
      
 

  

  

2522017  

 

 

 


 

 
 

  فيصل الربيع .د
  التربية كلية
   الريموك جامعة

faisalalrabee@yahoo.co.uk
  

  التيهي تسنيم  
  التربية كلية
   الريموك جامعة

 م28/6/2018 :بوله للنشرتاريخ ق م18/1/2018: تاريخ تسلم البحث
  

  الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن تصورات الطلبة لمستوى عدالة المعلّمين ومستوى دافعية     
في ضوء متغيرات الجنس، والصف، ومستوى التحصيل لدى طلبة مدارس لواء الرمثا  التعلّم

طالبةً، من طلبة ) 202(طالباً، و) 206(طالباً وطالبة، منهم ) 408(تكونت العينة من . والتّحصيل
أظهرت النتائج أن تصورات الطلبة لمستوى عدالة . مدارس لواء الرمثا، اختيروا بالطريقة المتيسرة

ووجود فروق دالة في تصورات الطلبة . المعلّمين مرتفعاً، ومستوى دافعية التعلّم بدرجة متوسطة
الصف السادس، مقارنة بالصفين العاشر والحادي  لمستوى عدالة المعلّمين يعزى لمتغير الصف لصالح

ووجود فروق دالة في مستوى دافعية التعلّم تُعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وفروق في . عشر
مستوى الدافعية تعزى لمتغير مستوى التحصيل بين ذوي التحصيل المرتفع وذوي التحصيل المنخفض 

ذوي التحصيل المتوسط وذوي التحصيل المنخفض لصالح ذوي مستوى التحصيل المرتفع، وبين 
كما بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى . لصالح ذوي التحصيل المتوسط

وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعية التعلّم . عدالة المعلّمين تعزى لمتغير الجنس
وجود عالقة إيجابية دالّة إحصائياً بين كل من تصورات كما أظهرت النتائج . تُعزى لمتغير الصف
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  .تصورات الطلبة، عدالة المعلّمين، دافعية التعلّم :الكلمات المفتاحية    
Abstract  

  
The Perception of Students toward their teachers' justice in relation to their learning 

motivation in the light of gender, grade, and achievement level 
 

The aim of this study was to reveal the students' perceptions of the level of teachers' 
justice and the level of motivation to learn in light of the gender, grade, and achievement. 
The sample consisted of (408) students, 206 male and 202 female from Al-Ramtha 
schools. They were chosen in the available way. The results showed that the students' 
perceptions of the level of teachers' justice are high and the level of learning motivation is 
moderate. The existence of significant differences in the students' perceptions of the level 
of teachers' justice is due to the variable of grade in favor of the sixth grade, compared to 
the tenth and eleventh grades. And differences in the level of motivation due to the 
variable achievement level among high achievers and low achievers in favor of those with 
a high level of achievement, and between those with intermediate achievement and those 

with low achievement in favor of those with intermediate achievement. The results also 
showed no significant differences in the level of teachers' justice due to the gender 
variable. And no significant differences in the level of learning motivation attributed to 
the variable of grade. The results also showed a statistically significant positive relation 
between the perceptions of the level of teachers' equity and the level of learning 
motivation 

Keywords: students' perceptions; teacher's justice; learning motivation. 
  

: 
 إلى، والجهات المعنية األمور ولياءأبالتعاون مع وفي إطار وظيفتها التّربوية،  تسعى المدرسة

 دافعيتهم،والمبادرة، وإثارة  ،وروح المسؤولية ،والسلوك القويم ،على األخالق الحميدة الطالبتربية 
ذلك، فمراعاة المعلمين للعدالة في ول. بشكل عادل ولجميع الطلبة دون تمييز وقدراتهم، تفكيرهم،وتنمية 

تعاملهم مع الطلبة نقطة جوهرية في تشكيل قناعة لدى هؤالء الطلبة بالعملية التعلمية، وبإثارة دافعيتهم 
  .المنشود وتحقيق النّجاح األكاديمي الحقيقي، نحو التّعلّم

 اسد وبولسل - كروستشوري ، حيث عرفها المعلِّمين وهناك عدة تعريفات قدمها الباحثون لعدالة    
)Chory-Assad &Paulsel, 2004 ( رات اإلنصاف فيما يتعلّق بالنتائج أو العملّيات التي تحدثبأنّها تصو

درجة إعطاء المدرس الحرية " إلى أنها (Zyngier, 2005, 230) في السياق التّعليمي، وأشار زاينر
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 & Dalbert( ، ويعرفها دالبرت وستوبر"بيئة تعليميةوالمساواة واالهتمام لجميع الطّلبة بهدف إيجاد 

Stoeber, 2006(  من المعلّمين تجاههمبأنّها خضوع الطّلبة إلى سلوك عادل.  
الحرية : بأنّها المعلّمينعدالة  اعرفيأن  ينفي ضوء مطالعة تعريفات العدالة، يمكن للباحث  

لفرص التّعليمية، واالبتعاد عن الالمساواة بهدف والمساواة واإلنصاف لجميع الطّلبة من خالل تكافؤ ا
 .وزيادة دافعية التعلّم في جميع الجوانب األكاديمية واالجتماعية والعاطفية ،إتاحة فرصة التّعليم

نظريات العدالة من النّظريات التي اشتقّت من عمليات المقارنة االجتماعية، وقاعدة  دتعو
حيث  )Admas(نظرية العدالة آلدمز: فراد يريدون أن يعاملوا بعدل، ومنهاارتكازها تنطلق من أن األ

نظرية المقارنة االجتماعية ونظرية : مثل ،نظرية العدالة بعدة مسميات )Adams, 1965(سمى آدمز 
 ونظرية المساواة، وتقوم على افتراض أن الفرد يكون مدفوعاً في سلوكه لتحقيق ،التبادل أو المبادلة
على سبيل المثال الزمالء - ر والمقارنة بين نتائج اآلخرين ، وتشتمل على التّأثيالشّعور بالعدالة

وفي التّركيز على مقارنة تفاوت التّحصيل والنّتائج األكاديمية، وهو ما يظهر  ،ونتائجه –واألصدقاء
) Rawls, 1971( ولسيشير رإذ )  Rawls( نظرية العدالة لرولسو .في الشّعور بالعدالة من عدمها

يعمل دور الموجه في إطار ومبدأ تكافؤ الفرص؛  :هما ،ينأإلى أن العدالة المدرسية تنطلق من مبد
تحقيق قيم الحريات والمساواة للمؤسسات األساسية والسياسية في المجتمع، ولكل شخص حقّ 

مبدأ الفارق؛ و .قوق المتوفّرة للجميعوالح ر،مساواة في كافّة الظّروف، مثل حقّ التّعبيبالالمطالبة 
وهو تفاوت وضعية العدالة بالمستويات االجتماعية، وإعطاء األولوية للعدالة لصالح األقل حظاً في 

مع ضرورة تحسين وضعية الفئات األسوأ حاالً، بحيث يتم تهيئة الفرصة لمشاركة  ،المجتمع
ليمية واالقتصادية لهم أمام الجميع وفي جميع وإتاحة الفرص التّع ،المواطنين بمواهبهم ورغباتهم

  .شرائح المجتمع
دراسة العدالة التنظيمية في المدارس، لما لها من  أهمية ن علىون التّربويوويؤكّد الباحث  

الهنداوي، (وجه الخصوص على المجتمع المدرسي ككّل، وعلى المعلّمين  فيآثار عميقة 
إلى أن المعلّمين والعاملين في بيئات العمل اإلدارية  )Carolina, 2005(وتشير كارولينا  .)2009

  : هي ،العدالة التنظيمية إلى ثالث فئات يقسمون
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 ،وهي عبارة عن إدراك العدالة في مكان العمل :)The Distributive Justice(العدالة التّوزيعية  - 
أو منظّمتهم، وتهدف إلى  واإلنصاف المدرك من قبل العاملين حول توزيع الموارد في مؤسستهم

  .(Rego & Cunha, 2006) ورفع معدالت األداء ،العدالة وتحقيقها من أجل تنمية اإلنتاجالوصول إلى 

اإلنصاف المدرك من العاملين حول  تعنيو :)The Procedural Justice(العدالة اإلجرائية 
تركّز العدالة اإلجرائية على م، وإجراءات اتّخاذ القرارات الرسمية داخل مؤسستهم أو منظّمته

  ).Olkkonen & Lipponen, 2006(الوسائل التي يتم من خاللها توزيع القرارات أو النتائج 
ةالعدالة التفاعلي Interactive Justice) ( : فها ليوعر)Lee, 2000, 14 (مدى إحساس " بأنها

   ".عليهم اإلجراءات العاملين بعدالة المعاملة التي يحصلون عليها عندما تطبق
أن العدالة الحقيقية هي تكافؤ الفرص التّعليمية وتتحدد بثمانية إلى ) 2000(ويشير خضر       

إتاحة الفرصة لمن : ، وثانيها)مدرسة، معهد، جامعة( تواجد خدمة تعليمية مثل: مجاالت، أولها
وجود عوائق مالية أو اجتماعية، عدم : ثالثهاو  ،الشّروط عليه يرغب االلتحاق بها ممن تنطبق

