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الذاتية المدركة لدى فاعليةة وعالقتها بالالعدالة المدرسي 
: إربدة في محافظة  المدارس األساسيتالميذ من عينة

ةدراسة تطوري 

  
  الدكتور 

  معاوية محمود أبو غزال
  الدكتور   

  شفيق فالح عالونه
  كلية التربية

  جامعة اليرموك 
  األردن

  

  ملخصال

  المدارستالميذ من وجهة نظر  العدالة المدرسيةهدفت الدراسة إلى تقصي مستوى
.  ومستواه الدراسيتلميذ وفيما إذا كان هذا المستوى يختلف باختالف جنس ال،األساسية

 ،التالميذ الذاتية لدى هؤالء فاعليةكما سعت الدراسة إلى التعرف على مستوى ال
ى العدالة المدرسية والكشف عما إذا كانت هنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين مستو

  .  الذاتيةفاعليةومستوى ال

 والسابع ة من مستوى الصف الرابعتلميذ وتلميذاً) 591( الدراسة من عينةتألفت 
ره ولتحقيق أغراض الدراسة استخدم مقياس العدالة الذي طو، إربدوالتاسع في محافظة 
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  تطويره استناداًية تم الذاتفاعلية ومقياس لل،(Nichols & Good, 1998)نيكولز وجود 
  . التحقق من صدقهما وثباتهما، بعد أن تمإلى عدد من المقاييس السابقة حول الموضوع

دالة المدرسية وجود مستوى فوق المتوسط لكل من الع:  الدراسة إلىأشارت نتائج
فرق ذي داللة إحصائية في مستوى العدالة المدرسية يعزى والفاعلية الذاتية؛ ووجود 

فرق  كما أشارت النتائج إلى وجود ،وللتفاعل بينهماغيري الجنس والصف الدراسي لمت
س والصف الدراسي والتفاعل  لمتغير الجن يعزى، الذاتية المدركةفاعليةفي مستوى ال

 لممارسة للعدالة التالميذ بين إدراك إحصائياًوجود عالقة إيجابية دالة  و،بينهما
  .التالميذية المدركة عند هؤالء  الذاتفاعليةمستوى الو المدرسية
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  :ةمقدم
 ومن موقف إلى ، ويختلف من شخص آلخر، مفهوم معقد)Fairness (مفهوم العدالة

 اعادل، ومه غير  قد ينظر إليه شخص آخر على أنَّ، فما يراه شخص ما عادالً،آخر
 مفهوم يضاف إلى ذلك أنَّ.هو عادل في موقف قد يكون غير عادل في موقف آخر

 المعرفي والنمو كالنمو أيضا بعوامل أخرى ماَوإنَّ ،عدالة ال يتأثر فقط بعمر األفرادال
 تحيز وبدون والنظر بموضوعية ،األخالقي والقدرة على فهم وجهات نظر اآلخرين

ر ليها الفرد تؤثِّ الطبقة االقتصادية االجتماعية التي ينتمي إكما أن.إلى المواقف المختلفة
  في تغير هذا المفهوم، فما كان عادالً ساهم عامل الزمنكما أن .في فهمه للعدالة

   صحيحس، والعك2005 مثالً قد ال يكون كذلك عام 1925 عام ومقبوالً
).(Nicholas and Good, 1998, p.p 369-402  

 من المفاهيم المهمة سواء بالنسبة  مفهوم العدالة يعد فإن،وفي إطار العملية التربوية
ه يعامل بعدالة في مدرسته سوف يشعر أنَّفالمعلم الذي يشعر  ،تالميذمين أم للللمعل

وينعكس ذلك على ص لها وبذل كل جهد ممكن لتطويرها، واإلخال باالنتماء للمدرسة
 بالعدالة في تلميذ المعلم سوف يعمل على تطوير بيئة تشعر ال بالضرورة، ألنتلميذال
  له ما يبرره؛ إذ أنالتالميذ بمفهوم العدالة المدرسية لدى  واهتمام التربية. جزئياتهاكلِّ

ر في عدد كبير من المتغيرات ذات العالقة  العدالة المدرسية من شأنه أن يؤثِّإدراك
 تلميذ المعرفية واألكاديمية ومستويات أداء التلميذدافعيته للتعلم، وتفضيالت الك :تلميذبال

فهوم العدالة المدرسية يواجه كثيراً من العقبات  البحث في م أنوال شك .وغيرها
هل هي على الصعيد : منها على سبيل المثال كيفية التعامل مع هذا المفهوم ،والصعاب

 المواقف في كلِّ" العامة" أي هل سيتم تناول العدالة ؟الخاص أم على الصعيد العام
" الخاصة" عن العدالة  الحديث أنال شك ؟المدرسية أم العدالة الخاصة بكل موقف

 من التعامل مع المفهوم بشكل عام تماماً؛ أي العدالة ولذلك ال بد متعب وطويل جداً،
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كذلك فإنه يمكن النظر إلى العدالة  .المدرسية مهما كان الموقف الذي تظهر فيه
بالمفهوم المطلق أو النسبي، وهي أمور تدفع الباحث إلى التعامل مع العدالة المدرسية 

مفهوم عام دون النظر إلى المواقف المختلفة التي تظهر فيها أو االهتمام بمدى نسبية ك
  .المفهوم أو عدمها

 بين النمو االجتماعي من جهة وبين إدراك األطفال لمفهوم          ،بالطبعوهناك عالقة قوية    
العدالة ومعرفتهم متى تكون معاملة اآلخرين لهـم معاملـة عادلـة أو غيـر عادلـة           

(Bazerman,White and Loewensten,1995,p.p 39-44).  ــة  )(Fairnessوالعدال
 ولكنه يحمل عنصراً ذاتياً هو درجة حـصول         ،(Justice) مفهوم مرتبط بمفهوم العدل   

 إنها أحكام ذاتية لألطفال حول ما يحصلون عليه من تعامـل          .العدل عند الشخص ذاته   
  عادلة التي يواجهها األطفال هي      وربما كانت أكثر الخبرات غير ال      .زعادل وغير متحي

