى أداء وسائل اإلعالم الرقمي لدورها،
الدراسة هذه لمعرفة وجهات نظر عینة من الصحفیین األردنیین عن مستوى أداء الصحافة  

الوطنیة اإللكترونیة األردنیة لوظیفتها في تعزیز القیم اإلیجابیة في المجتمع، ومعرفة أبرز القیم 
ان مستوى ترونیة األردنیة تعزیزها في المجتمع، وبیكلوالدینیة واألخالقیة التي تتبنى الصحافة اإل

 .وتغییرها ،واستجاباتهم السلوكیة  ،اتجاهات الناستشكیل في  تأثیر خطابها اإلعالمي
 

 : مشكلة الدراسة

التي ألغت البعد الزمانّي،   بعد تطور تكنولوجیا وسائل اإلعالم الرقمي یواجه اإلنسان المعاصر
اث، ونشر المعلومات، وظهور أنماط صحفیة جدیدة، كالصحافة  دحوالمكانّي في تغطیتها لأل

  ي وضیاعًا ف ،ویةالهُ  يغموض فمن یعانى اإلنسان االجتماعّیة، إذ  أزمة القیم، اإللكترونّیة
قد أثار االنتشار عصفت بالعالم المعاصر، و  ي ة التوالسیاسیّ  ،بعد األزمات االجتماعّیة ،األهداف

یشهد مشكالت لكترونّیة، إشكالیة مفادها؛ أن الواقع االجتماعّي العربّي إلاالواسع، والسریع للصحافة 
ة، األمر واألخالقیّ  ،واضطراب المعاییر االجتماعّیة ،اهتزاز القیم مثل: ،مختلفة ة تتخذ صوراً یّ اجتماع

 رواالستقرا ،مما یهدد األمن ،تزاید انتشار صور من السلوك لم تكن مألوفة من قبل يف تجلىی يالذ
، إذ ال یمكن فصل القیم االجتماعّیة عن القیم الشخصّیة، والقیم الدینّیة، والقیم السیاسّیة، االجتماعّیین

وُتعد ثورة تكنولوجیا االتصال الرقمّي من عوامل التغیر الثقافّي المهمة التي سارعت في إعادة تشكیل  
ات اإلنسان عن ذاته، وبیئته ر و الكثیر من المفاهیم، والقیم في المجتمع، مما َقوََّض أغلب تص
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االجتماعّیة، وأدى إلى تذبذب كبیر، وعدم استقرار في القیم االجتماعّیة الموروثة، والمكتسبة، وعدم 
مقدرة عدد كبیر من أفراد المجتمع على التمییز بین القیم اإلیجابّیة، والقیم السلبّیة، وبناًء على ما 

تعزیز في األردنّیة  الصحافة اإللكترونّیةدور الرئیسّي: ما  لا تقدم فإن مشكلة الدراسة تتمثل في السؤ 
 ؟ القیم اإلیجابّیة في المجتمع من وجهة نظر الصحفیین األردنیین

 

 : أهمیة الدراسة

 تكمن أهمیة الدراسة في عدد من الفوائد منها:
، مرجعیاً  اً ر اطإمعرفة دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم اإلیجابّیة باعتبارها  .1

 ومعیارا موجها لسلوك األفراد في المجتمع.

ضطربت فیه القیم، اتمثل دراسة القیم االجتماعّیة في حد ذاتها قیمة إیجابّیة في عصر  .2
واختلت المعاییر الضابطة للسلوك اإلنسانّي في المجتمعات بعد التطور الهائل، والمتسارع في  

 تكنولوجیا االتصال الرقمّي. 

في تشخیص واقع الدور الذي تقوم به الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز  ةسدراتسهم ال .3
القیم اإلیجابّیة في المجتمع، ومعرفة مستوى فاعلیتها في تعزیز القیم االجتماعّیة الموجبة،  

 وتعدیل القیم االجتماعّیة السالبة. 

یجّیة اإلعالم األردني،  تاستر تشكل نتائج هذه الدراسة إطارا مرجعیا یساعد في رسم أهداف ا  .4
 وتحدید أسبقیاتها.

تكتسب الدراسة أهمیتها من ندرة الدراسات الوطنیة، والعربّیة التي تبحث في قیاس فاعلّیة دور  .5
 وسائل اإلعالم الرقمّي في تعزیز القیم اإلیجابّیة في المجتمع.

 

 : أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة إلى الكشف عما یأتي:  
 .ة التي تتبنى الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة تعزیزها في المجتمعیّ نالوطأبرز القیم  .1

 .المجتمع في تعزیزها األردنّیة اإللكترونّیة الصحافة تتبنى التي الدینّیة القیم أبرز .2
 المجتمع. في تعزیزها األردنّیة اإللكترونّیة  الصحافة تتبنى التي  األخالقّیة القیم أبرز .3
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 .كثر تبنیا من الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة لتعزیزها في المجتمعألا ةر عشالاإلیجابّیة القیم  .4
 .اإلیجابّیة في المجتمع فاعلیة دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز منظومة القیم .5

 

 : أسئلة الدراسة
 ؟جتمعما أبرز القیم الوطنّیة التي تتبنى الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة تعزیزها في الم .1
 المجتمع؟ في تعزیزها األردنّیة اإللكترونّیة  الصحافة تتبنى التي الدینّیة القیم أبرز ما .2
 المجتمع؟ في تعزیزها األردنّیة اإللكترونّیة الصحافة  تتبنى التي  األخالقّیة القیم أبرز ما .3
 ي المجتمع؟ف یزهااألكثر تبنیا من الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة لتعز  ةالعشر اإلیجابّیة ما القیم  .4
 ؟ اإلیجابّیة في المجتمعما مستوى فاعلیة دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم  .5

 

 فرضیة الدراسة: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائّیة عن دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم 
زى إلى متغیرات النوع االجتماعّي،  عت ،ییناإلیجابّیة في المجتمع من وجهة نظر الصحفیین األردن

 والعمر، والمؤهل الدراسّي، وسنوات الخبرة؟
 

 :مصطلحات الدراسة

: وهم الصحفیون المنتمون لعضوّیة نقابة الصحفیین األردنیین، الذین یتخذون مزاولة  الصحفیون
 العمل الصحفي مهنة أساسیة لهم.

، وذلك فیما تنشره من  المجتمعخدمة  األردنّیة في ة یّ كترونالتي تقوم بها الصحافة اإللوظیفة ال: الدور
 .عمجتمال فرادومعلومات لتنویر أأخبار، 

: ویقصد بها الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة التي تتخذ من شبكة اإلنترنت وسیطا الصحافة اإللكترونّیة
 ّیة.ومی صدورٍ لنشر األخبار، والمعلومات، وتتضمن مختلف الفنون الصحفیة، ولها دوریُة 

اتجاهات، ومعتقدات یتبناها الشخص في حیاته، ویتمسك بها، وتشكل أحد أهم ضوابط : "القیم
السلوك االجتماعي، نظرا لمساهمتها في تحدید التفضیالت، واالختیارات في المواقف الحیاتیة  

  ة افي حیوالقیم االجتماعیة هي منظومة الحیاة تؤثر " ،(Ahmed, 2012)لألفراد والجماعات" 
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ل القیم أدوات  البشر، وفي سلوكیاتهم، وتحدد شكل العالقات اإلنسانیة، وأنماط التفاعل، وتمث
والتوازن في المجتمعات السلوك، وتفرز آلیات االستقرار،  ومحركاتالضبط االجتماعّي، 

 . (Hijazi, 2003) البشریة"

 :حدود الدراسة

ردنیین المنتمین لنقابة الصحفیین ألا  صحفییناقتصرت هذه الدراسة على ال الحدود الموضوعیة:
الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز منظومة القیم اإلیجابّیة في المجتمع،  األردنیین لدور

متغیرات مستقلة، هي: النوع االجتماعّي، العمر،  أربعكما أنها تقتصر في معالجتها على 
ا: تقییم الصحفیین لدور الصحافة  همابعان التحصیل الدراسّي، سنوات الخبرة، ومتغیران ت

اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم االجتماعّیة، وأبرز القیم اإلیجابّیة التي تتبنى الصحافة  
 اإللكترونّیة األردنّیة تعزیزها في المجتمع.

دنّیة طبقت هذه الدراسة على الصحفیین األردنیین العاملین في العاصمة األر  الحدود المكانیة:
 ان. عم

 . 2017تشرین األول  11آب لغایة   12طبقت هذه الدراسة في المدة بین  الحدود الزمانیة:
 

 : اإلطار النظري، والدراسات السابقة

 الصحافة اإللكترونیة األردنیة وتطورها

صحیفة زاد األردن التي أصدرها أحمد الوكیل  ت في األردن هي صدر أول صحیفة إلكترونیة 
توالى ، و 2006وكالة عمون اإلخباریة التي أنشئت عام بعدها  صدرت ثم، 2004 من آذار 15في 

وسما  ،خبرني، ورم أونالین، والسوسنةو  ،مثل وكالة أنباء سرایابعدها صدور الصحف اإللكترونیة 
وكل األردن، وٕاجبد، وأیله نیوز، وعمان بوست، وأخبارنا نت،  وأخبار البلد، األردن، وجراسا، وجفرا،

، وتتمیز صحیفة 150ویبلغ عدد الصحف اإللكترونیة في األردن نحو رها، یوغنیوز،  ووطنا
الصحف اإللكترونیة األردنیة في سرعة نشر األخبار، والتعلیق علیها بجرأة، وشفافیة، وتوظیف 
معظم التطورات التي شهدتها تكنولوجیا االتصال الرقمي لصالح الخدمة الصحفیة المقدمة مثل:  

وسائط المتعددة، وبث ملفات الصوت، والفیدیو، ومجاالت تخزین البیانات، لا نولوجیااستخدام تك
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وُنُظم البحث، وسهولة استخدام أدوات التفاعل، وتضمینها الستطالعات الرأي العام، وغیرها من  
لمعاییر ل بعضها كیفیة تطبیق آخذ علىالم بعضأن هناك إال "،  (Radwan, 2011)الخدمات 

دون   وأ تها،بعض األخبار دون التأكد من مصداقی نشر ي تتلخص في فحصاللعمل في ا المهنیة
شر أحیانا ما یعتبر تنو  ،تطبیق قواعد التحریر الصحفي فينها ال تلتزم دائما أ ها، كماذكر مصادر 

"، وتفید نتائج دراسة أجراها مركز حمایة وحریة الصحفیین عن حالة  انتهاكا للحریة الشخصیة
من الصحفیین األردنیین یرون أن الصحافة  % 81ردن، بأن نسبة ألا میة فيالحریات اإلعال

اإللكترونیة األردنیة ساهمت في رفع مستوى الحریة اإلعالمیة من خالل إتاحتها الفرصة للناس إبداء 
  (Al-Debaisi, 2011)آرائهم، وتعلیقاتهم على ما ینشر بحریة. 

 

 :ةاإلعالم ومسؤولیة تنمیة القیم االجتماعی
ئل وسائل اإلعالم ارتباطا وثیقا بالقضایا، والمشكالت االجتماعّیة لما لها من تأثیر سار  ترتبط

فاعل في عملیة التغّیر االجتماعّي، وتمثل القیم مجموعة األفكار، واآلراء، والمبادئ التي یكتسبها 
جتمع من  لما ، وتمّكناإلنسان من بیئته االجتماعّیة، وتحكم سلوكه، وتصرفاته في الحیاة اإلنسانیة

عوامل التماسك في المجتمع بوصفها رموزا اجتماعیة، وأطرا مرجعیة القیم بناء ُهویته وكیانه، إذ ُتعّد 
أهم الركائز التي تُبنى علیها المجتمعات، تقود العقل االجتماعّي نحو غایاته وأهدافه، وهي من 

ألفراد   ضابطة للسلوك الصحیح ةمّ امعاییر ع فالقیمباألخالق والمبادئ، االجتماعّیة  القیم رتبطوت
كأحد أبرز مصادر التغّیر، وتحقیق التنمیة االجتماعّیة، وبناء المجتمع، القیم تبرز أهمیة ، و المجتمع

والمحافظة على وحدته، وتماسكه، إذ ُتعزى الكثیر من مظاهر التفكك واالضطراب في المجتمعات 
اجهة تحدیات العصر المتمثلة بالتعصب، مو  ىقادر عل  المعاصرة إلى غیاب االلتزام بنسق قیمي

والتطّرف، والعنصریة، والطائفیة والغزو الفكري، والثقافي الذي تقوم به وسائل اإلعالم الرقمي 
 فهي لیست األشیاء ال یكمن في للقیم المفهوم االجتماعيّ  " أن (Diab, 1966)الجدیدة. وترى 

 وجهة  من فاألشیاء یرید، ما على ویخلعها ،نههذ في مةقیال یحمل هو الذي اإلنسان ألن ثابتة،
 أو شریرة، صحیحة أو خّیرة، ضارة، أو مفیدة، ذاتها حد في لیست أي حیادیة، النظر االجتماعّیة

 من إلیها ینسبها التي والقیم األشیاء على التي یصدرها فاألحكام القّیمة،  أو عدیمة قّیمة، خاطئة،
  جداً  المهمة العناصر من والرغبة فاالهتمام (Abd Albari, 2000)  .ها"ورغباته فی بها، اهتمامه

ألن رسائل وسائل االتصال، واإلعالم  اجتماعیة؛ ضرورة المجتمع داخل القیم وجود القیم، ویمثل في
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  التي یحصل المعینة التي تنشئ بدورها مجموعة من القیم المجتمع في  القائمة تعبر عن الثقافات
 تملیه  لما َوفقاً  األفراد سلوكیات تتجه ثم ومن واستمراریته، المجتمع، كاسمت على عملالفرد ت علیها
التي  الثقافیة ورموزها القیمیة، وأنماط السائد، االجتماعيّ  على النسق تحافظ توجیهات القیم من  هذه

 ة مالقی قطلوتأحیان أخرى، " في له أهدافاً  أو اإلنسان، بسلوك حوافز بمثابة األحیان بعض في تعتبر
 أو أخالقّیة، أو اجتماعّیة، أو معنوّیة، أو مادّیة، العتبارات الفرد جدیر باهتمام هو كل ما ىعل

 آلخر،  مجتمع من االجتماعّیة وتختلف القیم ،(Smith & Shertanin, 1994)أو جمالیة".  دینیة،
ترتبط معا ، و ةدفة الواحإْذ تجتمع كل القیم في الثقا المجتمع، داخل االجتماعّیة النظم الختالف

للسلوك  يالضابط األساسهي القیم ، و  (El Said, 2005) .كعناصر متكاملة في نسق قیمي واحد
وطبیعة   ، ة عن طبیعة اإلنسانة لتكون معبرّ تحدید األهداف التربویّ  وال یمكنواالجتماعّي،  ي،الفرد

وتنمیتها  اإلیجابّیة، لقیما قیمتع يفمي دور وسائل اإلعالم الرقیؤكد  األمر الذي ,القیمبالمجتمع إال 
 ، ومستوى أفضلیتها،مستوى أهمیتهالترتب قیم المجتمع تبعًا األفراد، إذ تقوم وسائل اإلعالم بلدى 

الستقالل  ي الهادف إلى االثقاف غّیربدیلة للت ، ونماذجأشكالطرح برفض القیم السائدة عبر تقوم  قدو 
وهو ما یطلق علیه الصراع  ،السلوكیاتو  ،میص من القنمط حیاة المجتمع، لخلق نوع خا عن

االنتشار راد لها یحمل قیمة معینة یُ  التقلیدیة، والرقمیة  عالمتبثه وسائل اإلن كل ما إذ إ ي،الثقاف
 هولذلك فإن، أو مجرد التسلیة ،أو الحیاد ،ةالموضوعیّ  مسوغاتیتم تحت غالبا ما الشیوع، وٕان ذلك و 

تعمیق قیم اإلیجابّیة في المجتمع، وذلك ب تنمیة القیممسؤولیة مي قر عالم ال تقع على عاتق وسائل اإل
 . السلوكي الجدیة ف الحرص و ومراعاة  ،والوالء للوطن، وتدعیم اإلحساس باالنضباط ،االنتماء

 

 : النظریة المعتمدة في الدراسة
 Media Systemهذه الدراسة على فروض نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم تعتمد 

Dependency Theory " :تزداد  في المجتمع أن قدرة وسائل اإلعالم على التأثیر التي مفادها
ستقرار في االفي حالة عدم ال سیما نقل المعلومات بشكل مكثف، في الوسائل  بازدیاد دور هذه

النظریة   هذه Black & Bryant صنفو ، (Hijab, 2004) "التغییر وأ ،المجتمع بسبب الصراع
ن بعض العناصر من علم االجتماع، وبعض المفاهیم ألنها تتضمّ "؛ تكاملةالم تن النظریامن ضم

، (Sadiq, 2007). "تفسر العالقات السببیة بین األنظمة المختلفة في المجتمعالتي  من علم النفس
افة  الصحهي عالقة االعتماد بین بالدراسة الحالیة ن العالقة الرئیسة التي تحكم هذه النظریة إ إذْ 
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إلى وجود ة نظریّ ، إْذ تشیر الفروض األساسّیة للوالجمهور ،والنظام االجتماعيّ  ّیة األردنّیة،رونتكاإلل
عالقة ثالثّیة متبادلة بین الجمهور، ووسائل اإلعالم، والمجتمع، وهذه العالقة هي التي تحدد مباشرة 

   (Agiza, 2012)األثر الذي تحدثه وسائل اإلعالم في المجتمع.
مجموعة اآلثار التي تنتج عن اعتماد األفراد على   )ساندرا روكیتش( و )یفلیرن دیفلم(حدد د وق

 ، كّیة ة، واآلثار السلو ة، اآلثار الوجدانیّ اآلثار المعرفیّ " فئات أساسیة، هي:  في ثالثوسائل اإلعالم 
 ،ةة السریعكشف الغموض الذي یحدث في ظروف التغیرات االجتماعیّ  على تشتمل اآلثار المعرفیةو 

في  البارزةوالمشكالت  ،تكوین االتجاهات نحو القضایافي یب أولویات الجمهور الذي یعتمد وترت
ساهم وسائل اإلعالم بدور كبیر في توضیح  كما تُ ،  (Makkawi & El Said, 2003)“.  المجتمع

ون في ویرغب ،ماة جماع داة القیم التي هي عبارة عن مجموعة المعتقدات التي یشترك فیها أفر أهمیّ 
 التأثیر، تحقیق على بقدرتها ارتبطت اإلعالم وسائل على  االعتماد فكرة إنّ  والحفاظ علیها. ،ترویجها

، كما هو حال انتشار الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في المجتمعات من العدید في الواسع واالنتشار
الفروض  ومنع، "المجتم داخل دفرااأل آراء على اً ر ثؤ م أساسیاً  محركاً  جعلها مّما ،المجتمع األردنيّ 

على وسائل اإلعالم الجمهور  اعتماداختالف درجة  األساسّیة لنظرّیة االعتماد على وسائل اإلعالم
ومن األهداف  ،(Sadiq, 2007) "ةوالحاجات الفردیّ ، والمصالح ، نتیجة اختالفاتهم في األهداف

األسباب التي تجعل لوسائل اإلعالم  ف عنالكشم" العاإل لئاعلى وس ة االعتمادة لنظریّ یّ الرئیس
  (Makkawi & El Said, 2003). "ومباشرة، وفي أحیان أخرى ضعیفة ،قویة تأثیراتأحیانًا 

وقد وّظفت هذه الدراسة نظریة االعتماد على وسائل اإلعالم بتطبیق فروضها؛ ألنها تركز 
ن الصحفیین األردنیین الذین ور النخبة مة، وجمهیّ دنر ألا ةعلى فهم العالقة بین الصحافة اإللكترونیّ 

لهم دور حیوي، وفاعل، في المجتمع، وهم األكثر قدرة، وخبرة مهنیة من النخب األخرى على تقییم 
 دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم اإلیجابّیة في المجتمع.

 

 : مراجعة الدراسات السابقة

لة بتقییم دور وسائل اإلعالم في تعزیز القیم التي لها صت السابقة دراسالاث استعرض الباح
 في المجتمع على النحو اآلتي: 
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   :الدراسات العربّیة

التي هدفت إلى معرفة دور شبكات التواصل االجتماعّي   (Al-Enzi, 2016)دراسة 
م  باستخدا السعوديّ مع مجتلا ي (الفیسبوك، الواتساب، تویتر، انستغرام) في تغییر القیم االجتماعّیة ف

وطالبات المرحلة الثانویة في مدارس  مفردة من طالب 302منهج المسح على عینة عشوائیة من 
العاصمة الریاض توصلت الدراسة إلى أن لشبكات التواصل االجتماعّي دورًا في تعزیز القیم 

من  ح العدید ّیة، توضیینلدا  ملقیاالجتماعّیة، ومن أبرز تلك القیم؛ دعم العمل اإلنسانّي، تعزیز ا
 الثقافات، تعزیز العالقة بالغیر.

دور اإلعالم الجدید في إعادة إنتاج إلى الكشف عن  (Al- Hadedd, 2016)وهدفت دراسة 
في مدارس محافظة أربد باستخدام منهج   التنشئة االجتماعّیة للیافعین من طالب المرحلة الثانویة

ن لوسائل اإلعالم الجدیدة إ ائج الدراسة "وأكدت نتوطالبة،  اً طالب 201المسح على عینة عشوائیة من 
دورا كبیرا في التنشئة االجتماعّیة للیافعین، وفي إكساب األفراد قیما إیجابّیة، ومساعدتهم في إدراك 

 وصیاغة تفضیالتهم الشخصیة".    
القیم   في  يّ عاجتمتأثیر وسائل التواصل االومن الدراسات المسحیة التي هدفت إلى معرفة 

على عینة بلغ    (Zine El Abidine, 2014)دراسة  لدى طلبة الجامعات األردنّیة جتماعّیةاال
 أبرز  طالبا وطالبة، من أربع جامعات حكومیة، وخاصة، في العاصمة عمان، ومن 866عددها 

 عّي على ماجتالاصل لشبكات التوا إیجابّیة، وسلبیةتأثیرات  وجود ،الدراسة التي خلصت إلیها  النتائج

 تقدیر على تعمل أنها أبرزها كان األردنّیة الجامعات طلبة في أوساط السائدة االجتماعّیة القیم ضعب

 قیم نشر على وتساعد ، جدیدة لغویة ومفاهیم مصطلحات، اإلنجاز وٕاضافة وقیمة العمل، قیمة

 .للسلطة الدینّیة الشباب طاعة تضعف لكنها الدیني التسامح
طلبة   لدى  القیم على االجتماعيّ  التواصل  شبكات أثر  (Al-Tayar, 2014)ة اسدر  ولتوتنا

بلغ  عشوائّیة اْختیرت بطریقة عینة التي أجریت على  الملك سعود وهي من الدراسات الوصفیة جامعة
لشبكات التواصل االجتماعّي ن إ التي توصلت إلیها الدراسة: ، ومن أهم النتائج◌ً طالبا 2274عددها 

التأثیر على القیم األخالقیة، والدینیة، فهي تمكن من إقامة عالقات غیر  في تمثلت یةسلب راتأثیت
واإلهمال في أداء الفروض الدینّیة، ونشر قیم سلبیة باستخدامها للتعارف بین الجنسین. أما شرعّیة، 
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د، وتعلم  بل ر الخباى أأبرز آثارها اإلیجابّیة فتتلخص في إطالق حریة التعبیر عن الرأي، واالطالع عل
 ة.أمور جدید

 مكافحة في والمسموع ،المرئي اإلعالمالكشف عن دور إلى  (Asaad, 2013) هدفت دراسة 

 كلیات لإلعالم فيفي ثالث  ، وطالبة،اً طالب 140، وشملت عینة الدراسة النزاهة قیم وترسیخ الفساد

عالم على سائل اإلبقدرة و  نونیؤمنة لعی% من ا52، وقد أظهرت نتائج الدراسة أن األردنّیة الجامعات
مجابهة ظاهرة الفساد،" وأن وسائل اإلعالم تقوم بدوٍر اجتماعّي ذي طابع جماهیرّي، لتحقیق 
األهداف والوظائف المنوطة بها، وتطویر منظومة القیم االجتماعّیة، وٕادخال قیم إیجابیة جدیدة، 

 مرئّي، والمسموع".عالم الائل اإلسا و دمهتق لتيیتطلب تغییر أسلوب معالجة المعلومات والبرامج ا
  ، ثر وسائل االعالم على القیمأالمسحیة إلى معرفة Bou Maiza, 2006) سعت دراسة (

 500في منطقة بلیدة في الجزائر، وشملت عینة الدراسة الحصصیة   والسلوكیات لدى الشباب
الجتماعّیة  قیم ایز التعز في عد یسام مفردة، وجاء في أهم نتائج الدراسة أن التعرض لوسائل اإلعال

% من المبحوثین یرْون أن وسائل اإلعالم عززت التقوى، و 52لدى الشباب، وأفادت النتائج أن 
% یرون أنها عززت قیم النزاهة، وخلصت النتائج العامة  41% یرونها عززت االلتزام الدینّي، و 44

قیم الشباب االجتماعّیة،   في سلباً ثر یؤ  ال المإلعللدراسة أن تعرض الشباب في منطقة بلیدة لوسائل ا
وٕانما تعززها، ألن التعرض لها یتم في سیاق عائلّي اجتماعّي یفرض نوعًا من الضبط االجتماعّي 

 على وسائل اإلعالم. 
في  األردني دور التلفزیون  الكشف عنإلى  المسحیة  (Al-Hadid, 2006)وهدفت دراسة 

 1052بقت الدراسة على عینة عشوائیة من ، وطنّیةاألردة امعالج بةطل تشكیل منظومة القیم لدى
وخلصت نتائج الدراسة إلى وجود دور إیجابّي للتلفزیون األردني في تشكیل منظومة  طالبا، وطالبة، 

القیم لدى الطلبة، واحتلت قیم؛ االنتماء الوطنّي، العمل الجماعّي، الدفاع االجتماعّي المراتب الثالثة 
  ي أسهم التلفزیون في تشكیلها لدى الطلبة، ومن ثم تلتها القیم الدینّیة.الت لقیمفي ا لي  تواال على األولى 

دور المنظومة اإلعالمّیة باالشتراك مع المؤسسات   (Barroun, 2004)وتناولت دراسة
  على سة المجتمعیة في بناء، وترسیخ قیم األفراد في المجتمع الجزائرّي، وشملت العینة القصدیة للدرا

ددا من أساتذة جامعة الجزائر، وطلبتها وجامعات باب الزوار، والبلیدة، ت عضم مفردة، 554
ومرداس، وعدد من اإلعالمیین الجزائریین. وأفادت نتائج الدراسة بأن للمنظومة اإلعالمّیة دورًا في 

ى ولتب األمراال تلتاح ترسیخ قیم التقوى، واالستقرار العائلي، والعدل، واألمن الوطنّي، والحكمة، قد 
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لى التوالي عند الذكور، واحتلت قیم األمن الوطني، واالستقرار العائلي، واحترام الذات، والراحة  ع
 النفسیة، والتقوى، المراتب األولى على التوالي عند اإلناث.

 : الدراسات األجنبیة

 ,Okpan & Anigbogu(  ة ة دراســـــم االجتماعیّ ـــت القیـي تناولـة التــــات األجنبیـــومن الدراس

التي هدفت إلى معرفة التهدیدات المؤثرة في القیم االجتماعّیة، والثقافّیة المرتبطة بالسلوك   )2017
االجتماعّیة   لظواهرباعتبارها واحدة من ا ئم اإلنترنت،جراوز بعد بر  النیجیري، مجتمعال البشري في

أجریت على عینة   تيالدراسة ال وخلصت نتائج في نیجیریا، عاني منها المجتمعیالتي انتشارا األكثر 
مفردة، إلى أن ارتفاع جرائم اإلنترنت، مثل: التزییف، وانتحال الشخصیة،   250عشوائیة من 

جتماعّیة بسبب انتشار الفقر، وازدیاد البطالة، وٕان مواجهة تلك اال یم والقرصنة یفید بتدهور الق
 اعّیة.جتمز القیم االیالتحدیات یتطلب تحسین الوضع االقتصادّي لتعز 

هي األكثر التي األخالقیات المسحّیة أهمّیة تدریس مادة  (Neill, 2017)اولت دراسة وتن
بدال من أن تدرس كمقرر مستقل في   ،سیةدراال احتماال أن تكون متكاملة في جمیع أنحاء المناهج

ائج التي ن أهم النتمو ، معلما 96باستطالع آراء عینة عمدیة من  Neill، وقام العالقات العامة
اختالفات كبیرة في أنواع المحتوى الذي تم تدریسه في الصیغتین على ت إلیها الدراسة تحدید وصلت

ذكر عدد قلیل من  و  ،یسها خارج دورة األخالقتدر تم أساس بعض الموضوعات التي من المرجح أن ی
 لقیم وا ،میةلتنظیّ لثقافة ار ا ثوأ، ة في دوراتهمأنهم یناقشون إثارة المخاوف األخالقیّ  علمینالم

الدراسة   أوصت في صیاغة المنظومة القیمیة، وجهات النظر العالمیة بشأن األخالقو ، االجتماعّیة
 جمعیة العالقات العامة في أمریكا.   ابعة إلى خارج تلك الت ىر أخة مدونات أخالقیّ بأهمّیة إنشاء 

 من عینة مكونة المسح على  ج) الوصفّیة باستخدام منهVansoon, 2010وسعت دراسة (
شاب، وشابة من مستخدمي شبكات التواصل االجتماعّي في بریطانیا إلى قیاس أثر استخدام  1600

الجتماعّیة. وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها؛ ت اقاتقنیة شبكات التواصل االجتماعي في العال
لیدهم،  قاحیاتهم، وت ّي غیرت نمطع% من أفراد العینة أفادوا بأن شبكات التواصل االجتما53أن 

الذي یقضونه مع  أطول على شبكة اإلنترنت من ذلك الوقت اوقتوقیمهم، وأنهم باتوا یقضون 
 بحوا ال یشاهدون التلفزیون كثیرا.أص، و رهمأفراد أسأو مع  ،أصدقائهم الحقیقیین
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ر قرامستوى ثبات، واست اختبار إلى (MacKinnon & Alison. 2002)وهدفت دراسة  
، وتفسیر ذلك على ضوء التغیر بعض القیم، والُهویات االجتماعّیةنحو  ةات الشخصیاالتجاه

سحیتین بین عامي ن متیـــــــساالجتماعّي، والثقافّي، في المجتمع الكندي، وقد أجرى الباحثان درا
طالبا من طلبة جامعة أنتاري الكندیة لتحدید أثر التغیر  800عینة من  على 1995–1981

. وأشارت نتائج الدراسة بشكل عام إلى ثبات، واتزان، اتجاهات معالمجت ثقافّي في اعّي، والجتماال
سببه إلى بعض العوامل ان احثالطلبة نحو القیم االجتماعّیة، باستثناء بعض التغیر الذي أرجع الب

رسمیة  ال مثل تراجع الدور القوّي، والفّعال للدین في حیاة الشباب الكندي بسبب تخلي المؤسسات
 رها الفاعل كما في الماضي. ة عن أداء دو ینیالد

  :السابقة الدراسات على التعلیق

تي تبحث في  ال ّیةیتضح من استعراض الدراسات السابقة أن هناك ُشحًا في الدراسات اإلعالم
  اً اسات األجنبیة، وقد بذل بعض الباحثین جهوددور وسائل اإلعالم في تشكیل القیم، وتحدیدا في الدر 

عالم في تشكیل القیم، وخلصت نتائج معظم الدراسات إلى تأكید دور وسائل اإلاسة دور لمیة لدر ع
تمع، وتتفق الدراسة الحالیة مع لمجي اوسائل اإلعالم في تشكیل القیم اإلیجابّیة، أو السلبّیة أحیانا ف

ة في ردنیّ ونّیة األلكتر الدراسات السابقة في اعتماد المنهج المسحّي ذاته لدراسة دور الصحافة اإل
القیم االجتماعّیة اإلیجابّیة في المجتمع، واستفادت الدراسة الحالّیة من اإلطار النظري  تعزیز

ف القیم إلى قیم وطنّیة، ودینّیة، وأخالقّیة، واالطالع صنیوت للدراسات السابقة المتعلق بمفهوم القیم،
في صیاغة مشكلة   ابقة أیضا،ات السالدراست ساعدو  على المراجع التي تتناسب مع الدراسة الحالّیة،

وصیاغة أسئلتها، وصوال للكشف عن الجوانب التي لم تتناولها  أهدافها،ة، وتحدید الدراسة الحالیّ 
تمیزت الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة بأنها اختصت بدراسة دور د وق ،الدراسات السابقة

سة دور التلفزیون، أو شبكات على درا ة اقتصرتت السابقراساالصحافة اإللكترونّیة بینما معظم الد
عن تخصصها في معرفة دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في خدمة  التواصل االجتماعّي، فضالً 

عف تطبیق المعاییر المهنیة، واألخالقیة. كما تمیزت الدراسة هذه بأنها اعتمدت ل ضي ظالمجتمع ف
، والتأهیل، بحكم الدَِّراَیةِ ع ذات نخب المجتمن إحدى ن یمثلو ردنییعلى عینة من الصحفیین األ

 قیم ال التخصص، والممارسة العملیة، والقدرة على تقییم دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز
 اإلیجابّیة في المجتمع. 
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 :منهجیة الدراسة وٕاجراءاتها
 : منهج الدراسة
رصد، ومتابعة ظاهرة، أو التي تقوم على  صفیةلو ا راساتنوعیة الدالدراسة إلى هذه تنتمي 

لخطوات جمع البیانات من  ح اإلعالمي الذي ُیعد نموذجا معیاریاً ــــــــــــــحدث ما، وتعتمد منهج المس
في م الــــــــــــــــائل اإلعـــــــــــــــسح المنهج الرئیس لدراسة جمهور وســــــــــــــشریة، ویعتبر المالبات المفرد

وقت ا الوصفي، أو التحلیلي حیث یسمح للباحث بدراسة عدد كبیر من المتغیرات في ـــــــــــــــطارهإ
جمع البیانات، والمعلومات من سح لم ال منهجالدراسة  تظفقد و و ،  (Abdel Hamid, 2004)واحد،

مع، المجت ّیة فياإلیجاب عینة الدراسة عن دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم
ورها في خدمة وتحلیلها، وتفسیرها، وتحدید محاور هذه القیم لغرض معرفة مستوى تأثیرها، وفاعلّیة د

 المجتمع. 