المساواة واإلنصاف في ظروف التّعلّم وتوفير : أو سكنية، أو صعوبة المواصالت إليها، ورابعها
المساواة في المعاملة واالحترام في المواقف : مكانياته ومدخالته لجميع الملتحقين، وخامسهاإ

القدرة على : المعلّمين مع الطّلبة، وسادسهاالمختلفة داخل مجتمع المدرسة، دون تمييز في تعامل 
تكافؤ الفرص : مواصلة التّعليم إلى أقصى ما تسمح به القدرات العلمية في التّحصيل، وسابعها

والمساواة في تقدير نتائج التّعلّم من خالل االختبارات التّحريرية أو الشّفوية أو أعمال السنة، 
وليس  ،قدرات العلميةالفرص في شغل الوظائف على أساس المساواة وتكافؤ ال ظهور: وثامنها

 .لنوع العمل والمالءمةعلى اعتبارات خارج القدرات واإلمكانات والمواهب 

أن الفرد يعامل معاملة عادلة في حال أن تساوت نتائجه  Adams, 1963)(ويؤكّد آدمز       
الممكن أن تكون نتائج طالب وجهده الشّخصي مع من حوله في المؤسسة أو المدرسة، ومن 

أعلى من غيره تبعاً لجهده وخبراته، وعندما يشعر الطّالب بالدافعية والحماس والرضا والبقاء 
على موقفه؛ فإن ذلك يعني أن العدالة قد تحقّقت، وأما إذا كانت الدافعية والحماس تنخفضان 

  . باستمرار فإن عدم العدالة يكون قد تحقق ال محالة
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 مهماًالطّالب في مختلف الجوانب، وتؤثّر تأثيراً  فيتؤثّر  المعلِّمينمما تقدم أن عدالة  حظيال
 ,Berti) وموليناري ماملي، وسبيلتينيووتؤكّد دراسة بيرتي . التّعلّم واإلنجاز األكاديمي دافعية في

Mameli, Speltini & Molinari, 2016) هناك عالقة بين عدالة المعلّمين و ة التعلّمأنحيثدافعي ، 
أشارت إلى أن شعور الطّالب عند المعاملة بعدالة هو عامل مهم لتطوير دافعية التعلّم والمعتقدات 

وتؤكّد الدراسات أن الطالب هو محور اهتمام المعلّم، وعدالة المعلّمين تحدد اتجاه فعالية . الشّخصية
سوده التّفاعل بين المعلّم والطّالب لتحسين فعاليته ودافعيته نحو ي اصفّي امما توفّر مناخً للطلبة؛التّعلّم 
  .التّعلّم

علم النفس، حيث ال يمكن حل المشكالت  ميدانوتحظى دافعية التعلم بأهمية بالغة في 
فقد عرفها التربوية بغياب االهتمام بدوافع الفرد، ولذلك تم تعريف دافعية التعلم من زوايا عديدة، 

يؤدي  ،ميل الطّلبة ألداء نشاطات أكاديمية ذات هدف وأهمية بأنها(Brophy, 1986)  بروفي
على أنّها ) 1992(في حين عرفها قطامي لى الحصول على الرضا الداخلي والمكافأة، إإشباعها 

 وانتباهه الستمرارية األداء ،ووعيه ،وبناءه المعرفي ومعارفه، حالة داخلية تحرك أفكار المتعلّم
 (Turner, 2003) بينما ينظر تيرنر ،للمتعلم المعرفية البنيةوتمثّل  ،للوصول إلى التّوازن المعرفي

إلى الدافعية على أنها رغبة المتعلّمين للمشاركة في التّعلّم المستمر، وتحمل مسؤولية تطورهم 
في مهمة  للطالبة فقد عرفها بأنّها المشاركة والمثابرة المستمر) 2011( أما فيانينالخاص، 

   .معينة التي تسمح بتجاوز كّل العقبات لتحقيق كّل األهداف األخرى وكّل الطّرق للتّعلّم
عدم توفّر  :منها ،دافعية الطّلبة نحو التّعلّم فيإلى العوامل التي تؤثّر ) 2010( ويشير المياحي

صفّية والالصفّية التي قد تسهم في االستعداد والرغبة ليندفع باتجاه التّعلّم، وضعف الممارسات ال
الملل والروتين اليومي بحيث تنخفض المشاركات الجادة  شعور خفض دافعية التعلّم، وسيادة

  .والممارسات التي تسهم في إثارة دافعية التعلّم
إلى وجود سبعة ) 2016 ، والجراح، وأبو غزال،عتومال(يشير هيوت المشار إليه في فيما 
: ومن أهم هذه المصادر ،افعية التّعلّم تندرج تحت الدوافع الداخلية أو الخارجيةمصادر لد

  .، واالجتماعية، والمعرفية، والبيولوجية، والروحية، والتوقعية، واالنفعاليةالخارجية السلوكية
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ة ضمن ُألقد فُسافعيدة نظرية طررت الدة التّعلّم االجتماعي: من بينها ،متعدنظري (Social 

Learning) ،ة على يد باندورا، واقترح باندورا حيثظهر مفهوم هذه النظري (Bandora, 1977) 
  :مصدرين أساسيين للدوافع

وتكون مبنية بشكل أساسي على  ،أفكارنا نتيجة مستقبلية ومتوقّعة لسلوكنا تعد: المصدر األول
على خبراته  المستقبل بناءفي فرد ما يحدث خبراتنا وعلى نتائج أفعالنا السابقة بحيث يتصور ال

  .وتجاربه السابقة
لتقييم السلوك  راها وبنائها معياتصياغ أن تكون إذ يجب ،بناء وصياغة األهداف: المصدر الثاني

لذلك يستطيع  ،ويختلف األفراد في وضع األهداف الفعالة ومكافأة أنفسهم على التحصيل. واألداء
  .وتهيئة الفرصة لتحقيقها ورفع مستوى طموحهم ،في صياغة أهدافهم لبةالطالمدرسون مساعدة 

) 2016(عتوم وآخرون ال التي يعرفها) Attributions Theory( نظرية العزوومنها أيضا 
من تتكون نظرية العزو  ويذكرون أنالتّفسير السببي المدرك للنجاح أو الفشل األكاديمي،  ابأنّه

  :هي ،ألقلثالثة أبعاد على ا
ة مثل عزو الطّالب  الطلبةعزو أي  :عد موقع السبببأسباب النجاح والفشل إلى عوامل داخلي

يعزو  اسبب نجاحه إلى جهده المبذول أو سبب فشله إلى نقص قدرته أو قلّة كفاءته، وأحيانً
  .النّجاح أو الفشل إلى عوامل خارجية الطلبة

أو  ،ن أسباب الفشل والنّجاح إما ثابتة بسبب ذكائهتكووهذا يعني أن  :ببسمدى استقرار ال
  .بسبب الحظ أو المرض اممتغيرة دو

أو ال  ،النجاح أو الفشل إلى عوامل قابلة للتّحكم أو السيطرة الطلبةعزو أي : إمكانية السيطرة
  .يمكن التّحكّم بها أو ضبطها

األفراد ومعتقداتهم أن تقدير  ،تماعينظرية التّعلّم االجفي  (Rotter, 1981) يرى روتر فيما
الذين يعتقدون أن لديهم  الطلبةفإن  ، وعليهألنفسهم هو العامل الذي يحدد إنجازاتهم ودافعيتهم

 التي تصدر في موقف) معززات(فإن التّوقعات  قدرة أكبر على اإلنجاز في حال وجود معزز،
وأولى روتر أهمية بالغة بالتّوقّعات المعممة  .يتم تعميمها على جميع المواقف المشابهة معين

(Generalized Expectancies)  رها األفراد حول فيما إذا كان سلوكهم سوف يحقّق لهمالتي يطو
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يعتقدون  (Internal Locus of Control)فاألفراد ذوو مركز الضبط الداخلي  ،ما يرغبون به أو ال
 External Locus of)يعتقد ذوو مركز الضبط الخارجي بينما  ،أنّهم يتحكّمون بسلوكياتهم

Control) حياتهم التي تتحكّم بها قوى تقع خارج أنفسهم وسيطرتهم بأن.      
دوافع التّعلّم واإلنجاز  فيأن تصورات الطّلبة لعدالة المعلّمين تؤثّر تأثيرا كبيرا  ويشار إلى

 فييؤثّر  بياإيجا ياصفّ خًاتوفّر مناكما أنها ).  Berti, Molinari & Speltini, 2010(ي األكاديم
عند النّظر إلى معاملة المعلّمين على أنّها غير عادلة  أنها تؤثر سلباالتّعلّم والدافع، في حين 
(Peter & Dalbert, 2010) . ز من أشكال  والطلبة المعلمينوالتّواصل المفتوح بينيمكن أن يعز

 ،والطّلبة ينع مع المحتوى الدراسي، ويجعل العالقة وثيقة بين المعلّمندماج بشكل أعمق وأوساال
الذين  فالطلبة. الطلبةنتائج  فيالعالقات والتّفاعالت مع المعلّمين أمر بالغ األهمية لتأثيرها ف