لى خطأ لـم   تعرضهم إلى العقوبة غير العادلة؛ أي أن يعاقبوا على شئ لم يفعلوه أو ع             
إن دافعية األطفال للحصول على مكافأة اجتماعية أو تجنـب           .يكن خطأهم منذ البداية   

  .الحصول على عقوبة تعدان مظهرين مهمين من مظاهر التنشئة االجتماعية

 حد سواء إلى وجود فروق بـين الـذكور    علىت الدراسات القديمة والحديثة  وقد أشار 
 نسبة كبيرة مـن اإلنـاث   نإواإلناث فيما يتعلق بإدراكهم لمفهوم العدالة المدرسية؛ إذ     

 & ,Good, Sikes).  الخبرات المدرسية غيـر عادلـة، مقارنـة بالـذكور     أن يعتقدن
Broplty, 1973,p.p 74-84; Marshall, 1997,p.p 63-92; Eder, 1997,p.p 93-112) 

،  المدارس تلبي حاجات الذكور أكثر مما تلبـي حاجـاتهن          أن يعتقدنفاإلناث ما زلن    
  .وتمنح الذكور فرصاً للنجاح والمشاركة أكثر مما تمنحهن

لمفهوم العدالة   ومدى إدراكه    تلميذكذلك بحثت بعض الدراسات في العالقة بين عمر ال        
ــصفية والمد ــية، ال ــة   رس ــات دراس ــذه الدراس ــرز ه ــن أب ــونوم   توكلدس

(Thorkildsen, 1989,p.P 965-972) في تلميذاً 161 التي درست مفهوم العدالة لدى 
وأشارت نتائجها إلـى وجـود عالقـة      الثاني عشر،المدرسة من الصف األول وحتى    
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لى العدالـة    األطفال الصغار ينظرون إ    أنواضحة بين العمر وإدراك العدالة ؛ إذ تبين         
أما األطفال األكبر سناً     .كافآت بغض النظر عن تساوي األداء     باعتبارها مساواة في الم   

 وال تعنـي بالـضرورة   ،ها شكل من أشكال تكافؤ الفرصأنَّفينظرون إلى العدالة على    
  .الحصول على مكافآت متساوية إذا كان األداء متبايناً

  :الفاعلية الذاتية
ة الذاتيفاعلية التعد  Self-efficacy  محاوالً مـن  " باندورا"من أبرز المفاهيم التي قدمها

 ،خاللها تأكيد دور العوامل االجتماعية والمعرفية في التعلم وما يحدث بينها من تفاعل            
ها معتقدات الفرد حول قدرته على تنظيم األفعال المطلوبة إلدارة المواقـف        أنَّفها ب وعر

ثقة الفرد بقدرته على تنظـيم   إنها .وتنفيذها (Bandura,1995, p.p15-27)المستقبلية 
 ،وتنفيذ مهاراته المعرفية والسلوكية واالجتماعية الضرورية لألداء الناجح في مهمة ما          

أو معتقدات الفرد حول قدرته على تنظيم وتنفيذ المخططات العملية المطلوبة إلنجـاز             
  .(Bandura, 1997, p.p5-8)الهدف المراد 

  المفتاح الـرئيس   الذاتية تعد  فاعلية هذه المعتقدات الشخصية حول ال      أن "ندورابا"ويرى  
  السلوك اإلنساني يعتمد بشكل أساسي على ما يعتقـده  للقوى المحركة لسلوك الفرد ألن 

الفرد عن فعاليته وتوقعاته عن مهاراته السلوكية المطلوبة للتفاعل الناجح والكفؤ مـع             
  .(Bandura, 1997, p.P22-37)أحداث الحياة 

 فالفرد  . في مواجهة المشكالت   أو كمعوقات ذاتية   كمعينات ذاتية     تعمل  الذاتية فاعليةوال
لمشكلة علـى   ا اهتمامه عند مواجهته     ز جلَّ الذي لديه إحساس قوي بفعاليته الذاتية يركِّ      
لذاتيـة  د لديه الـشك بفعاليتـه ا      أما إذا تولَّ  .تحليلها بغية الوصول إلى حلول مناسبة لها      

ـ  ،فسوف يتجه تفكيره نحو الداخل بعيداً عن مواجهة المشكلة          جوانـب   ز علـى  فيركِّ
 (Bandura, 2000,p.p 75-78)كما يؤكد باندورا  . وتوقع الفشلالكفاءةالضعف وعدم 



 .... ...ة الذاتية المدركة لدى عينة من تالميذ المدارس األساسية في محافظةالعدالة المدرسية وعالقتها بالفاعلي

 
290 

تتضمنو في مظاهر متعددة من سلوك الفرد        تأثيرها الذاتية تنبع من     فاعلية أهمية ال  أن 
  :بالتحديد

ه أنَّ حيث يختار الفرد النشاطات التي يعتقد ب:Choice of activities اطاتاختيار النش
  .هاه سوف يفشل في حلِّأنَّيعتقد  ويتجنب تلك التي ،فيهاسوف ينجح 

 اإلحـساس المرتفـع   و فاألفراد ذو:Learning and achievement التعلم واإلنجاز
 نظـرائهم ذوي اإلحـساس       الذاتية يميلون إلى التعلم واإلنجـاز أكثـر مـن          فاعليةبال

  .المنخفض

 اإلحـساس  يميل األفـراد ذوو : Effort and persistance الجهد المبذول واإلصرار
 وهـم  ،عينة الذاتية إلى بذل جهود أكبر عند محاولتهم إنجاز مهمات م         فاعليةالمرتفع بال 

ـ  .همتقدمهم ونجاح  ما يعيق  عند مواجهة    أكثر إصراراً   األفـراد ذوو اإلحـساس      اأم
بـسرعة عـن    يتوقفون   و المهام، أداء   في الذاتية فيبذلون جهداً أقل      فاعليةالمنخفض بال 
  . المهمة تقف أمام تحقيقالعمل عند مواجهة عقبات  فياالستمرار