 :مجتمع الدراسة، وعینتها

 نقابةتمع الكلي للدراسة من الصحفیین الممارسین، والمحترفین، المنتمین لمجال یتكون
وذلك ألن الصحفیین األردنیین   ،) عضوا1042(ا أعضائهجموع عدد الصحفیین األردنیین البالغ م

اإلعالم األردنّیة في خدمة المجتمع، لما یمتازون   هم األنسب، واألقدر على تقییم مستوى أداء وسائل
 النخب االجتماعّیة المؤثرة.ت، وخبرة في العمل اإلعالمّي، فهم یمثلون إحدى ؤهالن مبه م

من الصحفیین   صحفیا 150مالي تمثل االحت وع غیریة من النواختار الباحث عینة عمد
استبانات لعدم  أربعبعد استبعاد  -لعینة النهائي المنتمین لنقابة الصحفیین األردنیین، وقد بلغ حجم ا

% 14صحفیا، وبهذا تمثل العینة نسبة  146 -مع شروط العینة المحددة و لعدم تطابقها، ألهااكتما
 فراد العینة تبعا لمتغیرات الدراسة. وزیع أت 2ول یوضح الجد من المجتمع الكلي، و 

 أداة الدراسة 

بما  هجیة في تصمیم استبانة الدراسة، وتحدید بنودها،اتبع الباحث عددا من الخطوات المن
أنها یرى المتغیرات التي االستبانة  ت شمل ع أهداف الدراسة، وأسئلتها، وألجل تحقیق ذلك فقدق موافیت

فقرات االستبانة في محاور محددة شملت  قسم ، ومن ثم دراسةل ل محددةداف الهشرة باألصلة مباذات 
ّیة، ومحور دینال ر القیم الوطنّیة، ومحور القیم األخالقّیة ومحور القیمالدیموغرافي، ومحو محور ال
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ر تمع، ومحو ترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم اإلیجابّیة في المجقیاس مستوى تقییم أداء الصحافة اإللك
 لكترونّیة األردنّیة لتعزیزها.یات القیم اإلیجابّیة األبرز التي تسعى الصحافة اإلب أولو ترتی

 :وثباتها ،دق أداة الدراسةص

، الظاهري لالستبانة التي تضمنت ثالثین سؤاالً  استخدم الباحث أسلوب قیاس صدق المحتوى
لمعرفة دقة صیاغة عبارات االستبانة، ووضوحها، وتقییم مالءمتها لألغراض المحددة لقیاسها، وذلك 

كلیات اإلعالم في   تذةأسامن  ،واالختصاص ،ذوي الخبرة(*) من المحكمین أربعةعرضها على ب
رات للمقیاس، الفقمالءمة : ، هيمعاییرلعدة لفقرات وفقًا ا ضامینم تقییمتم  وقدمعات األردنّیة، الجا

وقد أجرى الباحث تعدیال على  ة. وضوح المعنى من الناحیة اللغویّ و وسالمة صیاغة الفقرات، 
ق عالیة  سؤالین لم یناال نسبة اتفاصیاغة بعض فقرات االستبانة، َوفقا لمالحظات المحكمین، وحذف 

هي نسبة جیدة %، و 80د، وبلغت نسبة االتفاق بین المحكمین عند المحكمین، وٕاضافة سؤال جدی
   .تؤكد صالحیة االستبانة

االتساق الداخلي التي تعتمد أما اختبار ثبات أداة الدراسة (االستبانة)، فقد تم حسابه بطریقة 
اذ استخدمت استبانات عینة الدراسة   وث ذاته من فقرة إلى أخرى، على مدى تناسق إجابات المبح

معامل (ألفا كرونباخ) لكل محور من محاور استبانة، وتم احتساب  146ة، والبالغ عددها كاف
بأن   ،ظهرت نتیجة االختبارأوقد االستبانة فضال عن معامل الثبات العام لفقرات االستبانة كافة، 

 ه هذعالیة العتماد نتائج االستبیان في بات ث) وهي نسبة 0.85قد بلغت (العام قیمة معامل الثبات 
 العام، ومعامل الثبات لكل محور من محاور الدراسة. معامل الثبات  1دراسة. ویوضح الجدول ال

 اختبار ثبات األداة معامل ألفا كرونباخ )1(جدول 
 كرونباخ  –قیمة معامل الفا  محاور االستبانة 

 0.90 ت الدیموغرافیة محور المعلوما
 0.82 یم الوطنیةمحور الق

 0.80 یة محور القیم االخالق

 0.88 محور القیم الدینیة

 0.80 ییم أداء الصحافة محور تق

 0.85 جمیع المحاور
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 :األسالیب والمعالجات االحصائیة

ة استعانة بالبرنامج اإلحصائي للعلوم  اسُتخدمت العدید من اإلجراءات، واألسالیب اإلحصائیّ 
 :اآلتيك على النحو النتائج عن أسئلة الدراسة، وذلتخراج الس(SPSS) االجتماعّیة

 ألغراض بیان توزیع العینة، وخصائصها. المئویة بحساب التكرارات، والنس .1

معرفة  حساب المتوسطات الحسابیة لكل فقرة من فقرات االستبانة، واالنحرافات المعیاریة؛ ل .2
المحاور الرئیسة لالستبانة عن   مدى انحراف استجابات أفراد عینة الدراسة، ولكل محور من

 ها الحسابي.متوسط

  - Independent Sample Tوتحلیل ،One Way Anovaاألحادي تحلیل التباین   .3
Test .للكشف عن داللة الفروق تبعا لمتغیرات الدراسة 

 معامل ارتباط (ألفا كرونباخ) ألغراض التحقق من ثبات االستبانة. .4

عالیة، ومن   5 - 3.51ستجابة على النحو اآلتي: من تحدید مستوى قیمة قیاس طبیعة اال .5
 منخفضة.  2.5 -1متوسطة، ومن  3.50- 2.51

 

 : نتائج الدراسة

 : وصف متغیرات الدراسة

%، ویعزى ذلك  79ر هي األعلى حیث بلغت أن نسبة عینة الذكو  2یتضح من نتائج الجدول 
ة ا فیما یتعلق بالعمر، فقد كانت الفئإلى ارتفاع نسبة الذكور العاملین في میدان العمل اإلعالمي، أم

بینما جاءت نسب الفئات العمریة األخرى متقاربة   %،35هي األعلى، وبنسبة  35–31العمریة من 
%، وجاءت بعدها الفئة العمریة من  25 سنة فأكثر 36بة الفئة العمریة من ـــــــــنسبیا، إذ بلغت نس

%. 18ة سنة هي األقل، وبنسب 30 -26ن بینما كانت الفئة العمریة م %، 22سنة، بنسبة  20-25
%، ویمثلون األغلبیة، 94من حملة شهادة البكالوریوس بلغت ین واظهرت النتائج بأن نسبة المبحوث

%. وأشارت النتائج إلى أن نسبة 2ملة شهادة الدكتوراه %، ونسبة ح4ونسبة حملة شهادة الماجستیر 
ت نسبة الذین لون النسبة األعلى، بینما جاءیمث 6-4المبحوثین الذین بلغت سنوات خبرتهم من 

النسبة األعلى من  النتائج أن%، وهي األقل، ویستدل من 16ت سنوا  3-1تراوحت خبرتهم من 
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حفي المؤهلین لتقییم دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة  المبحوثین هم من ذوي الخبرة في العمل الص
 في تعزیز القیم اإلیجابّیة في المجتمع.

 عا لمتغیرات الدراسة توزیع أفراد العینة تب  )2(ول جد
 النسبة %  ددالع جابةاإل الفقرة

 النوع االجتماعيّ 
 78.7 115 ذكر
 21.3 31 انثى

 100 146 المجموع

 العمر
 

20- 25   32 22 
26- 30 26 18 
31- 35 52 35 
 25 36 فأكثر 36

 100 146 المجموع

 التحصیل الدراسيّ 

 94 138 بكالوریوس
 4 6 ماجستیر

 2 3 راهدكتو 
 100 146 المجموع

 ةسنوات الخبر 

1-3   23 16 
4- 6   51 35 
7 – 9   37 25 
 24 35 فأكثر 10

 100 146 المجموع

 األردنّیة  اإللكترونّیة الصحافة  تتبنى التي الوطنّیة القیم أبرز ما :األول اإلجابة عن السؤال
واالنحرافات  ،المتوسطات الحسابیةجابة عن هذا السؤال تم حساب لإل المجتمع؟ في تعزیزها
 .  لعینة واحدة )ت(وٕاجراء اختبار  ،ریةالمعیا
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  التيلعینة عن أبرز القیم الوطنیة المتوسطات، واالنحرافات المعیاریة لدرجات أفراد ا) 3(جدول 
 المجتمع  في تعزیزها األردنّیة اإللكترونّیة الصحافة تتبنى

 قیمة تسلسل ال 
 في االستبانة 

 طنیة القیمة الو 
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعیاري 

 تیب تر 
 القیمة 

 المستوى 

 عالیة 1 0.439 4.057 حب الوطن والوالء له  6

 عالیة 3 0.425 3.933 التضحیة في سبیل الوطن  7

 عالیة 5 0.409 3.747 المواطنة الصالحة  8

9 
تغلیب مصلحة الوطن على  

 المصلحة الخاصة 
 عالیة 6 0.407 3.731

 لیةعا 2 0.427 3.938 ة وحدة الوطن، وتماسكه حمای  10

 عالیة 4 0.416 3.809 المحافظة على الممتلكات العامة  11

 منخفضة  8 0.299 2.421 االلتزام باألنظمة والقوانین 12

 متوسطة  7 0.332 2.527 االصالح السیاسي  13

  كحد أدنى، 2.421  -4.057بین  ما ،ة تراوحتالمتوسطات الحسابیأن  )3(یوضح الجدول و 
له المرتبة األولى في ترتیب القیم الوطنیة التي تتبنى الصحافة  ء واحتلت قیمة حب الوطن والوال

، واحتلت قیمة حمایة وحدة الوطن، وتماسكه، 4.057ها، وبمتوسط حسابي اإللكترونّیة األردنّیة تعزیز 
یل الوطن المرتبة الثالثة،  . واحتلت قیمة التضحیة في سب3.938المرتبة الثانیة، وبمتوسط حسابي 

. واحتلت قیم؛ المحافظة على الممتلكات العامة، المواطنة الصالحة، تغلیب 3.933ي وبمتوسط حساب
االلتزام باألنظمة والقوانین المراتب من   االصالح السیاسي،المصلحة الخاصة،  مصلحة الوطن على

 توالي. الرابعة إلى الثامنة على ال

 (ت) نتائج اختبار )4(جدول 

 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 اريلمعیا

 الداللة قیمة ت 

146 3.520 0.431 16.07 0.00 
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قیمة  ، وبلغت 3.520حور القیم الوطنیة بلغ ابي لمــــــــــالمتوسط الحسن أ ) 4(الجدول  یوضح
  لك أن دور الصحافة ویفید ذقل، أف 0.05عند مستوى إحصائیا قیمة دالة  هيو  ،19.07(ت) 

، وبمستوى عال، حسب مجتمع، كان إیجابیاً ي الفي تعزیز القیم الوطنیة ف األردنّیة ةاإللكترونیّ 
 . األسالیب، والمعالجات اإلحصائیةة المقیاس الذي حدده الباحث، المشار إلیه آنفا في فقر 

  األردنّیة  اإللكترونّیة الصحافة  تتبنى التي  الدینّیة القیم أبرز ما :اإلجابة عن السؤال الثاني
واالنحرافات  ،حساب المتوسطات الحسابیة ل تملإلجابة عن هذا السؤا المجتمع؟ في یزهاتعز 

 .  لعینة واحدة )ت(وٕاجراء اختبار  ،المعیاریة

  التي الدینیة المتوسطات، واالنحرافات المعیاریة لدرجات أفراد العینة عن أبرز القیم )5(جدول 
 المجتمع  في تعزیزها األردنّیة إللكترونّیةا الصحافة تتبنى

 تسلسل القیمة 
 في االستبانة 

 الدینیة  مالقی
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعیاري 

 ترتیب 
 القیمة 

 المستوى 

 عالیة 4 0.441 3.654 الدینّیةاحترام العقائد  14

 عالیة 3 0.447 3.682 حب الخیر  15

 ة متوسط 6 0.328 2.538 العفو، والتسامح 16

 سطة متو  5 0.413 3.439 التقوى 17

 عالیة 2 0.516 4.227 العدل  18

 عالیة 1 0.532 4.503 التفرقة، والتطرف نبذ 19

 متوسطة  7 0.325 2.530 ضبط النفس  20

 منخفضة  8 0.203 1.733 والثباتالصبر،  21

أدنى،   كحد  1.733 – 4.503أن المتوسطات الحسابیة تراوحت، ما بین  ) 5(یوضح الجدول و 
لدینّیة التي تتبنى الصحافة  یم ا، والتطرف المرتبة األولى في ترتیب القواحتلت قیمة نبذ التفرقة

ت قّیمة حب الخیر، المرتبة الثانیة،  ، واحتل4.503اإللكترونّیة األردنّیة تعزیزها، وبمتوسط حسابي 
، واحتلت 3.682سابي ، واحتلت قیمة العدل المرتبة الثالثة، وبمتوسط ح4.227وبمتوسط حسابي 

، ضبط النفس، الصبر، والثبات، المراتب من سامحالعقائد الدینّیة: التقوى، العفو والت قیم؛ احترام
 الرابعة إلى الثامنة على التوالي. 
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 ج اختبار (ت) نتائ )6(جدول 

 

قیمة (ت)  بلغتو  3.288سابي لمحور القیم الدینّیة بلغ المتوسط الحن أ )6(الجدول  یوضح
 اإللكترونّیة  ة ویفید ذلك أن دور الصحاف . قلأ ف 0.05عند مستوى إحصائیا قیمة دالة  هيو  ،12.82

 في تعزیز القیم الدینیة في المجتمع كان بمستوى متوسط. األردنّیة

  األردنّیة  اإللكترونّیة الصحافة  تتبنى التي األخالقّیة القیم أبرز ما :اإلجابة عن السؤال الثالث
واالنحرافات  ،لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیة المجتمع؟ في یزهاتعز 
 . لعینة واحدة )ت(وٕاجراء اختبار  ،ةیاریّ المع

  التي  األخالقیة أبرز القیم المتوسطات واالنحرافات المعیاریة لدرجات أفراد العینة عن )7(جدول 
 المجتمع  في یزهاتعز  األردنّیة اإللكترونّیة الصحافة نىتتب

 تسلسل القیمة 
 في االستبانة 

 األخالقیة  القیم
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 معیاري ال

 ترتیب 
 القیمة 

 المستوى 

 عالیة 1 0.551 4.534 النزاهة  22

 منخفضة  7 0.213 1.656 الصدق  23

 متوسطة  4 0.398 2.938 العمل اإلخالص ب  24

 طة متوس 3 0.427 3.460 احترام حقوق الغیر  25

 منخفضة  8 0.202 1.571 التماسك األسري  26

 عالیة 2 0.542 4.522 األمانة 27

 متوسطة  5 0.361 2.632 العفة 28

 متوسطة  6 0.327 2.511 التواضع 29

 الداللة قیمة ت  االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد

146 3.288 0.400 12.82 0.00 
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، واحتلت  1.571 - 4.534 بین ما ،المتوسطات الحسابیة تراوحتأن  ) 7(یوضح الجدول و 
الخالقیة التي تتبنى الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة یم اة النزاهة المرتبة األولى في ترتیب الققیم

، 4.522. واحتلت قیمة األمانة المرتبة الثانیة، وبمتوسط حسابي 4.534تعزیزها، وبمتوسط حسابي 
قیم؛ اإلخالص ، واحتلت 3.460وبمتوسط حسابّي  المرتبة الثالثة، احترام حقوق الغیرواحتلت قیمة 

 ، التماسك األسري، المراتب من الرابعة إلى الثامنة على التوالي. ق الصدبالعمل، العفة، التواضع،  

 ئج اختبار (ت)نتا )8(جدول 

 الداللة قیمة ت  االنحراف المعیاري المتوسط الحسابي العدد

146 2.978 0.377 10.33 0.00 

ت) قیمة (وبلغت  3.113لقیم االخالقیة بلغ المتوسط الحسابي لمحور ا ن  أ  )8(الجدول  یوضح
 اإللكترونّیة  ة ویفید ذلك أن دور الصحافقل، أ ف 0.05عند مستوى إحصائیا قیمة دالة  هيو  ،17.33
 في تعزیز القیم األخالقّیة في المجتمع، كان متوسط المستوى.  األردنّیة

 اإللكترونّیة  الصحافة  من بنیاً األكثر ت العشر االجتماعّیة قیمال  ما :اإلجابة عن السؤال الرابع
نحرافات واال ،لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابیةالمجتمع؟  في تعزیزهال ةاألردنیّ 

لدرجات تقییم أفراد العینة لكل قیمة اجتماعیة في محاور القیم الثالثة الوطنّیة، والدینّیة،  ،المعیاریة
 تنازلیا. القّیة، ومن ثم ترتیبها ترتیبا واألخ

 في تعزیزها األردنّیة  اإللكترونّیة الصحافة تتبنى التي األولى رالعش اإلیجابّیة القیم )9(جدول 
 ة ترتیبا تنازلیا المجتمع مرتب

 ترتیب
 القیمة  

 القیمة اإلیجابّیة 
المحور 
 القیمي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

قیةاخال النزاهة 1  4.534 0.551 

القیةأخ األمانة 2  4.522 0.542 

 0.532 4.503 دینیة فلتطر نبذ التفرقة، وا  3

 0.448 4.227 دینیة العدل   4

 0.439 4.057 یةوطن حب الوطن والوالء له  5
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 ترتیب
 القیمة  

 القیمة اإلیجابّیة 
المحور 
 القیمي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعیاري

 0.427 3.938 وطنیة حمایة وحدة الوطن وتماسكه  6

 0.425 3.933 وطنیة التضحیة في سبیل الوطن  7

 0.416 3.809 وطنیة فظة على الممتلكات العامةالمحا 8

 0.409 3.747 یةوطن المواطنة الصالحة  9

10 
تغلیب مصلحة الوطن على المصلحة  

 الخاصة 
 وطنیة

3.731 
0.407 

، 3.731 - 4.534أن المتوسطات الحسابیة تراوحت بین  9قد أظهرت النتائج في الجدول ل
لثانیة، واحتلت القیم الدینّیة مثل؛  واألمانة المرتبتین األولى، وا واحتلت القیم األخالقّیة مثل؛ النزاهة،

الوطن   حبّ لوطنّیة مثل؛ لتفرقة، والتطرف، والعدل المرتبتین الثالثة، والرابعة، بینما احتلت القیم ابذ ان
المحافظة على الممتلكات ، التضحیة في سبیل الوطن، وتماسكه ، حمایة وحدة الوطن، والوالء له

لخامسة  من االخاصة المراتب على المصلحة  ، ة الوطنتغلیب مصلح، المواطنة الصالحة، العامة
 إلى العاشرة على التوالي.  

یة دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز ما مستوى فاعل: اإلجابة عن السؤال الخامس
 ؟اإلیجابّیة في المجتمعالقیم 

اإلیجابّیة في لقیم لكترونّیة األردنّیة في تعزیز امستوى فاعلیة دور الصحافة اإل )10(جدول 
 المجتمع 

 قییم مستوى الت
 المجموع  اإلناث  الذكور 

 %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار 

 52.0 76 10.2 15 41.8 61 جید

 21.3 31 6.1 9 15.0 22 متوسط

 26.7 39 4.7 7 21.9 32 ضعیف 

 100 146 21.3 31 78.7 115 المجموع
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  في  ةردنیّ األ اإللكترونّیة الصحافة یرى أن دور  % من المبحوثین52أن  10الجدول  تفید نتائج
ن دورها كان متوسطا، ویرى % منهم أ21.3اإلیجابّیة في المجتمع كان جیدا، بینما یرى  القیم تعزیز
% منهم أن دورها كان ضعیفا، ویستدل مما تقدم أن نسبة أكثر من النصف بقلیل من  26.7

یجابّیة في اإل ماإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیؤكدون على الدور الجید للصحافة المبحوثین ی
لصحافة كان ضعیفا في تبني المجتمع، بینما نسبة أكثر من الربع بقلیل هي التي ترى أن دور ا

 اإلیجابّیة في المجتمع. تعزیز القیم

  الصحافة  عن دور یةإحصائ داللة  ذات فروق توجد ال اإلجابة عن فرضیة الدراسة: 
 المجتمع من وجهة نظر الصحفیین األردنیین تعزى في  اإلیجابّیة القیم تعزیز في األردنّیة اإللكترونّیة

 .الخبرة وسنوات  الدراسي، والمؤهل  والعمر، ،االجتماعيّ  النوع متغیرات إلى

 Independent Sample T – Test) لعینتین مستقلتین تنتیجة االختبار ( )11(جدول 
  األردنّیة ترونّیةإللكا الصحافة األردنیین عن دور الصحفیین وجهات نظرلفروق بین متوسطات ل

 ع االجتماعيّ اإلیجابّیة في المجتمع تبعا لمتغیر النو  القیم تعزیز في

 العدد النوع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف  
 المعیاري

 الداللة قیمة ت 

 0.73 3.49 115 ذكر
0.90 0.36 

 0.51 3.70 31 أنثى

 

  0.05 الداللة توىد مسدالة عنلیست وهي  0.90) بلغت تقیمة (  نإلى أ 11جدول  شیری
  اإللكترونّیة  الصحافة عن دور  ألردنیینا الصحفیین وبناء علیه ال توجد فروق في وجهات نظرقل، أف

 تعزى لمتغیر النوع االجتماعّي. االجتماعّیة القیم تعزیز في األردنّیة
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 فحلیل التباین االحادي لالختالت )12(دول ج
 القیم تعزیز في  األردنّیة اإللكترونّیة الصحافة رن دو ع األردنیین الصحفیین وجهات نظرفي  

 لمتغیر العمرتبعا  اإلیجابّیة في المجتمع

 مصدر التباین
مجموع  
 المربعات

 درجات

 الحریة

متوسط  
 المربعات

 الداللة ف

 0.12 3 0.41 بین المجموعات

 0.09 162 14.91 داخل المجموعات  0.22 1.33

  165 15.32 المجموع

 0.05 الداللة  دالة عند مستوى لیست وهي  1.33ن قیمة (ف) بلغت إلى أ  12جدول  شیری     
  اإللكترونّیة  الصحافة عن دور  األردنیین الصحفیین وجهات نظروبناء علیه ال توجد فروق في قل، أف

 تغیر العمر.یجابّیة في المجتمع تعزى لماإل القیم تعزیز في األردنّیة

 
 حادي لالختالفاال تحلیل التباین )13(جدول 

 القیم تعزیز في  األردنّیة اإللكترونّیة الصحافة عن دور الصحفیین األردنیین وجهات نظرفي  
 المؤهل العلمي تبعا لمتغیر اإلیجابّیة في المجتمع

 مصدر التباین
مجموع  
 المربعات

 درجات

 الحریة

وسط  مت
 المربعات

 الداللة ف

 0.01 3 0.04 ین المجموعاتب

 0.09 161 16.31 المجموعات   داخل 0.96 0.17

  164 16.35 المجموع
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  قل أف  0.05دالة عند مستوى لیست وهي  ،0.17ن قیمة (ف) بلغت أ ب 13ول تفید نتائج الجد
 في  األردنّیة اإللكترونّیة الصحافة عن دور  األردنیین الصحفیین وجهات نظرفي عن وجود تباین 

   المؤهل العلمي.   لمتغیر عزىاإلیجابّیة في المجتمع ی القیم تعزیز
 

 تحلیل التباین االحادي لالختالف  )14(جدول 
اإلیجابّیة في  القیم تعزیز في األردنّیة اإللكترونّیة الصحافة لدورالصحفیین  وجهات نظري ف 

 المجتمع تبعا لمتغیر سنوات الخبرة

 ر التباینمصد
مجموع  
 المربعات

 درجات

 الحریة

متوسط  
 المربعات

 ةالدالل ف

 0.12 2 0.36 ین المجموعاتب

 0.09 162 15.99 داخل المجموعات  0.29 1.33

  164 16.35 المجموع

       

عن   قل أف 0.05دالة عند مستوى لیست وهي ، 1.31ن قیمة (ف) بلغت أ) 14(الجدول  یوضح
 تعزیز يف ةاألردنیّ  اإللكترونّیة الصحافة عن دور األردنیین الصحفیین ات نظروجهفي وجود تباین 

  سنوات الخبرة.  لمتغیر یعزى اإلیجابّیة في المجتمع القیم
 

 مناقشة النتائج

في تعزیز القیم الوطنّیة في   األردنّیة اإللكترونّیة إلى أّن دور الصحافة شارت النتائج أ .1
حب الوطن  لوطنیة اإلیجابّیة اآلتیة؛ واحتلت القیم اوى مرتفع، المجتمع، كان إیجابیًا، وبمست

ب الثالث األول  ، المراتالتضحیة في سبیل الوطن، حمایة وحدة الوطن، وتماسكه، ء له الوالو 
ویدل ذلك على إدراك الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة ألولویات مسؤولیتها  على التوالي،

وبما یتوافق المجتمع، ووحدته، یة، والمحافظة على تماسك االجتماعّیة في تعزیز القیم الوطن
كبیر في یة االعتماد عن قوة تأثیرات وسائل اإلعالم على المجتمع، ودورها النظر  مع فروض
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 (Asaad, 2013)توضیح أهمیة القیم. وجاءت هذه النتیجة متوافقة مع نتائج دراستي 
استثناء األفراد قیما إیجابیة، ب عن دور وسائل اإلعالم في إكساب (Al-Hadid, 2006)و(

بالمرتبة السابعة ضمن القیم الوطنّیة، وبمستوى متوسط،  جاءتقیمة اإلصالح السیاسّي فقد 
باألنظمة والقوانین بالمرتبة الثامنة، واألخیرة بمتوسط منخفض، ویفید  مااللتزاواحتلت قیمة 

 لترسیخ تلك القیمة. خفضاً اهتماما من يتول ذلك بأن الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة

لدور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم  ثین أن تقییم المبحو لى إشارت النتائج أ .2
واحتلت قیمة نبذ التفرقة، والتطرف ، في المجتمع، كان بمستوى متوسطبّیة اإلیجاالدینیة 

ر ب الخیواحتلت قیمة حُ  ،هاالصحافة تعزیز  بنتالمرتبة األولى في ترتیب القیم الدینیة التي ت
الصحافة   والتزاماهتمام،  لىذلك ع دل لمرتبة الثالثة، ویدل اواحتلت قیمة الع، المرتبة الثانیة

وترتیب  ،ة في المجتمعنشر المواضیع التي تعزیز القیم الدینیّ في األردنّیة  اإللكترونّیة
ع، وجعلها من أولویات أولویات نشرها بشكل متوافق مع التحدیات التي یواجهها المجتم

، وسالمة المجتمع ،ا لخطورتها على أمننظر  فسة النشر لمحاربة التفرقة، والتطرّ سیا
 (Bou Maiza, 2006)ستي رالت إلیه دــــــــــــذه النتیجة مع ما توصــــــــــــوتتوافق ه

 .(Barroun, 2004)و

المجتمع،  ة فيأن دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم األخالقیّ أفادت النتائج  .3
ة التي خالقیّ ألقیمة النزاهة المرتبة األولى في ترتیب القیم اتلت سط،  واحكان بمستوى متو 

نّیة تعزیزها، واحتلت قیمة األمانة المرتبة الثانیة، واحتلت  تتبنى الصحافة اإللكترونّیة األرد 
اإللكترونّیة تطبیق الصحافة أن قیمة احترام حقوق الغیر المرتبة الثالثة، ویشیر ذلك إلى 

في نشر الموضوعات التي  كان متوسطا، ال سیما ة نیة، واألخالقیّ المهلمعاییر األردنّیة ل
لقیم اإلیجابّیة األهمیة نفسها في تبني نشر ا ا لم تولِ تركز على النزاهة، واألمانة، لكنه

 مثل؛ اإلخالص بالعمل،  والصدق، والتماسك األسري، مما یستنتج منه تباین  ، األخرى
، وهذه النتیجة جاءت مخالفة دون غیرهامحددة ة قیّ خالأزیز قیم دورها في التركیز على تع

ائجها إلى أن شبكة اإلنترنت التي خلصت نت )Okpan & Anigbogu, 2017(دراسة ل
 ساهمت بتدهور القیم االجتماعّیة.
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  األردنّیة  رونّیةاإللكت كشفت النتائج أّن القیم اإلیجابّیة العشر األول التي تنبت الصحافة  .4
بأسبقیة  ،)األمانةتوزعت على النحو اآلتي: قیمتان أخالقیتان (النزاهة، تمع في المج تعزیزها

) بأسبقیة ثانیة، وست قیم وطنیة العدل، نبذ التفرقة والتطرفیتان (أولى، تلتها قیمتان دین
المحافظة  ، طنالتضحیة في سبیل الو ، حمایة وحدة الوطن وتماسكه، حب الوطن والوالء له(