يؤثّر  مماالتّعاوني،  السلوكينظرون إلى معلميهم كقاعدة آمنة هم أكثر عرضة لالشتراك في 
في مواقف التّعلّم  تفاعل المعلمين مع الطلبة تزيد منأن  ضاويمكن أي هم،إنجاز في إيجابيا

(Cabell, DeCoster, LoCasale-Crouch, Hamre, & Pianta, 2013) . 2010(ويشير المياحي (
إلى دور الدوافع في تحريك السلوك نحو التّعلّم واستمرار الفرد باكتساب الكثير من المعارف 

  . ات باتجاه تحقيق األهداف المرجوةوالمعلوم
وفي إطار العملية التّربوية، فإن مفهوم العدالة يعد من المفاهيم المهمة سواء بالنّسبة للمعلّمين 

عامل بعدالة في مدرسته سـوف يشـعر باالنتمـاء للمدرسـة     أم للطّلبة، فالمعلّم الذي يشعر أنّه ي
ألن المعلّم  ؛رها، وينعكس ذلك على الطّالب بالضرورةواإلخالص لها وبذل كّل جهد ممكن لتطوي

أبـو غـزال وعالونـة،    (ر الطّالب بالعدالة في كّل جزئياتهـا  شعسوف يعمل على تطوير بيئة تُ
2010.(  

 

 
من العوامل التي تسهم في تطور مستوى التّعليم واالستقرار النفسي للطلبة، توفّر مستوى 

من دافعية التعلم، ومستوى مناسب من عدالة المدرسين في تعاملهم مع الطلبة، مما مناسب 
يتطلب من جميع الجهات المشاركة الفاعلة توفير البيئة المدرسية الفاعلة نضمن من خاللها توفر 

تبلورت مشكلة الدراسة من خالل مالحظة قد ، و)عدالة معلمين، ودافعية تعلم(هذين العاملين 
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المدارس والمواقف التّعليمية بأن  طلبةا مع المعلّمين وغيرهم من مأثناء تفاعله في نيالباحث
ذلك بعدم عدالة  مسوغينفي رغبة هؤالء الطّلبة للدراسة ودافعية التعلّم والتّحصيل  ياهنالك تدنّ

دراسة في فبرزت فكرة هذه ال .، ومتذمرين من أثر الواسطة لدى المعلمينالمعلّمين في المدرسة
الكشف عن تصورات طلبة المدارس لمستوى عدالة المعلّمين وعالقتها بدافعية التعلّم في ضوء 

العالقة بين عدالة  والكشف عن .، ومستوى التحصيلالجنس، والصف: بعض المتغيرات، وهي
  : اآلتيةعن األسئلة تتحدد مشكلة الدراسة من خالل اإلجابة ، والمعلّمين ودافعية الطّلبة نحو التّعلّم

  مستوى عدالة المعلّمين في مدارس لواء الرمثا؟لما تصورات الطّلبة : السؤال األول
  في مدارس لواء الرمثا؟لدى الطلبة ما مستوى دافعية التعلّم : السؤال الثاني
تصورات الطّلبة في ) =0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى هل : السؤال الثالث

، ومستوى والصفّ ،الجنس علِّمين، ومستوى دافعيتهم نحو التعلم تُعزى لمتغيراتعدالة الممستوى ل
 ؟التحصيل

 

 
تأتي أهمية الدراسة النظرية من ندرة الدراسات التي تناولت تصورات الطّلبة لمستوى 

 ،بشكل خاص راسي في البيئة العربيةوعالقتها بدافعية التعلّم والتّحصيل الد ،عدالة المعلّمين
كما أنّها سوف تمهد الطريق للقيام بعدد  ،- حسب علم الباحثين –والدراسات األجنبية بشكل عام 

من الدراسات المستقبلية حول موضوع عدالة المعلّمين وربطه مع متغيرات تربوية أخرى من 
   .ربطهما مع متغيرات تربوية أخرىوموضوع دافعية التعلّم والتّحصيل الدراسي و ،جهة

والقائمين على هذه العملية التعليمية من آباء  أنظار المهتمين فقد توجهاألهمية التّطبيقية  أما
هذا المجال، من خالل تحسين وتنمية مستوى والباحثين إلى البحث في  ومعلمين ومرشدين تربويين

رية ومدرسية إيجابية وعادلة ومناسبة، وتصميم برامج دافعية التعلم لدى الطلبة، بتوفير بيئة ُأس
تدريبية لتنمية هذا النوع من الدافعية لدى الطلبة، مما يؤدي إلى مستوى عاٍل من التحصيل واألداء 

 .األكاديمي
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التعلم، وتُعرف  وجهات نظر أو آراء الطلبة حول عدالة المعلمين ودافعية :تصورات الطلبة

  .إجرائيا في هذه الدراسة باستجاباتهم على فقرات المقياس
وتعرف على أنها إدراك الطالب لمبدأ المساواة من معلميهم، مما يؤثر في  :عدالة المعلّمين

وتعرف إجرائيا على ، (Nichols & Good, 1998, 389) اتجاهاتهم وأدائهم المدرسي واألكاديمي
  .حصل عليها الطّالب على مقياس عدالة المعلّمين المستخدم في هذه الدراسةية التي أنّها الدرج

حالة داخلية تحرك أفكار ومعارف المتعلّم وبناءه المعرفي ووعيه وانتباهه هي  :دافعية التعلّم
قطامي، ( للمتعلم المعرفية البنيةالستمرارية األداء للوصول إلى التّوازن المعرفي وتمثّل 

وتحدد هذه الدرجة إجرائيا بالدرجة التي حصل عليها المفحوص على مقياس دافعية  ،)1992
  .التعلّم المستخدم في هذه الدراسة

هو ناتج ما حصل عليه الطالب من معلومات وكفايات يعبر عنه بشكل : التحصيل الدراسي
نتيجة مباشرة للتعلم معلومة صغيرة مثل حرف أو رقم محدد أو كلمة ناجح أو راسب، وهي 

، ويعرف إجرائياً بأنه المستوى الذي يحصل عليه الطالب نتيجة التعلم، وله )2002حمدان، (
  )فأقل -70(، منخفض )82– 70.1(، متوسط )فأكثر 82.1(ثالثة مستويات مرتفع 

تقتصر على أدوات الدراسة وخصائصها السيكومترية من حيث الصدق : محددات الدراسة
   .وإجراءات تنفيذها ،ضالً عن درجة تمثيل العينة لمجتمع الدراسةوالثبات، ف

  

: 
 وباستعراض األدب التربوي يلحظ أن هناك العديد من الدراسات التي تناولت المتغيرين

بشكل مستقل، فيما نجد ندرة في الدراسات التي  )تصورات الطلبة لعدالة المعلمين، ودافعية التعلم(
ة، يعرض الدراسات السابقة وفقاً لتسلسلها الزمني استناداً لمحاور رئيس ت المتغيرين معا، وتمتناول
  : وهي
التي تناولت عدالة المعلمين، ، تم عرض الدراسات المعلّمين الدراسات التي تناولت عدالّة: أوالً

ؤال األول من مع الس وعالقتها بمتغيرات الجنس، والصف، ومستوى التحصيل، وذلك انسجاما
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الكشف عن  إلى )Nesbit & Burton, 2006( وبورتون هدفت دراسة نيسبتالدراسة، حيث أسئلة 
رات العدالة والمساواة للدأثر تصوة الذّعم في الفعالياتينة. ن التّحصيلة وتحسراسة  تكونت عيالد

بين  اة دالّة إحصائيينتائج وجود عالقة إيجابالأظهرت . طالباً من مدارس استراليا) 80(من 
ة، ووجود عالقة اتية الذّعم، وبين زيادة الفعالية للعدالة والمساواة في الدصورات اإليجابيالتّ

إيجابيبين حصول الطّ اة دالّة إحصائياجعة اإليجابية، الب على دعم المعلّم من خالل التغذية الر
اجعة، وُأسلوب غذية الرأن عدالة التوزيع في التّوبين زيادة التّحصيل لديه، كما بينت النتائج 

  .الب الدراسيي إلى تحسن تحصيل الطّقييم يؤدالتّ
 للكشفبدراسة ) Wei, Williams, Chen & Chang, 2010( وقام ويي ووليامز وتشن وتشانج    

ة مينظيالعدالة ودعم المعلّم والعوامل التّة وممارسات خصيالخصائص الشّبين  العالقةعن 
 )1172(الدراسة من  نت عينةتكو. لدى الطلبةء واالمدرسية في زيادة مستوى سلوك االستق

إناث في مدارس مدينة تشايانغ%) 51(ذكور، و%) 49(اسع، منهم ف التّطالباً من طالب الص 
)Tshaiang (أشارت النّ .التايوانيةفي  بين الجنس والوقوع اتائج إلى وجود عالقة دالّة إحصائي

النت االستقواء لصالح اإلناث، وبيعامل، ودعم الطّالعدالة في التّ نتائج أنعيف من الب الض
ة آمنة لهالمعلّمين لها أثرها في حمايته وتوفير بيئة تعليمي.  