 ؛ الذاتية لـدى الفـرد     فاعليةعلى التأثير المتبادل بين مفهوم الذات وال      " باندورا"ويؤكد  
ات والمفهوم اإليجابي للذات يـساهم فـي رفـع          ن من مفهوم الذ    الذاتية تحس  فاعليةفال

 أن "بانـدورا "يرى و. (Mayor & Sutton,1996, p.p 1-13) الذاتية فاعليةالمستوى 
  : الذاتية تتطور لدى الفرد من خالل أربعة مصادر للمعلومات وهيفاعليةال

في فإذا تكرر نجاح الفرد : Enactive mastery experiences اجتياز خبرات متقنة  -
  . هذا الشعور وعند تكرار الفشل يقلُّ، الذاتيةفاعلية ازداد شعوره بالعينةأعمال م

اع الفرد من بعض األشخاص  عادة إقنيتمVerbal persualtion : اإلقناع اللفظي  -
تكون هذه المهمة من المهمات ال  أن شريطة،  على أداء مهمة مامرته بقدالموثوق
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 كانت كذلك لن ينجح اإلقناع اللفظي مهما كان قوياً  وإذا،التي يستحيل إنجازها
  .ومكثفاً

حيث يزداد شعور الفرد بفعاليته :  experiences Vicarious الخبرات اإلبدالية  -
  . في القدرة قادرون على القيام بمهمة مايماثلونه من أنالذاتية عندما يالحظ 

 الحاالت نإ: Physiological affective states الفسيولوجية االنفعاليةالحاالت   -
 نإمع ذلك يمكن القول و ؛آخرى لإ قد تختلف من شخص أثناء األداء االنفعالية

 االنفعالية بينما تعمل االستشارة ، الذاتيةفاعليةر سلباً على الاالنفعال الشديد يؤثِّ
   الذاتيةفاعلية وبالتالي رفع ال،المتوسطة على تحسين مستوى األداء

(Elliot et al, 2000,p.P 222-224). 

  :مشكلة الدراسة
 هنالك أنالحظ الباحثان من خالل تفاعلهما مع أطفالهما و غيرهم من تالميذ المدارس 

 ذلك بعدم عدالة المدرسين نمبرري، والتحصيلتدنياً في رغبة هؤالء التالميذ للدراسة 
 أنعلق بهذه المسألة تبين  األدب التربوي المتإلىوعند العودة . والمديرين في مدارسهم

 تحصيل التالميذ يهناك اهتماماً واضحاً من الباحثين في العدالة المدرسية وتأثيرها ف
فبرزت فكرة هذا البحث محاولة الربط بين تصورات  .وبعض جوانب شخصياتهم

حاولت الدراسة الحالية وقد . لديهمالذاتيةالتالميذ للعدالة المدرسية ومستوى الفاعلية 
، التالميذ وجهة نظر قصي مستوى العدالة المدرسية في مدارس المرحلة األساسية منت

كما .  ومستواه الدراسيتلميذ مستوى هذه العدالة يختلف باختالف جنس الوفيما إذا كان
 المرحلة األساسية، وتحديد العالقة تالميذ الذاتية لدى فاعليةالسعت إلى بيان مستوى 
 الدراسة عن األسئلة أجابت وبالتحديد .الذاتية فاعليةالمستوى بين العدالة المدرسية و

  :التالية
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 للعدالة المدرسية من وجهة نظر  في األردنما مدى ممارسة المدارس األساسية  .1
  ؟طلبتها

   ومستواه الدراسي؟تلميذهل تختلف هذه الممارسة باختالف جنس ال  .2

   المرحلة األساسية؟يذتالم لدى  المدركةالذاتية فاعليةالما مستوى   .3

   ومستواه الدراسي؟تلميذباختالف جنس الالمدركة الذاتية  فاعليةالهل تختلف   .4

 فاعليةال بين مستوى العدالة الممارسة وبين مستوى إحصائياًهل هناك عالقة دالة   .5
   المرحلة األساسية؟تالميذلدى المدركة الذاتية 

ة الدراسةأهمي:  
موضوع تناولت من الدراسات النادرة التي الحالية من كونهاة الدراسة تنبع أهمي 

ونها ستمهد ها على درجة بالغة في األهمية لكنَّإ لذا ف.العدالة المدرسية في البيئة العربية
 ،الطريق أمام إجراء عدد من الدراسات المستقبلية حول موضوع العدالة المدرسية

 إذ كشفت الدراسات ؛عملية التربوية أهمية هذا الموضوع في التتضحاوذلك بعد أن 
 فاعلية نحو مدارسهم وبالالتالميذ اتجاهاتعن الدور الرئيس للعدالة المدرسية في 

 .والضبط الذاتي ،االجتماعيونموهم  ،الذاتية المرتبطة ارتباطا وثيقا بأدائهم األكاديمي
 وعلى وجه ،يةالتربوأن تساهم في تحسين العملية ه الدراسة ذعالوة على ذلك يمكن له

 الذاتية فاعليةالخصوص الممارسات التربوية من قبل المعلمين ألن العدالة المدرسية وال
  . في العملية التعلمية التعليميةرةمن العوامل المؤثِّ

 حيث تم تطوير مقياسين أحدهما للعدالة ،وتنبثق أهمية الدراسة كذلك من أدواتها
يمكن للباحثين استخدام هاتين األداتين لتحقيق و . للفاعلية الذاتيةرواآلخ، المدرسية

كما ويمكن للمرشدين . أهداف تربويه أخرى تقع خارج نطاق أهداف الدراسة الحالية
 ومشكالته المدرسية كالغش في تلميذين والمعلمين استخدامها للتنبؤ بأداء اليالنفس
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 هومقررات، ومعلميه نحو المدرسة هواتجاهات، والغياب عن المدرسة، االمتحانات
   .  النفسي بشكل عامهوتكيف، الدراسية