)  تغلیب مصلحة الوطن على المصلحة الخاصة، لمواطنة الصالحةا، ةات العامعلى الممتلك
 (Al-Enzi, 2016)وافقة مع ما توصلت إلیه دراسات  بأسبقیة ثالثة، وجاءت هذه النتیجة مت

عن تأثیرات اإلعالم   (Al- Hadedd, 2016) و (Zine El Abidine, 2014)و  
 .ةلقیم الدینیة، واالجتماعیّ الجدید في تعزیز ا

 تعزیز في األردنّیة اإللكترونّیة الصحافة  % من المبحوثین یرى أن دور 52النتائج أن  تْ نبیّ  .5
% منهم أن دورها كان متوسطا، 21.3، بینما یرى ابّیة في المجتمع كان جیداً اإلیج القیم

ر من النصف  ، وُیستدل من ذلك أن نسبة أكث% منهم أن دورها كان ضعیفاً 26.7ویرى 
 دون على الدور الجید للصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیمیؤك حوثینبقلیل من المب

ما نسبة تزید على الربع بقلیل ترى أن دور الصحافة اإللكترونّیة اإلیجابّیة في المجتمع، بین
یم ذلك إلى  اإلیجابّیة في المجتمع، ویعزى مستوى التقی كان ضعیفا في تبني تعزیز القیم

لكترونّیة األردنّیة بتطبیق المعاییر المهنیة في العمل الصحفي  اإل صحافة ضعف التزام ال 
 لمجتمع.لتوظیف رسائلها لخدمة اإلنسان، وا

الصحفیین األردنیین لدور   وجهات نظرفي لم تكشف النتائج عن اختالف دال إحصائیًا  .6
ت النوع غیراا لمتتبع إلیجابّیة في المجتمعاالصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم 

، ویعزى سبب ذلك إلى التوافق  االجتماعّي، والعمر، والمؤهل الدراسّي، وسنوات الخبرة
ي بین المبحوثین في تقییم دور الصحافِة اإللكترونّیِة، وهو ما یؤكد صحة فرضیة  النسب

 الدراسة. 
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 :التوصیات

عزیز القیم في تنّیة دور وسائل اإلعالم األردالمسحّیة عن دراسات الجراء المزید من إ
لكشف عن  ل ناالجتماعّیة اإلیجابّیة ال سیما القنوات الفضائیة، واإلذاعات باستخدام تحلیل المضمو 

أبرز القیم اإلیجابّیة التي تتبنى تلك الوسائل تعزیزها، كما تفتح هذه الدراسة المجال إلجراء دراسات 
نّیة لتحلیل دوافعها، وأبعادها، وتأثیراتها ألردالم اها، أو تبثها وسائل اإلععن القیم السلبیة التي تنشر 

 سبة لمعالجتها.على منظومة القیم االجتماعّیة، وصیاغة المقترحات المنا
 

 :المقترحات

في ضوء النتائج التي توصلت إلیها الدراسة، یقترح الباحث التنسیق بین وزارة الدولة لشؤون  
ة الصحفیین األردنیین لوضع برنامج لتأهیل،  نقابیة، و إلعالم في الجامعات األردناإلعالم، وكلیات ا

 :وتدریب العاملین في الصحافة اإللكترونیة األردنیة یتضمن

 تنظیم ورشات عمل تدریبیة حول أهمیة تطبیق المعاییر المهنیة، واألخالقیة، وحقوق النشر. .1

 خدمة اإلنسان، والمجتمع.عقد دورات تدریبیة حول دور وسائل اإلعالم في  .2

ت تدریبیة حول تطبیقات استخدامات الهاتف المحمول، وغیره من معدات فنیة في  دورانظیم ت .3
 مي للصحافة اإللكترونیة. التحریر، واإلنتاج اإلعال

 

 :الخاتمة

إلى أّن دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم الوطنّیة في  الدراسة أشارت نتائج 
وبما یتوافق مع فروض نظریة االعتماد عن قوة تأثیرات فع، ى مرتتمع، كان إیجابیًا، وبمستو المج

أن دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز  أشارت النتائج إلىو وسائل اإلعالم على المجتمع، 
صحافة  أفادت النتائج أن دور ال و القیم الدینیة اإلیجابّیة في المجتمع، كان بمستوى متوسط، 

زیز القیم األخالقّیة في المجتمع، كان بمستوى متوسط،  ویشیر ذلك إلى ي تعّیة فاإللكترونّیة األردن
كشفت النتائج  و األردنّیة للمعاییر المهنیة، واألخالقّیة كان متوسطا،  أن تطبیق الصحافة اإللكترونّیة
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ت كانتمع المج نّیة األردنّیة تعزیزها فياألول التي تنبت الصحافة اإللكترو  ةأّن القیم اإلیجابّیة العشر 
حب الوطن والوالء له، حمایة ، على النحو اآلتي: النزاهة، األمانة، نبذ التفرقة والتطرف، العدل

وحدة الوطن وتماسكه، التضحیة في سبیل الوطن، المحافظة على الممتلكات العامة، المواطنة  
وثین  لمبحمن ا % 52بّینْت النتائج أن ، و ةالصالحة، تغلیب مصلحة الوطن على المصلحة الخاص 

ینما یرى أن دور الصحافة اإللكترونّیة األردنّیة في تعزیز القیم اإلیجابّیة في المجتمع كان جیدا، ب
% منهم أن دورها كان ضعیفا، وُیستدل من  26.7% منهم أن دورها كان متوسطا، ویرى 21.3یرى 

فة اإللكترونّیة  لصحاجید لحوثین یؤكدون على الدور الذلك أن نسبة أكثر من النصف بقلیل من المب
مقترحات من  ، وخلصت الدراسة إلى عدة توصیات، و األردنّیة في تعزیز القیم اإلیجابّیة في المجتمع

 شأنها تعزیز دور الصحافة اإللكترونیة األردنیة في خدمة قضایا المجتمع.
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 ألدوات التكنولوجیا الحدیثة  لغة العربیة للمرحلة االبتدائیةدرجة توظیف معلمات ال

 في ضوء منهج الكفایات بدولة الكویت
 

 * محمد دهیم الظفیري
 

 ملخص 

 وءي ضَ فِ  ،نولوجیا الحدیثةالتكْ  ألدواتِ  العربیةِ  مات اللغةِ علّ وظیف مُ تَ  درجةِ إلى  التعرف الّدراسة هدفت
فیما إذا كانت بعض  وُحدِّدَ ، الوصفيمد المنهج دف اعتُ هذا الهَ  تحقیقِ ول، الكویت ت بدولةِ یافامنهج الكِ 

ا ذات داللة  تحدث فروقً  ؛)الذي یتم تدریسه الخبرة التدریسیة، الصف ،مؤهل العلمي المتغیرات المستقلة (ال
رحلِة  للمربیة العَ  اللغةِ  تامعلّ استجابة مُ  بین متوسطي درجةِ  ،(α = 0.05)إحصائیة عند مستوى الداللة 

قابالت  وذلك عن طریق إجراء مُ ، البحث النوعي منهجُ  مَ دِ خْ كما استُ ، دة لهذا الغرضعَ المُ  لالستبانةِ  االبتدائیة
للصفوِف الثَّالثة األولى ِمن المرحلة االبتدائیة، وتم التحقق من صدق  ربیة العَ  للغةِ  ةً معلم )20(شخصیة مع 

 دوات الدراسة. أوثبات 

المرحلة  مات اللغة العربیة لصفوف علّ مُ  ِفي جانبها الكمي، على عدٍد ِمن الدراسة اشتملت عینةُ 
  أدواتِ  لتطبیقِ  ؛علمةً ) مُ 126( ن، والبالغ عدده2017/2018هراء للعام الدراسي محافظة الجَ ب  االبتدائیة

 لدراسة. ا ا ألسئلةِ عً بْ تها تَ اإلحصائیة المالئمة، وعرض النتائج ومناقش التحلیالتِ  ، وٕاجراءِ ةِ الدراسَ 

لمعیقات  لوَأظهرت النتائج أنَّ درجِة التوظیف ألدوات التكنولوجَیا الحدیثة كانت متوسطة، وبدرجة عالیة 
مؤهل  تغیرات المُ ، ِفي حین َلم ُتشر النَّتائج إلى أي فروٍق دالة إحصائی�ا تعود إلى ن توظیفهاالتي تحّد مِ 

على درجة التوظیف، وخلصت الدراسة إلى عدٍد ِمن  هالَّذي یتم تدریس الصفالخبرة التدریسیة،  ،العلمي
 التوصیات.

 ،منهج الكفایات، معلمات اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة ،توظیفأدوات التكنولوجیا الحدیثة،  :الدالةالكلمات 
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The Degree of Employment of Arabic Language Teachers for the 
Primary Stage of the Tools of Modern Technology in the Light of 

Competency Curriculum in the State of Kuwait 
 

Mohammad D. Aldhafiri 
 

Abstract 
The study aimed to identify the degree of employment of Arabic 

language teachers for the tools of modern technology in the light of the 
competency curriculum in the State of Kuwait. To achieve this goal, the 
descriptive approach was adopted and the determination of whether some of 
the independent variables (scientific qualification, teaching experience, 
grade being taught) produced statistically significant differences at the level 
of significance (α = 0.05) between the average response rate of the Arabic 
language teachers for the primary stage of the questionnaire Prepared for 
this purpose. The qualitative research methodology was also used by 
interviewing 20 Arabic language teachers for the first three grades of 
primary school. Both validity and reliability were secured and verified. The 
sample of the study included a number of Arabic language teachers for the 
academic year 2017/2018 in the year 2017/2018. The sample consisted of 
(126) teachers for applying the study tools, conducting the appropriate 
statistical analysis, presenting the results and discussing them according to 
the study questions. The results showed that the degree of employment of 
modern technology tools was medium, and to a high degree of handicaps 
that limit their employment. The results did not indicate any statistically 
significant differences due to the variables of the academic qualification and 
the teaching experience. The grade level is taught on the degree of 
employment. The study concluded with a number of recommendations 

Keywords: Modern technology tools-elementary Arabic language teachers-
competency curriculum- employment -Kuwait 
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 : قدمةٌ مُ 

من الركائز األساسیة في عملیتي التعلیم والتعّلم   بوصفها، یعّد إیالء المستجدات التكنولوجیة
ا ًبا لَ طْ مَ  الحدیث،بمنظورها    لتحقیق نهضة المجتمعات ورفاهیتها، حیث العمل على مواكبةِ مهم�

ألفیته   هذا العصر في رزهــــــــــرز ما أفـــــــــــأب، ل ما هو جدید في أدوات التكنولوجیا الحدیثةــــــــــــــك
 .)Abu Waznh,  &  (Abu Jaber, Alhashemi Lindsay, 2016) 2018( ةـــــــــــالثالث

تي تستخدم في معالجة  واألجهزة واألنظمة الَّ  ها "األدواتُ ا الحدیثة بأنَّ عّرف أدوات التكنولوجیَ تُ 
ب سخالل وسائط إلكترونیة، ویمكن اعتبار أجهزة الحا المعلومات ونقلها، وتخزینها، والّتواصل من

. كما  (Zitoon , 2002, P:28) والّشبكات المتصلة من عناصر أدوات التكنولوجیا الحدیثة"  اآللي
تها، وٕادار  هاوعرض هاخزینوتَ  هاتخدم في إنشاء المعلومات ونقلِ سْ التي تُ  ها "العملیاتف بأنَّ عرَّ تُ 

ابعة والماسح الّضوئي،  طّ الحاسب اآللي وملحقاته كال :وأهمها، میة الحدیثةباستخدام التّقنیات الرقْ 
بكة المعلومات العالمیة  ـــــــــــــمّیة، والوسائط المتعددة، واألقراص المضغوطة، وشوالكامیرات الّرقْ 

والمكتبة   ،كالكتب اإللكترونیة ؛د بیانات إلكترونیةــاإلنترنت، وما تحویه من خدمات وقواع
د ــــــــــّتعلیمیة، والبریع الــ، والمواقلّدوریاتوعات، وا ــــوقواعد البیانات، والموس لكترونیة،اإل

 . (Al Naebi, 2010, p: 52-53)يــاإللكترون

  ا نواةً ا لیصبحَ ا هما: المعلوماتیة واالتصالیة، اندمجَ كان هناك مجاالن منفصالن نسبی�  وبعد أنْ 
 ولوجیاح تكنُمصطل لیتحول  لع القرن الحالي،مة الراهنة في مطدالمعلومات المتق لتكنولوجیا

 ).(Yusuf, 2005هو تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت أال و آخر،  حٍ صطلعلومات مؤخًرا إلى مُ المَ 

ذي یبرر سعي  الَّ  األمرُ ؛ نحت أدوات التكنولوجیا الحدیثة آفاًقا جدیدة للتعلیم والّتعلمومَ 
لمرتبطة بالتطور ن أجل تلبیة االحتیاجات الجدیدة اطبیقیة مِ ات تر بادالحكومات إلى عمل مُ 

أكثرها ن من أهم موضوعات المیدان التعلیمي والتربوي، بل ومِ  وتأهلیه لماد المعالتكنولوجي، وٕاعد
ي مختلف المستویات والمجتمع بأسره، إذ  على حیاة الّطلبة في مختلف المراحل الّتعلیمیة، وفِ خطورة 

ا في نجاح العملیة ًرا أساسی� ، قائد، مناقش...) یعّد عنص(معلمبمختلف أدواره  إنَّ المعلم
كما أنَّ َتطویر النظام التعلیمي وتحسین ) Alfatlawy, 2004) ( )Eiyadat, 2017،الّتعلیمیة

األداء یتطلب تنمیة مهارات المعلمین وقدراتهم، بما یتضمنه من تحفیٍز وتأهیٍل وتدریٍب ُمستمر على 
یمیة،  ة، وَتطویر جمیع مكونات المنظومة التعلیات التعلیمیة واالستراتیجیات واألسالیب الحدیثافالك
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وٕاجراء التعدیالت على المناهج وطرائق التدریس، وَتبّني أحدث البرامج التقنیة، لیصبح التعّلم ُمتصًال 
 ).(Lindsay, 2016ببیئات التعّلم المختلفة 

 ؛لیم ومخرجاتهفي كفایات الّتع نوعیةٍ  قلةٍ الحدیثة في إحداث ن ادور أدوات التكنولوجی همیةوأل
  نى األساسیة في المجتمع الحدیث، كما أنَّ ن أهم البِ مِ  -قصیر في وقتٍ - صبحت هذه الّتكنولوجیاأَ 

داء أ على جمیع الدول تقدیم الّتسهیالت الّتربویة إلعداد شباب قادرین على تشدد منظمة الیونسكو 
ة ومواردها نولوجیا وتطور الّتربییوازن بین تطور الّتك المجتمع الحدیث، وبشكلٍ  في اعلالّدور الفَ 

 ).Hills, 2005ي یعكس بدوره ثقافة األمة وسیاسة تنظیمها (ذالَّ 

استخدام الّتكنولوجیا والتّقنیات الحدیثة في   فإنَّ ، كاملیةتَ  عالقةٌ  الّتعلیم بالّتكنولوجیا عالقةَ  وألنَّ 
الذي یعود  األمر  بشكل مثالي،ها توظیف الغایة من استخدامهابل هدف األساس منها، لاالّتعلیم لیس 

ه بإمكان ) أنَّ Kompf, 2005ویؤكد كمبف ((Nabhan, 2008).  على الّطالب والمعلم  بالنفع
م یلستویات، سواء منها الّتعالمُ جمیع طور عملیات الّتعلم والّتعلیم على أدوات التكنولوجیا الحدیثة أن تُ 

ظر إلى الّتعلیم نیُ  ر هذه األدوات، إذطوّ یُ  لّتعلیم أنْ الجامعي، وفي الوقت نفسه بإمكان اأو المدرسي 
ه نوع من العملیة الّتجاریة ن قبل المفكرین والّتربویین على أساس أنَّ مِ  -في الوقت الحاضر-

یوّظف فیها أدوات التكنولوجیا  إلى أفراد المجتمع على شكل خدمات استثماریة، مُ دَّ قَ الخدماتیة، التي تُ 
 الحدیثة كافة. 

هود التّنمیة یجب أن تركز على إحداث ثورة في الّنظام  ج وزارة الّتربیة بدولة الكویت أنَّ كت أدر 
ب العملیة  ي لُ أدوات التكنولوجیا الحدیثة فِ  لُ خِ دْ حكمة تُ من خالل سیاسات واستراتیجیات مُ  ،الّتعلیمي

هتماًما كبیًرا بیة في الكویت اولت وزارة الّتر ولذا أَ  ؛رتقاء بالّتعلیمدة لالعاالّتعلیمیة، وتجعل منها ق
بالجانب  كبیرٍ  وٕایالء اهتمامٍ  إعدادها،ج الدراسیة، والتوجه نحو منهج الكفایات التعلیمیة في بالمناه

  ي ف ن خالل تعدد األنشطة الحاسوبیة مِ  ،عند بناء المنهج وتصمیمه ،الّتكنولوجي بجمیع أبعاده
یة إلدخال  والخطوات اإلجرائ روعاتبالعدید من المشوزارة التربیة  عن قیام فضًال  ،الكتاب المدرسي

توفیر التربیة َعلى وزارة إْذ َعملت  ،مراحلهاجمیع أدوات التكنولوجیا الحدیثة إلى المدارس الكویتیة ب
المراكز الّتكنولوجیة، وربط  ءالبنیة الّتحتیة الالزمة، وٕاعداد المناهج الّدراسیة المحوسبة، وٕانشا

 علمین من خالل عقد الّدوراتلمُ تدریب ا ، ولم تكتف بذلك، بل َحرصت علىبعضبالمدارس بعضها 
على الوزارة عملت كما ، وتطبیقاتها الّتعامل مع وسائل وأدوات التكنولوجیا الحدیثة في المتخصصة
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 عن مختبرات فضًال لكل مدرسة،  ةیوالسبورات الذك، وأجهزة العرض ،توفیر الحواسیب اللوحیة
 ترنت.ا وتأثیثها، وربطها بشبكة اإلنالحاسوب، وتجهیزه

كل ما یتبعها من في  أثر بالغمن أهمیة و ا لما له، قد جاء االهتمام بمرحلة الّتعلیم االبتدائيول
استخدام   توبإكسابهم مهارا الحقیقي للشعوب واألمم، المستقبل، واالستثمارهم قادة فاألطفال  ،مراحل

ها بطریقة أمثل وأفضل في الحًقا من استخدام ؛ فإننا نمكنهمكًرابموأدواتها تقنیات التكنولوجیا الحدیثة 
هذه  ُتصبح سهم في أنْ یُ ؛ بكًراالمهارات مُ  بتلكإن تزوید هؤالء األطفال ، ثقافتهم العامةبناء تعلیمهم و 
ا سیتمكنون من تطویر یومیة، وعلیهلامن اهتماماتهم  جزًءا –لغة العصر يالتي ه- المهارات
بأهمیة دور التكنولوجیا الحدیثة في الكویتیة الّتربیة وٕایماًنا من وزارة  .حصیلتهم العلمیة ءوٕاثرامعارفهم 

تطویر استخدام أدواتها بفقد بادرت الوزارة  في تحسین تعلیم مهارات اللغة العربیة، العملیة الّتعلیمیة
ف المرحلة  ّتعلیم صفو  وتوظیفها في. ..سبورات ذكیة، وحواسیب متنقلةة و یلتفاع ن ألواحٍ العدیدة مِ 
  ، من خالل تحسین نوعیة التعلیم، وذلك بتطویر المناهج الدراسیة اللغة العربیة منهاج االبتدائیة

 2015/2016ي ـــــــــا من العام الدراسوفق منحى الكفایات بدءً  فوف هذه المرحلةــــــــــلص
)Albasheer, Alsaeed & AlDafeeri, 2019.( 

االنفجار المعرفي، في ظل  عدیدة  تحدیات العملیة الّتعلیمیة تواجه فإنَّ  تقدم،ا وبناًء على مَ 
ن وضع الخطط التي تواكب د مِ فكان ال بُ  والمعلم، الّطالب  احتیاجاتوالّثورة الّتكنولوجیة، وتغیُّر في 

  م بسرعةٍ الكویت الیوم تتقد، خصوًصا و ألمثلا بالّشكل اهتاو علمین لتوظیف أدهذا التّقدم، وتؤهل المُ 
 .ي مجال أدوات التكنولوجیا الحدیثةفِ 

دراسة أبو   ففي ؛تي تناولت توظیف أدوات التكنولوجیا الحدیثة في التدریسسات الَّ تعددت الدرا
 تي الَّ ) Abu Waznh,  & Abu Jaber, Alhashemi 2018، ( جابر، والهاشمي، وأبو وزنة

ن  لیا لمتطلبات الثورة المعلوماتیة مِ ساسیة العُ عن درجة مراعاة كتب اللغة العربیة للمرحلة األ تفشك
واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي  ، ر المشرفین التربویین ومعلمي اللغة العربیة في األردنوجهة نظ
درجة   النتائج أنَّ رت هظوأَ  ،اشرإلى عَ  ن سابعٍ مِ  ربیة للصفوفِ غة العَ تب اللُّ كُ إذ ُحللْت  ؛التحلیلي

 . یة كانت ضعیفةیة لمتطلبات الثورة المعلوماتمراعاة كتب اللغة العرب
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 الریاضیات قصي درجة استخدام معلمي إلى تَ  (Hamza, 2018) سة حمزةدرا دفتْ وهَ 
)، وعالقة ذلك بدرجة استخدامهم ICDLعلى شهادة الرخصة الدولیة لقیادة الحاسوب (الحاصلین 

ا من  عشوائی� وا ر یتاخْ  ،ا ومعلمة) معلمً 60نت العینة من (وتكوّ ، نحوها سوب واتجاهاتهماحلات لتطبیقا
درجة استخدام المعلمین لتطبیقات الحاسوب في   أنَّ إلى تائج النَّ  وأشارتْ ، ة) مدرسة حكومی12(

إلى ى عز تُ  ادالة إحصائی�  فروقٍ  يأ  عدم وجودالنتائج إلى َلفتت ي حین فِ ، التدریس كانت مرتفعةً 
 .تغیر الخبرةمُ 

ي  التقنیــات اســتخدام واقــع عــن بالكشــف (Alenzi, 2018)العنــزي  اعتنــت دراســة الكویــت وفــِ
 للمرحلـة معلمـةً  30 مـن الدراسة عینة الكویت، جاءت بمدارس العربیة اللغة مادة تدریس في لتعلیمیةا

 – ذكیـــة ســـبورة – حاســـوبیة امجر بـــ ( التعلیمیـــة التقنیـــات اســـتخدام واقـــع الباحـــث فیهـــا تنـــاول االبتدائیـــة،
 قنیــات، توصــلتالت تلــك اســتخدام فــي المعلمــین تواجــه التــي الصــعوبات تنــاول ا، كمــ )إلــخ... إنترنــت
ا)متوســطة( بدرجـة التكنولوجیـا یســتخدمون العربیـة اللغـة ُمعلمــي أنَّ  إلـى الدراسـةُ   توظیــف یخـص ، فیمـَ
 الذكیــة، كمــا الســبورة والمختبــرات، واســتخدام ،میــةالتعلی البــرامج التــدریس، وٕانتــاج فــي الحاســوب بــرامج

ن عــددٍ  عــن الدراســةُ  فتْ َكشــ   التقنیــات اســتخدام فــي العربیــة للغــةا ُمعلمــو یواجههــا التــي الصــعوبات مــِ
ن اللغـة تـدریس فـي التعلیمیة  التعلیمیـة، وضـعف البـرامج إنتـاج مسـتلزمات تـوفر قلـة َأهمهـا العربیـة، مـِ

 اللغـــة ُمعلمـــي نمِـــ  كثیـــرٍ  العربیـــة، وتفضـــیل اللغـــة تـــدریس میـــدان فـــي ةیمیـــ التعل للتقنیـــات الطلبـــة تقبـــل
ــدریس العربیـــة ــره علـــى اللفظـــي للتـ ــة الیباألســـ  مـــن غیـ ــدریس فـــي الحدیثـ ــا التـ ا، فیمـ ــً  یخـــتص خصوصـ

 .التخصص ذلك ثقافة في التربویة، وربما كان السبب وتوظیفاتها بالتكنولوجیا

هـدفت إلـى َبحـِث  (Barkat & Abed Aljbbar, 2018)  الجبـار وعبـد لبركـات دراسـةٍ  وفـِي
 اإلبـداعي، مهـارات التفكیـر نمیـةت فـي السـحابیة الحوسبة تقنیة باستخدام العربیة اللغة مادة تدریس أثرِ 

 الباحـثُ  بـاألردن، طبـَّقَ  الخاصـة المـدارس بعـض فـي األساسـي الثالـث لطـالب الـذاتي الـتعلم ومهارات
 عشـوائي بشكلٍ  واوطالبة، وزع طالًبا) 55( عددهم بلغ الَّذین ،هتسدرا أفرادِ  على التجریبي شبه الَمنهجَ 
ا) 27( وبواقــع شــعبتین، علــى ــً  بواســطة العربیــة اللغــة درســت التجریبیــة، التــي لمجموعــةل وطالبــة طالب

ا) 28(و الســـحابیة، الحوســـبة ــً ــابطة، للمجموعـــة وطالبـــة طالبـ االعتیادیـــة،  بالطریقـــة درســـت الَّتـــي الضـ
 لصـالح السـحابیة، الحوسـبة ةاسـتراتیجی إلـى تعـزى إحصـائیة داللـة ذات فـروق ودجـ و  سةالدرا وَأظهرت

 اإلبداعي. والتفكیر الذاتي التعلم مقیاس في التجریبیة، المجموعة
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 اسـتخدام أثـر تبـین إلـى هـدفت جنـین، محافظـة في دراسة (Qawadrh, 2017)غوادره  وأجرى
 المعلمـــین، وقـــدد نظـــر وجهـــة مـــن العربیـــة اللغـــة میلـــ تع التعلیمیـــة، فـــي فـــي العملیـــة العنكبوتیـــة الشـــبكة

) 89(  من  الدراسة عینة حث، وتكونتالب  أسئلة  عن  لإلجابة  التحلیلي  الوصفي المنهج الباحث  تخدمسا
ا  الشــبكة اســتخدام ألثــر إحصــائیة داللــة ذات فــروق عــدم وجــود عــن الدراســة وأســفرت ومعلمــًة، معلمــً

 معلمـین،لا نظـر وجهـة مـن جنـین محافظـة فـي العربیـة اللغـة دةامـ  يفـ  التعلیمیـة في العملیـة العنكبوتیة
 .الخبرة أو العلمي، المؤهل أو السكن، مكان أو الجنس، إلى متغیر تعزى

 امتالك  مدى  عن  للكشف  دراسة، (AlQuthah, 2017)القضاة  أجرى اإلمارات دولة  وفي
 نحو التدریس واتجاهاتهم في لیةالتفاع السبورة لتوظیف التقنیة للمهارات العربیة اللغة معلمي

 امتالك درجة أنَّ  ةالدراس نتائج ، وَأظهرت)ومعلمة معلًما 45( من الدراسة عینة تكّونت استعماالتها،
 مستوى  أمَّا متوسطٍة، بدرجةٍ  التفاعلیة، كانت السبورة لتوظیف التقنیة للمهارات العربیة اللغة معلمي

 مرتفًعا. فجاء توظیفها نحو اتجاهاتهم

مي مدیریة علّ عن واقع استخدام مُ  فِ كشالإلى هدفت دراسته فَ  (Eiydat, 2017)ا عیادات مَّ أ
ولتحقیق هدف ، قات استخدامه من وجهة نظرهمعوّ لتفاعلي في التدریس، ومُ تربیة قصبة إربد للوح ا

اختیروا   ،ابً ) طال113و( ) معلماً 30نة من (كوّ مُ  الدراسة (االستبانة) على عینةٍ  ُطّبقت أداةالدراسة، 
واقع استخدام اللوح التفاعلي في التدریس جاء  لنتائج أنَّ ت اظهر أَ و ، جتمع الدراسةمُ  نا مِ عشوائی� 
 قات االستخدام جاءت كذلك بدرجة متوسطة.عوّ مُ  وأنَّ ، امتوسطً 

 العربیـة اللغـة معلمـي امتالك بحث درجة (Al-Hameedi, 2017) دراسة الحمیدي واستهدفت
قیـاس  الدراسـة اسـتهدفت ، كمـانظـرهم وجهـة مـن اإللكترونیـة للكفایـات الكویـت ولـةدب ةالثانویـ  بالمرحلة

 ومعلمـات معلمـي آراء فـي التدریسیة الخبرة وسنوات العلمي، ؤهلوالم كالجنس، الُمتغیرات، بعض أثر
 الثانویــة، المرحلــة مــن ومعلمـة معلــمٍ ) 200( بلغــت عشـوائیة عینــة علــى العربیــة، ُطبقــت الدارسـة اللغـة

 ثالثـة علـى موزعـة كفایـة) 24( مـن مكونـة نةً اسـتبا الباحـث صـممَ  الدراسة أسئلة عن اإلجابة غرضوب
ي  بقیــــادة المتعلقــــة والكفایــــات كفایــــات،) 7( وعــــددها اإللكترونــــي التعلــــیم ثقافــــة كفایــــات: محــــاور، هــــِ

ــبكات ــددها واإلنترنـــت الشـ ــة،) 11( وعـ ــات كفایـ ــمیم وكفایـ ــات تصـ ــددها البرمجیـ ــات) 6( وعـ ــدو  ،كفایـ  قـ
 اإللكترونیــة الــتعلم لكفایــات الثانویــة بالمرحلــة عربیــةلا اللغــة معلمــي امــتالك درجــة أنَّ  الدارســة كشــفت
 بدرجــة األولــى بالمرتبــة واإلنترنــت الشــبكات قیــادة كفایــات ُمحــور إذ حــلَّ  ،)متوســط( ســتوىبم جــاءت
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 وحــلَّ  ؛)متوســطة( الكتمــ ا وبدرجــة اإللكترونــي الــتعلم ثقافــة كفایــات محــور َأعقبــه ؛)مرتفعــة( امــتالك
 رلمتغیـ  یظهـر ، ولـم)متوسـطة( امـتالك وبدرجـة الثالـث الترتیـب فـي اتالبرمجیـ  تصـمیم كفایـات ُمحور

 ذات فــروق وجــود الدراســةُ  ُتْظهــر لــم الدارســة، كمــا محــاور جمیــع فــي إحصــائیة داللــة ذو أثــر الجــنس
 الخبرة. سنوات متغیر أو المؤهل متغیر إلى تعزى إحصائیة داللة

اإللكتروني  التعلیم فتوظیمعوقات ببحث  (Zarooq, 2016) زروقدراسة  تمتهاو 
معرفة المعلمین  في ضعفعلى  النتائجُ  ، ودلَّتالسودان بمرحلة التعلیم األساسي بدولة هواستخدام

 مهارات المعلمین في استخدام  بتطویر المدرسة اهتمام إدارةباستخدامات التعّلم اإللكتروني، وعدم 
ي التعّلم اإللكتروني فِ تحتیة لتوظیف یة الالبن ضعفكما أشارْت إلى ، تدریسهماإللكتروني في  میالتعل

 في المدرسة.  اإللكترونیة المتوافرةوالمعدات األجهزة  قلة في تمثلت  ،سياألساالتعلم مرحلة 

إلى أّن الطلبة   (AlHasanat& Abed-Rahman, 2015) وعبد الرحمنالحسنات  وأشار
ّقالة في تعّلم اللغة هزة الهواتف النا من تطبیقات أجاستفادوا كثیرً ، تخصص معلم صف منن یمعلّ المُ 

كما َأشارت ، على وجه خاص مهارتي القراءة والكتابةو مهاراتهم اللغویة،  العربیة، وانعكس ذلك على
التغلب على و ، بیةر علاللغة ا  وتعلیمعّلم تل أكثر الدراسة إلى أنَّ التطبیقات توفر للطلبة المعلمین فرًصا 