ة من وجهة معرفة مستوى العدالة المدرسيل دراسة )2010( كما أجرى أبو غزال وعالونة
ة تبعاً لمتغير الجنس ومدى اختالف مستوى العدالة المدرسي ةالمدارس األساسي طلبةنظر 

ة بين مستوى العدالة ذا كانت توجد عالقة ذات داللة احصائيإا والكشف عم ،والمستوى الدراسي
ومستوى الفاعلية الذّ ،ةالمدرسية المدركةاتي .نةتكوراسة من  نت عي591(الد( وطالبة في  اطالب

السابع والتاسع من طلبة محافظة إربدوالرابع : فوف التاليةالص .استخدام مقياس العدالة  وتم
نتائج وجود الأظهرت . هماوثبات هماومقياس الفاعلية الذاتية بعد أن تم التحقق من صدق ،ةالمدرسي

ووفقاً  ،فروق ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة المدرسية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور
راسي لصالح الصف الرابع والتفاعل بينهمالمتغيكما أظهرت النتائج وجود عالقة ، ر المستوى الد

ومستوى الفاعلية الذاتية المدركة بين هؤالء  ،بين ممارسة العدالة المدرسية اًإيجابية دالّة إحصائي
  .الطّلبة
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طلبة ل المعلّمين ودعمهم عدالة عنالكشف  استهدفت) 2010(وفي دراسة أجراها شاهين 
 طلبةمن ) 410(الدراسة من  نت عينةتكو. كاديمي لديهموافق األوعالقتها بالتّ المرحلة الثانوية

ة اختيارهم بطريقة عشوائية طبقي وتم في فلسطين، المرحلة الثانوية في منطقة الجليل األعلى
ومقياس  ،عملّمين والدالمع استخدام مقياس عدالة وتم. ة واألدبيةصات العلميخصموزعين على التّ

وكان  ،المعلّمين ودعمهم للطلبة كان متوسطاً مستوى عدالة نتائج أنالأظهرت . كاديميوافق األللتّ
، كما أظهرت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة الدراسة مرتفعاً مستوى التوافق األكاديمي لدى عينة

ته، وعدم وجود فروق في مستوى العدالة إحصائياً بين مستوى العدالة والدعم ككل وجميع مجاال
  .والدعم ككل وفي جميع المجاالت تعزى ألثر الجنس

 دافعية التعلم، تناولت التي الدراسات عرض تم ، حيثالدراسات التي تناولت دافعية التعلّم: ثانياً
 من الثاني السؤال مع انسجاما وذلك التحصيل، ومستوى والصف، الجنس، بمتغيرات وعالقتها
عن أثر تطبيق برامج  للكشفدراسة ) 2012(دودين وجروان  الدراسة، فقد أجرى أسئلة
في  ات لدى الطّلبة الموهوبينم والتّحصيل وتقدير الذّعلّالدافعية للتّ فيسريع واإلثراء التّ

أظهرت . ة العلياوطالبة في المرحلة األساسي باطال) 180(الدراسة من  نت عينةتكو .األردن
ضوا لبرامج التّالنتائج أن الطّلبة الذين تعرم والتّحصيل علّة أكثر للتّسريع كان لديهم دافعي

ات تعزى م وتقدير الذّعلّكما أظهرت النتائج عدم وجود فروق في الدافعية للتّ ،اتوتقدير الذّ
  .الختالف الجنس

 لتّعلّم والتّحصيلمعرفة العالقة بين الدافعية نحو ال دراسة) 2013(كما أجرى حدة 
وطالبة من  باطال) 124(الدراسة من  نت عينةتكو. الدراسي لدى عينة من الطّلبة الجزائريين

فّطالب الص ابع في والية البويرة في الجزائرالر، ة نحو  وتمافعيمعلّتّالاستخدام مقياس الد .
لطلبة نحو التّعلّم والتّحصيل اافعية ة بين دظهرت النتائج وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائيأ

  .عزى لمتغير الجنسة تُنتائج فروق ذات داللة إحصائيالولكن لم يظهر ضمن  ،الدراسي
الجنس  دورعن  الكشف إلى بدراسة هدفت (Akram & Ghani, 2013)ني كما قام أكرم وغا

ولتحقيق . ةغويي الكفاءة اللّم اللغة اإلنجليزية واتجاهاتهم نحوها، وففي دافعية الطّلبة نحو تعلّ
، واختبار كفاءة في اللغة "لجاردنر"أهداف الدراسة استخدم الباحثان مقياس الدافعية واالتجاهات 
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وطالبة من طلبة الصف الثّاني عشر في  باطال )240(الدراسة من  نت عينةتكو. اإلنجليزية
نتائج عدم وجود فروق ذات الأظهرت . بيةمون اللغة اإلنجليزية كلغة أجنن يتعلّالباكستان مم

غوية تعزى غة اإلنجليزية والكفاءة اللّم اللّة الطّلبة واتجاهاتهم نحو تعلّداللة إحصائية في دافعي
  .للجنس

إلى معرفة أثر التدريس ) 2014( والمفلح والربيع وغوانمه وهدفت دراسة الجراح
يات لدى طلبة الصف الثّاني األساسي في م الرياضفي تحسين دافعية تعلّ بالحاسو باستخدام
عين من طلبة الصف الثّاني األساسي موز وطالبة باطال) 43(الدراسة من  نت عينةتكو. األردن

شريحة ) 47(نت من كما أعد الباحثون برمجية تعليمية تكو .على مجموعتين ضابطة وتجريبية
كشفت . التّعلّم ا لدافعيةومقياس ،رياضياترب في الن تدريبات وأنشطة لتحسين مهارة الضتضمت

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى دافعية التعلّم لصالح أفراد المجموعة 
وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير  ،التجريبية التي خضعت للبرمجية التّعليمية

ضافة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية باإل ،الجنس أو التفاعل بين الجنس وطريقة التدريس
     . ةجريبيدريس لصالح أفراد المجموعة التّعزى لطريقة التّفي أبعاد دافعية التعلّم تُ

  

 تناولت دراسة عرض تم ، حيثالمعلّمين ودافعية التعلّم الدراسات التي تناولت عدالة: ثالثاً
بيرتي  فقد أجرى التحصيل، ومستوى صف،وال الجنس، بمتغيرات وعالقتها دافعية التعلم،

 عندراسة للكشف ) Berti, Mameli, Speltini& Molinari, 2016( وموليناري سبيلتينيو مامليو
تكونت عينة الدراسة من . كل من عدالة المعلمين ودعم اآلباء في دافعية التعلم لدى الطلبة دور

أشارت نتائج  .طالبة )346(وا، بالط )163(من طلبة المدارس الثانوية اإليطالية،  )509(
بتطوير  له دور إيجابيفي القاعة الصفية  عادلةتلقى معاملة بشعور الطالب  الدراسة إلى أن

  . التعلمنحو ة تدافعي
تم عرضها، نالحظ بأن بعض الدراسات تناول عدالة باستعراض الدراسات السابقة التي 

ة، مع متغيرات أخرى، كدعم المعلم، والفعالية المعلمين، وهي من متغيرات الدراسة الرئيسي
؛ شاهين 2010أبو غزال وعالونة (الذاتية، والتوافق األكاديمي، ومستوى الطموح، كدراسة 
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وبعض الدراسات تناول دافعية التعلم مع متغيرات شخصية ومعرفية أخرى، كدراسة ). 2010
)Akram & Ghani, 2013 .(  

ن الدراسات السابقة، أنها بحثت في العالقة بين المتغيرين إن ما يميز الدراسة الحالية ع
، حيث إن أحدهما يمثل جانباً اجتماعياً، واآلخر يمثل جانباً )عدالة المعلمين ودافعية التعلم معاً(

نفسياً، والمتغيران يعدان من مؤثرات الشخصية المهمة، كما تتميز هذه الدراسة باختيار عينة 
سادس على أنها بداية مرحلة المراهقة، والصفان العاشر والحادي عشر الصف ال: الطلبة، وهي

كما أنهما يمثالن مرحلة ما قبل وبعد اختيار المسار التعليمي  على أنهما ذروة المراهقة،
  .للطالب) أكاديمي، أو مهني(
 

 
لعدالة المعلّمين، وعالقتها  تم استخدام المنهج العلّي المقارن للتّعرف إلى تصورات الطّلبة      

بدافعية التعلّم والتَّحصيل الدراسي لدى طلبة مدارس مديرية تربية لواء الرمثا في محافظة إربد، 
  .وذلك لمناسبة هذا المنهج لطبيعة هذه الدراسة وأهدافها

 

 
ادي عشر في مدارس تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة صفوف السادس والعاشر والح      

) 3771(طالباً وطالبةً، منهم ) 7370(مديرية تربية لواء الرمثا في محافظة إربد والبالغ عددهم 
، حسب السجالت الرسمية لمديرية 2016/2017طالباً مسجلين للعام الدراسي ) 3599(طالبةً، و

توزيع أفراد مجتمع يبين ) 1(تربية لواء الرمثا، موزعين وفق متغيرات الدراسة، والجدول
  .الدراسة حسب متغيرات الجنس، والصف