  :التعريفات اإلجرائية
" نيكولوز وجود"الدرجة التي يحصل عليها التلميذ على مقياس:المدرسيةالعدالة  •

)NichoLos  &Good,1998, 369- 402( , والذي قام الباحثان بتكييفه للبيئة
  .األردنية

رته على تنظيم وتنفيذ المخططات العملية حول قد معتقدات الفرد : الذاتيةفاعليةال •
 بالدرجات التي يحصل عليها التلميذ على والمقاسةالمطلوبة إلنجاز الهدف المراد 

  . الذاتية الذي طوره الباحثانفاعليةمقياس ال

  :حدود الدراسة
  .إربداقتصرت الدراسة على تالميذ المدارس األساسية في محافظة  )1

  .ت المستخدمة في الدراسةتتحدد النتائج باألدوا )2

  :الدراسات السابقة
  الدراسات التي تناولت العدالة المدرسية :أوالً

بعنـوان  بحثـاً     (Nicholas & Good, 1998,p.P 369-402)"وجود" "نيكولز"أجرى 
الفـروق  هدفت إلى الكشف عن     " تصورات الطلبة للعدالة المدرسية في مواقف صفية      "

ة مـن   تلميذ و تلميذاً-358الدراسة   وشملت   ،دالة المدرسية بين الجنسين في إدراكهم للع    
 في مدينة جنوبي غرب الواليـات   من المرحلة الثانوية373 و،المرحلة األساسية العليا  

 أظهرت النتائج على وجه العموم وجود فروق واضحة بين الذكور           .المتحدة األمريكية 
 بعدالـة  ن يـشعر ت اإلناث أنهن فقد ذكر،لة المدرسية واإلناث فيما يتعلق بإدراك العدا    
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وبالمقابل فقد أشارت اإلناث     .المدرسة الثانوية في الخبرات الشخصية أكثر من الذكور       
في المدرسة األساسية العليا إلى إدراك العدالة المدرسية أكثر من الذكور في الفـروق              

ة مفهـوم   سـي  للعدالـة المدر   التالميـذ  إدراك   أن وأثبتت النتائج    .العرقية واالجتماعية 
 وبناء على ذلـك يمكـن       . وأدائهم المدرسي واألكاديمي   ضروري يؤثر في اتجاهاتهم     

شكل أو بآخر بمفـاهيم شخـصية        للعدالة يمكن أن ترتبط ب     التالميذ إدراكات   أنالتوقع  
  . على سبيل المثالالتالميذلفاعلية الذاتية المدركة عند أخرى، كا

ايفانز وزمالؤه ا أم(Evans, Gayler, & Smith,2001, p.p 1-17)  فقد أجروا دراسة
هدفت إلى التحقـق    " تصورات األطفال للمكافآت و العقوبات غير العادلة      " معنونة بـ   
 المكافـآت والعقوبـات غيـر        في خبرة األطفال اليومية؛ وهو      منتشرٍ  عامٍ من مظهرٍ 

، وكان  عشرةل تراوحت أعمارهم بين التاسعة والحادية       اطفأ 110  فيها شارك،  العادلة
واستخدم الباحثون قصصاً تمثـل أربـع   .  من الذكور في نيوزلندا    50 و  منهم إناثاً،  60

مثلت القصة األولى   ،  في المدرسة  تالميذسيناريوهات مشابهة لمواقف حياتية يعيشها ال     
ومثلـت القـصة    . ما يستحقها طفل آخر   إنَّ على مكافأة ال يستحقها هو و      تلميذحصول ال 

فا يحصل فيه الطفل الخطأ على مكافأة كان المفروض أن يحصل عليها  الثانية أيضا موق  
أما القصتان الثالثة والرابعة فمثلتا موقفين يحصل في كل منهما طفـل            . أخوه بدالً منه  

وقـد  . على عقاب ال يستحقه هو، بل كان من المفروض أن يقع على طفل آخر غيره              
 مدى عدالة كـل موقـف مـن         طلب من األطفال المشاركين في الدراسة الحكم على       

وعلى قوة المشاعر التي أحس بها كل فرد من األفراد الذين حصلوا            ، المواقف األربعة 
  .على المكافأة أو على العقاب

األطفال ذوي المشاكل السلوكية الصفية سوف يقررون       أن  وكان الباحثون قد افترضوا     
ل علـى العقوبـة التـي ال         عدم الحصول على المكافأة المستحقة أسوأ من الحصو        أن

ولم تظهـر أيـة عالقـة بـين         . ولكن هذه الفرضية لم تثبت صحتها     ، يستحقها الفرد 
.  وبين المواقف الحياتية الفعلية غير العادلة التي طلب منهم تـذكرها     تالميذاستجابات ال 
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قـادرون علـى    ) سنه11 -9( األطفال في هذا السن      أنوأثبتت هذه الدراسة بوضوح     
ل زمالئهم على المكافآت والعقوبات االجتماعية بناء على إدراكهم لمفهوم      مراقبة حصو 

  .العدالة

  "جومز سميث و الجتونجبيكيرو و"أما 

(Piquero,Gomez-Smith,and Lagtong ,2004, p.p699-734) أجروا دراسـة   فقد
ضبط الذات المنخفض وإدراك    : إدراك عدم العدالة عندما يدركه اآلخرون     "معنونة بـ   

الكشف عن أثر بعض العوامل الشخصية فـي إدراك          هدفت إلى    "دم عدالة العقوبات  ع
وبالتحديد فيما إذا كانت إدراكات الفرد للعقوبة والضبط الـذاتي          ، مدى عدالة العقوبات  

المنخفض يؤثران في الغضب الذي يشعر به الفرد عندما توقع عليه العقوبة دون غيره            
 العقوبـة   الذاتي يشكل العالقة بين إدراك الفرد لعدالة      وفيما إذا كان الضبط     ، من الناس 

 هممـن ،  طالب جـامعي  ) 211( الدراسة من    عينةتألفت   .وبين مستوى الغضب عنده   
ناث في جامعة جنوبي شـرقي الواليـات المتحـدة          من اإل ) 86(ذكور و من ال ) 117(