 .معیقات تعلمها عبر هذه األجهزة

استخدام معلمي العلوم   درجة هدفت إلى معرفةِ فَ  (Ellemat, 2014) ا دراسة علیماتأمَّ 
أداة ُطبقت ولتحقیق هدف الدراسة ، بمحافظة المفرق لمستحدثات تكنولوجیا التعلیم في التدریس

درجة   إلى أنَّ  النتائجُ  وأشارتْ ، معلماتو ین ملع) م108(من  المالحظة شبه المقننة على عینة
تائج إلى وجود فروق دالة  كما أشارت النة، متوسط تا التعلیم كاندثات تكنولوجیَ خدام مستحاست

 سنوات.  10-5تغیر الخبرة ولصالح الفئة من مُ إلى عزى ا في استخدام هذه المستحدثات تُ إحصائی� 

) دراسة  Martin, Shaw& Daughenbaugh, 2014وأجرى كل من مارتن وشاو ودینباغ (
في  رحلة االبتدائیةدرجة االستخدام الفعال للسبورة الذكیة في مادة العلوم في الم قیاسهدفت إلى 

) مدرسة  48ا ومعلمة، یتوزعون على () معلمً 283نت العینة من (وتكوّ الوالیات المتحدة األمریكیة، 
غل بشكل السبورة الذكیة ال تست ظهرت النتائج أنَّ وأَ ، كایر مابتدائیة في الوالیات الواقعة جنوب شرق أ

كیفیة التوظیف الصحیح  بشأن لمعلمین هناك حاجة لتدریب ا في تدریس مادة العلوم، وأنَّ  كافٍ 
 ها.ءوفي أثنا ،ألدوات التقنیة الحدیثة في برامج إعداد المعلمین
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 ) (Al Kandri, Al Rasheedi & Murad, 2013وآخــرون  واهتمـت دراســة الكنـدري
ــع ــتخدام باستكشــــاف واقــ ــة معلمــــي اســ ــة العربیــــة اللغــ ــة المتوســــطة للمرحلــ ــتحدثات الكویــــت بدولــ  للمســ

يالتكنولوجیـــ  ــِ ــوء ة، فـ ــاییر ضـ ــد معـ ــودة، وتحدیـ ــتوى الجـ ــتالفهم، مسـ ا اخـ ــً ــري وفقـ ــنس لمتغیـ ــرة الجـ  والخبـ
 منطقـة علمـيمُ  نم معلمات جمیعهم) 107(و معلًما) 83( من مكونة البحث عینة التدریسیة، وجاءت

 كـلب التكنولوجیـة المسـتحدثات البـاحثون الطبقیـة، وعـرَّف العشـوائیة التعلیمیة، اختیـروا بالطریقـةِ  حولي
ي جدیــدٍ  هــو مــا  وأســالیب تعلیمیــة، بیئــات حاســوبیة، برمجیــات تعلیمیــة، أجهــزة مــن التعلــیم تكنولوجیــا فــِ

 وافقـوا المعلمـین أنَّ  الدراسـة نتـائج نـتبیّ  ،اهـ فاعلیت وزیـادة التعلیمیـة، العملیـة مسـتوى رفـع هـدفها عمل،
 وبدرجــة التكنولوجیــة حدثاتللمســت اســتخدامهم بواقــع والخاصــة لهــم، المقدمــة االســتبانة عبــارات علــى

 الجـنس إلـى ُمتغیـر تعـزى إحصـائیة داللـة ذات فـروق وجـود عـن الدراسة كشفت متوسطة، كما موافقة
 إلــى ُمتغیــر تعــزى إحصــائیة داللــة ذات فــروق ودجــ و  نعــ  الدراســة كشــفت وكــذلك الــذكور، فئــة لصــالح

 .سنوات خمس من أقل لفئة برةالخ

لى تحدید واقع استخدام المستحدثات التكنولوجیة إ (Shaqoor, 2013)شقور وهدفت دراسة 
في  همفي مدارس الضفة الغربیة وقطاع غزة من وجهة نظر المعلمین، والمعوقات التي تواجه

دام المستحدثات استخ واقع ظهرت نتائج الدراسة أنَّ وقد أَ  ،اتمتغیر ال  من د في ضوء عد ،استخدامها
أعلى درجة لمعوقات استخدام   وأنَّ ، جة متوسطةبدر  جاء التكنولوجیة من وجهة نظر المعلمین

المعلمین   عدم قدرةِ على  ، فضًال لعدم توفر األجهزة بشكل كافٍ ت المستحدثات التكنولوجیة كان
 .جهزةِ األَ   مِ خداتعلمات على اسوالمُ 

درجة امتالك مدرسي اللغة  معرفة هدفت إلى  دراسةً  (Al-Tamimi, 2012) وأجرى التمیمي
، حلة المتوسطة لكفایات استخدام تقنیات التعلیم الحدیثة واتجاهاتهم نحوها في العراقالعربیة في المر 

التعلیم م تقنیات خدااست امتلكوا كفایات درسي ومدرسات اللغة العربیةن مُ أوأشارت النتائج إلى 
ة  درجفي لمتغیرات الخبرة والجنس  أثرٍ  ت النتائج على عدم وجوددلّ  كمامتوسطة،  الحدیثة بدرجةٍ 

 امتالكهم لهذه الكفایات.

درجة استیعاب مفهوم تكنولوجیا المعلومات ة رفلمع دراسة  (Aljofy, 2010)أجرت الجوفي و 
،  ة ان الخاصمَّ رحلة األساسیة العلیا في مدارس عَ للمیة بواالتصاالت وتوظیفه لدى معلمي اللغة العر 

علمي اللغة  مُ  هرت الدراسة أنَّ ظوأَ ، ) معلًما ومعلمة لغة عربیة672ن مجتمع الدراسة من (وتكوّ 
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مفهوم تكنولوجیا المعلومات  وبدرجة "عالیة" ان یستوعبونمَّ العربیة في المدارس الخاصة في عَ 
 في تدریسهم بدرجة "عالیة".  هیوظفونو  ة،تلفلمخا ) من جوانبه ICTواالتصاالت (

ین والطلبة، إلى  فأشارت دراسته إلى ضرورة تعدیل نظرة المعلم ؛)(Salem, 2010ا سالم أمَّ 
ساعدات الرقمیة الشخصیة،  طبیعة استخدام األجهزة التكنولوجیة الحدیثة مثل الهواتف النّقالة، والمُ 

ملیتي ها في االتصاالت الهاتفیة، إلى توظیفها في عمخدااست ن مجرد)، مِ I padواألجهزة اللوحیة (
 التعّلم والتعلیم.

إلى تقصي واقع استخدام الحاسوب وبرامج  (Alawamleh, 2009) العواملةوَهدفت دراسة 
واستخدمت ، ي مدارس محافظة البلقاءهداف التدریسیة فِ تكنولوجیا المعلومات في تحقیق األَ 

 إلى اتفاقِ  راسةُ ت الدتوصل إذْ  ؛لوثائق والسجالتاوتحلیل  ،ت الفردیةالقابموال ،المالحظة المباشرة
تدریس، واقتصار استخدامه على إجراء بعض فئات الدراسة على قلة استخدام الحاسوب في ال

 التطبیقات على بعض البرمجیات التي تتطلبها طبیعة المنهاج.

 ,Penuel, Boscardin) وردفي دراسة أجراها بنیویل وبوسكاردین وماسین وكراو وفِ 

Masyn& Crawford, 2007) كیفیة استخدام المعلمین للتقنیات التكنولوجیة بطرائق ستكشاف ال
) معلًما من معلمي مدارس 584تكونت عینة الدراسة من ( من خالل التدریس الصفي، إذْ  فعالة

 النتائج استخدام رت ظهوأ ، سةار دأداة االستبانة كأداة للفیها الوالیات المتحدة األمریكیة، واستخدمت 
  راسة أنَّ كما أظهرت الد بشكٍل فعاٍل، ة في عملیتي التدریس والتقییملتكنولوجیلتقنیات االمعلمین ل

 . بشكل فعال استخدام التقنیات ساعد الطالب على التدریب وتحقیق أهداف التعلم

معلمي  ام دختهدفت إلى تعرف درجة اس دراسةً  (Alashkhary, 2006) األشخريوأجرى 
نت عینة الدراسة من  وتكوّ ، ریسیة المتحدة لإلنترنت في التدثانویة بدولة اإلمارات العربالمرحلة ال

المعلمین یستخدمون اإلنترنت في التدریس بدرجة   لًما ومعلمة، وأشارت النتائج إلى أنَّ ) مع250(
 متوسطة.

ریسي لدمج نامج تدبر  ءانتي هدفت إلى بالَّ  (Alhasanat, 2005) ي دراسة الحسناتوفِ 
 ینةُ نت عتكوّ و ردن، لثانوي في األُ لثقافة األدبیة واللغویة للصف األول اتكنولوجیا التعلیم ومنهاج ا

 ا، سبً حوْ مُ  اتدریسی�  ارنامجً بَ وصممَّ علمي الصف األول الثانوي، ) معلًما ومعلمة من مُ 60ن (مِ  الدراسةِ 
إلى  لونیمیعظم المعلمین ال مُ  امج إلى أنَّ نَ رْ البَ  بیقتط وأشارت نتائج، الدراسة قه على عینةِ وطبّ 
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تتوافق والمنحى  مها في الجوانب التيیكتفون باستخدااستخدام تكنولوجیا التعلیم أثناء تدریسهم، و 
 التقلیدي، مثل تحضیر الدروس، وكتابة األهداف التعلیمیة.

ذا یستخدم المعلمون املو كیف على  االطالعإلى  )Edward, 2005إدوارد (وهدفت دراسة 
توفر في صفوفهم أجهزة حاسوب ألغراض ت) معلًما ومعلمة 12ر (یتِ اخْ إذ الحاسوب في الصف؟ 

ضرورة تطویر وتبین  ،م منهج البحث النوعي من خالل المقابالت الفردیة والمركزةدِ خْ استُ و  ،التدریس
دلَّت الدراسة على  ما ك ،استخدام الحاسوب في الصف بسبب ضعف استخدامه على الوجه المناسب

، وكیفیة المهارات الحاسوبیةمعرفة المدرس بو استخدام الحاسوب  جة وجود عالقة إیجابیة بین در 
 یار البرامج المناسبة وسهولة الدخول إلى المواقع. اخت

مدى توظیف تكنولوجیا لقیاس دراسة  (Lim& Chai, 2004)وشاي لم  ىي سنغافورا أجر وفِ 
تعددة لجمع وسائل مُ  تمدِ خْ واستُ  ،م تعلم الطلبة في مدرسة سنغافورادعل ،تهاالمعلومات وكیفی

المعلمین  إلى حاجةالنتائج  ، وخلصتمقابالتالكذلك ستبیانات، و الجتماعات، واكاال :المعلومات
لوقت الكافي لإلعداد للحصة الصفیة، وتطویر إلى اللوصول إلى الحواسیب بشكل أسهل، وحاجتهم 

 التكنولوجیا بشكل أفضل. ام دختمواد مناسبة الس

  إلى  )Cuban, Kirkpatrick & Peck, 2001( كارباترك، وبیكدراسة كوبان، و وهدفت 
في جنوب  بعض المدارس الثانویةفي للحاسوب استخدام المعلمین والطلبة  ى الكشف عن مد

افتقاد  إلى سة ار د، وخلصت ال ن خالل المقابالت، ووثائق المدرسةمِ  البیاناتُ وُجِمَعْت  ،كالیفورنیا
 التدریبَ كما َخُلَصْت إلى أنَّ لمناسبة وتقییمها، عن البرمجیات االكافي للبحث  إلى الوقتالمعلمین 

یؤدي إلى  ما ؛م احتیاجات المعلمینالئِ وال یُ للمعلمین یتسم بالعمومیة، ویفتقد إلى التخصص،  مقدَّ لمُ ا
 تدني استخدام التكنولوجیا.

ض  ستوى استخدامات الحاسوب ألغرامُ قیاس إلى  )Diane, 2000داین (وهدفت دراسة 
كونت عینة الدراسة من  لیات المجتمع في مناطق كالیفورنیا، وتالتدریس بشكل عام في إحدى ك

) من أفراد الدراسة یستخدمون الحاسوب ألغراض %85( وأشارت النتائج إلى أنَّ ، ) مدرًسا117(
 ) منهم إلى عدم استخدامهم للحاسوب في التدریس. %15( التدریس وتقییم االختبارات، بینما أشار
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 :تعقیب على الدراسات السابقة

نتائج البحث العلمي متباینة، وانتهت إلى  جاءت قة، ِمن خالل ما تقدم عرضه من دراسات ساب
مجموعات ثالث، بناء على درجة استخدام التكنولوجیا في التعلیم، یمكن تصنیفهم بمجموعة األثر 

ات مجموعة  ـــــــــــــرت نتائج دراسعة األثر المتوسط ومجموعة األثر المنخفض؛ أشاجمو وم المرتفع
ة حمزة ـــــــــــفي التعلیم، كدراسیا الحدیثة ـــــــــكنولوجألدوات الت مرتفعاستخدام  ىـــــــــــاألثر المرتفع إل

(Hamza, 2018) الجوفي ، ودراسة(Al jofy, 2010) ن ، ودراسة دای )Diane, 2000 ،(
وزروق ، (Eiyadat, 2017)ط، مثل: دراسات عیادات وأشارت نتائج دراسات األثر المتوس

(Zarooq, 2016)  وعلیمات ،(Ellemat, 2014) والتمیمي ،(Altamimi, 2012) ، األشخري و
(Al ashkhary, 2006،  والحمیدي(Alhameedi, 2017) والعنزي ، (Alenzi, 2018)  ،

متوسط للتكنولوجیا تخدام إلى اس (Alquthah, 2017)، والقضاة (Al kandri, 2013)والكندري 
أبو جابر،  كدراسة  یتطلب مزیًدا من التفعیل واإلثراء، وأشارت نتائج دراسات األثر المنخفض

، ودراسة    Abu Waznh   & Abu Jaber, Alhashemi )2018( أبو وزنة والهاشمي و 
Martin, Shaw& Daughenbaugh, 2014)(  العواملة و(Alawamleh, 2009) والحسنات ،

(Alhasanat, 2005) )و ،Edward, 2005 ،(و)Cuban, Kirkpatrick & Peck, 2001 ،(
نتائج الدراسة   هذا وأشارت ملیة التعلیمیة.لتسلط الضوء على ضعف استخدام التكنولوجیا في إثراء الع

 إلى استخدام تكنولوجیا (Penuel, Boscardin, Masyn and Crawford, 2007)التي أجراها 
عملیتي التعلیم والتعلم، وتناولت بعض الدراسات واقع استخدام في وأثرها  فة الصف،التعلیم في غر 

 ).Lim and Chai, 2004بعض أدوات التكنولوجیا الحدیثة في التدریس (
  

 مشكلة الدراسة: 

ا وفعاًال، وذلك لدورها میة أمًرا حیوی� علیتلایعد إدخال تكنولوجیا التعلیم والمعلومات في العملیة 
والتقویم، وأصبح التفاعل الفكري والتطبیقي بین المتعلمین والبیئة لتصمیم والتطویر واالستخدام في ا

 )(Amer, 2007،  (UNESCO, 2015)والمعلومات  علیمتكنولوجیا التالتعلیمیة من سمات 
فقد  ، وتحصیل المعرفة لى البحث والتفكیر اإلبداعي،م عقائلابضرورة التحول إلى نظام التعّلم وٕایماًنا 

اإلجراءات تفعیل خذت وزارة التربیة بدولة الكویت، على عاتقها منذ تسعینیات القرن الماضي، أ
یم، وٕارساء قواعد التعلیم اإللكتروني في مدارسها، لیشمل جمیع المراحل  العملیة والكفیلة بحوسبة التعل



 م. 2020الخامس والثالثون،  العدد األول، المجلد  ، سلسلة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة ، لبحوث والدراساتتة لمؤ 

 263 

واستغاللها  ،واالتصاالت لمین والمعلمات على استخدام تقنیات المعلوماتلمعب ایر الدراسیة، مثل: تد
لتحسین العملیة التعلیمیة، وتطویر مناهج محوسبة لمختلف المواد الدراسیة، وربط المدارس بشبكة  

 ).UNESCO, 2015) ،Al dwaleh , 2013   اإلنترنت

ا في المنهج القائم  ا أساسی� خیرة ركنً األة نو تطبیقات تكنولوجیا التعلیم أصبحت في اآل وبما أنَّ 
في تصمیم المناهج الدراسیة، وبنائها المعرفي، والخبرات واألنشطة   یصعب تجاهلهكفایات، على ال

بشكل    أن توظیف تطبیقاتها العدیدة والمتنوعة ال زال یسیرإالَّ التعلیمیة المرتبطة بها، وآلیة تقویمها، 
تمد متكامل، یع تأسیس تعلیمفي األكثر األهمیة، الذي یتمّثل  مراأل امتسارع غیر مدروس، متجاوزً 

ومع تزاید دور أدوات التكنولوجیا الحدیثة في صیاغة الحاضر  ،هذه التقنیات ویوّظفها بشكل عملي
دَّ من الوقوف على درجة توظیف معلمات اللغة العربیة لهذه فقد كان ال بُ وتشكیل المستقبل؛ 

وظیف من خالل أدوات كمیة الّتعلیمیة، ومالمسة الواقع الحقیقي لهذا التیة عمللاالّتكنولوجیا في 
ه  الثالث: االبتدائي والمتوسط والثانوي، تبنى علیها، وخصوًصا أنَّ  عاممراحل التعلیم ال إنَّ  إذْ  ونوعیة،

یا لوجو نتناولت درجة توظیف معلمات اللغة العربیة ألدوات التك -حسب علم الباحث–وجد دراسة تال 
دولة  في  التعلیمیة لمدارس التّابعة لمنطقة الجهراءالحدیثة في الّتدریس، وفق منحى الكفایات في ا

 الكویت.
 

 أسئلة الدراسة: 

 :سؤالین اآلتیینإلجابة عن الإلى اسعت هذه الدراسة  

ن   مِ دّ حعیقات التي توالمُ  ،ما درجة توظیف معلمات اللغة العربیة ألدوات التكنولوجیا الحدیثة -١
 ات؟ لكفاینحى افي تعلیم المنهاج القائم على مَ  توظیفها

بین متوسطات درجة توظیف معلمات اللغة العربیة  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  -٢
منهاج الكفایات تعزى إلى متغیرات المؤهل العلمي،  تعلیم  الحدیثة في ألدوات التكنولوجیا 

 .والخبرة التدریسیة، والصف الذي تدرسه
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 میة الدراسة: هأ

 :یلي امترجع أهمیة الدراسة الحالیة إلى  

تقدیم صورة عن الواقع الفعلي لدرجة توظیف معلمات اللغة العربیة في عینة الدراسة ألدوات   •
 ي تحّد من توظیفها في العملیة التدریسیة.والمعیقات الت ،التكنولوجیا الحدیثة

الخطة الموضوعة الستخدام وتوظیف أدوات   لیةاعف درجةإفادة القائمین في وزارة التربیة ب  •
 .وفق منحى الكفایات جیا الحدیثة في تدریس منهاج اللغة العربیةالتكنولو 

دریس منهاج اللغة تقدیم توصیات من أجل التوظیف األمثل ألدوات التكنولوجیا الحدیثة في ت  •
 .تاوفق منحى الكفایعیقات التي تحّد من توظیفها المُ تجاوز العربیة و 

 

 الدراسة: حدود

 ة:تیسة في ضوء المحددات والحدود اآلن الممكن تعمیم نتائج هذه الدرا مِ 

تعدیل  التي تمَّ  ،مات اللغة العربیة لصفوف المرحلة االبتدائیةعلّ هذه الدراسة على مُ  اقتصار   -
  ةظهجها وفق منحى الكفایات في المدارس الحكومیة التابعة للمنطقة التعلیمیة في محافمنا
 .2017/2018 اء في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي جهر ال

هذه الدراسة على معلمات اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة، اللواتي یحملن مؤهًال   اقتصار   -
 ، ماجستیر، دكتوراه).أكادیمًیا (بكالوریوس لغة عربیة

 

 التعریفات اإلجرائیة لمصطلحات الدراسة: 

من مناهج  ة العربیة ضسن حصص اللغرَّ سن أو دَ درّ ي یُ الئعلمات ال: المُ بیةر عمعلمات اللغة ال
 ،القائمة وفق منحى الكفایات للصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائیة، اللغة العربیة الجدیدة
  في الفصل الدراسي الثاني من  ،یة التابعة للمنطقة التعلیمیة في محافظة الجهراءفي المدارس الحكوم

 . 2017/2018لدراسي م العاا
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ي تخزین المعلومات م فِ هِ سْ مجموعة من األدوات التكنولوجیة التي تُ : أدوات التكنولوجیا الحدیثة
األلواح و قاته أو اآلیباد، من جهاز الحاسوب وملحي رئیس ومعالجتها واسترجاعها، والتي تتكون بشكلٍ 

 خدمات. من ویهحتالتفاعلیة والسبورات الذكیة، وشبكة اإلنترنت، وما 

استجابات المعلمات  هي  التدریسیة:دیثة في العملیة درجة توظیف المعلمات للتكنولوجیا الح
قابلة النوعیة، الم تي الدراسة:أدا ن خاللِ مِ  هذه االستجابات وتَُقاسأفراد العینة على أدوات الدراسة، 
في ت التكنولوجیا الحدیثة دواأل نهاالستبانة لتعرف درجة توظیفو  ،والممارسة الفعلیة لهذا التوظیف

 التدریس.

الوطني الجدید الذي تم تطبیقه بدولة الكویت بدءا من العام   المنهج: هو ایاتمنهج الكف
المتوقع والرئیسة والخاصة  عامةال الكفایاتعدد من على  القائم ، وهو المنهج2015/2016الدراسي 

طریقة في التعلیم تضمن تمّكن كل   ة. وهواسیلدر ا طلبة في كل مادة من المباحثإكتسابها من قبل ال
) بغض النظر عن الوقت المستغرق في ذلك، وفق أعلى من المعرفة والمهارة المقررة (الكفایةطالب 

 .مستوى ممكن لمهارات التفكیر
 

 الطریقة واإلجراءات: 

 الدراسة:  یةمنهج

بهدف ، وذلك عتهاطبیمع  بذي یتناس، الَّ ي المختلطاتبعت هذه الدراسة منهج البحث الوصف
في المرحلة االبتدائیة ألدوات  للصفوف الثالثة األولى غة العربیةف درجة توظیف معلمات اللتعرّ 

وتحدید   ،ریسیة بدولة الكویتحّد من توظیفها في العملیة التدتي تَ التكنولوجیا الحدیثة والمعیقات الَّ 
) الخبرة التدریسیة، والصف الذي تدرسه و  مي،لعال المؤهل(فیما إذا كانت بعض المتغیرات المستقلة 

بین متوسطي درجة استجابة  (α = 0.05)عند مستوى الداللة  إحصائیةٍ  لةٍ ًقا ذات دالتحدث فرو 
وات التكنولوجیا الحدیثة في العملیة  توظیفهن لوسائل أدالمعلمات لالستبانة المعدة لقیاس درجة 

ا قً  إلى نتائج أكثر عممي، وصوًال تائج البحث الكَ م نلدع ، كما استخدم منهج البحث النوعي ،التدریسیة
ن معلمات اللغة العربیة مِ  وذلك عن طریق إجراء مقابالت مع عددٍ  ،توظیفالدرجة بشأن  ،وداللة

 . ةِ الدراسَ  ن عینةِ ا مِ عشوائی�  تم اختیارهنئیة، للصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدا
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 جتمع وأفراد الدراسة: المُ 

 /اءرَ حافظة الجهْ ي مُ االبتدائیة فِ  رحلةِ للم ربیةالعَ  مات اللغةِ علّ تمع الدراسة من جمیع مُ مجن وّ كت
ع ا لبیانات قسم التخطیط والمعلومات التاب بعً ذكور وٕاناث، تَ  ،) مدرسة16یتوّزعن على ( الكویت،

توزیع  ة، تمَّ راسالد دولتحدید أفرا ،2017/2018حافظة الجهراء للعام الدراسي مُ ب للمنطقة التعلیمیة
من المرحلة االبتدائیة بطریقة  اللغة العربیة للصفوف الثالثة األولى أداة الدراسة على جمیع معلمات 

َأْبَدْت ) معلمة، 167والبالغ عددهن ( ،قصدیة، لكون هذه الصفوف تدرس منهج الكفایات الجدید
وبناء على بیانات  ،دراسةال تمعجم% من 75مع الباحث، وبنسبة  ا) معلمة، تعاونً 126( ِمْنُهن

  علمةٍ ) مُ 20اختیار ( تمَّ  مَّ ن ثَ ، ومِ بسیطةٍ  عشوائیةٍ  ) من المدارس بطریقةٍ 5( اْخِتیراالستبانة ونتائجها 
استشارة  وتمَّ ، النوعي من الدراسة (أداة المقابلة)ن هذه المدارس الخمس، لغایات الجانب ا مِ عشوائی� 

ة الدراسة  توزیع أفراد عین )1(جدول حدید العینة، ویبین د تعن ءاتخصصین في القیاس واإلحص مُ 
 متغیرات.حسب ال

 توزیع أفراد عینة الدراسة حسب المتغیرات  )1جدول (

 لم یطبق منهج الكفایات لهذه الصفوف بعد

 

 المؤهل العلمي
 المجموع هدكتورا ماجستیر بكالوریوس

126 104 22 0 

 الخبرة التدریسیة
 سنوات  5أقل من 

5- 10  
 سنوات

 10أكثر من 
 عالمجمو  سنوات

126 
43 55 28 

الصفوف التي  
 یدرسنها

 الثالث يناالثَّ  األول
الرابع*       

 المجموع الخامس* 
126 

46 38 42 0                
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 أدوات الدراسة: 

 : االستبانة -أ

) فقرة 27ن (ة میئاستخدمت الدراسة االستبانة بوصفها أداة دراسة تكونت في صورتها النها
 یة لوسائل أدوات التكنولوجیا الحدیثةبیة في المرحلة االبتدائتوظیف معلمات اللغة العر لقیاس درجة 

  ن نوع مقیاس لیكرتمِ  جاءتْ و  ،الكویت دولةِ ب في العملیة التدریسیة والمعیقات الَّتي تحّد ِمن توظیفها
(Likert Scale) ، ي: یل كما اهكانت استجابة المعلمات لفقراتإذ 

لها  وقد أعطیت)، وأحیاًنا 3لها الدرجة ( وقد أعطیتا  وغالبً  )،4دائًما وقد أعطیت لها الدرجة (
 اآلتي:على النحو  االستبانةُ  تْ دَّ عِ أُ و  ،)1)، ونادًرا وقد أعطیت لها الدرجة (2الدرجة (

   ة التدریسیةلیلعما في التعلیم، ومعیقات توظیفهاتكنولوجیا التربوي المتعلق ب راجعة األدبِ مُ  -1

 (Hamza, 2018, Abed Almajeed, 2015, Shuler, 2009; Martin, Shaw& 
Daughenbaugh, 2014, Ellemat, 2014, Prensky, 2005) 

وظیف وسائل تَ  بدرجةِ  انرتبطالمُ ساسیان ن األالمجاال ُحّددَ هذه المراجعة  ي ضوءِ وفِ 
  ن توظیفها.مِ  حدُّ تي تَ عیقات الَّ والمُ ، سیةدریتلملیة اي العَ دیثة فِ ا الحَ أدوات التكنولوجیَ 

ورتها ي صُــ الــذكر، وتكونــت االســتبانة فِــ  نابقیجــالین الســَّ وء المَ ي ضَــ قــرات االســتبانة فِــ ة فَ اغصــی -2
 .رباعياس لیكرت ال) فقرة، من نوع مقی30(ن لیة مِ األوَّ 

یســــیة، التدر رة لخبــــ او العلمــــي،  المؤهــــل( :وهــــي ،تحدیــــد المتغیــــرات المســــتقلة المرتبطــــة بالدراســــة -3
 إعداد االستبانة. مامإت مَّ ثَ  )، وِمنتدرسهوالصف الذي 

هیئــة  ن أعضـاءِ مِــ  مـن المتخصصــین التربـویین تحكـیم االسـتبانة، وذلــك بعرضـها علــى مجموعـةٍ  -4
كونــة مــن عشــرة أســاتذة فــي المنــاهج الكویــت، وكلیــة التربیــة األساســیة، مُ التــدریس فــي جامعــة 

ــم ا ــدریس، وعلـ ــویم، التفس نلـــ وطرائـــق التـ ــة، والقیـــاس والتقـ ــة،  واللغـــةربـــوي، واإلدارة التربویـ العربیـ
بالتعــدیل أو التغییـــر أو الحــذف، مـــن ســـواء  ،دراســة األداتـــین، وٕابــداء رأیهـــم فیهمــامـــنهم وُطلــب 

وفقرات االستبانة وعددها وشـمولیتها، وتقـویم مسـتوى الصـیاغة اها، ة ومحتو األسئل : محاورجهة
ــراج، ــبة يو أأ الّلغویـــة، واإلخـ ــا مناسـ ــات یرونهـ ــات ا، ودرس مالحظـ ــینالباحـــث مالحظـ  ،لمحكمـ

 التعدیالت في ضوء توصیاتهم.وُأْجِریت 
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وٕامــــا تعــــدیل الوٕامــــا با بالحــــذف ن حیــــث تعــــدیل صــــیاغة الفقــــرات إمــــَّ األخــــذ بــــآراء المحكمــــین مــــِ  -5
 فـي همـایفسـب آراء المحكمـین، وذلـك لتكـرار األفكـار المطروحـة ن حَ افقرتـ  تْ فَ ذِ حُ وقد اإلضافة، 

) فقـــرة، 27مـــن (نة فـــي صـــورتها النهائیـــة ســـتبانـــت االوتكوّ  ،ن وجهـــة نظـــرهممِـــ ها االســـتبانة نفســـ 
ّم ن ثَـ ومِـ  ،فهما: توظیف أجهزة التعلم التكنولوجیة، ومعیقـات التوظیـ  ،تتوزع على مجالین اثنین

هائیـة النّ  ارتهو صـ ي االسـتبانة فِـ  أنَّ بـ وا دافـ أإذ ، أنفسـهم حكمـینخرى علـى المُ أُ  ا مرةً إعادة عرضهَ 
عــت علــى وزَّ ) فقــرة، تَ 27نــت االســتبانة مــن (وتكوّ ، لدراســةشــكلة اعطــي مؤشــًرا صــادًقا لقیــاس مُ تُ 

) فقـــرة، 15قـــرات بلـــغ (مجــالین اثنـــین: توظیـــف التكنولوجیـــا الحدیثـــة فـــي التـــدریس، بعـــدد مـــن الف
كــل  فــيات فقــر لاوعــدد  ،) یبــین مجــالي االســتبانة2والجــدول ( ،) فقــرة12(ـ ومعیقــات توظیفهــا بــ 

 :يكلبشكل مجال ولألداة 

  الحدیثة التكنولوجیا ألدوات العربیة اللغة معلمات توظیف لدرجة االستبانة أداة االمج )2( الجدول 

 الفقرات عدد المجال

 15 التدریس  في الحدیثة یاالتكنولوج توظیف

 12 التدریس في الحدیثة التكنولوجیا توظیف معیقات

 27 راتقفلل العام المجموع

خارج أفراد   (من معلمة  20ن كونة مِ استطالعیة مُ  نةٍ لى عیعَ للتحقِق ِمن ثبات األداة ُطْبَقْت  -6
إذ امل الثبات باإلعادة، مع بَ سِ حُ العینة ذاتها، و طبیق االستبانة على تَ  دیعأ الدراسة)، وقد 