  
  
  
  

  والصف الجنس متغيرات حسب الدراسة مجتمع أفراد توزيع ):1( جدول

  الصف
  الجنس

  المجموع  اإلناث  الذكور
  2845  1515  1330  السادس



      
 

  

  

2522017  

 

 

  2473  1203  1270  العاشر
  2052  1053  999  الحادي عشر
  7370  3771  3599  المجموع

 

 
طالبةً، ) 202(طالباً، و) 206(طالباً وطالبةً، منهم ) 408(تكونت عينة الدراسة من 

) 2(ويبين الجدول ). الذين أبدوا استعدادا لتعبئة أدوات الدراسة(اختيروا بالطّريقة المتيسرة 
  .الدراسي، والصفّتوزيع أفراد العينة، وفقاً لمتغيرات الجنس، والتّحصيل 

  

  الدراسة لمتغيرات وفقاً العينة أفراد توزيع: )2( جدول
 النّسبة المئوية من العينة التّكرار مستويات المتغير  المتغير

  الجنس
 50.5 206 ذكر
 49.5 202 أنثى

 الصفّ
 28.2 115 السادس
 36.8  150 العاشر

 35.0 143  الحادي عشر

 مستوى التّحصيل
 2.9 132 مرتفع
 16.2 141 متوسط
 25.7 135 منخفض

 100.0 408 المجموع
 

 
الكشف عن تصورات الطّلبة لعدالة المعلّمين وعالقتها بدافعية التعلّم  هدفت الدراسة

أداتين، األولى ا موالتّحصيل الدراسي، ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمد الباحثان في دراسته
للكشف عن عدالة المعلّمين، والثانية للكشف عن دافعتهم نحو التّعلّم، وفيما يأتي وصف لكل من 

  .هاتين األداتين، ودالالت صدقهما وثباتهما
  مقياس مستوى عدالة المعلّمين: أوالً
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راسة استخدام مقياس عدالة المعلّمين  تمره في هذه الدونة أبو غزال وعالمن الذي طو
اإلجابة عن  وتتمفي صورتها األولية،  فقرة) 18( ؛ حيث تكونت أداة الدراسة من)2010(

  .الخماسي) Likert( حسب تدريج ليكرت هافقرات
 

 
بترجمة المقياس الذي طوره كل من نيكولز وجود ) 2010(قام أبو غزال وعالونة 

(Nichols & Good, 1998)  إلى العربية، وتم عرضه على خمسة محكّمين من ذوي الخبرة في
علم النفس التربوي، وعدال صياغة الفقرات بناء على آرائهم، وبقيت فقرات األداة كما هي من 

طالباً وطالبةً من طلبة ) 591(حيث العدد، وتم التحقق من ثبات المقياس من خالل تطبيقه على 
باستخدام معادلة كرونباخ ) 0.76(فظة إربد، وقد بلغ معامل الثّبات الداخلي المدارس في محا

أما في الدراسة الحالية . والتي تدل جميعها على تمتع المقياس بدالالت صدق وثبات مناسبة ،ألفا
وقاما بالتحقق من مؤشرات ) 2010أبو غزال وعالونة، (فقد استخدم الباحثان المقياس ذاته 

  :الصدق اآلتية
  

مقياس مستوى عدالة المعلّمينل صدق المحتوى: الًأو  
تم عرضه على مجموعة من المحكّمين ق من صدق المحتوى ألداة الدراسة؛ حقّللتّ

جامعة اليرموك، وذلك بهدف إبداء مالحظاتهم والمختصين في علم النفس اإلرشادي والتربوي ب
ة، وحذف وإضافة ة ومن الناحية المنطقييغوالفقرات ومالءمتها من الناحية اللّ صحةحول مدى 

من الفقرات أي، واستقر رأي المحكمين على اإلبقاء مالحظات وتعديالت يرونها مناسبة وأي ،
  .على فقرات المقياس كما هي

  

  مقياس مستوى عدالة المعلّمينصدق البناء ل: ثانياً
ة مكونة استطالعيتطبيق مقياس عدالة المعلّمين على عي ا) 30(نة من تمة من  طالبوطالب

طلبة المدارس لمديرية تربية لواء الرمثا في محافظة إربد من خارج عينة الدراسة المستهدفة، 
 نإحيث  وذلك لحساب قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرات والدرجة الكلّية للمقياس،

فقرة  فقرة في صورة معامل ارتباط بين كّل ّلدق بالنّسبة لكل داللة للصهنا يمثّ االرتباطمعامل 
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-0.49(وقد تراوحت معامالت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين ، الكلّية وبين الدرجة
0.75(.  

 

 
للتحقق من ثبات االتساق الداخلي للمقياس؛ تم حسابه باستخدام معادلة كرونباخ ألفا 

Cronbach's Alpha) (ةنة االستطالعيل للعيذ بلغ إ، على بيانات التطبيق األو)واعتبرت هذه القيم ) 0.88
وألغراض التّحقّق من ثبات اإلعادة ألداة الدراسة ومجاالتها؛ فقد تم إعادة  .مالئمة لغايات هذه الدراسة

بفاصل زمني ) Test-Retest(ار وإعادته التّطبيق على العينة االستطالعية سالفة الذّكر بطريقة االختب
مقداره أسبوعان بين التّطبيقين األول والثاني، حيث تم حسابه باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين 

مالئمة لغايات هذه  ةواعتبرت هذه القيم ،(0.90)التّطبيقين األول والثاني على العينة االستطالعية إذ بلغ 
  .الدراسة

 

 
وبـذلك تكـون    اعتمد الباحثان ثالثة مستويات من العدالة، وفقاً للمتوسطات الحسابية للفقرات،

مسـتوى عدالـة    3.67 -  2.34(، )مستوى عدالة مـنخفض  2.33 - 1: (الدرجة على النحو اآلتي
تصـورات الطلبـة    أداة فقـرات  عن جابةاإل وتتم). فما فوق مستوى عدالة مرتفع 3.68(، )متوسط

 أوافق: (اآلتي النحو وذلك على الخماسي؛) Likert( ليكرت تدريج حسب الطّلبة، لدى لعدالة المعلمين
 ال درجة، 2 تأخذ أوافق ال درجات، 3 تأخذ متردد درجات، 4 وتأخذ أوافق درجات، 5 وتأخذ بشدة
 للفقـرات ) 1 ،2 ،3 ،4 ،5( الـدرجات  صـحيح الت عنـد  وتعطي). واحدة درجة تأخذ بشدة أوافق

 ،16 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1: (هـي  فقـرة، ) 17( وهي الموجبة،
  ).12( رقم فقرة وهي) 5 ،4 ،3 ،2 ،1: (الدرجات سالبة الفقرة حالة في الدرجة وتعكس). 18 ،17

  

 
في هذه الد ه قطامي تمة التعلّم الذي أعدنت ) 1989(راسة استخدام مقياس مستوى دافعيحيث تكو

) Likert( حسب تدريج ليكرت هاإلجابة عن فقرات وتتمفقرة في صورتها األولية، ) 36(أداة الدراسة من 
 . الخماسي
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 الـدافع :مابمقياسين، وه استعان حيث للتّعلّم، الدافعية مقياس بوضع )1989( قطامي قام  
 يتضمن التّعلّم، لدافعيـة)  Russel( ومقياس) EntwistleKozeki et( من لكّل المدرسي للتّعلّم

 بـسحب قـام حيـث) 1992( سنة في عدله ثم عبارة،) 60( األولية صورته في المقياس
   .فقرة) 36( على يحتوي المقياس وبقي عبارة) 24(
 

 
) 40(بالتّحقق من ثبات المقياس بتطبيقه على عينة تجريبية من ) 1989(قد قام قطامي و

، كما أوجد قيم معامالت االرتباط بين )0.72(طالبا، وقد بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس 
ياس تدل على تمتع المق والتي، )0.76-0.21(الفقرات والمقياس الكلي حيث تراوحت بين 

قام الباحثان بالتحقق مؤشّرات الصدق أما في الدراسة الحالية، فقد بدالالت صدق وثبات مناسبة، 
  :اآلتية
  صدق المحتوى لمقياس مستوى دافعية التعلّم: أوالً

للتّحقّق من صدق المحتوى ألداة الدراسة؛ تم عرضها على سبعة أعضاء هيئة تدريس من 
اإلرشادي والتّربوي والقياس والتّقويم بكلّية التّربية في جامعة ذوي االختصاص في علم النّفس 

اليرموك، وذلك بهدف إبداء مالحظاتهم حول مدى مناسبة الفقرات ومالءمتها من النّاحية اللّغوية 
ومن النّاحية المنطقية، وحذف وإضافة أي من الفقرات، وأي مالحظات وتعديالت يرونها 

كمين على اإلبقاء على فقرات المقياس كما هي، باستثناء بعض التعديالت واستقر رأي المحمناسبة، 
  .اللغوية البسيطة

  صدق البناء لمقياس مستوى دافعية التعلّم: ثانياً 
طالباً وطالبةً من طلبة المدارس ) 30(تم تطبيق المقياس على عينة استطالعية مكونة من 