لمتدني كانوا أكثر  األفراد ذوي الضبط الذاتي ا     أنأشارت نتائج الدراسة إلى      .األمريكية
 العقوبات غير العادلـة والـضبط الـذاتي         أن و ،ميالً إلى إدراك عدم عدالة العقوبات     

 أنالمتدني يؤديان إلى الشعور بالغضب إذا وقعت العقوبة على الفـرد دون غيـره، و             
  .الضبط الذاتي يشكل آثار إدراكات الفرد لعدم عدالة العقوبة على الغضب المدرك

   الذاتية فاعليةدراسات التي تناولت موضوع الال: ثانياً

الدافعيـة  "معنونـة بــ   دراسة  (Anderman, 1992, p.p 374-377)أندرمان أجرى 
هدفت إلى الكشف عن العالقة بين " واستخدام االستراتيجية المعرفية في القراءة والكتابة   

القراءة (ات اللغوية    الذاتية المتعلقة بالنشاط   فاعليةمجموعة من المتغيرات من ضمنها ال     
 تلميـذاً ) 678( الدراسـة مـن      عينةتألفت  .  المدارس المتوسطة  تالميذلدى  ) والكتابة

 أشـارت   .وتلميذة من مستوى الصف السادس والسابع في الواليات المتحدة األمريكية         
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ت بالنجاح؛ كما كشفت عن وجود   آ الذاتية هي أقوى المتنب    فاعلية ال أننتائج الدراسة إلى    
لصالح اإلنـاث،   الذاتية تعزى لمتغير الجنس و   فاعلية في مستوى ال   إحصائياًوق دالة   فر

  . الصف السابعتالميذ تعزى لمتغير الصف ولصالح إحصائياًوفروق دالة 

 (Rankin, Braning & Timme, 1994,p.p 213-233)بينما أجرى رانكن وبروننغ وتمي 
هدفت إلى التحقق من     ،"قته باألداء الهجائي  تطور معتقدات التهجئة وعال   "معنونة بـ   دراسة  

 تالميـذ  من عينة لدى.  حول القراءةالتالميذالعالقة بين القدرة على التهجئة وبين معتقدات     
أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ثبات فـي مـستوى          . الصف الرابع والسابع والعاشر   

 في  إحصائياًود فروق دالة     الذاتية ضمن المستويات الدراسية الثالثة، وعدم وج       فاعليةال
  . الذاتية تعزى لمتغير الصففاعليةمستوى ال

 الذاتية، فقـد أجـرى جـون        فاعليةأما فيما يتعلق بأثر متغيري الجنس والصف في ال        
معنونـة  دراسة  (John, Harold & Dennis, 1999,p.p 281-297)وهارولود ودينس 

الذاتيـة والقلـق والتحـصيل فـي        التنظيم الذاتي والتوجه نحو الهدف والفاعلية       "بـ  
هدفت إلى فحص أثر عدد من      " الرياضيات لدى الطلبة الموهوبين في المدارس الثانوية      

 مـن  عينة الذاتية لدى فاعلية كان من بينها ال   ،المتغيرات على التحصيل في الرياضيات    
اسـة  لت الدرتوص. ة من ست مدارس ثانوية في جنوب كاليفورنيا     تلميذ و تلميذاً) 144(

 الذاتية ومستوى التحصيل في الرياضيات وارتبط فاعليةإلى وجود ارتباط موجب بين ال  
  . الذاتية ولصالح الذكورفاعلية مع الإحصائياًالجنس بعالمة دالة 

ا تننباوم وليبر أم(Tenenbaum & Leaper, 2003,p.p 14-34)  فقد هدفت دراسـتهما 
إلى التحقق من دور العائلة فـي       " ول العلوم محادثات الطفل مع والديه ح    "المعنونة بـ   

 الدراسة عينةتألفت .  في إنجاز المواد العلمية(Gender Typing)تعليم النمط الجنسي 
مـن مـستويين    المتحدة األمريكية تـم اختيـارهم     في الواليات ة  تلميذ و تلميذاً 52من  
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د فروق دالـة    أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجو     . سنة) 13(و  ) 11(هما  : عمريين
  . الذاتية تعزى لمتغير الجنس أو الصففاعلية في الإحصائياً

تنمية "معنونة بـ  دراسة (Linares et al, 2005,p.p 405-417) أجرى لينارس ورفاقه
التحقق مـن    إلى   هدفت" الكفاية االنفعالية االجتماعية المعرفية لتعزيز التعلم األكاديمي      

 عينة واالجتماعية والمعرفية لدى     ليةاعفية المهارات االن  فاعلية برنامج تدريبي معد لتنم    
 شمل . من الصف الرابع تم اختبارهم مرة أخرى في الصف الخامس          تلميذاً) 119 (من

،  االجتماعيـة  ليةافعالكفاية االن ول المشكالت   وح،  الذاتية فاعلية على ال  تدريباًالبرنامج  
 التـي تعرضـت   مجموعـة   ال أن إلى   اسة أشارت نتائج الدر   .البيئة الصفية اإليجابية  و

 ليةافعل المشكالت والكفايات االنحو، الذاتيةفاعلية في الللبرنامج أظهرت تحسناً ملحوظاً
  .االجتماعية

دراسة معنونـة   (Hunter & Gambell, 2005 p.p 329-355)هنتر وغامبل أجرى و
 المناحي البنائيـة    قضايا في : الفروق الجندرية في مجموعات االستماع والمحادثة     "بـ  

هدف إلى الكشف عن الفـروق الجندريـة فـي مهـارات            . االجتماعية للتعلم والتعليم  
 التقييمات الكندية التي أجريت عام      أنتوصلت الدراسة إلى    . االستماع والفاعلية الذاتية  

 لمهارات االتصال اللغوية ومهارات االستماع والمهارات الشفهية والتي تناولت          1998
 فـي مهـارات االسـتماع       إحـصائياً وجود فروق جندرية دالة     أكدت  جموعة  م) 55(
  . الذاتية لصالح اإلناثفاعليةوال