هذه   ّدت عُ  د )، وق0,87(بیرسون  معامل ارتباطلغت قیمة معامل الثبات باإلعادة بحساب بَ 
عامل ثبات االتساق الداخلي لفقرات یمة مُ قِ  ُحِسَبتْ ا كم، القیمة عالیة وكافیة ألغراض الدراسة

عن طریق ، معیقات التوظیف)توظیف أجهزة التعلم التكنولوجیة، و االستبانة بمجالیها االثنین (
)  3لجدول (او  ،يلكُ بشكٍل االستبانة ولألداة  مجاليحساب قیمة معامل ثبات ألفا كرونباخ ل

 :)یوضح قیم معامل الثبات (ألفا كرونباخ
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 .كلي كلبشقیم معامل الثبات (ألفا كرونباخ) لمجالي االستبانة ولألداة  )3الجدول (

 المجال
 توظیف أجهزة التعلم

 تكنولوجیةال
معیقات 
 التوظیف

 ي كلبشكل األداة 

 0,83 0,79 0,85 معامل الثبات

 

 ) استبانة على أفراد الدراسة،.261ا (هددتوزیع االستبانات وع -7

ــاییرُ المَ  تْ دمَـــ تُ اعْ  -8 ــب  عـ ــات حسـ ــدى المعلمـ ــتبانة لـ ــي االسـ ــرات فـ ــق الفقـ ــة تحقـ ــنیف درجـ ــة لتصـ اآلتیـ
 استجابة أفـراد الدراسـةتكون المستویات الثالثة لدرجة  متوسطات إجابات األفراد لكل فقرة؛ وبذلك

 على النحو اآلتي:

 تكون بدرجة مرتفعة. 4 - 2.71ن ي مبساالحمتوسطها  الفقرة التي .أ

 تكون بدرجة متوسطة. 2.70 –1.67من  سطها الحسابيقرة التي متو الفَ  .ب

 تكون بدرجة قلیلة.  1.67تي متوسطها الحسابي أقل من الفقرة الَّ  .ج

 :قابالت الشخصیةمُ ب. ال

ستبانة، الاا و مذین حكّ لیة على المختصین التربویین الَّ سئلة المقابلة بصورتها األوّ أَ  تْ ضَ رِ عُ 
د  اإلضافة، وقَ با ٕامَّ و التعدیل با ٕامَّ و ا بالحذف عض األسئلة، إمَّ ن حیث تعدیل صیاغة بواألخذ بآرائهم مِ 

 تضمنت المقابلة بصورتها النهائیة األسئلة اآلتیة: 

المقصود بالتكنولوجیا مكنك توضیح ل یُ ربیة للمرحلة االبتدائیة، هَ غة عَ علمة لُ وصفك مُ بُ  -1
 الحدیثة؟ 

ربیة وفق منهج الكفایات؟ إذا كان  العَ  غةِ اللُّ  ي تدریسِ خدمین التكنولوجیا الحدیثة فِ تَ سْ تَ  له -2
 الجواب نعم، كیف توّظفین ذلك في غرفة الصف؟ 

ا المهارات ي التدریس؟ ومَ تي تمتلكینها لتوظیف التكنولوجیا الحدیثة فِ ما المهارات األساسیة الَّ  -3
   إلیها؟ ةٍ حاجك بنَّ أ تنقصك وترینها التي ترین أنَّ 
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 لماذا؟ و في تدریسك منهاج الكفایات؟ دمینها تي تستخما البرامج الحاسوبیة الَّ  -4

 الكفایات؟لمنهج ما األغراض التي تستخدمین فیها التكنولوجیا الحدیثة في تدریسك   -5

فیة، وٕاظهار  ي الحصة الصَّ الستخدام األجهزة التكنولوجیة فِ  طین طلبتك الفرصةَ عْ هل تُ  -6
إذا كانت اإلجابة نعم، كیف  ت؟الكفایاالتكنولوجیا في منهج  ستخدمون فیهاتي یَ الَّ  تالمجاال

   السبب؟ذلك؟ وٕاذا كانت اإلجابة ال، فما 

في تحسین مستوى تعلم الطلبة   واإلنترنتدام التكنولوجیا أهمیة وأثر واضح الستخثمة هل  -7
 لمنهج الكفایات؟ كیف ذلك؟  

دیثة؟  ن فیها أدوات التكنولوجیا الحت التي یستخدمو جاالالم ارطلبتك الفرصة إلظه نطیعْ هل تُ  -8
 كیف؟و 

من أدوات وتسهیالت تشجعك على   احتیاجكتعاون معك إدارة المدرسة في توفیر هل تَ  -9
  الكفایات؟العربیة في ضوء منهج   المناهج المحوسبة لمادة اللغة استخدام

منهج الكفایات؟ وكیف تتغلب على   عمَ  یاتي تواجهك أثناء استخدام التكنولوجا الصعوبات الَّ مَ  -10
   هذه الصعوبات؟

 

 ثبات أداة المقابلة: 

خرى،  أُ  أسئلتها مرةً  استخدام في حالِ ذاتها لى النتائج عَ  رتبط ثبات أداة المقابلة بالحصولِ یَ 
َبْت لذلك  ن، رتیمَ  الدراسة ن المعلمات من خارج عینةِ ) مِ 5المقابلة في الدراسة الحالیة على (  أسئلةُ ُجرِّ

االختالف كان   أنَّ  ظَ حِ وْ عد تحلیل بیانات المقابالت لُ وبَ  ) یوًما،14بین المرة األولى والمرة الثانیة ( 
ولتحقیق مستویات ، ة الثانیةي المرَّ في المرة األولى، وٕاجاباتهن فِ ین إجابات المعلمات ا بَ قلیًال جد� 

 معقولة من الثبات تم مراعاة ما یلي:

 جراء المقابلة.ناسبة إلوم ئمةمالتوفیر ظروف   -

بدین رغبة في المشاركة في ات اللغة العربیة اللواتي أَ راسة وغرضها لمعلمبیان الهدف من الد  -
، املةٍ كَ  بسریةٍ ُتَعاَمل تي سیحصل علیها الباحث، ات الَّ ومَ لُ عْ المَ  أنَّ على والتشدید المقابالت، 

 أغراض البحث العلمي. لغیر خدم تَ سْ ولن تُ 
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 الوقت والمكان المناسبین للمعلمات المشاركات. رتیاخا -

وذلك لضمان الحصول على أثناء المقابالت، طرح األسئلة بصیغ مختلفة على الباحث  رص ح -
 ثبات.المصداقیة وال

عرض الباحث النتائج على المعلمات المشاركات لبیان رأیهّن   ی�اورقبعد إجراء المقابالت وتدوینها  -
ن المؤشرات على  د مِ ، وهذا یعاإلضافةِ  مقابلة، وسمح لهّن بالحذف أولا ي ف  هذكرنحول ما 

 الثبات والصدق في جمع البیانات.

ن خالل المقابلة استخدم الباحث منهجیة تحلیل مِ  تْ عَ مِ تي جُ قابالت الَّ ولتحلیل بیانات المُ 
 Grounded Theory)األبحاث النوعیة المتمثلة بطریقة النظریة التجذیریة أو المجذرة 

Approach) (Glaser and Strauss, 1967) اعتماد األفكار التي ظهرت من بیانات  تمَّ  إذ؛
 ن خالل ما یأتي: مات أو الخصائص مِ لسّ ن المقابالت، ثم التوصل إلى امِ  تْ عَ مِ الدراسة التي جُ 

 . ، كّل على حدةٍ قابالت على الورقِ تفریغ المُ    -

 ذكرتها المعلمات. وعبارةِ  لكل كلمةٍ قة دقیلا  القراءة الفاحصة والتفصیلیة   -

 ر المتقاربة أو المتشابهة ضمن مجموعات. ألفكاوضع ا   -

  تامٍ  كشفت عن توافقٍ التي  أخرى، مرةً إعادة عملیة التحلیل  ن ثبات التحلیل من خاللحقق مِ تُ    -
 بین عملیتي التحلیل األولى والثانیة. 

مدارسهن الخمسة، وفق العشوائیة  الدراسة في نة عی دراالمعلمات من أفمع مقابلة أجریت ال   -
مع كل معلمة من المعلمات  مسبقٌ  موعدٌ  دَ دِّ حُ إذ  بسیطة (أربع معلمات من كل مدرسة)،ال

ة ما بین ـــــــــــــالمقابالت في غرفة رئیس القسم، واستغرقت كل مقابل أجریتالعشرین، وقد 
ا على أوراق خاصة  تفریغها حرفی�  ن ثمَّ ومِ  ،يمسجل رقمبواسطة ُسجلت ) دقیقة، 15-20(

،  22/4/2018 -8قابالت مع المعلمات في الفترة ما بین المُ یت جر أوقد ، ؤالحسب كل س
درجة الماجستیر في التربیة، على   حملةمن ن مساعدي البحث والتدریس تدریب ثالثة مِ  بعد

  .كیفیة إجراء المقابالت وتحلیلها وتفریغها
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 ة: سراتغیرات الدمُ 

 اشتملت الدراسة على المتغیرات اآلتیة:

 لمستقلة، وتشمل:متغیرات اأوًال: ال

 المؤهل العلمي: وله مستویان: بكالوریوس وماجستیر. .1

سنوات، وأكثر من   10 – 5ِمن سنوات، و  5ات: أقل من الخبرة التدریسیة: ولها ثالثة مستوی .2
 سنوات. 10

اني،  ثالثة مستویات: األول، والث ولهت: اایذي تدرسه المعلمة وفق منحى الكفالصف الَّ  .3
 والثالث. 

 توظیف المعلمات أدوات التكنولوجیا الحدیثة في العملیة التدریسیة.  التابع:ا: المتغیر نیً ثا

 ناقشتهاعرض نتائج الدراسة وم

  وتحلیل  اإلحصائیة المعالجة بإجراء للدراسة،  والنوعي  الكمي بالجانبین  الخاصة البیانات حللت
 ونتائج  ،المستخدمة عالجاتللم تفصیلي وصف یأتي وفیما ،)SPSS( حزمة خداماستب تاانالبی

 ألسئلتها. ا قً فْ وَ  الدراسة

لمات اللغة العربیة ألدوات  ما درجة توظیف معتعلقة بالسؤال األول، وهو: النتائج المُ 
 نحى الكفایات؟ى معل  مائفي تعلیم المنهج الق تي تحّد من توظیفهاوالمعیقات الَّ  ،التكنولوجیا الحدیثة

بناء على أداة الدراسة في  ، وتبویبها انات التي تم تفریغهابیالحللت لإلجابة عن هذا السؤال 
اب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة؛ جانبیها الكمي والنوعي: االستبانة والمقابلة، وحس

والمعیقات  للتكنولوجیا الحدیثةیة دائتبوذلك لتحدید درجة توظیف معلمات اللغة العربیة للمرحلة اال
 داخل الغرفة الصفیة.  توظیفهاالتي تحّد من 
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 : )االستبانةالمرتبطة بالجانب الكمي (نتائج ال تحلیل أوًال:

الحسابیة واالنحرافات المعیاریة الستجابات المعلمات على أداة الدراسة،  توسطات المُ  تْ بَ سِ حُ 
في  والمعیقات التي تحّد من توظیفهاوذلك لتحدید درجة توظیفهن ألدوات التكنولوجیا الحدیثة 

تدریسهن موضوعات اللغة العربیة لصفوف المرحلة االبتدائیة وفق منحى الكفایات، وكما هو مبین  
 . 4في جدول رقم 

درجة توظیف معلمات اللغة العربیة  لالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة  )4(جدول 
 داخل الغرفة الصفیة هاوالمعیقات التي تحّد من توظیف للمرحلة االبتدائیة للتكنولوجیا الحدیثة

المتوسط  أوًال: توظیف التكنولوجیا الحدیثة في التدریس الرقم
 الحسابي

االنحراف  
 یاريالمع

درجة  
 التوظیف

أوّظف الحاسوب في التخطیط لحصص اللغة   .1
 العربیة في منهج الكفایات

 كبیرة 1.1 2.8

للعرض  Power Pointأوّظف برنامج  .2
 التقدیمي للدرس 

 متوسطة 0.9 2.6

  Word أستخدم برنامج معالج النصوص .3
 لطباعة أوراق عمل للطلبة 

 كبیرة 0,9 2.5

) في البحث  google( أوّظف محرك البحث .4
 معلومات لها عالقة بالحصة عن 

 قلیلة  1.2 1.6

ن خالل  أوّظف برامج األلعاب التعلیمیة مِ  .5
 اآلیباد في الدرس 

 كبیرة 0.9 3.5

 قلیلة  Video Maker 1.4 1.1مثل  دیوبرامج الفی أوّظف .6
ن خالل أستخدم البرمجیات التعلیمیة الجاهزة مِ  .7

 لصف رفة االسبورة الذكیة في غ
 متوسطة 1 1.9

أرشد الطلبة إلى بعض المواقع اإللكترونیة  .8
 المفیدة

 قلیلة  1.2 1.6

 كبیرة 1.2 2.8أساعد الطلبة في توظیف أجهزة التعلم  .9
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المتوسط  أوًال: توظیف التكنولوجیا الحدیثة في التدریس الرقم
 الحسابي

االنحراف  
 یاريالمع

درجة  
 التوظیف

 یةلحصص اللغة العرب التكنولوجیة
أوّظف أجهزة التعلم التكنولوجیة بالشكل األمثل د   .10

 الحصة الصفیة 
 متوسطة 0.9 2.4

واجه مشكالت فنیة ترتبط بأجهزة التعلم التكنول أ .11
 خالل الحصة الصفیة 

 متوسطة 1.6 2.6

أعطي الطلبة واجبات بیتیة تتطلب استخدام   .12
 أجهزة التعلم التكنولوجیة

 كبیرة 0.9 3.2

أقّدم خططا إثرائیة وعالجیة باستخدام أجهزة   .13
 التعلم التكنولوجیة

 متوسطة 1 2.6

طلبة على المشاركة في الدرس  ّث الأح .14
 باستخدام أجهزة التعلم التكنولوجیة

 متوسطة 1 2.5

أنّوع في استراتیجیات التدریس باستخدام أجهزة  .15
 التعلم التكنولوجیة

 متوسطة 0.9 2.5

 متوسطة 1.1 2.43 الكلي للمجال األول  
التعّلم التكنولوجیة ثانًیا: معیقات توظیف أجهزة  

 یس في التدر 
   

أعاني من عدم توفر الحاسوب والداتاشو في   16
 الغرف الصفیة

 متوسطة 0.9 2.4

بر الحاسوب غیر مجهز بما یلزم تَ خْ مُ  أرى أنَّ  .17
 للحصة اإللكترونیة

 رةكبی 1.1 2.6

الستخدام أجهزة التعلم   ال یوجد وقت كافٍ  .18
 الحصة الصفیة التكنولوجیة في 

 متوسطة 1.1 2.3

إلدارة الصفیة للحصة في ظل  وبة اأرى صع .19
 وجود أجهزة التعلم التكنولوجیة

 كبیرة 1.2 3.3
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المتوسط  أوًال: توظیف التكنولوجیا الحدیثة في التدریس الرقم
 الحسابي

االنحراف  
 یاريالمع

درجة  
 التوظیف

أجهزة الحاسوب في المختبر غیر   عددَ  أرى أنَّ  .20
 كاٍف بالنسبة لعدد الطلبة 

 بیرةك 1 3.2

أرى أن كثرة عدد الطلبة في الصف یحول   .21
 دون تطبیق الحصة اإللكترونیة

 كبیرة 1 3.3

اءة االتصال بشبكة  عف كفأعاني من ض .22
 اإلنترنت داخل الغرفة الصفیة 

 كبیرة 1 3.6

أعاني من سوء استخدام أجهزة التعلم  .23
 التكنولوجیة والعبث بها من قبل الطلبة

 متوسطة 1.2 2.3

التعلم  أعاني من عدم توفر صیانة ألجهزة .24
 وأجهزة العرض وغیرها التكنولوجیة

 كبیرة 1 3.3

هج الكفایات یعیق توظیف جم منح أرى أنَّ  .25
 في التدریسالتعلم التكنولوجیة أجهزة 

 كبیرة 0.9 3.6

أجهزة الستخدم ال أمتلك المهارات األساسیة  .26
 التعلم التكنولوجیة في التدریس

 قلیلة  0.9 1.5

أواجه صعوبة بحل المشكالت الفنیة المرتبطة  .27
بأجهزة التعلم التكنولوجیة التي تظهر أثناء 

 یس.التدر 
 كبیرة 1.2 3.2

 كبیرة 0.9 2.88 الكلي للمجال الثاني 
 متوسطة 1.1 2.72 الكلي  

 

أدوات   مرحلة االبتدائیة لوسائلِ ي الاللغة العربیة فِ  ماتِ علّ مُ  توظیفِ  درجةَ  ) أنَّ 4( الجدولُ  رُ هِ ظْ یُ 
حازت الفقرة ، إذ ل األولللمجالي كُ  توسطة بشكلٍ مُ  انتْ كَ  ملیة التدریسیةِ ي العَ التكنولوجیا الحدیثة فِ 

(أوّظف برامج األلعاب التعلیمیة من خالل اآلیباد في الدرس) على درجة توظیف كبیرة بمتوسط 
واجبات بیتیة تتطلب  ي الطلبةَ طِ عْ الفقرة (أُ  بعته، تَ )0.9وانحراف معیاري ( ، )3.5حسابي بلغ (
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عود ذلك وقد یَ  ،)0.9حراف معیاري (وان ،)3.2حسابي ( استخدام أجهزة التعلم التكنولوجیة) بمتوسطٍ 
سهولة  و بین الطلبة،  كبیرٍ  جهزة التكنولوجیة، كاألجهزة اللوحیة (اآلیباد) بشكلٍ األ هذهِ  إلى انتشارِ 
ثیر من التطبیقات المجانیة الجاهزة التي تخدم تدریس مهارات اللغة العربیة  ، وتوّفر الكاستخدامها

 تشویقٍ  ل عاملَ شكّ تُ  ، إضافة إلى ذلك فإنَّها الكفایات جِ منه داخل الغرفة الصفیة وخارجها وفقَ 
-للمتعلمین، وِمن ممیزاتها الجوهریة المعرفة وتیسیر علمین في تبسیط ساعد المُ وتُ ، للمتعّلمین

سهولة  مع إمكانیة التعامل مع الجهاز باللغة العربیة،  -مهاإلى كثرة الخدمات التي تقدّ فة باإلضا
الوسائط المتعددة جمیع ، وقدرة هذه األجهزة التكنولوجیة الحدیثة على عرض الید الكتابة علیه بخط

 .ساعد على التعّلم وفق منهج الكفایاتما ی، وصورٍ  ن أفالم وأصواتٍ مِ 

  ،  (Eiyadat, 2017)دراسات كل من عیادات  جة مع ما أشارت إلیه نتائجوتتفق هذه النتی
، (Altamimi, 2012)، والتمیمي (Ellemat, 2014)، وعلیمات (Zarooq, 2016)وزروق 

المعلمین لتكنولوجیا التعلیم في التدریس استخدام إْذ بینت أن  (Al ashkhary, 2006)األشخري و 
الجوفي  ، ودراسة  (Hamza, 2018)حمزة  دراسةت مع نتائج في حین اختلف، ةمتوسطجاء بدرجة 

(Al jofy, 2010)، ) ودراسة داینDiane, 2000(المعلمین والطلبة  لى أنَّ إ أشارت تي ، ال
، ونتائج دراسات كل  "ُمْرتفعةداخل غرفة الصف وخارجه بدرجة " حدیثةتكنولوجیا الالیوظفون أجهزة 

 ؛ Abu Waznh   & Abu Jaber, Alhashemi) 2018(من أبو جابر، والهاشمي وأبو وزنة
 &Martin, Shawو (Alhasanat, 2005)، والحسنات (Alawamleh, 2009)العواملة و 

Daughenbaugh, 2014) ،(  الَّتي أشارت إلى درجِة توظیف منخفضة، ویمكن عزو هذا
ومنهجها، التي تختلف االختالف مع الدراسات السابقة، إلى زمن التطبیق ومكانه، وأدواِت الدراسة 

مع الدراسة الحالیة، فضًال َعن تعامل بعض المعّلمات مع بعِض َأجهزة التكنولوجیا الحدیثة 
، إلى توظیفها في التواصل االجتماعيجرد استخدامها في ن مُ مِ  اتِف النقالة واأللواح التفاعلیةالهو ك

ملیتي التعلیم ي عَ فِ  وتوظیفٍ  إلى استثمارٍ  ،ن أجهزة استهالكقلها مِ نْ ا یَ عملیتي التعّلم والتعلیم، مَ 
 م. والتعلُّ 

أوّظف محرك ونیة المفیدة) و(لكتر أرشد الطلبة إلى بعض المواقع اإلي حین حصلت الفقرتان (فِ 
معلومات لها عالقة بالحصة) على أقل درجة توظیف بمتوسط ) في البحث عن googleالبحث (

ال ویمكن عزو ذلك إلى صغر أعمار الطلبة؛ إذ ، )1.2وانحراف معیاري ( ،)1.6( حسابي متماثل
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، واستخدام  اإللكترونیة واقعالثامنة، وعدم امتالكهم المهارات الخاصة بتصفح الم معظمهمیتجاوز 
 .ا عن المواقع غیر اآلمنةمحركات البحث بشكل سلیم، بعیدً 

حول  ستبانةمن اال انيللمجال الثَّ  استجابات المعلمین والمعلمات متوسطات في حین جاءت
عاني من  أُ ازت الفقرات (حَ إذ  ،كبیرةٍ  بدرجةٍ  في التدریسالتعّلم التكنولوجیة معیقات توظیف أجهزة 

حجم منهج الكفایات یعیق  رى أنَّ (أَ  فاءة االتصال بشبكة اإلنترنت داخل الغرفة الصفیة) وعف كض
عیقات على تأثیر المُ  یث درجةِ في التدریس) على درجة كبیرة من حالتعلم التكنولوجیة توظیف أجهزة 

عیاري راف م) وانح3.6بمتوسط حسابي بلغ ( في التدریس،التعّلم التكنولوجیة توظیف أجهزة  درجةِ 
وهذا النتیجة یمكن عزوها إلى حداثة تجربة اعتماد منهج الكفایات بدولة الكویت، ، )0.9) و (1(

/ 2015مناهج وزارة التربیة حتى عام  وتحّول المعلمین عن منهج األهداف الذي ظل مسیطًرا على 
لى قدرة المعلمین  كست عانع ؛هممن اعتراضات واختالالت في الفَ  الجدیدُ  جُ هَ نْ المَ  ا شابَ ومَ  ،2016

 على تدریس الكتاب المدرسي الجدید، وما یرتبط به من كفایات جدیدة.

تكنولوجیة في التدریس)  التعلم الأجهزة الستخدم متلك المهارات األساسیة جاءت الفقرة (ال أَ و 
)، وانحراف 1.5من حیث درجة تأثیر المعیقات على درجة التوظیف (على أقل متوسط حسابي 

) Edward, 2005وتتفق هذه النتیجة مع ما أشارت له دراسة ( ،)، وبدرجة تأثیر قلیلة0.9ي (معیار 
سبب ضعف استخدامه  ب ، فِ الصَّ  غرفةِ  إلى ضرورة تطویر قدرات المعلمین الستخدام الحاسوب في

بمعرفة المدرس بالحاسوب، وكیفیة اختیار البرامج   ه استخدام درجةر ، وتأثّ صحیحعلى الوجه ال 
 . اإللكترونیة وسهولة الدخول إلى المواقع ،اسبةالمن

 :النتائج المرتبطة بالجانب النوعي (المقابلة)ثانیا: تحلیل 

المقصود بتوظیف التكنولوجیا نك توضیح هل یمك بوصفك معلمة لغة عربیة للمرحلة االبتدائیة، -１
 الحدیثة في التدریس؟ 

  ممن ن نصف المعلمات في عینة الدراسة أكثر مِ  أشارت نتائج تحلیل بیانات المقابالت إلى أنَّ 
مصطلح التكنولوجیا الحدیثة، وأدواتها المختلفة من أجهزة عن دیهن رؤیة واضحة لَ  قابلتهن،تمت مُ 

تعریفهن أكثر بتوظیف  غم من ارتباطِ في حصص اللغة العربیة، على الرَّ  التعلم النقالة، وتوظیفها
إحدى معلمات الصف   ،ساسيأَ  التعلیم والتعلم بشكلٍ  أجهزة الحاسوب والدروس المحوسبة في عملیتي

 الثالث أجابت:
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  ستخدم المعلم أجهزة مثل الحاسوب واآلیباد والسبورة الذكیة في یَ  "التكنولوجیا الحدیثة هي أنْ 
یتطلب من  ،ا هذا ممكنتي في الكتاب للطلبة، طبعً تدریس حصص اللغة العربیة، وتعلیم الكفایات الَّ 

ستخدام البوربوینت والداتاشو بشكل أساسي وأكثر لعرض الدروس سواء داخل غرفة  االمعلمین كذلك 
 معلمة لغة عربیة ثالث ابتدائي     . "الصف

مفهوم توظیف عن العینة عدم تكوین صورة واضحة  ي حین أظهرت استجابات باقي أفرادفِ 
 بعض إجابات المعلمات التي توضح ذلك:، التكنولوجیا في التدریس

م وقدرته على استخدام  علّ أساسي على المُ  عتمد بشكلٍ التي تَ ، یلة من وسائل المعرفةوس هو"
 ولى ابتدائي معلمة لغة عربیة أ  . في التعلیم" واإلنترنتاألجهزة الحدیثة وملحقاتها 

المعلم نجاحه في تدریسه لمنهج  أْن یربطعلمین التكنولوجیا في التدریس هو "توظیف المُ 
.     في إعداده للدروس وعرضها أمام الطلبة"  الحدیثة واإلنترنتلى استخدام األجهزة ته عر الكفایات بقد

 ثاني ابتدائي  عربیة ةمعلمة لغ

دریس اللغة العربیة وفق منهج الكفایات؟ إذا كان الجواب هل تستخدمین التكنولوجیا الحدیثة في ت -2
 غرفة الصف؟   نعم، كیف توّظفین ذلك في

جمیع أفراد عینة المقابالت یوّظفن التكنولوجیا الحدیثة في   إلى أنَّ  سؤالأشارت نتائج هذا ال
وجیا الحدیثة  هن یستخدمن أجهزة التكنولأنَّ إلى تفاوتة، إذ أشارت معظم المعلمات تدریسهن بدرجات مُ 

من حواسیب، وداتاشو، وسبورات ذكیة، وأجهزة لوحیة، في تدریس كفایات اللغة العربیة الواردة في  
لمدرسي بدرجة متوسطة، بینما أشارت بعض المعلمات إلى استخدامها بدرجة قلیلة، في اب االكت

 حین أشارت معلمتان فقط إلى درجة استخدام كبیرة:

ه كما ترى  ألنَّ  ؛في تدریسي لمنهج الكفایات، لكن لیس بدرجة كبیرة ستخدم التكنولوجیاأ"نعم، 
معلمة لغة عربیة ثالث (. بمنهج األهداف السابق" ارنةالمنهج جدید والمتطلبات لهذا المنهج كبیرة مق

 .)ابتدائي

ي عرض الصور والقصص المتعلقة بدروسي، وأعد  ستخدم الحاسوب كثیًرا فِ أا "أنا شخصی� 
 .)أول ابتدائي معلمة لغة عربیة(.    ة وأوراق العمل وأدوات التقویم اعتمادا علیه"الخطة الفصلی
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ستخدم جهاز  أغیر ما  طالباتي منال أستطیع أن أعّلم  اأنَ ن لك إنني أبالغ؛"ممكن تقول 
الحاسوب أو األیباد والداتاشو في عرض ما خططت له للدرس؛ ألنني مؤمنة بأهمیة التكنولوجیا في 

ستخدم فیها هذه أى طالباتي في الیوم الذي ال ، حتَّ كبیرٍ  تعّلم الطالب بشكلٍ في ف، وأثرها غرفة الص
 ).ابتدائي ثالث معلمة لغة عربیة(   ا.ي ضعیفً ن معلهاألدوات، یكون تفاع

ا المهارات ما المهارات األساسیة التي تمتلكینها لتوظیف التكنولوجیا الحدیثة في التدریس؟ ومَ  -3
   إلیها؟تنقصك وأنك بحاجة  أنَّهان تي تریالَّ 

م أدوات  تخدافعاًال في اس لمستویات ومعارف المعلمات وقدراتهن أثًرا أظهرت النتائج أنَّ  
التكنولوجیا الحدیثة في التدریس، إذ أشارت معظم المعلمات المشاركات إلى امتالكهن للمهارات 

 ریس: األساسیة الستخدام أدوات التكنولوجیا الحدیثة في التد

وعندي القدرة على   ،تمكنة منها كثیًرالذلك فأنا مُ  ؛كبیر التكنولوجیا بشكلٍ ستخدم أجهزة أ"
تطبیقات المرتبطة بها بشكل جید، وحقیقة ساعدتني الدورات التدریبیة حول  وال تخدام البرامجاس

 ندي في عبة ووجود طابعة سَ حوْ توظیف التكنولوجیا في التعلیم بشكل كبیر في عمل الدروس المُ 
 ثاني ابتدائي معلمة لغة عربیة.   ن من مهاراتي"حسَّ  ؛البیت وسكنر وٕانترنت

بشكل -المقابلة ال یمتلكن  علمات في عینةِ بعض المُ  أنَّ  سؤالإجابات هذا الكما أظهر تحلیل 
  جةٍ هن بحاهارات األساسیة حول كیفیة استخدام أدوات التكنولوجیا الحدیثة في التدریس، وأنَّ المَ  -كافٍ 
 ة: تعددة، وما یؤكد ذلك تعلیقات بعض المعلمات اآلتیمُ  أسبابٍ إلى زین ذلك  وعَ ، مهارات مختلفةإلى 

وال أملك  ،استخدام السبورة الذكیة وبرامج الفیدیو والصور وكذلك اإلنترنت في أجد صعوبةً "
دورات سهلة  إلى وأحتاج  ،ن المهاراتمِ  عمل الدروس المحوسبة، ینقصني الكثیرُ  المعرفة في كیفیةِ 

 .(معلمة لغة عربیة ثاني ابتدائي)..".وممتازة في تعلیم استخدام الحاسوب واإلنترنت.