بد من خارج عينة الدراسة المستهدفة، وذلك لحساب لمديرية تربية لواء الرمثا في محافظة إر
هنا  االرتباطمعامل  نإحيث  قيم معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرات والدرجة الكلّية،

 الكلّية فقرة في صورة معامل ارتباط بين كل فقرة وبين الدرجة دق بالنّسبة لكّلل داللة للصيمثّ
وتجدر   .)0.78- 0.36(ت ارتباط الفقرات مع األداة ككل ما بين وقد تراوحت معامالللمقياس، 
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اإلشارة أن حذف أي من هذه  جميع معامالت االرتباط كانت ذات درجات مقبولة، ولذلك لم يتم
  .الفقرات

 

 
 Cronbach's)معادلة كرونباخ ألفا  للتّحقّق من ثبات االتّساق الداخلي للمقياس؛ تم حسابه باستخدام

Alpha) ةنة االستطالعيل للعيواعتبرت هذه القيم مالئمة ) 0.93(إذ بلغ ، على بيانات التطبيق األو
وألغراض التّحقّق من ثبات اإلعادة ألداة الدراسة ومجاالتها؛ فقد تم إعادة التّطبيق  .لغايات هذه الدراسة

بفاصل زمني مقداره ) Test-Retest(الفة الذّكر بطريقة االختبار وإعادته على العينة االستطالعية س
أسبوعان بين التّطبيقين األول والثّاني، حيث تم حسابه باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين التّطبيقين 

  .ه الدراسةواعتبرت هذه القيم مالئمة لغايات هذ) 0.92(األول والثّاني على العينة االستطالعية إذ بلغت 
 

 
وبـذلك تكـون    اعتمد الباحثان ثالثة مستويات من الدافعية، وفقاً للمتوسطات الحسابية للفقرات،

مسـتوى عدالـة    3.67 -  2.34(، )مستوى عدالـة مـنخفض   2.33- 1: (الدرجة على النحو اآلتي
 حسـب  دافعية الـتعلم،  مستوى أداة فقرات عن اإلجابة وتتم). مستوى عدالة مرتفع 3.68(، )متوسط
 4 وتأخذ أوافق درجات، 5 وتأخذ بشدة أوافق: (اآلتي النحو وذلك الخماسي؛) Likert( ليكرت تدريج

 وتعطي). واحدة درجة تأخذ بشدة أوافق ال درجة، 2 تأخذ أوافق ال درجات، 3 تأخذ متردد درجات،
 ،5 ،4 ،3 ،1: (هـي  فقرة،) 22( وهي الموجبة، للفقرات) 1 ،2 ،3 ،4 ،5( الدرجات التصحيح عند

 وتعكـــس ،)36 ،35 ،34 ،31 ،30 ،27 ،26 ،24 ،23 ،22 ،21 ،20 ،19 ،12،15 ،9 ،8 ،7
 ،6 ،2: (هـي  فقرة،) 14( وهي) 5 ،4 ،3 ،2 ،1: (التالية الدرجات السالبة الفقرات حالة في الدرجة

10، 11، 13، 14، 16، 17، 18، 25، 28، 29، 32، 33.(  
 

 
  :لتحقيق أهداف الدراسة؛ تم اتباع الخطوات واإلجراءات التالية
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تم اختيار أداتي الدراسة، ثم تم التّحقّق من الصدق الظّاهري لألداتين، والحصول على خطـاب  
دراسة لهم، وجمـع  تسهيل مهمة الباحثين، وتوزيعها على أفراد عينة الدراسة بعد شرح هدف ال
  .البيانات ثم إدخالها إلى ذاكرة الحاسوب، وذلك بهدف المعالجة اإلحصائية لها

 

 
  :اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية

تصورات الطلبة لعدالّة المعلمين في مدارس مديرية تربية لواء الرمثا في : المتغيرات التابعة
  .عية التعلّم لدى طلبة في مدارس مديرية تربية لواء الرمثا في محافظة إربدمحافظة إربد، وداف
مستوى التّحصيل الدراسـي، ولـه    ، و)الذّكر، األنثى(الجنس، وله فئتان : المتغيرات المستقلة

، والصـفّ  )فأقل -70(، منخفض )82– 70.1(، متوسط )فأكثر 82.1(ثالثة مستويات مرتفع 
  ).السادس، العاشر، الحادي عشر(ث فئات الدراسي، وله ثال

 

 
لإلجابة عن السؤالين األول والثاني؛ تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية      

ولإلجابة عن السؤال الثّالـث؛  . لمستوى تصورات الطّلبة لعدالة المعلمين، ومستوى دافعية التعلم
 Way-3)) 3*3*2(تحليـل التبـاين متعـدد المتغيـرات ذو التصـميم العـاملي        تم استخدام

MANOVA).  
 

 
ما تصورات الطّلبة لمستوى عدالة المعلِّمين في مدارس " :النّتائج المتعلّقة بالسؤال األول: أوالً

 "لواء الرمثا؟
بية واالنحرافات المعيارية لتصورات لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسا 

الطّلبة لمستوى عدالة المعلّمين في مدارس مديرية تربية لواء الرمثا، حيث كان المتوسط الحسابي 
، وبمستوى مرتفع، وهذا (0.588)بانحراف معياري  (3.72)ألداء أفراد العينة على مقياس العدالة هو 
 يعزو الباحثان هذه النتيجة إلىو. ة المعلمين بصورة إيجابيةيعني أن الطلبة ينظرون إلى مستوى عدال

همية التعامل مع الطلبة بعدالة، لذلك فهم أيدركون  هي ثقافة واحدة، حيث المعلمين ثقافة نأ
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، كما يمكن تفسير النتيجة في سواء دون تمييز بينهم حديحرصون على التعامل مع جميع الطلبة على 
يتميز بتشابك العالقات االجتماعية، وخدمة المعلمين في مناطق سكناهم، ضوء مجتمع الدراسة الذي 

نتائج تختلف هذه النتيجة مع و. هذه األمور تشكل دافعا لهم ألن يراعوا العدالة في تعاملهم مع طلبتهم
  .نت أن مستوى عدالة المعلمين ودعمهم للطلبة كان متوسطاًالتي بي ،)2010(دراسة شاهين 

ما مستوى دافعية التعلّم لدى الطلبة في مدارس لواء  " :تائج المتعلّقة بالسؤال الثانيالنّ: ثانياً
 "الرمثا؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
الحسابي لمستوى دافعية التعلّم لدى طلبة مدارس مديرية تربية لواء الرمثا، حيث كان المتوسط 

وبمستوى  ، (0.448)بانحراف معياري (3.65)ألداء أفراد العينة على مقياس دافعية التعلم هو 
يعزو  .متوسط، ومع ذلك يعتبر الباحثان هذه النتيجة مقبولة، وقريبة جدا من مستوى مرتفع

كما . للتعلم الباحثان هذه النتيجة إلى أن شعور الطالب بالعدالة من قبل المدرسين يشكل دافعا لهم
يمكن تفسير هذه النتيجة  بشعور الطلبة بالسعادة والرضا عن الذات، وعن األنشطة التعليمية 

  . التي تتناسب مع حاجات المتعلمين وميولهم، ووجود حوافز بمقدار الجهد المبذول لديهم
ند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائية ع هل" :النّتائج المتعلّقة بالسؤال الثالث: ثالثاً

)α≥05.0 ( فّ الجنس، ودافعية التعلم تُعزى لمتغيرات المعلّمين عدالةمستوى فيومستوى  والص
  "التحصيل؟

لإلجابة عن هذا السؤال استخرج الباحثان أوال معامل ارتباط بيرسون بين تصورات 
وهو دال  (0.293)الرتباط هو الطلبة لعدالة المعلمين ودافعية التعلم، حيث تبين أن قيمة معامل ا

نه كلما زادت عدالة المعلّمين في إإذ  ،هذه النتائج منطقيةتعد و، (0.000)عند مستوى إحصائيا 
 ؛إلى نظرية التوقع في الدافعية استناداً وتُفسر هذه النتيجة. تزداد دافعية الطلبة نحو التعلم ،المدارس

، فإن اتجاهاتهم نحو المدرسة بشكل عام سوف ة مرتفعاًللعدالـة المدرسي الطلبةفعندما يكون إدراك 
 .تكون إيجابية، وسوف يدركون أن جهودهم تكون معززة، وبالتالي فإن توقعاتهم سوف تكون مرتفعة
 .وكلما ارتفعت التوقعات، فإن الدافعية تتحسن وتزيد، مما يؤدي إلـى رفـع مستوى ثقتهم بأنفسهم

  .اط اإليجابي بين عدالة المعلّمين وزيادة دافعية التعلّم لدى طلبتهمعلى االرتب) 2011(ويؤكد فروجة 
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يعطي مسوغًا قويا ) التعلم ودافعية المعلّمين، عدالة(ووجود هذا االرتباط بين المتغيرين 
الستخدام تحليل التباين الثالثي المتعددـ حيث تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

ء أفراد العينة على مقياسي تصورات الطلبة لعدالة المعلمين ودافعية التعلم المعيارية لمستوى أدا
  . )3( ما هو مبين في الجدولكلصف، ومستوى التحصيل، افي ضوء متغيرات الجنس، و