الفروق فـي   "معنونة بـ   دراسة  ) 3-1، ص   1993( شيخه    أجرت ا في األردن فقد   أم
 ،"بين التالميذ ذوي الصعوبات التعليمية والعاديين والمتفوقين أكاديمياً       الكفايات المدركة   

 ذوي المـشكالت    تالميـذ  الذاتية المدركة لل   فاعليةلى التعرف على مستويات ال    هدفت إ 
ة تلميـذ  و تلميذاً) 450( الدراسة من    عينة تألفت   .ة والعاديين والمتفوقين أكاديميا   التقليدي

.  سنة 12- 9من الصفوف الرابع والخامس والسادس األساسي تراوحت أعمارهم بين          
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لذاتيـة   ا فاعلية في مستوى ال   إحصائياًجود فروق دالة    أشارت نتائج الدراسة إلى عدم و     
  .الجنس وأتعزى لمتغير الصف 

اسـتراتيجية التـدبر    "ونة بـ   نمعدراسة   )128 -109، ص   2004(وأجرى الشبول   
 مـن ذوي التحـصيل      عينـة ومركز الضبط لدى    وأثرها على الكفاية الذاتية المدركة      

 التعرف إلى أثر  أهدافهاكان من بين    ".  لياالمرتفع والمنخفض في المرحلة األساسية الع     
 تلميـذاً  )102( الدراسة من    عينةتكونت  . الذاتية المدركة    الكفاءةمستوى التحصيل في    

وكـشفت  ). العاشـر ، التاسـع   ، الثامن  (  صفوف المرحلة األساسية العليا    تالميذمن  
 التالميذمدركة بين    في مستوى الكفاءة الذاتية ال     إحصائياًالدراسة عن وجود فروق داله      

 ذوي  التالميـذ  لـصالح    ،المـنخفض  ذوي التحصيل    التالميذذوي التحصيل المرتفع و   
  .التحصيل المرتفع

أثر استراتيجية المهمة المـستندة     "المعنونة بـ   ) 3 -1، ص   2004( وفي دراسة ملحم  
تفع في الكفاءة الذاتية واألداء لدى الطلبة ذوي التحصيل المر        إلى تعديل مصادر العزو     
 المـستندة   المهمة إستراتيجية أثر   استقصاء إلى   هدفتوالتي  ". والمتدني في الرياضيات  

  ذوي التحصيل المرتفعالتالميذ الذاتية واألداء لدى الكفاءةإلى تعديل مصادر العزو في    
ة من الصف الـسادس     تلميذ و تلميذاً )76( من   عينة تكونت ال  .والمتدني في الرياضيات  

وأشارت النتائج إلى وجود فروق داله       . األولى إربدتين من منطقة    األساسي من مدرس  
 في مستوى الكفاءة الذاتية واختبار األداء في الرياضـيات تعـزى لمـستوى              إحصائياً

  . ذوي التحصيل المرتفعالتالميذالتحصيل ولصالح 

   : الدراسةأفراد

 إربـد ية في محافظة     المدارس األساس  تالميذ الدراسة من مجتمع     عينة  أفراد تم اختيار 
 عينةبلغ حجم ال العشوائية و الطبقية  بالطريقة من مستوى الصف الرابع والسابع والتاسع     

  )1( لمتغيرات الدراسة كما هو مبين في الجدول ة موزعين وفقاًتلميذ وتلميذاً) 591(
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  )1(الجدول 

   لمتغيري الجنس والصف الدراسة تبعاًعينةتوزيع أفراد 
 الصف

 المجموع التاسع السابع  الرابع 
 الجنس 314 110 91 113 ذكر
 277 93 104 80 أنثى

 591 203 195 193 المجموع

  :أدوات الدراسة
  : في الدراسة األداتان التاليتانتجمع البيانات، استخدمألغراض 

  :مقياس العدالة المدرسية .1

جود"و" نيكولز"ة التي طورها     االعتماد في بناء هذه األداة على أداة العدالة المدرسي         تم "
(Nichols & Good, 1998, p.p 369-402) . وتكونت األداة في صورتها النهائية من

ثم عرضـت   . ت ترجمته إلى اللغة العربية والتأكد من سالمة الترجمة        تم ،فقرة) 18(
األداة على خمسة من المحكمين ذوي الخبرة واالختصاص، وعدلت صـياغة بعـض             

كما التأكد من   . ت األداة كما هي من حيث العدد      وبقيت فقرا .  على آرائهم  الفقرات بناء 
) 0.76(ألفا فبلغ معامل الثبات االتساق الـداخلي   ثبات األداة باستخدام معادلة كرونباخ      

 حققت قدراً معقوالً من الصدق والثبات يسمح باستخدامه في هذه            قد وبذلك تكون األداة  
  . الدراسة

  :الذاتية المدركة فاعليةمقياس ال .2

األداة على عدد من المقاييس السابقة حول الموضوع، من أهمها          اعتمد في تطوير هذه     
ره الـصرايرة  الـذي طـوHarter, 1996 (   (ركـة دللكفاءة الذاتية الم" هارتر"مقياس 

)1992(       الـشبول   ره  ، ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة الذي طـو)ومقيـاس   )2005 ،
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ره الجبـور   الذي طو(Romano, 1996, p.P 57-60)المدركة لرومانو الكفاءة الذاتية 
)2002 .( المرحلة األساسية مـن     تالميذ استخالص عدد من الفقرات المناسبة ل      وقد تم 

الـذين  ذوي الخبرة واالختصاص    من المحكمين   خمسة   وعرضت على هذه المقاييس،   
 وبقيـت   ،هم على مالحظات   الفقرات بناء  وعدلت بعض أبدوا بعض المالحظات حولها،     

 باستخدام معادلـة    األداة، كما تم التأكد من ثبات       فقرات األداة كما هي من حيث العدد      
 وبذلك تكون   ،)0.81( بلغ معامل ثبات كرونباخ ألفا       إذ ،كرونباخ ألفا لالتساق الداخلي   