البرامج والتطبیقات التكنولوجیة الحدیثة مئة بالمئة وخصوًصا البوربوینت  خدام"ال أجید است
حوسبة  أن أتعلم كیفیة صنع الدروس المإلى والكي نوت واإلكسل وكذلك الموفي میكر، أحتاج 

 ).تدائياب  ثالث معلمة لغة عربیة".   (والفیدیوهات التعلیمیة، وأن أتعامل مع هذه األجهزة بشكل جید
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 لماذا؟  و برامج الحاسوبیة التي تستخدمینها في تدریسك منهاج الكفایات؟ ا الم -4

ي نوت  هن یستخدمن برامج البوربوینت والوورد والكأظهر معظم أفراد العینة من المعلمات أنَّ 
، وأشار البعض اآلخر إلى استخدام برامج الفیدیو والصور في التدریس ،في تدریسهن لمنهج الكفایات

الم ـــــــــــــــانع األفــــــــــــــــة من المعلمات إلى استخدام برنامج الرسام، واإلكسل وصت قلبینما أشار 
)Movie Maker:وغیرها ،( 

إلى  ار یجب أن یرتبط بالصورة والصوت والحركة لذلك أنا ألجأ تدریس الطلبة الصغ "أعتقد أنَّ 
معلمة  .  (فاعل والمشاهدة"لبة وتحفزهم للتالط استخدام برامج الفیدیو وعارض الصور فهي تثیر انتباه

 ). ثاني ابتدائي لغة عربیة

وبذلك  ،تسلیة نهدو عویُ  ،الذي یجیدونه أكثر شيء ،"برنامج الرسام هو المفضل عند طلبتي
معلمة لغة عربیة ثانیة .  (أتمكن من تحقیق بعض أهدافي في الدرس من خالل هذه الطریقة"

 ).ابتدائي

 الكفایات؟التكنولوجیا الحدیثة في تدریسك لمنهج  تستخدمین فیهالتي ما األغراض ا -5

وٕاعداد   ،المعلمات یستخدمن الحاسوب للتخطیط الفصلي أظهرت نتائج تحلیل البیانات أنَّ 
 المعلماتجمیع وأوراق العمل، وأشارت  ،واالمتحانات ،وقوائم الشطب ، كساللم التقدیر ؛التقویمأدوات 

في التدریس، وقلیل منهن یستخدمنه لعمل الوسائل التعلیمیة   سوب والداتاشوالحاهن یستخدمن أنَّ  إلى
وٕادخال  الحاسوب في التحضیر الیومي  استخدامِ  إلىعلمتان كما أشارت مُ  ،واألنشطة المدرسیة

 معلومات الطلبة والعالمات وغیرها:

وسي، وأعد  بدر  ور والقصص المتعلقةالصّ  ي عرضِ ستخدم الحاسوب كثیًرا فِ أا "أنا شخصی� 
 ). ثالث ابتدائيلغة عربیة علمة مُ (  .طة الفصلیة وأوراق العمل وأدوات التقویم باستخدامه"الخ

لذا ممكن تقول أقّوم   ،م خالل هذه الدروسد إدخال التقویوأتعمَّ  ، "أعد الدروس المحوسبة علیه
عرض العربیة، وأ للغة م طالباتي من خالل الدرس المحوسب، وأحّضر التحضیر الیومي لمواد ا یتعلب

  معلمة لغة عربیة .   (لحلها على الجهاز لتطویر مهارات الطلبة" ،أوراق العمل باستخدام الحاسوب
 ). أول ابتدائي
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 الصفیة، وٕاظهار ستخدام األجهزة التكنولوجیة في الحصة هل تعطین طلبتك الفرصة ال -6
ابة نعم، كیف ذا كانت اإلجإ ت؟الكفایاالمجاالت التي یستخدمون فیها التكنولوجیا في منهج 

  السبب؟ ذلك؟ وٕاذا كانت اإلجابة ال، فما

هن ال یعطین الطلبة الفرصة الستخدام  أنَّ إلى أشارت معظم المعلمات في عینة الدراسة، 
جهزة التكنولوجیة الحدیثة في الحصة الصفیة، وذلك ألسباب متعددة منها: احتمالیة عبث الطلبة  األ

ضبط الطلبة خالل الحصة، وضعف خبراتهم حول استخدام  وقت، وصعوبة وال بهذه األجهزة، وضیق
ي ستخدامها ف ا منالطلبة ُیمّكن هن أنَّ إلى هذه األجهزة بالطریقة الصحیحة، بینما أشار بعضهن 

 :محدود  لو بشكلٍ و الحصة الصفیة 

ال   يوأننالبیت، ممنوع یحضر الطلبة أجهزتهم الشخصیة من  هكون ،"هذا سؤال یشعرني بالذنب
ولكن هناك أسباب أخرى  ، ن إعطاء طالباتي الحق باستخدام هذه األجهزة في الحصةِ أتمكن م

هم سبب أن هذه األجهزة من  وأَ  ،وفرةمنها أعداد الطالب الكبیرة، وقلة األجهزة المت ، تجبرني على ذلك
عبث من  اخوفً  ،لذلك أتجنب إعطاء الحصص في المختبر ،مسؤولیة مختبر الحاسوب والمعلمة

 ). ثاني ابتدائي معلمة لغة عربیة( هذه األجهزة".الطلبة ب

ال یوجد  كما  ،"طبًعا ظروف المدرسة والطالب ال تسمح باستخدام أجهزة الحاسوب في المختبر
لطلبة خلفیة كافیة حول استخدام الحاسوب ومع هذا المنهاج الدسم وضیق الوقت والمادیات عند ا

معلمة لغة عربیة    ."..ها عدم استخدامه أریح للراس.تي یصعب ضبطد الالقلیلة التي تحكم واألعدا
 ثالث ابتدائي

تعلم الطلبة  في تحسین مستوى  واإلنترنتهل هناك أهمیة وأثر واضح الستخدام التكنولوجیا  -7
 لمنهج الكفایات؟ كیف ذلك؟  

اللغة  بة لكفایات الطلأشارت غالبیة المعلمات إلى أن هناك أثًرا واضًحا في تحّسن مستوى تعّلم 
إلى علمات ن المُ مِ  قلةٌ  ا أشارتْ ا الحدیثة، بینمَ ي المنهاج باستخدام أجهزة التكنولوجیَ العربیة الواردة فِ 

ا مستوى تعلم الطلبة عند استخدام أدوات التكنولوجیا الحدیثة، ومَ  سنّ تحفي  أثرٌ ثمة ه لم یكن أنَّ 
 من تعلیقات المعلمات، منها: یوضح ذلك عددٌ 
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ا لیل أو ربما عدم وجود أجهزة عند البعض، یجعل من استخدام التكنولوجیا شیئً ستخدام الق"اال
الطالب الضعیف بشكل  یجذب االهتمام، ویزید من مشاركتهم في الحصة الصفیة، ویشجع مشاركة 

 ). ثاني ابتدائي معلمة لغة عربیة" (كبیر

یتسابقون لیتعرفوا علیه،   ایدً جد ًئاو شیبة أ"برأیي لم یعد الحاسوب والداتاشو شیًئا مثیًرا للطل
وینطبق ذلك على شبكة  ،وال یحّسن من مستوى تعلم الطلبة  ،ه یّسهل توصیل المعلومة فقطنَّ أّ أعتبر 

 ).معلمة لغة عربیة رابع ابتدائي.   (اإلنترنت.."

في  واء ي مجاالت متنوعة سستخدمن اإلنترنت فِ هن یَ أنَّ إلى علمات كما أشارت غالبیة المُ 
نه الجانب التعلیمي، وقلة قلیلة أشارت إلى مِ  ذي یحقق في جزءٍ س أو في الجانب الشخصي الَّ التدری

ا قلة أخرى ، أمَّ نفسه من التخصص استخدام اإلنترنت لتبادل األعمال والتواصل مع الزمیالت
 هن بالبحث مندًال كلفن شخًصا آخر بَ هن یُ وأنَّ  ،الإلنترنت نهائی� ن فأشارت إلى عدم استخدامه

 واالطالع، وتعلیقات المعلمات على ذلك كثیرة، منها:

ن دون اإلنترنت، ال أستطیع أن أنفذ متطلبات منهج الكفایات؛ فالدروس عادة ما تعتمد على  "مِ 
.   لها من النت، وأعرضها لهم من خالل الداتاشو أو اآلیباد خاصتي" حمّ لصور والفیدیوهات التي أُ ا
 ).يثة ابتدائثال معلمة لغة عربیة/(

یفیدني في تدریس طلبتي  عما"ال أملك المهارات الكافیة الستخدام شبكة اإلنترنت والبحث 
 ، مواضیع والصور التي أریدها ذلك الیومالصغار، لذا أحیانا أكلف إحدى بناتي أن تبحث لي عن ال

 ). معلمة لغة عربیة أول ابتدائي.  (وتنزلها على الفالشة"

هار المجاالت التي یستخدمون فیها أدوات التكنولوجیا الحدیثة؟  فرصة إلظك الهل تعطي طلبت -8
 كیف؟

ولوجیا الحدیثة في  الفرصة الستخدام أدوات التكن ین الطلبةَ طِ عْ هن یُ أظهر معظم عینة الدراسة أنَّ 
ال هن أنَّ إلى تي یجدون أنفسهم فیها، بینما أشار بعض أفراد العینة المجاالت المتمكنین منها أو الَّ 

الطلبة أي فرصة إلظهار المجاالت التي یستخدمون فیها أدوات التكنولوجیا الحدیثة ألسباب  یعطین
 عدة، ویوضح ذلك عدد من التعلیقات، منها:
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فكیف یطلب منا أن نكلفهم بأنشطة  ،كیفیة استخدام الحاسوب والنت أمر مهم"معرفة الطلبة ب
ة على ذلك، كما أنني أعاني من قضیة  أو القدر رفة وهم ال یملكون المع ،أو واجبات على النت

وهي أن أغلب الطلبة عندي ال یستطیعون القراءة والكتابة بالشكل المطلوب، ما قد یسبب لهم  ،أخرى
 ).معلمة لغة عربیة ثاني ابتدائي.  (أهالیهم للحل"إلى  ؤون ا أو یلجإحباطً 

هیالت تشجعك على  دوات وتسمن أهل تتعاون معك إدارة المدرسة في توفیر ما تحتاجه  -9
  الكفایات؟استخدام المناهج المحوسبة لمادة اللغة العربیة في ضوء منهج 

ة الدراسة (المقابالت) یقمن جمیع إدارات المدارس في عین  أظهرت نتائج هذا السؤال أنَّ 
وتت فإاْن تَ ت، و ي تدریسهن لمنهج الكفایاالحدیثة فِ  بتشجیع المعلمات على استخدام أدوات التكنولوجیا

أشارت معظم المعلمات إلى التحفیز الشفوي من قبل مدیرة المدرسة   إذْ ، الكیفیة التي یشجعّن بها
إحدى ، بعة ذلك مع رئیسات األقسام لكل تخصصتا، ومُ اإللكترونيومساعدتها على تطبیق المنهاج 

 : ذلكإلى معلمات الصف الثاني االبتدائي أشارت 

 اإللكترونيوتحثنا على تطبیق المنهاج  ،فقط اعدة لفظی�اوالمسرة لمدییتم تشجیعنا من قبل ا"
 ).تدائيثاني اب معلمة لغة عربیة. (لمنهج الكفایات في كل وقت، وتطلبان من رئیسة القسم متابعتنا"

 اإللكترونيبعض المعلمات إلى عدم جّدیة إدارة المدرسة بتطبیق المنهاج  ي حین أشارتْ فِ 
من مرة، إذ ال  أكثرن طلبهم ذلك غم مِ لكل التخصصات، على الرَّ  وتفعیله ایاتالخاص بمنهج الكف

داخل الغرف  اإللكترونيتقّدم اإلدارة أي تسهیالت أو خدمات من شأنها الدفع نحو تفعیل المنهاج 
عاني من نقص في مختبرات الحاسوب المؤهلة والمعّدة لهذا  الصفیة، إذ ال زالت بعض المدارس تُ 

 : إلى ذلك أشارت لمعلمات دى اإح ،الغرض

استخدام التكنولوجیا الحدیثة في التدریس، ى ا یشجعونا ویحفزونا علمً ئالمدیرة والمساعدة دا
ا أن نستخدم مختبر الحاسوب تعذر علینا إذا احتجنَ  یات، لكنالكفالمنهج  اإللكترونيوتفعیل المنهاج 

درسة ضعیفة، وال یوجد في ي المفِ  ترنتاإلنى شبكة األجهزة معظمها ال یعمل، حتَّ  ألنَّ  ،ذلك
 ).ثالث ابتدائي معلمة لغة عربیة( الصفوف سبورات ذكیة أو جهاز حاسوب وداتاشو.
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استخدام التكنولوجیا مع منهج الكفایات؟ وكیف تتغلب  تي تواجهك في أثناءا الصعوبات الَّ مَ  -10
 على هذه الصعوبات؟

ا أمام المعلمات في استخدامهن ألدوات قف عائقً تي تظهرت نتائج المقابالت أهم الصعوبات الأَ 
ظهرت النتائج وجود  وقد أَ ، التكنولوجیا الحدیثة في تدریسهن منهاج اللغة العربیة وفق منحى الكفایات

ن استجابات المعلمات، منها ما یختص بالمعلم، ومنها ما یختص مِ  شتركة في كثیرٍ صعوبات م
إجابات المعلمات  وفیما یلي بعض، الت اإلداریةوالتسهی ادیةبالمتعلم، ومنها یختص باألمور الم

 على ذلك: 

ا، وال تكفي، فكیف سأعطي حصة تحقق "أعداد الطلبة كبیرة واألجهزة الصالحة قلیلة جد� 
منهج الكفایات مع هذا اإلزعاج، كما أنني أجد صعوبة كبیرة في ضبط الطلبة وتنظیمهم  أهداف

رسي دون استخدام أدوات التكنولوجیا الحدیثة توفیًرا ن أعطي دضل أداخل مختبر الحاسوب، لذلك أف 
 ).ثالث ابتدائي معلمة لغة عربیة( للوقت والجهد الذي سأضیعه مع الطلبة"

فالطلبة  ، أن أكون معلمة حاسوب أیًضا یة لصف ثانیة ابتدائي، عليَّ وني معلمة لغة عرب"كَ 
المختبر غیر متعاونة في هذا   مسؤولةة، و عندي ضعاف في مهارات استخدام الحاسوب األساسی

عند حجز  المعلمات األخریاتالمجال باإلضافة إلى صعوبة تنقلي من الصف للمختبر والتنسیق مع 
 ).ثاني ابتدائي معلمة لغة عربیة( المختبر"

كما أظهرت نتائج المقابالت اقتراح المعلمات لبعض الحلول لصعوبات استخدام أدوات  
 یوضح ذلك بعض تعلیقات المعلمات، منها: ، ومادیثةالتكنولوجیا الح

"أفضل الحلول التي أراها هو زیادة عدد األجهزة لتناسب أعداد الطلبة، وأن تكون مسؤولة  
لصف لمعاونتي في ضبط الطلبة ومساعدتهم في استخدام األجهزة وعدم العبث المختبر معلمة ثانیة ل

 ).ثاني ابتدائي معلمة لغة عربیة( بها"

مكتبة خاصة تتضمن دروًسا محوسبة سواء من إعداد المعلمات  إدارة المدرسة وفر تُ لو  تمنى"أ
الحاسوب واإلنترنت أو من الجهات المختصة، وٕادخال الحاسوب كمنهاج للصف األول لتعلم مهارات 

 ).أول ابتدائي معلمة لغة عربیة( األساسیة"
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 ومناقشتها: الثاني السؤال نتائج

بین  هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة  :وهوني من الدراسة، الثَّ ال ا لإلجابة عن السؤ 
 من  والمعیقات التي تحدّ ، متوسطات درجة توظیف معلمات اللغة العربیة ألدوات التكنولوجیا الحدیثة

توظیفها في تعلیم منهاج الكفایات تعزى إلى متغیرات المؤهل العلمي، والخبرة التدریسیة، والصف 
التباین  فضال عن إجراء تحلیل  المعیاریة،المتوسطات الحسابیة واالنحرافات  تْ جَ رِ خْ استُ ؟ الذي تدرسه

المعلمة في تحدید درجة   أثر المؤهل العلمي والخبرة التدریسیة والصف الذي تدرسهلمعرفة األحادي 
یة،  تدریسة التوظیف معلمات اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة، ألدوات التكنولوجیا الحدیثة في العملی

لما  اوفق المؤهل، وذلكمعلمة في عینة الدراسة تحمل هذا  عدم وجودبسبب  الدكتوراه،مؤهل  وألغي
 ي:یل

 أوال: متغیر المؤهل العلمي: 

التباین  ُحّلَل و  المعیاري،المتوسط الحسابي واالنحراف  جَ رِ خْ لسؤال استُ لإلجابة عن هذا ا
معلمات اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة، وظیف جة تدر في أثر المؤهل العلمي لقیاس األحادي 

 ). 5(ألدوات التكنولوجیا الحدیثة في العملیة التدریسیة كما هو موضح في جدول 

 واالنحرافات المعیاریة لدرجة التوظیف وفًقا لمتغیر المؤهل العلمي المتوسطات الحسابیة )5(جدول 
 المجموع  ماجستیر  بكالوریوس  المؤهل العلمي 

 126 22 104 لعدد ا

المتوسطات واالنحرافات  
 المعیاریة

 متوسط
 حسابي

 انحراف 
 معیاري

 متوسط
 حسابي

 انحراف 
 معیاري

 متوسط
 حسابي

 انحراف 
 معیاري

2.70 0.89 2.79 0.86 2.72 0,92 

فروق حسابیة ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات  وجود ) 5یتضح من جدول (
 ، معلمات اللغة العربیة ألدوات التكنولوجیا الحدیثة في العملیة التدریسیة وظیفتالمعیاریة في درجة 

تحلیل   ُأْجِريَ بیة، ًقا لمتغیر المؤهل العلمي، والختبار داللة هذه الفروق بین المتوسطات الحسافْ وَ 
 ) یظهر نتائج التحلیل.6(وجدول  ،التباین األحادي
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 ي حسب متغیر المؤهل العلميحادلتباین األنتائج اختبار تحلیل ا )6(جدول 

 مجموع المربعات  مصدر التباین  المتغیر 
درجات  
 الحریة 

متوسط  
 المربعات 

 قیمة
 ف 

 مستوى
 الداللة  

 المؤهل
 العلمي

 0.33 2 0.65 بین المجموعات

 0.17 122 2.39 داخل المجموعات  0.19 1.90
  124 3.04 المجموع

 ) p < 0.05(لة إحصائیة عند مستوى الداللة ت دالفروق ذا د عدم وجو ) 6یتضح من جدول (
متغیر المؤهل العلمي لمعلمات اللغة على درجة توظیفهن ألدوات التكنولوجیا الحدیثة في إلى  تعزى

معلمات اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة، ألهمیة أدوات ذلك إلى إدراك الباحث ویعزو العملیة، 
وأهمیة التطویر في المجال   العلمیة،مؤهالتهن اختالف رغم  التدریس التكنولوجیا الحدیثة في 

لدورات إلى ا  إضافة في مرحلة البكالوریوس،  ذاته هنيالمعلمات یتلقین اإلعداد الم التعلیمي، كما أنَّ 
 جمیع المعلمات بمختلف مؤهالتهن العلمیة.تقدم للتي تعقدها وزارة التربیة ا

 ثانیا: الخبرة التدریسیة:

أثر الخبرة لمعرفة المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري،  جَ رِ خْ السؤال استُ هذا لإلجابة عن 
تكنولوجیا الحدیثة في درجة توظیف معلمات اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة، ألدوات الفي التدریسیة 

 ). 7(العملیة التدریسیة كما هو موضح في جدول 

ریة لدرجة التوظیف وفًقا لمتغیر الخبرة معیاوسطات الحسابیة واالنحرافات الالمت )7(جدول 
 التدریسیة

 المجموع سنوات 10أكثر من  سنوات 10إلى  5من  سنوات ٥أقل من  الخبرة التدریسیة

 126 28 55 43 العدد

متوسطات ال
واالنحرافات 

 المعیاریة

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 معیاري

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 یاريمع

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 يمعیار 

 وسطمت
 حسابي

 انحراف
 معیاري

2.74 0.90 2.66 0.89 2.78 0.83 2.72 0.96 
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ات  فروًقا حسابیة ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة، واالنحرافثمة ) أن 7یتضح من جدول (
لعملیة التدریسیة وفًقا المعیاریة لدرجة توظیف معلمات اللغة العربیة ألدوات التكنولوجیا الحدیثة في ا

تحلیل التباین أجري برة التدریسیة، والختبار داللة هذه الفروق بین المتوسطات الحسابیة، الخ لمتغیر
 ) یبین نتائج التحلیل. 8(وجدول ، األحادي

 حلیل التباین األحادي حسب متغیر الخبرة التدریسیةنتائج اختبار ت )8(جدول 

 المتغیر
مصدر 

 نالتبای
مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط  
 تربعاالم

 قیمة

 ف

مستوى 
 الداللة

الخبرة 
 التدریسیة

بین 
 المجموعات

0,27 3 0,09 

داخل   0.52 0.68
 المجموعات

2,77 122 0,20 

  125 3,04 المجموع

)،  p < 0.05(فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى الداللة عدم وجود ) 8(یتضح من جدول 
ا الحدیثة عربیة على درجة توظیفهن ألدوات التكنولوجیَ ة الالخبرة التدریسیة لمعلمات اللغ سب متغیرحَ 

ذلك إلى حداثة تطبیق منهج   یعودد وقَ ، تغیر الخبرة التدریسیةمُ إلى في العملیة التدریسیة تعزى 
 في التدریس، فضًال  یات بدولة الكویت، وما یرتبط به من توظیف ألدوات التكنولوجیا الحدیثةالكفا
ف عدد  اختالرغم ربیة للمرحلة االبتدائیة، یتلقین برامج التنمیة المهنیة ذاتها الع علمات اللغةمُ  نَّ عن أ

كما حصل علیها مهامه الجدیدة، ألداء سنوات الخبرة، فالمعلم الجدید یحصل على دورات تؤهله 
لیم التطویر في مجال التعّلم والتع برة، فإنَّ سنوات الخ المعلم األقدم منه خبرة، وبغض النظر عن عددِ 

، ُیضاُف إلى ذلك أنَّ وسائَل التكنولوجیا یتطلب تحسیًنا في أدوار المعلم لمواكبة هذا التقدم الهائل
األصالة، وِمن َثمَّ فإنَّ سنوات الخبرة، إْن لم متجددة ومتطورة بشكل متسارع، وتسم بالحداثة أكثر من 

) 2018وصلت له دراستا حمزة (ما تواكبة؛ تفقد أثرها، وتتفق هذه النتیجة مع تقترن بالتحدیث والم
)، اللتان أشارت نتائجهما إلى عدم وجود فروق دالة إحصائی�ا عائدة إلى متغیر 2012والتمیمي (

 الخبرة التدریسیة. 
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 الصف الذي یتم تدریسه:  ثالثا: متغیر

أثر الصف  لقیاس لحسابي واالنحراف المعیاري، خرج المتوسط الإلجابة عن هذا السؤال استُ 
درجة توظیف معلمات اللغة العربیة للمرحلة االبتدائیة، ألدوات التكنولوجیا في یتم تدریسه  ذي الَّ 

 ). 9(كما هو موضح في جدول ، الحدیثة في العملیة التدریسیة

الذي  لتوظیف وفًقا لمتغیر الصفالمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة لدرجة ا )9(جدول 
 تدریسه

الصف الذي  
 یسهیتم تدر 

 الصف األول 
الصف  
 الثاني

 المجموع الصف الثالث 

 126 42 38 46 العدد 

المتوسطات 
واالنحرافات 

 المعیاریة

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 معیاري

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 يمعیار 

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 معیاري

 متوسط
 حسابي

 انحراف
 يمعیار 

2.73 0.97 2.64 0.90 2.76 0.84 2.72 0.91 

فروًقا حسابیة ظاهریة بین المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات  ثمة  ) أنَّ 9(دول یتضح من ج
وفًقا  ،ملیة التدریسیةالمعیاریة لدرجة توظیف معلمات اللغة العربیة ألدوات التكنولوجیا الحدیثة في الع

جري أات، والختبار داللة هذه الفروق بین المتوسطات الحسابیة، لمتغیر الصف الذي تدرسه المعلم
 ) یبین نتائج التحلیل. 10وجدول رقم ( ،حلیل التباین األحاديتَ 

 نتائج اختبار تحلیل التباین األحادي حسب متغیر الصف الذي تدرسه المعلمة  )10(جدول 

 مصدر التباین  المتغیر 
مجموع 
 المربعات 

درجات  
 الحریة 

  متوسط
 المربعات 

 قیمة
 ف 

مستوى 
 الداللة 

الصف  
الذي یتم 
 تدریسه

بین 
 اتجموعالم

0.30 3 0.10 

داخل   0.49 0,75
 المجموعات

2.74 122 0.20 

  125 3.04 المجموع
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توى ـــــــــــــــــــائیة عند مسة إحصـــــــــــــــــــفروق ذات دالل عدم وجود) 10یتضح من جدول (
مات اللغة العربیة للمرحلة  لمعلحسب متغیر الصف الذي یتم تدریسه  )p < 0.05(ة ــــــــــــــــــــــالدالل

  ، ذي یتم تدریسهتغیر الصف الَّ مُ إلى عزى االبتدائیة على درجة توظیفهن ألدوات التكنولوجیا الحدیثة تُ 
 عن نمط ) سنوات، فضًال 8-6التقارب في أعمار طلبة هذه المرحلة (وُربما كان السبب في ذلك 

مادة اللغة العربیة، وفق منهج   األولى فيثة بناء المنهاج وٕاعداد الكتب المدرسیة للصفوف الثال
متقارب، من حیث طبیعة النصوص وحجمها والمهارات (الكفایات) التي یركز علیها لهذه الالكفایات 

 ا لهذا المتغیر.فروًقا دالة إحصائی� الصفوف، ما لم یظهر 
 

 التوصیات:

 في ضوء نتائج هذه الدراسة یوصي الباحث بما یلي:  

اللغة العربیة، على  تخصص ات تدریبیة جدیدة للمعّلمین والمعلمات في دور  طویر وٕاعداد ت •
بما  ،أدوات التكنولوجیا الحدیثة وتنویعها وتحسین كفاءتها ونوعیتها كیفیة اإلفادة من توظیف

 یخدم االستخدام األمثل لها في العملیة التعلیمیة وفق منهج الكفایات.

ات الالزمة الستخدام أدوات التكنولوجیا الحدیثة في  مكانبتوفیر اإل ضرورة قیام وزارة التربیة •
التدریس كتوفیر أجهزة وبرمجیات كافیة، وتوفیر الصیانة المستمرة لألجهزة، وتحسین سرعة  

 شبكة اإلنترنت.

 

 المقترحات:

إعادة النظر في في تصمیم مقررات اللغة العربیة بحیث توجه العنایة إلى استثمار وسائل   •
 ریس مهارات اللغة العربیة.ي تدتكنولوجیا فال

 القیام بدراسات علمیة حول الموضوعات التالیة:  •

 ماع).أثر استخدام الحاسوب في تنمیة مهارات اللغة (الكتابة، التحدث، القراءة، االست -

 أثر استخدام وسائل التكنولوجیا على التحصیل الدراسي لطالب التعلیم العام.  -
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Impact of Resistance Training on Untrained Adolescence and children 
Upper body Strength: A Meta-Analysis 

 

Mariam A. Abu Alim* 

 
Abstract 

The purpose of this meta-analysis is to indicate the effect of resistance 
training protocols regarding duration and frequency on specific upper body 
strength, on children and adolescents. Studies investigating the effects of 
resistance training programs and used the bench press test as an assessment 
of upper body strength were analyzed. Twenty-three effect sizes were 
calculated in sub-groups by gender, age group (adolescents 11 to 15, 
childhood 8 to 10 years old), and training protocol (duration, frequency).  A 
total of 691 participants were included in the analysis. This meta-analysis 
showed that females’ upper body strength is significantly affected more than 
males by the resistance training program. Also, the results demonstrate that 
two training sessions per week are the most efficient method of strength 
gaining in the tested population. Indicative of the importance of resistance 
training earlier in the lifespan to assess motor development and enhance 
injury prevention especially in females. 

Keywords: Adolescents, Childhood, Bench press test, Upper body, 
Resistance training 
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مدربین الغیر  طفالاألللمراهقین و   ةیالمرحلة العمر  ىدة للتأثیر تدریبات المقاوم التحلیل التلوي
 العلویة "التحلیل التلوي" لألطرافعلى القوة العضلة 

 مریم أحمد أبو علیم 

 ملخص

التكرار على لى تحدید تأثیر تدریبات المقاومة من حیث المده و إهدفت هذه الدراسة التحلیلیة 
الجنسین. تضمنت هذه  ن من كالالمراهقیو طفال األ ىلد لعضلیة للجزء العلوي من الجسمتنمیة القوة ا

اختبار الضغط للصدر   استخدمتتدریبات المقاومة و  اجریت على تحلیل نتائج الدراسات التي الدراسة
وعات ن معامل تأثیر وتقسیمه الى مجمیعشر تم استخراج ثالث و  لألطراف العلیا، لتقیم القوة العضلیة

سنة أطفال)  10-8مراهقین و سنة 15-11ة (مریالعحلة مر للو  اناث) للجنس (ذكور و  -فرعیة 
 691لى طبیعة التدریبات المقاومة من حیث (المدة و التكرار). تضمنت عینة الدراسة إضافة إ

ألطراف  القوة العضلیة ل في أظهرت نتائج هذه الدراسة التحلیلیة أن التدریبات المقاومة أثرت  .شخص
نتائج أن وحدتنین تدریبیتین في هرت الكما أظر. ذكو من ال رأكثالعلیا من الجسم لدى االناث 

على تنمیة القوة العضلیة لألطراف العلیا من الجسم.   االسبوع من تدریبات المقاومة كانت أكثر تأثیراً 
الوقایة من  الحركي و  لدعم التطوربراز أهمیة تدریبات المقاومة لحیاة افضل و إلى إوخلصت الدراسة 

 .اإلناثلدى  خصباألاإلصابات و 

المراهقین، أطفال، اختبار الضغط على البنش، لألطراف العلیا للجسم، تمارین   :الدالةات كلمال 
 المقاومة
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Introduction   
Physical activity levels in the youth population are integral in 

supporting normal growth, motor-development, and reduces the risk of 
chronic diseases .e.g., diabetes and high blood pressure and prevent injuries. 
The World Health Organization recommended that the school-aged youth 
should participate daily in 60 minutes or more of moderate to vigorous 
physical activity, including aerobic activities such as running and bicycling, 
muscle strengthening and bone strengthening. 

As exercise programs are scheduled, they should be designed with 
specific aims and protocol, regarding the condition of participants’ growth 
phases. Children between the ages of six to 12 years old are exposed to 
various sports for a short amount of time utilizing different skills, 
mechanics, and rules. Between the ages of 13 to 15 years old the youth 
specializes in a chosen sport and within one year usually they begin to play 
the game. (Micheli et al., 2012) addresses that an estimated 15% to 50% of 
all injuries sustained by youth while playing sports could be prevented if 
more emphasis were placed on developing fundamental fitness abilities 
prior to sports participation. 

Resistance Training (RT) (also called strength training) is a specialized 
method of physical conditioning that involves the progressive use of a wide 
range of resistive loads and a variety of training modalities designed to 
enhance or maintain muscular fitness (Faigenbaum et al., 2009). The 
National Strength and Conditioning Association (NSCA, USA Colorado), 
summarized the benefits of youth prescribed and supervised resistance 
training programs as: enhancing muscular strength and local muscular 
endurance, regular participation in a youth resistance training program has 
the potential to positively influence aerobic fitness, body composition, blood 
lipids, bone mineral density, and motor performance skills (e.g., jumping 
and sprinting). Studies have supported the impact of resistance training 
programs in improving muscular endurance and strength in youth, although 
the methods of testing and strength have varied (Payne et al., 1997) 
Faigenbaum et al., 2005) and (Attarzadeh, 2012). Among upper body, 
multi-joint training exercises, the bench press is one of the most commonly 
used exercises (Wong et al., 2013). Bench press has been a fundamental 
exercise, for both testing and training the upper body strength. For example, 
(Christou et al., 2006) used bench press as an evaluation for his suggested 
resistance training program on the physical capabilities of adolescent soccer 
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players. Aside from the athlete population, numerous studies in the non-
athletic population have also used bench press as strength measurement and 
training exercise. For example, (Abbasian et al., 2011) used to bench press 
increasing loads test to measure upper body strength of healthy, youth 
participants, whereas (Lillegard et al.,1997) used to bench press as a 
significant upper body training exercise for prepubescent and early 
prepubescent males and females (Nichols et al., 2001).  

Upper extremity injuries are common in children and adolescents. 
Injury patterns are unique to the growing musculoskeletal system and 
specific to the demands of the involved sport and daily activates (Ingle et 
al., 2006) and (Kocher et al., 2002). For example, Bicycling is a favorite 
recreational and sporting activity among children and adolescents. 60% of 
all bicycle injuries occurred in children and adolescents between the ages of 
five and 14 years, and 85% of injuries involve the upper extremity 
(Faigenbaum et al., 1996) and( Kocher. 2000). 