 

، المعلّمين عدالةل الطّلبة تصوراتلمستوى  المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات): 3(جدول ال
ومستوى التحصيل والصفّ الجنسات متغير حسبالتعلم، ودافعيتهم نحو   

 العدداإلنحراف المتوسط مستوى  الصف الجنس 

 العدالة

 ذكر

 السادس

 18 467. 4.01  منخفض
 17 299. 3.94 متوسط
 20 493. 3.87 مرتفع
 55 429. 3.94 كلي

 العاشر

 27 846. 3.64  منخفض
 25 597. 3.73 توسطم

 24 558. 3.93 مرتفع
 76 688. 3.76 كلي

 أول ثانوي

 29 781. 3.65  منخفض
 27 606. 3.61 متوسط
 19 560. 3.76 مرتفع
 75 663. 3.66 كلي

 كلي

 74 752. 3.73  منخفض
 69 552. 3.73 متوسط
 63 535. 3.86 مرتفع
 206 627. 3.77 كلي

 السادس انثى

 23 441. 3.78  منخفض
 17 527. 3.61 متوسط
 20 501. 4.00 مرتفع
 60 503. 3.81 كلي

 22 540. 3.78  منخفض العاشر
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 22 490. 3.74 متوسط
 30 524. 3.43 مرتفع
 74 538. 3.62 كلي

 أول ثانوي

 16 612. 3.70  منخفض
 33 524. 3.56 متوسط

 19 631. 3.63 تفعمر
 68 570. 3.61 كلي

 كلي

 61 518. 3.76  منخفض
 72 513. 3.63 متوسط
 69 593. 3.65 مرتفع
 202 543. 3.67 كلي

  كلي

 السادس

 41 462. 3.88  منخفض
 34 455. 3.78 متوسط
 40 495. 3.94 مرتفع
 115 472. 3.87 كلي

 العاشر

 49 722. 3.70  منخفض
 47 544. 3.73 متوسط
 54 592. 3.65 مرتفع
 150 620. 3.69 كلي

 أول ثانوي

 45 719. 3.67  منخفض
 60 558. 3.58 متوسط
 38 592. 3.69 مرتفع
 143 619. 3.64 كلي

 كلي

 135 655. 3.75  منخفض
 141 533. 3.68 متوسط
 132 574. 3.75 مرتفع
 408 588. 3.72 كلي

دافعية 
 التعلم

 السادس ذكر
 18 262. 3.54  منخفض
 17 310. 3.67 متوسط
 20 398. 3.58 مرتفع
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 55 329. 3.59 كلي

 العاشر

 27 455. 3.39  منخفض
 25 317. 3.44 متوسط
 24 444. 3.67 مرتفع
 76 423. 3.49 كلي

 أول ثانوي

 29 415. 3.32  منخفض
 27 483. 3.53 متوسط
 19 410. 3.52 مرتفع
 75 445. 3.45 كلي

 كلي 

 74 404. 3.40  منخفض
 69 394. 3.53 متوسط
 63 418. 3.60 مرتفع
 206 411. 3.50 كلي

 انثى

 السادس

 23 316. 3.72  منخفض
 17 326. 3.89 متوسط
 20 571. 3.88 مرتفع
 60 422. 3.82 كلي

 العاشر

 22 357. 3.60  منخفض
 22 438. 3.91 متوسط
 30 453. 3.80 مرتفع
 74 435. 3.77 كلي

 أول ثانوي

 16 493. 3.52  منخفض
 33 461. 3.80 متوسط
 19 337. 3.96 مرتفع
 68 461. 3.78 كلي

 كلي

 61 386. 3.62  منخفض
 72 423. 3.86 متوسط
 69 461. 3.87 مرتفع
 202 438. 3.79 كلي

 41 303. 3.64  منخفض السادس  كلي



      
 

  

  

2522017  

 

 

 34 333. 3.78 متوسط
 40 510. 3.73 مرتفع
 115 396. 3.71 كلي

 العاشر

 49 422. 3.48  منخفض
 47 445. 3.66 متوسط
 54 450. 3.74 مرتفع
 150 450. 3.63 كلي

 أول ثانوي

 45 449. 3.39  منخفض
 60 486. 3.68 متوسط
 38 432. 3.74 مرتفع
 143 481. 3.61 كلي

 كلي

 135 409. 3.50  منخفض
 141 439. 3.70 متوسط
 132 461. 3.74 مرتفع
 408 448. 3.65 كلي

  

قياسي يتضح من الجدول السابق أن هناك تبايناً ظاهريا في متوسطات أداء أفراد العينة على م
التصورات لعدالة المعلمين ودافعية التعلم في ضوء متغيرات الجنس، والصف، ومستوى التحصيل، 

، كما هو مبين في )3*3*2(ولبيان داللة هذه الفروق تم استدام تحليل التباين متعدد المتغيرات التابعة 
  )4(الجدول 

  

  

، لمستوى أداء افراد العينة على )3*3*2( التابعة المتغيرات متعدد نتائج تحليل التباين): 4(الجدول 
مقياسي تصورات الطلبة لعدالة المعلمين ودافعية التعلم في ضوء متغيرات الجنس، والصف، ومستوى 

  التحصيل والتفاعل بينها

  مصدر التباين
المتغيرات 
  التابعة

مجموع 
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة
الداللة 
  االحصائية

  الجنس
 29.333 ة هوتلنجقيم

 الداللة اإلحصائية

عدالة 
 082. 3.032 1.015 1 1.015  المدرسين

 000. 41.152 7.088 1 7.088  دافعية التعلم



      
 

  

  

2522017  

 

 

0.000 
   الصف

  قيمة ولكس المبدا
2.586  

 الداللة اإلحصائية
0.036 

عدالة 
  المدرسين

3.113 2 1.556 4.649 .010 

 123. 2.104 362. 2 725.  دافعية التعلم

 مستوى التحصيل
  قيمة ولكس المبدا

6.684 
 الداللة اإلحصائية

0.000 

عدالة 
  المدرسين

.409 2 .204 .610 .544 

 000. 10.865 1.872 2 3.743  دافعية التعلم

 الصف* الجنس 
  قيمة ولكس المبدا

0 .192 
 الداللة اإلحصائية

0.943 

عدالة 
  المدرسين

.198 2 .099 .295 .745 

 816. 204. 035. 2 070.  دافعية التعلم

  مستوى التحصيل* الجنس 
 10124 قيمة ولكس المبدا

 الداللة اإلحصائية
0.344 

عدالة 
  المدرسين

.426 2 .213 .637 .530 

 406. 902. 155. 2 311.  دافعية التعلم

مستوى * الصف 
  التحصيل
 0.752 قيمة ولكس المبدا

 الداللة اإلحصائية
0.646  

عدالة 
  المدرسين

.574 4 .143 .428 .788 

 550. 763. 131. 4 525.  دافعية التعلم

مستوى * الصف* الجنس 
قيمة ولكس  التحصيل

  المبدا

عدالة 
 128. 2.758 923. 4 3.694  المدرسين

 263. 1.318 227. 4 908.  دافعية التعلم
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1.837  
 الداللة اإلحصائية

0.067 

 الخطأ
عدالة 
  المدرسين

130.56
3 

390 .335     

     172. 390 67.179  عية التعلمداف

 الكلي

عدالة 
  المدرسين

5799.3
32 

408       

  دافعية التعلم
5505.4

00 408       

 الكلي المصحح
عدالة 
  المدرسين

140.77
7 

407       

       407 81.616  دافعية التعلم
  

  :اآلتي) 4(يتبين من الجدول 
لتفاعل المتغيرات مع بعضـها بعضـا،   تعزى ) α≥05.0(ة فروق ذات داللة إحصائي عدم وجود - 

ـتوى      يمكن تفسير هذه النتيجة أن أفراد عينة الدراسة، بغض النظر عـن الجـنس، أو الصـف، أو مس
ـتوى تصـوراتهم لعدالـة       التحصيل، يتشابهون في كافة الظروف التي من الممكن أن تـؤثر فـي مس

  .المعلمين، ومستوى الدافعية لديهم
، على عدالة المعلمين الجنس لمتغيرتعزى ) α≥05.0(ة ذات داللة إحصائي فروق عدم وجود - 

  . )α≥05.0(، وهذه القيمة أكبر )0.082(وبداللة إحصائية بلغت ) (3.032حيث بلغت قيمة ف 
صها بأن طبيعة هذه المرحلة وخصائ) 2010(ويمكن تفسير ذلك في ضوء ما أشار إليه شاهين 

تكاد تكون متوافقة مع مطالبها النفسية واالجتماعية واالكاديمية سواء للطالب أم الطالبات؛ مما يعطي 
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن القوانين . مؤشراً على توافق وجهات النظر حول طبيعة مستوى العدالة