  .مقبوالً من الصدق والثبات يسمح استخدامه في هذه الدراسةقدراً  حققت  قداألداة

  : منهجية الدراسة
  .استخدم الباحثان المنهج الوصفي في البحث لإلجابة عن أسئلة الدراسة

  :نتائج الدراسة
ما مدى ممارسة مدارس المرحلة األساسية للعدالة : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

  المدرسية من وجهة نظر طلبتها؟

رافـات المعياريـة علـى     المتوسطات الحسابية واالنح حسبت هذا السؤال    نلإلجابة ع 
  .)2(فكانت كما في الجدول ،مقياس العدالة المدرسية

  )2(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس 
  العدالة المدرسية مرتبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المتوسط   الفقرات  رقم  الرتبة
  الحسابي

حراف االن
  المعياري

 87. 3.40  . صادقاً المعلمين يهتمون بتعلمي اهتماماًأنأشعر   .2 .1
 97. 3.29  .يهتم المعلم بما أتعلمه في غرفة الصف  .9 .2
يوجد في المدرسة قوانين واضحة لكـل مـن يريـد             .18 .3

 1.01 3.26  .االلتزام بها
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المتوسط   الفقرات  رقم  الرتبة
  الحسابي

حراف االن
  المعياري

 1.11 3.16  .تحيزينفذ مدير المدرسة القوانين بشكل حازم ودون   .16 .4
 1.04 3.07  .ينتبه المعلم إلى الوظائف الصعبة التي أنجزها  .8 .5
تعاقب المدرسة طلبتها العقوبة ذاتهـا مهمـا كانـت            .14 .6

 1.07 3.03  .جنسياتهم

 1.03 2.98  . المعلمين في المدرسة يعاملونني بعدالةأنأشعر   .1 .7
 إذا قـام     عادالً اباً في هذه المدرسة عق    تلميذيتلقى كل     .10 .7

 1.07 2.98  .بإساءة

ها بناء على جرمهم وليس على      تالميذتعاقب المدرسة     .11 .9
 1.13 2.97  .أصولهم أو جنسهم

 في هذه المدرسة على الفرص ذاتهـا        التالميذيحصل    .15 .10
 1.11 2.94  .لتحصيل معدل مرتفع

 العقوبات ذاتها مهما كان     التالميذتوقع المدرسة على      .13 .11
 1.18 2.84  .آباؤهم أغنياء

 1.15 2.77  .ة بحزم ودون تحيزيينفذ المعلمون القوانين المدرس  .17 .12
 1.08 2.74  . المدرسة تعامل جميع طلبتها بعدالةأنأرى   .3 .13
 فـي غرفـة     تلميـذ يعطي المعلم الفرص نفسها لكل        .6 .14

 1.12 2.66  .الصف

ئ المعلمون طلبتهم بناء على القدرة وليس علـى         يكاف  .7 .15
 1.10 2.66  .السلوك

 بالطريقة ذاتها مهما    تالميذيتعامل المعلمون مع كل ال      .5 .16
 1.10 2.43  .تالميذتفاوتت قدرات ال

  واحـداً   عقاباً  جميعاً تالميذ ال  المدرسة تعاقب  أنعتقد  أ  .4 .17
1.19 2.33  .تلميذن هو البغض النظر عم 

تعاملها  أفضل من    التالميذتتعامل المدرسة مع بعض       .12 .18
 1.20 2.25  .تالميذ آخرينمع 

 46. 2.85  العدالة ككل

 المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس        أن) 2(يالحظ من الجدول    
ف معيـاري يتـراوح بـين     وبـانحرا ،)2.25-3.40(العدالة المدرسية تراوحت بين     

 " صادقاً المعلمين يهتمون بتعليمي اهتماماً    أنأشعر ب "فقد حصلت فقرة    ). 0.87-1.20(
 أمـا فقـرة   .)0.87(بانحراف معيـاري  ) 3.40( وقد بلغ  ،على أعلى متوسط حسابي   

 فقـد  " أفضل من المجموعات األخـرى التالميذتتعامل المدرسة مع بعض مجموعات     "
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أمـا   ).1.20( معياري   فحرابان) 2.25( على أدنى متوسط حسابي حيث بلغ        تحصل
ـ    ،)2.85(المقياس ككل فقد حصل على متوسط حسابي مقداره          اري  وبـانحراف معي

 تالميـذ  من العدالة المدرسية كما يدركها   اً، وهو متوسط يمثل مستوى متوسط     )0.46(
  .المرحلة األساسية

ف  باختالممارسة العدالة المدرسيةهل تختلف : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
  مستواه الدراسي؟ وأ تلميذ الجنس

 حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة         تم ، السؤال الثاني  نعلإلجابة  
 الدراسة على مقياس العدالة المدرسية حسب متغيـري الجـنس        عينةالستجابات أفراد   

  ).3(والصف فكانت في الجدول 

  )3(الجدول 

ب متغيري الجنس  حس للعدالة المدرسيةمعياريةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات ال
  والمستوى الدراسي

  المجموع  أنثى  ذكر  
المتوسط   

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 38. 2.99 37. 2.93 37. 3.03 الرابع
 43. 2.82 42. 2.70 41. 2.96 السابع
 53. 2.74 47. 2.75 58. 2.74 سعالتا

 46. 2.85 43. 2.78 48. 2.91 المجموع

 عينـة  أفـراد    استجاباتوجود فروق ظاهرية في متوسطات      ) 3(يالحظ من الجدول    
 . الدراسـي  ومستواهتلميذجنس الالدراسة على مقياس العدالة المدرسية حسب متغيري    

  خدام تحليـل التبـاين الثنـائي       ولمعرفة الداللة اإلحصائية لتلـك الفـروق تـم اسـت          
)2 way ANOVA(،  والجدول)4 (ن ذلكيبي.  
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  )4(جدول 

 والتفاعل بينهما على مقياس والصفتحليل التباين الثنائي ألثر الجنس نتائج 
  .العدالة المدرسية