  Resistance training is a well-established training technique for 
increasing the musculoskeletal strength of the upper extremity. Furthermore, 
debates have addressed some concurrence related to safety and effectiveness 
of resistance training protocols for children and youths in regards to the 
potential harm of the growth plates, overuse single joint injuries in addition 
to their impact on the immature cardiovascular system (Faigenbaum et al., 
2002). Optimal physical conditioning requires consideration of four factors: 
initial level of fitness, exercise intensity, exercise frequency, and exercise 
duration (Ingle et al., 2006).  

Following the concern of the effectiveness of RT protocols in terms of 
intensity, frequency, and duration, through the maturation process in youth. 
A meta-analysis was conducted to compare the result of previous literature 
that examined the effect of different RT protocols, such as strength 
outcomes from training one day per week or more, in strengthening the 
upper body in children and adolescents. The intensity of the RT has been 
well investigated by researchers and surmised by meta-analysis studies 
(Peny et al., 1997), (Rehea et al., 2003) and ( Faigenbaum et al., 2009). The 
focus of this study was placed on the effectiveness of RT programs’ 
durations and frequency. It was hypothesized that TR program in terms of 
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frequency, duration of the exercise and the program have no significant 
differences among two age groups (childhood, adolescents) and gender in 
upper body strength gains. In order to be included in a meta-analysis for a 
given field, each study needs to have a common metric. For this meta-
analysis, the studies have the bench press test results as a measure of upper 
body strength gained as an outcome of resistance training protocols.  

Each of the included studies contributes to an effect size to the meta-
analysis. An effect size is a standard, statistical measure to represent the 
degree or amount of ‘outcomes’ or ‘effects,' and is quantified as the mean 
difference divided by the standard deviation. An effect size of 0.00 to .32 is 
considered “small” effect size of 0.33 to .55 is considered ‘ medium,’ and 
effect size of .56 to 1.2 is considered ‘large’; the larger the effect size is, the 
better.    

  

Methods: 
Definitions: 

In this article, term “Resistance training” is defined an exercise that 
requires the musculature to contract against an opposing force generated by 
some resistance (e.g., body weight(barbell's dumbbells, elastic tubing). If 
free weight or specific machines were applied to generate resistance, the 
term “weight training” is used synonymously.  

 By contrast, the term “strength training” is used in a broader sense 
(i.e., to describe any conditioning that is used to increase physical strength). 
The term adolescents refer to the age group from 11 to 15. The term 
“childhood” is an acronym for the phrase of middle childhood that starts 
around eight years of age and ends at 10. Muscular strength was considered 
to be a force or tension that a muscle or group of muscles can exert against 
resistance on one maximal effort or very few repetitions. 

Bench press test: the most widely accepted technique for strength gain 
evaluation is probably the one repetition maximum (1-RM) in which the 
most weight that can be lifted once through a full range of motion is 
determined (YMCA of the USA 2000) (Lawrence & Coldin, 2000). Upper 
body refers to the shoulder chest area, more specifically, muscle groups of 
the pectoralis major, anterior deltoid, and triceps brachii. 
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Literature search:  
Systematic computerized search of the following database 2014: from 

Medline (1994), PudMed (1990) Web of science (1990), Google Scholar, 
and Sport Discuses 1990. The searches provided 180 studies that spanned 
the period of 1993-2013. This time period was chosen due the wieldy used 
of the bench press as an upper body assessment in the chosen population in 
this research.  

 Meta-analysis Procedure and data collection: 
The following key words were used for the search: Resistance training, 

strength training, youth, children, adolescents, bench press, chest press, and 
upper body.  

Inclusion criteria:  

• The study design had included a resistance training intervention. 

• The study had used bench press/ chest press as testing method for 
measuring the effect of resistance training program for upper body.  

• The effect of resistance training on the upper body muscular strength 
must have been examined and reported in means and stander divisions 
SDs for the training and the control groups for pretests and posttests. 

• The age of participants had to be 18 years or younger. 

• The participants had to be healthy non obese and enrolled in any 
sport/specific team training.  

• Published or translated into English, full text available.  

Studies that met the criteria were 11 and they were coded by the 
primary investigator in Microsoft Excel and be transferred to the CMA 
software.  

All meta-analysis were performed using Comprehensive Meta-Analysis 
(CMA) software program (Version 2; Borenstein, Hedges, Higgins, & 
Rothstein, 2005). Effect size estimates of continuous measures: The first 
step involved calculating for each study the effect sizes for the difference 
between control group and resistance trained group. For continuous 



Mu'tah Lil-Buhuth wad-Dirasat, Humanities and Social Sciences Series, Vol. 35  No.1 , 2020. 
 
 

 55 

measures, Hedges’ g effect size and its 95% confidence interval was 
calculated. This effect size is a variation on Cohen’s d that corrects for 
biases due to small sample sizes. Each effect size was then weighted by the 
inverse of its variance. A random effect model used to allow for 
generalizability beyond the sample of studies included and to decrease the 
likelihood of a type I error, which may exaggerate the accuracy of meta-
analytic results. Statistical heterogeneity among the study was assessed 
using Cochran Q test, with a p >0.05 and an inconsistency I2 statistic in 
which the value >50% considered indicative of high heterogeneity. The 
independent variables were the age group of participants, study duration, 
session per week, and exercise duration. Statistical Significance was set to p 
≤ 0.05 for all analysis.    
 

Publication bias:  
It has been argued that meta-analyses may overestimate the overall 

effect size because studies with non-significant findings are often not 
published. A conservative method often employed to address this issue 
involves calculating the fail-safe N which reflects the number of un-
retrieved studies required to reduce the overall effect size to a non-
significant level (Cooper et al., 2009). For the present study, we computed 
the fail-safe N for the major analyses. All effect size calculations and 
publication bias analyses were completed using the program Comprehensive 
Meta-Analysis, version 2. 

 

Results:  

 Twenty-three effect sizes were included from 11 studies as some 
studies examined the effect of resistance training program protocols in 
different sub-groups. A total of 691 participants (trained: 387 and 256 
control) were included in the analysis. A distinct gender imbalance was 
found: there was a total of (trained group: 138 control group: 115) of males 
and (trained group: 79 control group: 58) of females. Some studies did not 
report any specific gender, and there was no way to clarify the differences; it 
was combined with the overall effect of the TR program. Effect sizes and 
analysis are presented in table (1) and table (2). 
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Table (1) Subgroup Analysis for the Effect of Resistance Training on 
Gender Using Random- Effect Model 

Gender 
 SESSION PER WEEK EXERSIS 

DURATION 
PROGRAM 
DURATION 

1 2 3 1 2 1 2 

Males 

H’g - -.391 1.451 1.996 .247 -.2 2.101 

P - .667 .025 .023 .691 .695 0.000 

Z - -.430 2.244 2.279 .397 -.393 3.725 

#of effect sizes - 3 6 3 6 5 4 

Female
s 

H’g - 2.286 1.365 1.243 1.997 2.915 1.243 

P - .004 .008 .025 .016 0.00 .025 

Z - 2.909 1.646 2.241 2.4 3.16 2.241 

#of effect sizes - 3 3 2 4 2 4 

H’g :Effect size estimates (Hedges’g)  

Table (2) Subgroup Analysis of the Effect of Resistance Training on 
Age Group Using Random-Effect Model 

Gender  
session per week exersis 

duration 
program 
duration 

1 2 3 1 2 1 2 

Males 

H’g .979 1.412 3.22 1.496 - 1.270 3.22 

P .394 .005 .019 0.00 - .002 0.00 

Z .852 2.863 2.355 3.634 - 3.113 3.925 
#of effect sizes 1 6 1 8 - 7 1 F 

Females 

H’g - 1.29 1.244 1.682 .903 1.016 1.54 

P - .037 .032 0.005 .105 0.064 .008 

Z - 2.082 2.148 2.805 1.62 1.855 2.654 

#of effect sizes - 7 8 7 8 8 7 

H’g :Effect size estimates (Hedges’g)  
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Overall the results on the figure (1) showed a significant effect of the 
RT programs in increasing the upper body strength measured by 
bench/chest press test (Hedges’s g = 1.391, z= 4.668. p ˂ 0.01).  For both 
age groups the results showed a significant effect of the RT (Hedges’s g= 
1.260, z= 3.369 p ˂ 0.05) for adolescents and (Hedges’s g= 1.67, z= 3.160 p 
˂ 0.05) for childhood. For females results showed a significant effect of RT 
program as the (Hedges’s g= 1.856, z=3.315 p ˂ 0.01) and for males the 
results were non-significant as the (Hedges’s g= .831 z= 1.486 p > 0.05). 
The RT session durations were coded as 1 for ˂ 45 minutes and 2 for > 45 
minutes, the results showed the longer exercise durations > 45 minutes were 
non-significant as (Hedges’s g = .898z = 1.789 p > 0.05) and shorter 
sessions ˂ 45 minutes were more effective as (Hedges’s g=  1.669 z= 4.44 p 
˂ 0.01). For session per week of the RT programs the results showed a non-
significant effect of one training session per week as (Hedges’s g= .970 z = 
.657 p > 0.05) and higher significant effect of 2 session training per week 
(Hedges’s g= 1.418 z= 3.14 p ˂ 0.01) and significant effect for 3 session per 
week (Hedges’s g= 1.429 z= 2.87 p ˂ 0.01). For the RT program duration it 
was coded by 1 for ≤ eight weeks and 2 for > 8 weeks results showed a 
significant effect of overall duration on RT with longer programs to be more 
effective.  

Moreover, the comparison between resistance training parameters ( 
protocols) and age groups: showed that in the childhood age group, 2 and 
three resistance training sessions per week were statistically significant in 
increasing the upper body strength as the significant effect sizes were 
(Hedges’ g = 1.412 , 95% CI, z = 2.863, P = . 05)  for the two sessions per 
week and (Hedges’ g = 3.22, 95% CI, z = 2.355, P < . 05) for the three 
sessions per week, as for the one sessions per week there was just one study 
for this age group, and the results were non-significant. The observed result 
indicated that both training programs duration measured by weeks had a 
significant impact on the upper body strength. Programs that last less than 8 
weeks (Hedges’ g = 1.27, 95% CI, z = 3.113, P < .05) and for programs that 
duration exceeded the 8 weeks the results were (Hedges’ g = 3.22, 95% CI, 
z = 3.905, P < .01). Moreover, the examined studies indicated that childhood 
age group was significantly affected by the 45 minutes exercise duration 
(Hedges’ g = 1.498, 95% CI, z = 3.634, P < .01), there was no effect sizes 
examined for the impact of the second exercise duration time > 45 minutes. 
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Adolescent age group upper body strength has been significantly 
affected by the number of RT sessions per week. As for two sessions per 
week the results were (Hedges’ g = 1.29, 95% CI, z = 2.082, P <.05) and for 
the three session per week the results were (Hedges’ g = 1.244, 95% CI, z = 
2.148, P <.05), non-effect sizes were indicated from the examiner studies for 
one session of RT per week. For the exercise duration, significant effects 
were observed for the 45 min duration (Hedges’ g = 1.683, 95% CI, z = 
2.805, P =.05), non-significant result for the > 45 minutes exercise duration 
(Hedges’ g = .903, 95% CI, z = 1.62, P >.05). Furthermore, the results were 
non-significant for the RT programs that lasted for 8 weeks (Hedges’ g = 
1.016, 95% CI, z = 1.855, P >.05) while RT for a longer period of time > 8 
weeks were statistically significant in increasing upper body strength 
(Hedges’ g = 1.54, 95% CI, z = 2.654, P <.05).When comparing the effect 
of RT protocols among gender, the results showed that males didn’t gain 
any upper body strength form the 2 sessions per week (Hedges’ g = -.391, 
95% CI, z = -.430, P >.05) in the other hand the results were significant for 
the 3 sessions per week (Hedges’ g = 1.451, 95% CI, z = 2.244, P >.05). 
Although, shorter exercise durations were significant. In addition to the 
significant RT parameter that affected upper body was longer program 
duration > 8 weeks as (Hedges’ g = 2.101, 95% CI, z = 3.725, P ˂. 05). As 
for females’ upper body strength, all the studied exercise parameters were 
significant, sessions per week and program durations and exercise duration. 
Table (1) and table (2) summarize the obtained results.  
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Discussion:  
This study aimed to address the effectiveness of resistance training 

programs in improving upper body strengthen and the differences between 
gender and two age groups (childhood and adolescents).In addition to 
clarifying the impact of resistance training program protocols in terms of 
frequency and duration on specific upper body strength of the assessed by 
an objective strength test “bench press.” The results demonstrate that 
resistance training programs significantly increase upper body strength in 
children and youths. This finding generally supports the recommendations 
of the National Strength and Conditioning Association 2009 and American 
College of Sports Medicine recommendations for strength training 2005 and 
previous meta-analysis and review studies (Payne et al., 1997, and Rhae et 
al., 2002; Faigenbaum et al., 2002; Faigenbaum et al., 2009). Furthermore, 
this meta-analysis showed that females’ upper body strength is significantly 
affected more than males by the resistance training, as similar results were 
founded by (Payne et al., 1997) and (Meinhardt et al., 2013). According to 
the trigger hypothesis by Katch’s (1983), boys take longer to reach the 
trigger point than girls, which affect the muscle mass development, due to 
an earlier trigger point (closer to sexual maturation), girls may have 
demonstrated more significant effects. Also, these results can be explained 
by the natural differences in gender activities as males tend to be more 
active than females, any change in females daily activity can significantly 
affect their physical condition and strength. The short duration of RT 
sessions for untrained children and youths were more effective than longer 
durations > 45 minute, as they tended to fatigue due to lack of endurance. 
Additionally (Winett, 2004) in his review of resistance training concluded 
that simple, time efficient, single set, lower volume protocols appear to be 
just as effective as multiple-set, higher volume protocols for increasing 
muscular strength regardless of the goal or training status. The results 
demonstrate that two training sessions per week are the most efficient 
method of strength gaining in the tested population followed by 3 sessions 
per week, but the results were non-significant for the 1 session per week, 
these results aligned with the results of (Rhea et al., 2003) meta-analysis 
paper for a similar population (untrained). The tendency for children to 
improve strength founded to be rapidly during the early phase of training is 
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consistent with the results from other studies (Lillegard et al., 1997), 
(Lubance et al., 2009) (Abbasian et al., 2011) and (Meinhardt et al., 2013) it 
is possible that gains in the upper-body strength did not follow a similar 
pattern. It could be that the differences in muscle mass development in the 
examined age groups had a direct effect on the upper body muscle group 
strength gaining. (Faigenbaum et al., 1999).  

The findings from this study are limited by the following. First, the 
limited number of studies included due to the criteria. Secondly, RT studies 
often examine the impact of the suggested training program, and the 
included parameters (study duration, RT duration, and session per week) as 
secondary outcomes and so relevant statistics were not available in the 
initial publication. Gender imbalance was prevalent as boys were more 
numerous than girls and some studies did not report any gender which could 
skew the results. Additionally, the impact of some parameters cannot be 
generalized due to the absence of related results from the initial studies and 
small effect sizes. 
 

Conclusion: 
The purpose of this meta-analysis was to indicate the effect of RT 

programs on specific upper body strength, tested by bench press for 
untrained youth participants, furthermore, to indicate the most efficient RT 
protocols in terms of training program duration, RT session duration and 
sessions per week. This study results aligned with previous meta-analyses 
that examined the overall strength gaining from the RT programs without 
considering the effect of mass muscle development through the age groups, 
as girls’ bodies tend to slow upper body muscle mass development around 
13 years old, due to early maturation and sexual hormones. This results may 
be indicative of the importance of targeting these muscle groups earlier in 
their life to assess their motor development and enhance injury prevention.  
Furthermore, the results of the RT tested protocols, met the training 
recommendations of the age group, 30 to 40-minute exercise duration for 
three times a week, with follow-up training.  
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 Pre-service Teachers' reflection on  Teaching English for Young 
Learners Course and their Perspectives towards Meeting the 21st  

Century Skills at Hebron University 
 

 Mohammed Abdel Hakim Farrah * 

 
Abstract 

One of the important issues in learning is quality standards. Recently, many 
studies discussed the importance of meeting the 21st century skills to ensure 
the quality of the teaching and learning process. A few studies have used 
21st century skills to evaluate their courses. This study looks at the extent to 
which a Teaching English for Young Learners course offered by the English 
Department at Hebron University, Palestine, met the 21st century skills. 
Studies on language courses using the 21st century skills are hardly known, 
as evidenced in the literature review. This study marks the first time such 
skills have been used to evaluate a language course. A quantitative research 
methodology was employed. Data was obtained through a questionnaire. It 
was completed by 38 students who attended the Teaching English for 
Young Learners course. 21st century skills were: (a) critical thinking skills; 
(b) creativity and innovation skills; (c) communication skills; (d) 
collaboration skills; (e) self-direction skills; (f) global connection; (g) local 
connections, and (h) the use of information communication technology 
(ICT). According to the participants, the course met the 21st century skills in 
varying degrees; the use of information communication technology (ICT) 
(M=4.62); collaboration skills (M=4.42); communication skills (M=4.38); 
Critical thinking skills (M=4.22); self-direction skills (M=4.08); Creativity 
and innovation skills (M=3.98); global connection (M=3.96; and local 
connections (M=3.85) respectively. The results obtained from the open-
ended part of the questionnaire showed that the students felt that the aspects 
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related to 21st century skills were achieved as the course presented for them 
a unique opportunity for practical application such as group presentations, 
collaborative activities and microteaching. Additionally, the participants 
found the course to be an amazing course that contributed to their 
professional growth. Finally, the participants described the course and its 
activities as enjoyable practical, useful, delightful interesting creative, 
meaningful, entertaining, valuable, practical, helpful, joyful, inspiring and 
informative. This research demonstrated the usefulness of the 21st century 
skills in measuring the quality of a Teaching English for Young Learners 
course.  

Keywords: 21st century skills communication; collaboration; self-direction; 
(f) global connection; (g) local connections, and (h) the use of 
(ICT) 
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 دراسة تقییمیة لمهارات القرن الحادي والعشرین من خالل مساق اللغة اإلنجلیزیة لألطفال

 لحكیم فراحمحمد عبدا

 ملخص

وفي اآلونة األخیرة ایا ذات األهمیة فیما یتعلق في مجال التعلیم. لجودة من القضتعد مستویات ا
تناولت العدید من الدراسات أهمیة توفر مهارات القرن الحادي والعشرین وذلك لضمان جودة التعلم 

قرن العشرین في مساق تدریس والغرض من هذه الدراسة هو النظر في مدى توفر مهارات الوالتعلیم. 
ن قبل قسم اللغة االنجلیزیة في جامعة الخلیل. ومن خالل  غة اإلنجلیزیة لألطفال المعد مالل

د تم استعراض الدراسات السابقة في مجال البحث تبین أن هناك عددًا ضئیًال جدًا، ال یكاد یذكر. ولق
عداد  على البیانات الكمیة من خالل إفي الدراسة. وقد تم الحصول  الكمياستخدام  منهج البحث 

مهارات شتمل االستبیان على اطالبا وطالبة. و  38ساق البالغ عدهم  استبیان وزع على طلبة الم
التالیة: ا) مهارات التفكیر الناقد ب) مهارات االبداع واالبتكار ج) مهارات  القرن الحادي والعشرین

 لعالمي ز) مهاراتیه الذاتي و) مهارات التواصل ااالتصال د) مهارات التعاون هـ) مهارات التوج
. وبناء على نتائج استخدام تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات التواصل المحلي ح) مهارات

استخدام تكنولوجیا : بدرجات متفاوتة مهارات القرن الحادي والعشرینفإن المساق طبق  ،االستبیان
 = Mاالتصال ( ) ؛ مهاراتM = 4.42ت التعاون () ؛ مهارا4.62االتصاالت المعلوماتیة (م = 

) ؛ مهارات M = 4.08) ؛ مهارات التوجیه الذاتي (M = 4.22) ؛ مهارات التفكیر الناقد (4.38
) M = 3.85؛ واتصاالت محلیة ( M = 3.96) ؛ اتصال عالمي (M = 3.98اإلبداع واالبتكار (

ة من االستبیان  علیها من خالل االسئلة المفتوحوقد أظهرت النتائج التي تم الحصول .  على التوالي 
ا بأن الجوانب المتعلقة بمهارات القرن الحادي والعشرین قد تحققت كما تمكنوا من  أن الطالب شعرو 

االستفادة من فرصة التطبیق العملي مثل العروض التقدیمیة للمجموعات واألنشطة التعاونیة،  
 ساق ساهم في نموهم المهني.باإلضافة إلى ذلك، وجد المشاركون أن الم

، التفكیر الناقد، االبداع واالبتكار، مهارات االتصال،  مهارات القرن الحادي والعشرین :الدالةت لماالك
 .تكنولوجیا االتصاالت والمعلوماتالتعاون، التوجیه الذاتي، التواصل، 

 



 
 

Pre-service Teachers' reflection on  Teaching English for Young Learners Course and their 
Perspectives towards Meeting the 21 Century Skills at Hebron University  

Mohammed Abdel Hakim Farrah 

 
 

16 

 Introduction 
There is a need to teach and assess 21st century skills.  Many initiatives 

have been taken to promote 21st century skills in secondary and tertiary 
institutions. Great numbers of institutions are moving toward 21st century 
skills and this makes evaluation necessary. Evaluation helps decision 
makers to make informed decisions. Moreover, it helps them make sense 
and create the value of learning. The main objective of evaluating 
programmes is to offer decision makers with adequate information that help 
them make informed decisions concerning the effectiveness of the offered 
courses. Accordingly, actions should be taken to ensure improvement in 
teaching and learning. This can be achieved by excellent preparation and 
evaluation processes that would create constructive change. In order to 
create this change and to cope with the 21st century skills, there is a need for 
learning tasks that are engaging, motivating, enjoyable and meaningful. 
Cator (2010) suggested that the 21st competences involve "collaboration, 
digital literacy, critical thinking and problem-solving.”  This means that 
learners should be exposed to curricula that foster literacy and 21st century 
skills that give them confidence to succeed in foreign language classrooms 
and to learn language meaningfully. It is evident that there is a need to fully 
integrate the 21st century skills into the EFL classrooms to produce learners 
who are suitably equipped with the 21st skills. This necessitates curricula 
changes with new learning outcomes that focus on digital literacy, critical 
thinking, innovation and creativity, inquiry skills, social interaction, and 
local and global engagement. Learners should be exposed to meaningful and 
applicable learning where reflection and application lead to deep learning. 
Learning should be connected to learners' real life needs where activities, 
concepts, and skills practiced in the classroom are put into practice in the 
work fields. Research suggests that workplace sets a priority on skills such 
as digital literacy, critical thinking, problem solving, communication, and 
collaboration (Gaston, et al., 2010). Thus, developed curricula should be 
engaging, relevant, and involve different genres in order to genuinely meet 
the needs of 21st  century learners. To develop the conceptualization of skills 
for the measurement instrument, Ravitz, Hixson, English and Mergendoller 
(2012) conducted extensive review of sources like the international 
Innovative Teaching and Learning study (Shear, Novais, Means, Gallagher, 
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& Langworthy, 2010). They also drew upon the Deeper Learning 
framework from The William and Flora Hewlett Foundation (2010), and 
Partnership for 21st Century Skills (p21.org).  Accordingly, Ravitz et al 
(2012) used the following framework of definitions in their study.  

 

Figure 1:  Definitions of 21st Century Skills 

• CRITICAL THINKING SKILLS refer to students being able to 
analyze complex problems, investigate questions for which there are 
no clear-cut answers, evaluate different points of view or sources of 
information, and draw appropriate conclusions based on evidence 
and reasoning. 
COLLABORATION SKILLS refer to students being able to work 
together to solve problems or answer questions, to work effectively 
and respectfully in teams to accomplish a common goal and to 
assume shared responsibility for completing a task. 

• COMMUNICATION SKILLS refer to students being able to 
organize their thoughts, data and findings and share these effectively 
through a variety of media, as well as orally and in writing. 

• CREATIVITY AND INNOVATION SKILLS refer to students 
being able to generate and refine solutions to complex problems or 
tasks based on synthesis, analysis and then combining or presenting 
what they have learned in new and original ways. 

• SELF-DIRECTION SKILLS refer to students being able to take 
responsibility for their learning by identifying topics to pursue and 
processes for their own learning, and being able to review their own 
work and respond to feedback. 

• GLOBAL CONNECTIONS refers to students being able to 
understand global, geo-political issues including awareness of 
geography, culture, language, history, and literature from other 
countries. 

 

 



 
 

Pre-service Teachers' reflection on  Teaching English for Young Learners Course and their 
Perspectives towards Meeting the 21 Century Skills at Hebron University  

Mohammed Abdel Hakim Farrah 

 
 

18 

• LOCAL CONNECTIONS refers to students being able to apply 
what they have learned to local contexts and community issues. 

• USING TECHNOLOGY AS A TOOL FOR LEARNING refers to 
students being able to manage their learning and produce products 
using appropriate information and communication technologies. 

(Ravitz, Hixson, English and Mergendoller, 2012,  p. 3) 
 

In brief the main objective of this research is to study the degree to 
which Ravitz et al.   (2012) suggested framework is being incorporated in 
the Teaching English for Young Learners course as perceived by the 
students in the course under study at the English Department in Hebron 
University.  

 

Background to the Study 
This study was conducted at the English Department, in Hebron 

University, Palestine. The English Department offers bachelor and Master 
degrees in English Literature and Teaching Methods. Teaching English for 
Young Learners (TEYL) is one of the elective courses for the students. This 
course aims to provide students with the theoretical and practical aspects of 
Teaching English to Young Learners (TEYL). It focuses on the principles of 
teaching English to children at the elementary level. Cognitive, 
psychological and social differences between young and older learners are 
emphasized and the influence of these differences on language learning is 
highlighted. More specifically, the course addresses issues related to 
theories of learning, teaching academic and digital literacy skills, the 
learning strategies of young children, teaching-learning activities, the 
classroom methods and techniques to be used when teaching English to 
young learners; the development of games, songs and visual materials and 
their use in teaching and assessment of young English learners. 

TEYL is about preparing future-to-be teachers to real life experiences. 
Accordingly, future-to-be teachers have to find  certain topics that are 
pertinent teaching English for young learners. They are required to read 
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about and present them. Moreover, they need to make critical reviews and 
write a research term paper about by the end of the semester. Students are 
examined through a variety of tasks set throughout the course (portfolio, 
reports, presentations, discussion, reflection, micro-teaching, and take home 
final exam).  

TEYL is a student-centred course where students are expected to find 
the source materials necessary to complete their presentations, and term 
papers. The course provides them with lots of useful suggestions and links 
to guide them to the resources that may help them and encourage them to be 
independent learners. Students are guided to choose their topics within the 
following proposed module. Each student chose a certain topic to present 
and to write about a term paper. The instructor made sure that the selection 
of the students cover all the topics in the module. This includes:  

• Defining Young Learners: cognitive and affective characteristics 

• Learning styles and Mixed ability options 

• Vocabulary Teaching in YL classes  

• Teaching Reading & Writing in YL classes 

• developing critical thinking skills 

•  storytelling and reading comprehension  

• Grammar Teaching in YL classes  

• Speaking skills & Listening skills 

• The role of pictures and  stories in YL classes 

• The role of drama, films and technology in YL classes 

• English language songs,  games and rhymes  

• Classroom management with YL: Classroom atmosphere, classroom 
safety, classroom discipline  

• Lesson planning 

• Alternative assessment 
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The online TEYL course is divided into 14 modules. Each module 
begins with a text that relates to the module, followed by a series of tasks. 
The tasks are for self-study and to encourage students to practise what they 
have learnt in the classroom. The course encourages students to use the ICT 
tools in preparing their topics and writing their papers. Throughout the 
course, students were directed to useful sites to aid their learning process.  

In this study, the researcher examined whether the TEYL met the 21st 
century skills framework that was suggested by Ravitz et al. (2012). 
Moreover, he examined pre-service teachers' experiences during the course. 

 

Statement of the Problem 
There has been a rapid increase in the number of studies that call for 

incorporating the 21st century skills in language teaching and learning. 
However, little is known about the extent to which the 21st century skills are 
met. The researcher decided to evaluate one of the offered courses at the 
English Department in Hebron University to get insight from the students 
about their perceptions. Research such as this would add to the information 
on the quality of the teaching methods courses and their contribution to 
language instruction. 

 

Objectives of the Study 
The main objective of the study was to examine the Teaching English 

to Young Learners (TEYL) course and  to assess its perceived effectiveness 
by evaluating it against Ravitz et al (2012) suggested framework as 
established in the literature for 21st century skills. The framework included 
the following skills: (a) critical thinking skills; (b) creativity and innovation 
skills; (c) communication skills; (d) collaboration skills; (e) self-direction 
skills; (f) global connection; (g) local connections, and (h) the use of 
information communication technology (ICT). Moreover, the study 
examined pre-service teachers' experiences during the course.    



Mu'tah Lil-Buhuth wad-Dirasat, Humanities and Social Sciences Series, Vol. 35  No.1 , 2020. 
 
 

 

 
 

21 

Research Question: 
The research question of the study is: 

1. To what extent has the (TEYL) course met the 21st century skills 
suggested by Ravitz 2012? 

2. How do pre-service teachers describe their learning experiences 
through Teaching English for Young Learners course? 

  

Significance of the Study 
Future students need to be equipped with the necessary 21st century skills 

that prepare them to their future careers and workforce.  This puts great 
influence on educational institutions to incorporate the 21st century skills in the 
learning process. This requires changes in the curricula and adoption of novel 
methods of knowledge transmission. The success of such curricula depends on 
the extent to which the 21st century skills are available in such programmes. 
The results of this study are important for students as well as for instructors 
and administrators who would like to develop and implement new courses. 
Additionally, the findings are beneficial to institutions interested in designing, 
developing, delivering and evaluating new offered courses. Understanding the 
21st century skills that are important in the learning and teaching process 
would assist educators and decision makers to meet the needs of the learners 
and provide them with the 21st century skills they deserve.  

 

Literature Review  
(a) Critical thinking skills; 

Several studies suggested that in order to aid learners to excel, there is a 
strong need to guarantee that they attain the required critical thinking and 
21st century skills to be successful (Kessler, Bikowski & Boggs, 2012). In 
learner-centered classes, learners should be deeply engaged in thoughtful 
inquiry and critical thinking. Their teachers' role becomes that of a 
stimulator, moderator, and guide. Instructors must discover creative means 
to promote critical thinking skills and impart their content knowledge and 
learning in an engaging manner. When learners are involved in active 
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learner-centered and engaging tasks, their class involvement increases and 
critical thinking skills are promoted.  

 

(b) Creativity and innovation skills;  
Several studies suggested that creativity and innovations are necessary 

21st century skills (El-Murad and West 2004; Sawyer 2006; Pellegrino & 
Hilton, 2013). Research recognized the role of ICT in fostering innovation 
and creativity in learning and teaching (Brečko, Kampylis & Punie, 2014). 
Learners should be prepared for the challenges of society and the workforce 
before leaving universities. Therefore, they need to know how to constantly 
create and innovate. Maker (2004) believed that experimental studies 
conducted on means of improving creative thinking successfully increased 
student academic achievement. 
 

(c) Communication skills; 
Effective communication is crucial to future to be teachers who should 

be able to communicate clearly and effectively. Pellegrino and Hilton 
(2013) believe that communication is a vital 21st century skill that facilitates 
teamwork. Arum (2011) believes that equipping students with higher  
critical thinking skills and effective communication is necessary to achive 
the goals of higher education. Additionally, the flexibility afforded by the 
availability of the technological devices makes learning possible from any 
location at any time. Learners can network and communication and develop 
social skills and relationships. 
 