ما أن ظروف المدارس ظروف واحدة والتَّعليمات للمدارس واحدة ومطبقة جميعها دون استثناء، ك
مع نتائج دراسة هذه النتيجة  وتختلف. ومناسبة للطلبة، مما يسهم في معاملة المعلمين بعدالة بين الجنسين
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التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة  ،)Nechols & Good, 1998(نيكولز وجود 
 ،)2010(دراسة أبو غزال وعالونة  إلناث، كما تختلف مع نتائجالمدرسية تعزى لمتغير الجنس لصالح ا

التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى العدالة المدرسية تعزى لمتغير الجنس لصالح 
  .الذكور

تعزى لمتغير الجنس على دافعية  )α≥05.0( فيما يتبين وجود فروق دالة إحصائيا
وهذه القيمة أقل من  ، (0.000)وبداللة إحصائية بلغت   (41.152)قيمة فالتعلم، حيث بلغت 

)α≥05.0( اإلناث مقارنة ، وبالرجوع إلى جدول المتوسطات الحسابية، تبين أن الفرق لصالح
وقد تعزى هذه . (3.50) فيما كان للذكور (3.65)، حيث كان المتوسط الحسابي لإلناثبالذكور

طبيعة النشاطات اختالف أسلوب التنشئة الوالدية للذكور واإلناث وفيما يتعلق ب النتيجة إلى
ففيما يتعلق باإلنـاث  .والهوايات المسموح بها، التي يعززها الوالـدان والمجتمع بشكل عام

ويشجعونها على  ،مورهن يحبذون بقاء األنثى في المنزل وممارسة هوايات داخليةأولياء أفإن 
مما يسمح لها بالتفاعل المباشر مع الوالدين واالستماع إلى نصائحهما  ،وقالدراسة والتف

وإشرافهما على الشؤون المعرفية واألكاديمية والدراسية مما يعزز دافعية التعلّم للبنـات أكثـر 
عندما أكد على أن اإلناث مدفوعات نحو ) 1993(وهذا ما أشار إليه قطامي  .مـن الذكور

بقوانين المدرسة وتعليماتها وتحقيق األهداف، وتخصيص الجزء األكبر من التعلم واالهتمام 
وقتهن للدراسة ومتابعة الواجبات بهدف الوصول إلى حالة التكيف بحيث يكون الدور األكبر 

 بصورة ملحوظة وعلنية أما فيما يتعلق بالذكور فإن المجتمع يسمح لمجتمع الدراسة في تنميتها،
 يت وممارسة األلعـاب الجماعية واألنشطة المختلفة مع الرفاق وذلكللذكور بالخروج من الب

حيث يفضل الذكور اللعب وممارسة النشاطات  ،على حساب النواحي المعرفية والعلمية ربما
حفاظاً على  –وفي ظل القيود األسرية والمجتمعية على األنثى . الجسدية على الدراسة والتعلم

إن التَّعلُق بالدراسة والدافعية للتعلم يغدو نهجها المألوف ف –صون كرامتها وعزها وشرفها 
دودين من وتختلف هذه النتيجة مع دراسات كل . والطبيعي والمتقبل من جميع األطراف

وآخرين والجراح ، (Akram &Ghani, 2013) وأكرم وغاني ،)2013(وحدة  ،)2012(وجروان 
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اللة إحصائية في دافعية الطلبة للتعلم تعزى عدم وجود فروق ذات د نتائجها التي بينت) 2014(
 .لمتغير الجنس

على عدالة المعلمين، حيث  الصفّتعزى لمتغير  ) α≥05.0(ة جود فروق ذات داللة إحصائيو - 
بين الدالّة إحصائيا ة وجيولبيان الفروق الز )0.010(وبداللة إحصائية بلغت ) (4.649بلغت قيمة ف 

  .يوضح ذلك )5(الجدول و شيفيه،ة بطريقة استخدام المقارنات البعدي سطات الحسابية تمالمتو
  

  تصورات على الصفّمتغير  ألثر شيفيه بطريقة البعدية المقارنات): 5(الجدول 
  المعلّمين عدالةمستوى ل الطّلبة 

المتوسط  الصفّ
الحادي  العاشر ادسالس الحسابي

 عشر
3.87 ادسالس    

   18. 3.69 العاشر
  05. *23. 3.64 الحادي عشر

  ).α≥05.0(دالة عند مستوى الداللة * 
س السـاد بـين الصـفّ   ) α≥05.0(وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 5(يتبين من الجدول 

إلـى طبيعـة    لنتيجـة ويعزو الباحثان ا. السادسوالصفّ الحادي عشر وجاءت الفروق لصالح الصفّ 
عالقة الطلبة الصغار مع المعلم التي ترتبط بشكل إيجابي أكثر، كما يمكن تفسير ذلك في ضوء ما أشار 

من وجود عالقة واضحة بين العمر وإدراك العدالـة، إذ تبـين أن    (Thorkildsen, 1989)إليه ثوركلدسن 
لمكافآت بغض النظر عـن تسـاوي األداء،   األطفال الصغار ينظرون إلى العدالة باعتبارها مساواة في ا

أما الكبار فينظرون إليها على أنها شكل من أشكال تكافؤ الفرص، وال تعني بالضرورة الحصول علـى  
) 2010(دراسة أبو غزال وعالونـة   نتائج هذه النتيجة مع وتتفق. مكافآت متساوية إذا كان األداء متبايناً

ـتوى     التي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائ ـية تعـزى لمتغيـر المس ية في مستوى العدالة المدرس
 .الرابع المدرسي األدنى، أي الصف الدراسي لصالح الصف

 - ة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي)α≥05.0 ( فّ لمتغيرتعزىعلى دافعية  الص
ن تفسير حيث يمك .)0.123(ة بلغت حصائيإوبداللة ) 2.104(، حيث بلغت قيمة ف التعلم
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نفس الظروف سواء كانت  جميع الطلبة على اختالف صفوفهم لديهم النتيجة في أن
   .االجتماعية، أو االقتصادية، ويواجهون نفس العقبات في وجه تعلمهم

 - 0.05(ة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي=(  مستوى التحصيل علـى   لمتغيرتعزى
عـزو  يو .)0.544(ة بلغـت  حصائيإبداللة و) 0.610(، حيث بلغت قيمة ف عدالة المعلمين

عدالة المعلّمـين ومسـتوى   مستوى الباحثان عدم وجود عالقة دالة بين تصورات الطلبة ل
نجاز بغض النظر عن وجود إليهتمون بالتَّحصيل الدراسي وا ربما ن الطلبةأالتحصيل إلى 

شـجعونهم علـى   م ويءهبنـا أولياء األمور يـدعمون  أن إحيث  ؛عدالة من معلميهم أم ال
لذلك فإن تحصيل الطلبـة الدراسـي ال يتـأثر     ؛الحصول على درجات عالية في المدرسة

   .بعدالة المعلمين
 - 0.05(ة وجود فروق ذات داللة إحصائي=(  مستوى التحصيل على دافعيـة   لمتغيرتعزى

 ولبيـان الفـروق   .)00.00(ة بلغت حصائيإوبداللة ) 10.865(، حيث بلغت قيمة ف التعلم
الزا ة وجيالّة إحصائيالدة تمطات الحسابيـ  بين المتوس ة بطريقـة  استخدام المقارنات البعدي

 . يوضح ذلك )6(الجدول و شيفيه،
 

  متغير ألثر شيفيه بطريقة البعدية المقارنات): 6(الجدول 
  دافعية التعلم علىمستوى التحصيل  

 الصفّ
المتوسط 
 الحسابي

 منخفض متوسط  مرتفع

 *0.24 0.04 - 3.50  رتفعم

 *0.20 - - 3.70 متوسط

    3.74 منخفض

 يتبين من الجدول السابق وجود فروق تعزى لمتغير التحصيل على مقياس دافعية الـتعلم 
بين ذوي التحصيل المرتفع والمنخفض ولصالح ذوي التحصـيل المرتفـع، كـذلك بـين ذوي     

صالح ذوي التحصيل المتوسط، فيـرى  التحصيل المتوسط وذي مستوى التحصيل المنخفض، ل
الباحثان أن هذه النتيجة منطقية، حيث إنه من الطبيعي أنه كلما ارتفع مستوى تحصيل الطالـب  
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انعكس ذلك إيجابا على المتعلم، وشعوره بالثقة بالنفس، والكفاءة، وبالتالي تزداد دافعيـة الـتعلم   
   .لديه

 

: 
  :نتائج فإنه يمكن تقديم بعض التوصيات اآلتية في ضوء ما توصل إليه الباحثان من

توجيه انتباه القادة التربويين في مديريات التربية والتعليم في لواء الرمثا ألهمية عدالة  - 
المعلّمين، والبحث عن الطرق والوسائل والسبل، للمحافظة على الدرجة المرتفعة لمستوى 

 .عدالة المعلّمين

مستوى دافعية التعلّم لدى مدارس الذكور، إذ أشارت نتائج  عمل برامج تدريبية لتنمية ورفع - 
 . الدراسة إلى أن مستوى دافعية التعلّم كان لصالح اإلناث

إجراء دراسات حول عدالة المعلّمين وعالقتها بمتغيرات أخرى كالنمو األخالقي والعزو  - 
 .السببي، وفي بيئات غير لواء الرمثا
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