(d) Collaboration skills; 
There is an agreement that collaboration accepted as a skill is 

necessary to attain meaningful and effective results. Problem solving 
requires teamwork and collaboration. When learners are required to give 
group presentations that encourage them improve their ability to 
communicate and collaborate. Several studies highlighted that collaboration 
has positive effects on student learning (Surowiecki, 2005; Light (2001). 
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Surowiecki (2005) emphasizes the importance of collaboration as 
learners from different backgrounds meet togather  to discuss ideas and 
make more smart choices. When learners put collaborative efforts in a 
certain task, they expand their knowledge and create more holistic results 
than their individual efforts. According to), collaboration improves the 
research skills of learners. Van Boxtel, et al. (2000) believe collaboration 
allows students to offer explanations of their understanding, which can help 
them restructure and expand their knowledge. Moreover, the presence of 
technological enhances learning facilitate enable various kinds of 
communication, interaction, and collaboration, among learners. 

 

(e) Self-direction skills; 
Self-directed learner is about students taking responsibility for their 

own learning to find out knowledge. Several studies suggested that the most 
successful learners are those who have great level of consciousness about 
their own knowledge level and take responsibility over their own learning 
processes (Butler & Winne, 1995). Successful learners engage in self-
directed learning experiences. Therefore, learners need to direct and regulate 
their own learning (Glance, Forsey, & Riley, 2013).  

When learners are self-directed, their learning become more self-
motivated, collaborative, and ongoing and the teaching learning process 
becomes meaningful as learners foresee that they achieve their goals and are 
engaged in tasks that are meaningful to their everyday lives (Slepkov, 
2008). Ambrose, Bridges, DiPietro, Lovett, & Norman (2010) clarify that 
self-directed learners learn to monitor and regulate their approaches to 
learning.  Furthermore, the digital tools encourage learners to take more 
responsibility in directing and managing their own education.  

 

 (f) Global connection; 
Future to be teachers should be able equipped with the skills that 

enable them to make global connection and work globally in the workforce 
within different nations, and cultures (Ravitz et al., 2012). With the rise of 
technology in the past decade, it has become increasingly clear that 
collaboration is necessary for students and employees to meet the global 
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connection requirements (Tindowen, Bassig & Cagurangan, 2017). The 
surge in using technology has the potential of increasing global connection 
via the amount of exposure to formal and informal English learning 
opportunities (Trinder, 2017). This exposure may yield benefits such as 
helping learners to use information or ideas that come from people in other 
countries or cultures and promoting learners' intercultural awareness. This 
may result in creating meaningful intercultural encounters for learners. 

 

(g) Local connections;  
Wenger (1999, p. 4) believes that all people are members in diverse 

communities of practice. Wenger explains that participation among the 
members of diverse communities "refers not just to local events of 
engagement in certain activities with certain people, but to a more 
encompassing process of being active participants in the practices of social 
communities and constructing identities in relation to these communities". 
Aceto et al. (2010, p. 6) believes that  members of online communities 
"learn by making and developing connections (intentionally or not) between 
ideas, experiences, and information, and by interacting, sharing, 
understanding, accepting, commenting, creating and defending their own 
opinions, their viewpoints, their current situations and their daily 
experiences".  

 

(g) The use of information communication technology (ICT). 
Several studies recognized the role of ICT as a main promoter to 

innovation and creativity in instruction and training and for learning in 
general (Brečko, Kampylis & Punie, 2014). ICT tools allow several types of 
communication, interaction, and collaboration. Lubart and Guignard (2004) 
believe that the use of technology help people think in creative and 
divergent ways in order to address new types of problems. 
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Enochsson and Rizza, (2009) observed that: Teacher trainers who use 
ICT innovatively contribute to their own professional development. 
Moreover, they keep extensive contacts with colleagues and experts in the 
area of ICT. According to Davis (2004) and Sadik (2008) the use of 
technology enables learners to create final products like digital storytelling. 
According to them, this offers learners with the opportunity to advance self-
authoring and identity construction while they are learning language and 
21stcentury skills. According to Wasson et al (2003) collaborative, 
computer-based learning atmospheres may contribute to inspire inquiry-
based learning among learners.  

In this study, the researcher used the established framework in his 
evaluation of the course under examination (Teaching English for Young 
Learners). 
 

Methodology 
The present section discusses the population, research instrument, 

procedure, developing the questionnaire and its reliability. 

 

Participants 
The participants were 38 students enrolled in the (TEYL) course 

offered in the first semester of the academic year 2017-2018. They were in 
their final year of four year bachelor degree in English Literature and 
Methods of Teaching English at the English Department in Hebron 
University, Palestine. The age of the students ranged from 21 to 22 years, 
and 36 of them were females and two males. 

  

Instrument: 
Data Collection Procedures: 

To get an in-depth understanding for the perceptions of the participants 
in the (TEYL) course, data were collected by the researcher through a 
questionnaire administered by the end the course (See Appendix I).  
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The questionnaire revolved around eight 21st century skills. Each 21st 
century skill consisted of five to seven items. The questionnaire consisted of 
46 statements using Likert’s 5-point scale, (1= Strongly Disagree, Disagree, 
Neutral, Agree, 5= Strongly Agree). To get the participant to describe their 
experience they were asked open ended questions in the second part of the 
questionnaire to reflect upon their experiences.  

 

Validity and Reliability  of the Questionnaire 
The validity of the questionnaire was examined against the degree to 

which its statements mirrored students’ attitudes towards the 21st century 
skills. The questionnaire was given to two experts from Hebron University. 
They commented on the questionnaire and recommended some changes on 
the questionnaire format, consistency of the tenses, and pronouns. Their 
suggestions were incorporated and necessary changes were made in the final 
questionnaire. The reliability coefficient of the questionnaire was tabulated. 
The result showed that the overall Cronbach Alpha Coefficient of the 
questionnaire is high (r = 0.88) indicating a very high degree of internal 
consistency, and therefore presenting a considerably reliable instrument. 

 

Results 
First, the results of the General Question are presented, and then 

followed by the details for each skill.  

 

To what extent has the (TEYL) course met the 21st century skills? 
The major question aimed to reveal to what extent the (TEYL) course 

met the 21st century skills. Descriptive statistics (means and standard 
deviations) were calculated for the whole questionnaire items answer the 
major question as shown in Table 1. 
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Table (1) Descriptive statistics of the entire questionnaire 
No 21ST CENTURY SKILLS Cronbach Alpha 

Coefficient Mean Std. D. 

1 Use of ICT .78 4.62 .527 

2 COLLABORATION 
SKILLS .80 4.42 .634 

3 COMMUNICATION 
SKILLS .80 4.38 .675 

4 CRITICAL THINKING 
SKILLS .74 4.22 .590 

5 SELF-DIRECTION 
SKILLS .80 4.08 .704 

6 CREATIVITY AND 
INNOVATION SKILLS .75 3.98 .742 

7 GLOBAL 
CONNECTIONS .77 3.96 .820 

8 LOCAL CONNECTIONS .80 3.85 .914 

 

Table (1) shows that the participants believe that the course met the 21st 
century skills in varying degrees. They are organized from the skills that got 
very high rating starting with the use of information communication 
technology (ICT) (M=4.62); collaboration skills (M=4.42); communication 
skills (M=4.38); critical thinking skills (M=4.22); self-direction skills 
(M=4.08); and ending with the less met skills creativity and innovation 
skills (M=3.98); global connection (M=3.96; and local connections 
(M=3.85) respectively. It aims to answer the research questions of the 
current study. It can be seen that of the eight skills, the participants felt that 
the use of ICT was the most met skill (mean=4.62) followed by collaboration 
(mean=4.42); communication (mean=4.38), critical thinking skills 
(mean=4.22), and self-direction skills (mean=4.08), respectively. On the 
other hand, the global connection skills (mean=3.96) and local connections 
skills (mean=3.85) were perceived to be moderately met.  
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Detailed Findings Related to The 21st Century Skills. 
This section presents a thorough discussion of each 21st century skill by 

answering the following sub-questions: 

1. To what extent does the (TEYL) course meet critical thinking skills? 

Cronbach Alpha Coefficient was produced for this skill and was found 
to be at 0.74 , which is considered to be reliable.   

Table (4:5) Means and Standard Deviations for the Critical Thinking 
Skills 

No  N Mean Std. D. 

 CRITICAL THINKING SKILLS    38 4.22 .590 

3 
The Course allowed us to summarize or 
create our own interpretation of what I 
have read or been taught. 

38 4.55 .602 

5 
The Course allowed us to develop a 
persuasive argument based on supporting 
evidence or reasoning.  

38 4.29 .654 

2 
The Course allowed us to draw our own 
conclusions based on analysis of 
numbers, facts, or relevant information. 

38 4.16 .547 

6 

The Course allowed us to try to solve 
complex problems or answer questions 
that have no single correct solution or 
answer. 

38 4.13 .623 

1 
The Course allowed us to compare 

information from different sources before 
completing a task or assignment. 

38 4.11 .388 

4 
The Course allowed us to analyze 

competing arguments, perspectives or 
solutions to a problem.  

38 4.11 .727 

Number of Items = 6   Cronbach Alpha Coefficient = 0.74 
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As table (4.2) shows, the findings of each statement in the critical 
thinking skills received very  high rating with statement number three 
(summarize or create our own interpretation of what I have read or been 
taught) scoring the highest  rating (M=4.55). This is in line with Ravitz et al 
(2012) where the same skill received the highest rating (4.03). 

2. To what extent does the (TEYL) course meet creativity and innovation 
skills? 

Cronbach Alpha Coefficient was produced for this skill and was found 
to be at 0.74, which is considered to be reliable.  

Table (4:3) Means and Standard Deviations for the Creativity and 
Innovation Skills 

No  N Mean Std. D. 
 CREATIVITY AND INNOVATION 

SKILLS    38 3.98 .748 

11 The Course allowed us to  create an original 
product or performance to express our ideas 38 4.13 .935 

7 The Course allowed us to  use idea creation 
techniques such as brainstorming or concept 
mapping 

38 4.11 .831 

9 The Course allowed us to  test out different 
ideas and work to improve them 38 4.03 .677 

8 The Course allowed us to  generate my own 
ideas about how to confront a problem or 
question 

38 3.82 .692 

10 The Course allowed us to  invent a solution 
to a complex, open-ended question or 
problem 

38 3.82 .609 

Number of Items = 5  Cronbach Alpha Coefficient = 0.75 

As table (4.3)  shows, the findings of some statements in the creativity 
and innovation skills received  high rating with statement number 11 (create 
an original product or performance to express our ideas) scoring the highest 
rating (M=4.13) and some statements received a moderate to high rating 
such as statement 10 (M=3.82) (invent a solution to a complex, open-ended 
question or problem). 
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3.To what extent does the (TEYL) course meet communication skills?  
Cronbach Alpha Coefficient was produced for this skill and was found 

to be at 0.80, which is considered to be reliable. 

 

Table (4:4) Means and Standard Deviations for the Communication 
Skills 

No  N Mean Std. D. 
 COMMUNICATION SKILLS  38 4.38 .675 
13 The Course allowed us to convey my ideas 

using media other than a written paper 
(e.g., posters, video, blogs, pictures, 
flashcards, realia, etc.) 

38 4.58 .642 

14 The Course allowed us to prepare & 
deliver an oral presentation to the teacher 
or others  

38 4.53 .557 

15 The Course allowed us to answer questions 
in front of an audience  38 4.39 .638 

16 The Course allowed us to  decide how I  
will present our work or demonstrate my 
learning 

38 4.39 .638 

12 The Course allowed us to  structure data 
for use in written products or oral 
presentations (e.g., creating charts, tables 
or graphs) 

38 4.05 .899 

Number of Items = 5  Cronbach Alpha Coefficient = 0.80 

As table (4.4) shows, the findings of each statement in the 
communication skills received very  high rating with statement number 
thirteen (convey my ideas using media other than a written paper (e.g., 
posters, video, blogs, pictures, flashcards, realia, etc.)) scoring the highest  
rating (M=4.58).  

4. To what extent does the (TEYL) course meet collaboration skills? 

Cronbach Alpha Coefficient was produced for this skill and was found 
to be at 0.80 , which is considered to be reliable.  
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Table (4:5) Means and Standard Deviations for the Collaboration Skills 

No COLLABORATION SKILLS 
N Mean Std. D. 

38 4.42 .634 

17 The Course allowed us to work in pairs or small 
groups to complete a task together  38 4.76 .541 

18 
The Course allowed us to work with other 
students to set goals & create a plan for our 
group. 

38 4.52 .646 

20 The Course allowed us to present our group 
work to the class, teacher or others. 38 4.50 .725 

22 
The Course allowed us to  give feedback to 
peers or assess other students’ work 
(presentation) 

38 4.28 .611 

21 The Course allowed us to work as a team to 
incorporate feedback on group tasks or products. 38 4.26 .644 

19 The Course allowed us to create joint products 
using contributions from each student. 38 4.23 .633 

Number of Items = 6  Cronbach Alpha Coefficient = 0.80 

As table (4.5) shows, the findings of each statement in the collaboration 
skills received very  high rating with statement number seventeen (work in 
pairs or small groups to complete a task together) scoring the highest  rating 
(M=4.76). This is line with Ravitz et al (2012) where the same statement 
received the highest rating (4.21). 

 

5. To what extent does the (TEYL) course meet self-direction skills? 
Cronbach Alpha Coefficient was produced for this skill and was found 

to be at 0.80 , which is considered to be reliable.  
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Table (4:6) Means and Standard Deviations for the Self-direction Skills 
 

No SELF-DIRECTION SKILLS 
N Mean Std. D. 

38 4.08 .704 

24 The Course allowed us to choose own 
topics of learning or questions to pursue. 38 4.39 .754 

25 The Course allowed us to plan the steps we 
will take to accomplish a complex task. 38 4.26 .723 

29 The Course allowed us to use peer, teacher 
or expert feedback to revise our work. 38 4.23 .675 

26 
The Course allowed us to choose for 
ourselves what examples to study or 
resources to use. 

38 3.97 .787 

27 
The Course allowed us to monitor our own 
progress towards completion of a complex 
task and modify my work accordingly. 

38 3.97 .677 

28 
The Course allowed us to use specific 
criteria to assess the quality of our work 
before it is completed. 

38 3.89 .763 

23 
The Course allowed us to take initiative 
when confronted with a difficult problem or 
question. 

38 3.84 .546 

Number of Items = 7  Cronbach Alpha Coefficient = 0.80 

As table (4.6) shows, the findings of each statement in the self-direction 
skills received moderate to very high rating with statement number 24 
(choose own topics of learning or questions to pursue.) scoring the highest  
rating (M=4.39).  
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6. To what extent does the (TEYL) course meet global connection 
skills? 
Cronbach Alpha Coefficient was produced for this skill and was found 

to be at 0.78, which is considered to be reliable.  

Table (4:7) Means and Standard Deviations for the Global Connection 
Skills 

No GLOBAL CONNECTIONS 
N Mean Std. D. 

38 3.96 .820 

30 The Course allowed us to  study  information 
about other countries or cultures 38 4.05 .803 

31 
The Course allowed us to  use information or 
ideas that come from people in other 
countries or cultures 

38 4.05 .898 

33 
The Course allowed us to  understand the life 
experiences of people in cultures besides our 
own 

38 4.00 .735 

34 
The Course allowed us to  reflect on how my 
own experiences and local issues are 
connected to global issues 

38 4.00 .838 

32 

The Course allowed us to  discuss issues 
related to global interdependency (for 
example, global learning trends, global 
learning contexts) 

38 3.73 .828 

Number of Items = 5  Cronbach Alpha Coefficient = 0.78 

As table (4.7) shows, the findings of each statement in the global 
connection skills moderate to high rating with statements number 30 (study  
information about other countries or cultures)  and 31 (use information or 
ideas that come from people in other countries or cultures) scoring the 
highest  rating (M=4.05). This is line with Ravitz et al (2012) where the 
same statements got a high rating.  
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7. To what extent does the (TEYL) course meet local connections skills?  
Cronbach Alpha Coefficient was produced for this skill and was found 

to be at 0.80, which is considered to be reliable. 

Table (4:8) Means and Standard Deviations for the Local Connection 
Skills 

 

No 
LOCAL CONNECTIONS 

N Mean Std. D. 

38 3.85 .914 

36 The Course allowed us to apply what we 
are  learning to local situations, issues or 
problems 

38 4.00 .805 

35 The Course allowed us to  investigate 
topics or issues that are relevant to our  
local community 

38 3.94 .928 

39 The Course allowed us to respond to a 
question or task in a way that weighs the 
concerns of different community members 
or groups 

38 3.94 .928 

37 The Course allowed us to talk to one or 
more members of the community about a 
class project or activity 

38 3.76 .942 

38 The Course allowed us to analyze how 
different stakeholder groups or community 
members view an issue 

38 3.63 .970 

Number of Items = 5  Cronbach Alpha Coefficient = 0.80 

As table (4.8) shows, most of the  statements in the local connection 
skills received moderate to high rating with statement number 36 (apply 
what we are  learning to local situations, issues or problems)  scoring the 
highest  rating (M=4.00). This is  in line with Ravitz et al (2012) where the 
same statements received the highest rating within the local connection 
skills.  
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8. To what extent does the (TEYL) course meet the use of (ICT) skills? 
Cronbach Alpha Coefficient was produced for this skill and was found 

to be at 0.78, which is considered to be reliable.  

Table (4:9) Means and Standard Deviations for the Use of ICT 

No Use of ICT 
N Mean Std. D. 

38 4.62 .527 

41 
The Course allowed us to  select appropriate 
technology tools or resources for completing 
a task 

38 4.78 .413 

44 

The Course allowed us use technology to 
help us share information (e.g., multi-media 
presentations using sound or video, 
presentation software, blogs, podcasts, etc.) 

38 4.76 .430 

40 
The Course allowed us to use technology or 
the Internet for self-instruction (e.g., videos, 
tutorials, self-instructional websites, etc.) 

38 4.73 .446 

45 

The Course allowed us use technology to 
support team work or collaboration (e.g., 
shared work spaces, email exchanges, giving 
and receiving feedback, etc.) 

38 4.60 .495 

46 
The Course allowed us use technology to 
keep track of our work on extended tasks or 
assignments 

38 4.57 .500 

42 The Course allowed us to evaluate the 
credibility and relevance of online resources  38 4.50 .725 

43 
The Course allowed us use technology to 
analyze information (e.g., databases, 
spreadsheets, graphic programs, etc.) 

38 4.42 .683 

Number of Items = 7  Cronbach Alpha Coefficient = 0.78 
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As table (4.9) shows, all of the  statements in the use of ICT  skills 
received extremely high rating with statement number 41 (select appropriate 
technology tools or resources for completing a task)  scoring the highest  
rating (M=4.78). This is in  line with Ravitz et al (2012) where the same 
statements got the highest rating within the use of ICT skills.  

4.2. Pre-service teachers reflection on their learning experiences 
through Teaching English for Young Learners course.  
 To examine the students attitudes towards the course, they were asked 

to answer the five questions in the second part of the questionnaire. They 
are: 

A. Which aspects of the Teaching English for Young Learners course 
were perceived as the most useful for you?  

Most of the participants highlighted very interesting aspects in the 
course. They talked about the importance of the theoretical part and the 
practical part of the course.  According to them, "in the theoretical part the 
instructor introduced, facilitated, and then applied the material in an 
intelligible dynamic way". In addition to that they were interested in the 
practical part of the course where "there is the unique and beneficial 
practical application that included the individual and group presentations, 
collaborative activities and microteaching. These aspects increased their 
motivation, self-confidence and added to their overall knowledge regarding 
teaching English to young learners. Other participants mentioned that   
using visual and authentic material provided them with many techniques 
and methods which enable them to become successful teachers. 
Furthermore some students discussed how classroom activities developed 
their critical thinking skills and increased their creativity. Finally, some 
students highlighted the importance of giving them the opportunity to use 
their own resources and materials on how to teach songs, games, pictures. 
All the above mentioned were facilitated by the use of the technological 
tools. Overall, they believed that the course helped them a great deal to 
improve their pedagogical skills as soon-to-be an English teacher.  One of 
the students explained: "To illustrate, the alternative assessment approach 
that was discussed in the classroom helps a great deal to build and create 



Mu'tah Lil-Buhuth wad-Dirasat, Humanities and Social Sciences Series, Vol. 35  No.1 , 2020. 
 
 

 

 
 

37 

various kinds of activities and methods for examining students' real level 
and their abilities for accomplishing different kind of tasks, away from the 
traditional ways." 
B. How do you perceive your professional growth as a result of the 

Teaching English for Young Learners course? 

According to the participants, the course was very useful and an 
amazing course as it contributed to their professional growth. They think 
they will be good teachers as the course taught them a lot of useful things. 
One of the participants explained ''teaching young learners isn't an easy 
task, and it requires a great deal of creativity and energy. Moreover, the 
course taught me that teacher's readiness and creativity are important 
factors in both teaching and learning processes.'' Another participant added 
that the course was a very useful course because it is "full of new ideas, 
instruction and strategies that help me in my practical life such as using 
flashcards, realia , cartoons, storytelling, videos, powerpoint, games, songs 
…etc. It offered me a large experience for dealing with young children in 
school. Another participant added that she learned many of fruitful and 
interesting things that contributed to her professional growth and will 
consider them in her practical life of teaching. She added that this course 
taught her that she must have clear purpose and achievable goals in her 
course, and she should choose suitable ways depending on the number of 
students, timing, and the classroom. In addition, I learnt from this course 
how to motivate my student using different ways such as using games, 
reward, praise, etc. The micro-teaching presentation gave them a lot of 
insights that are going to help them in their professional life. Finally, one 
student concluded that she learnt different methods and techniques that she 
can use them in the teaching process such "as using group-work, games, 
video, songs, etc, the process of learning became enjoyable and useful, and 
I learnt a lot of this course, because we did not take a similar course before. 
As a result, this course contributed to promoting my teaching skills.'' 

C. Write at least two things you will start, stop, and continue doing 
based on what you learned in this course. 

As a result of this course, most of the participants reported that they 
will start using beneficial songs, interesting movies and educational games 
when teaching young learners English. Others reported they will start 
thinking of creative ways to motivate young learners to learn more by using 
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rewards, praise, realia, flashcards, cartoons and pictures, and some modern 
techniques in teaching English to young learners such as, videos, songs, and 
real objects related to the lesson in order to make it easy, simple, 
understandable, and enjoyable. Finally, some students mentioned that they 
will start using alternative assessment tools to evaluate their students such as 
presentations, portfolio, or projects.  

On the other hand most of the participants reported that they will stop 
following traditional teaching methods and teacher-centered classes. They 
will stop over correcting all of the students' errors. They will stop being very 
strict with their students or too formal and try to be fun and casual when 
teaching young learners English. They will stop traditional evaluation 
methods and paper tests.  

Interestingly, most of the students reported that they will continue 
using a number of things as a result of this course. All of these things are 
student-centered and highly motivating to students. Accordingly, they 
reported that the  will continue using  games, songs, realia, visual aids , 
puppets videos and storytelling when teaching young learners English. They 
will continue using inquiry collaborative learning.  They will continue 
applying peer and group work when teaching young learners English. They 
will continue motivating learners by using reward and positive praise when 
teaching young learners English. As one of the students said, she will   " try 
to create a relaxed atmosphere, and meaningful communication , where 
young learners communicate during the lesson. I will choose and use 
appropriate strategies and ways depending on the number of the students, 
proficiency level, cultural context, timing, and the classroom setting." 

D. Write three adjectives to express your opinion about your 
experience in The Teaching English for Young Learners course.  
Most of the students wrote three adjectives to describe their experience 

in the course. The adjective enjoyable is used more than 17 times. 
Adjectives like: practical, useful, and interesting, are used more than ten 
times by the students. Finally, adjectives like beneficial, delightful, exciting, 
and informative are mentioned more than five times. Finally, adjectives like 
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wonderful, motivating, educational and creative are mentioned more than 
three times.  

E. Write three adjectives to describe the presentation that were 
presented by your classmates in The Teaching English for Young 
Learners course. 

Most of the students wrote three adjectives to describe the 
presentations that are presented during the course. The adjective interesting 
is used more than 13 times. Adjectives like: creative, meaningful, and 
entertaining, and useful are used more than ten times by the students. 
Finally, adjectives like valuable, practical, helpful, joyful, and informative 
are mentioned more than five times. Finally, adjectives like inspiring, 
educational, eeffective, and beneficial are mentioned more than three times.  

6. Discussion and Conclusion 
The findings of the study revealed that students responded positively 

toward the implementation of the 21st century skills in the TEYL course. 
The students indicated through the quantitative data that the course met the 
21st century skills in the following order: the use of information 
communication technology (ICT) (M=4.62); collaboration skills (M=4.42); 
communication skills (M=4.38); Critical thinking skills (M=4.22); self-
direction skills (M=4.08); Creativity and innovation skills (M=3.98); global 
connection (M=3.96; and local connections (M=3.85) respectively. This 
means that the students used ICT and communicated collaboratively in 
groups in learner-centred sessions that encouraged them to have self-
directions and enhanced their creativity and critical thinking skills. The 
global and local connection skills were met moderately. This means that 
future courses should pay more attention to them in order to meet all the 21st 
century skills at higher levels.  

The open-ended questions revealed that the students identified several 
aspects to be very beneficial for them in the course such as the practical part 
of the course where "there is the unique and beneficial practical application 
that included the individual and group presentations, collaborative activities 
and microteaching. They believe that such aspects contributed to the 
increase in their motivation, and self-confidence.   
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Additionally, the participants found the course to be an amazing course 
that contributed to their professional growth as the course taught them a lot 
of practical things that increased their professional readiness and creativity 
in their practical life of teaching. The micro-teaching gave them a lot of 
insights that are going to help them in their professional life. Finally, as a 
result of the beneficial aspects and its contribution to their professional 
growth, the participants described the course as enjoyable practical, useful, 
delightful and interesting, are used more than ten times by the students. And 
they described the presentations as the micro-teaching sessions as 
interesting creative, meaningful, entertaining, valuable, practical, helpful, 
joyful, inspiring and informative.  
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Appendix I 
The purpose of this questionnaire is to measure you’re your experiences 

in in the Teaching English for young learners Course and your attitudes 
towards the 21st century skills and the extent you perceived they were 
present in the course. Please read the statements carefully and answer PART 
I and PART II  

Your answers will be kept strictly confidential and anonymous. 

PART I: Please, tick () the appropriate box. 

PART II: Indicate the extent to which you agree or disagree with the 
following statements   by putting a tick () in the appropriate box using the 
scale given below 

Strongly Disagree Disagree Neutral Agree Strongly agree 

1 5 2 3 4 
  No CRITICAL THINKING SKILLS      

1 The Course allowed us to compare information from 
different sources before completing a task or 
assignment. 

     

2 The Course allowed us to draw our own conclusions 
based on analysis of numbers, facts, or relevant 
information. 

     

3 The Course allowed us to summarize or create our own 
interpretation of what I have read or been taught. 

     

4 The Course allowed us to analyze competing 
arguments, perspectives or solutions to a problem.  

     

5 The Course allowed us to develop a persuasive 
argument based on supporting evidence or reasoning.  

     

6 The Course allowed us to try to solve complex 
problems or answer questions that have no single 

     

Gender:    Female              Male                                                                                                                     

Current 
GPA:    65 – 74  75 – 84           85 and above  

Major     English (Methods)     English(Literature)         
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  No CRITICAL THINKING SKILLS      
correct solution or answer. 

CREATIVITY AND INNOVATION SKILLS 
7 The Course allowed us to  use idea creation techniques 

such as brainstorming or concept mapping 
     

8 The Course allowed us to  generate my own ideas 
about how to confront a problem or question 

     

9 The Course allowed us to  test out different ideas and 
work to improve them 

     

10 The Course allowed us to  invent a solution to a 
complex, open-ended question or problem 

     

11 The Course allowed us to  create an original product or 
performance to express our ideas 

     

COMMUNICATION SKILLS 
12 The Course allowed us to  structure data for use in 

written products or oral presentations (e.g., creating 
charts, tables or graphs) 

     

13 The Course allowed us to convey my ideas using 
media other than a written paper (e.g., posters, video, 
blogs, pictures, flashcards, realia, etc.) 

     

14 The Course allowed us to prepare & deliver an oral 
presentation to the teacher or others  

     

15 The Course allowed us to answer questions in front of 
an audience  

     

16 The Course allowed us to  decide how I  will present 
our work or demonstrate my learning 

     

COLLABORATION SKILLS 
17 The Course allowed us to work in pairs or small groups 

to complete a task together  
     

18 The Course allowed us to work with other students to 
set goals & create a plan for our group. 

     

19 The Course allowed us to create joint products using 
contributions from each student. 

     

20 The Course allowed us to present our group work to 
the class, teacher or others. 

     

21 The Course allowed us to work as a team to 
incorporate feedback on group tasks or products. 

     

22 The Course allowed us to  give feedback to peers or 
assess other students’ work (presentation) 

     

SELF-DIRECTION SKILLS 
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  No CRITICAL THINKING SKILLS      
23 The Course allowed us to take initiative when 

confronted with a difficult problem or question. 
     

24 The Course allowed us to choose own topics of 
learning or questions to pursue. 

     

25 The Course allowed us to plan the steps we will take to 
accomplish a complex task. 

     

26 The Course allowed us to choose for ourselves what 
examples to study or resources to use. 

     

27 The Course allowed us to monitor our own progress 
towards completion of a complex task and modify my 
work accordingly. 

     

28 The Course allowed us to use specific criteria to assess 
the quality of our work before it is completed. 

     

29 The Course allowed us to use peer, teacher or expert 
feedback to revise our work. 

     

GLOBAL CONNECTIONS 
30 The Course allowed us to  study  information about 

other countries or cultures 
     

31 The Course allowed us to  use information or ideas that 
come from people in other countries or cultures 

     

32 The Course allowed us to  discuss issues related to 
global interdependency (for example, global learning 
trends, global learning contexts) 

     

33 The Course allowed us to  understand the life 
experiences of people in cultures besides my own 

     

34 The Course allowed us to  reflect on how my own 
experiences and local issues are connected to global 
issues 

     

LOCAL CONNECTIONS 
35 The Course allowed us to  investigate topics or issues 

that are relevant to our  local community 
     

36 The Course allowed us to apply what we are  learning 
to local situations, issues or problems 

     

37 The Course allowed us to talk to one or more members 
of the community about a class project or activity 

     

38 The Course allowed us to analyze how different      
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  No CRITICAL THINKING SKILLS      
stakeholder groups or community members view an 
issue 

39 The Course allowed us to respond to a question or task 
in a way that weighs the concerns of different 
community members or groups 

     

 Use of ICT (technology, LCD, videos, Powerpoint) for 
Learning:   

     

40 The Course allowed us to use technology or the 
Internet for self-instruction (e.g., videos, tutorials, self-
instructional websites, etc.) 

     

41 The Course allowed us to  select appropriate 
technology tools or resources for completing a task 

     

42 The Course allowed us to evaluate the credibility and 
relevance of online resources  

     

43 The Course allowed us use technology to analyze 
information (e.g., databases, spreadsheets, graphic 
programs, etc.) 

     

44 The Course allowed us use technology to help us share 
information (e.g., multi-media presentations using 
sound or video, presentation software, blogs, podcasts, 
etc.) 

     

45 The Course allowed us use technology to support team 
work or collaboration (e.g., shared work spaces, email 
exchanges, giving and receiving feedback, etc.) 

     

46 The Course allowed us use technology to keep track of 
our work on extended tasks or assignments 
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Part II: 
1. Which aspects of the Teaching English for Young Learners course 

were perceived as the most useful for you?  

2. How do you perceive your professional growth as a result of the 
Teaching English for Young Learners course? 

3. Write at least two things you will start, stop, and continue doing 
based on what you learned in this course. 

4. Write three adjectives to expres Abdel Hakim s your opinion about 
your experience in The Teaching English for Young Learners 
course.  

5. Write three adjectives to describe the presentation that were 
presented by your classmates in The Teaching English for Young 
Learners course. 
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