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
مستوى   قيمة ف  المربعات

 الداللة
 001. 10.462 2.087 1 2.087 الجنس
 000. 14.032 2.799 2 5.598  الصف
 010. 4.617 921. 2 1.842  الصف× الجنس 
   199. 585 116.678 الخطأ

    590 126.810 المجموع

وجود فرق ذي داللة إحصائية في مقيـاس العدالـة المدرسـية    ) 4(ن من الجدول   يتبي
 بمتوسـط  الفرق كان لصالح الذكور      أنن  يتبي) 3( ومن الجدول    ،يعزى لمتغير الجنس  

  ).2.78(في حين كان المتوسط الحسابي لإلناث  ،)2.91(حسابي 

وجود فرق ذي داللة إحصائية الستجابات األفـراد علـى          ) 4(يتبين من الجدول    كما  
ولتحديـد مواقـع     .)الصف(مقياس العدالة المدرسية يعزى لمتغير المستوى الدراسي        

بعدية كما هو مبين فـي   للمقارنات ال(Tukey Hsd) توكي تباراخالفروق تم استخدام 
  ).5(الجدول 

  )5(جدول 

  المقارنات البعدية لمتوسطات العدالة المدرسية باستخدام اختبار توكي
 التاسع السابع الرابع  المتوسطات  المدرسية العدالة

    2.99  الرابع
   *17. 2.82 السابع
  08. *25. 2.74 التاسع

 الصف الـسابع والرابـع      تالميذ بين أداء    إحصائياً ن الجدول وجود فرق دال    يالحظ م 
ـ و فـر تكذلك وجد.  الصف الرابعتالميذعلى مقياس العدالة المدرسية لصالح      ةق دال
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 في حـين  ، الصف الرابعتالميذ الصف التاسع والرابع لصالح  تالميذ بين أداء    إحصائياً
  . الصف التاسع والسابعتالميذ بين أداء إحصائيةفرق ذو داللة لم يظهر 

 داللة إحصائية يعزى للتفاعل بين الجـنس  يفرق ذ وجود  ) 4(كما يالحظ من الجدول     
  . أثر التفاعل)1( الشكل  ويوضح،)4.617=ف( حيث بلغت قيمة ،الدراسيوالمستوى 

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

3

3.1

الرابع  السابع  التاسع 

ذكور
اناث

  
  )1(الشكل رقم 

  ياس العدالة المدرسيةأثر تفاعل الجنس والمستوى الدراسي في مق
 متوسط أداء الذكور على مقياس العدالة المدرسية كان أعلى فـي    أنيالحظ من الشكل    

 بدأ بالتراجع في الصف السابع واستمر األداء بـالتراجع          ولكنهالصف الرابع والسابع،    
  كان أداء الذكور واإلناثأنأي  ، عند اإلناثتحسنفي الصف التاسع عند الذكور بينما  

  . في الصف التاسعاًمتشابه
 المرحلة تالميذ الذاتية لدى فاعلية ما مستوى ال:النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

  األساسية 
 هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على          عنلإلجابة  
   .يبين ذلك) 6( الذاتية والجدول فاعليةمقياس ال
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  )6(الجدول 

ات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس المتوسط
  . الذاتية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب المتوسطات الحسابيةفاعليةال

المتوسط   الفقرات  رقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

 86. 3.41  .أستمتع بالعمل مع اآلخرين وأتعاون معهم  .13 1
 93. 3.31  .لي يحترموننيالناس من حو  .14 2
 94. 3.31  .أعتقد أنني إنسان طيب ولطيف  .19 2
 90. 3.25  .أصدقائي معجبون بي  .2 4
 99. 3.25  .عالقاتي مع أقاربي حميمة  .20 4
نني أبذل مزيدا مـن     إإذا لم أستطع النجاح في عمل، ف        .29 6

 98. 3.24  .الجهد

 98. 3.21  .لدي ثقة عالية بنفسي وبقدراتي  .25 7
 95. 3.19  .أجيد التعامل مع الناس اآلخرين  .16 8
 99. 3.17  .أستطيع السيطرة على مشاعري  .1 9
 1.00 3.16  .أمامي فرصة جيدة لتحقيق أهدافي  .28 10
ـ   نني  إفإذا لم أنجح في عمل ألول مرة          .32 11  هأحـاول عمل

 1.02 3.15  .ثانية

 1.02 3.15  . لدي شعبية كبيرة بين زمالئيأنأشعر   .40 11
 99. 3.14  .أعتقد أنني شخص هادئ  .15 13
 96. 3.12  .لدي مستوى معقول من اإلرادة وقوة العزيمة  .30 14
 1.02 3.11  .أسامح اآلخرين عندما يسيئون لي  .18 15
 1.02 3.10  .من أتعامل معهمأشعر أنني موضع ثقة   .4 16
ـ          .12 17 رون مـا   ألجأ إلى الكذب والتحايل إذا لم يفعل اآلخ

 1.17 3.09  .أريد

 1.05 3.09  .أحب المواقف التي فيها قدر كبير من التحدي  .26 17
 97. 3.08  .يعتبرني أصدقائي شخصا مهما بالنسبة لهم  .37 19
 95. 3.07  .يثق أصدقائي بقراراتي وآرائي  .17 20
 واألطفال اآلخرين فـي نـشاطاتهم       أصدقائي أشارك  .39 20

 1.03 3.07  .وألعابهم

 95. 3.05  .أصدقائي يحبونني وال يغضبون مني  .38 22
أتحمل المتاعب مهما كانت كبيرة إذا كانت تـساعدني        .35 23

 96. 3.04  .في إتمام المطلوب مني
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المتوسط   الفقرات  رقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

إذا وضعت فكري في عمل ما، فال شيء يوقفني عن             .24 24
 1.04 3.02  .إتمامه

 1.02 3.02  .أنهي واجباتي المدرسية بسهولة وسرعة  .36 24
 1.15 2.91  . الناس يسخرون مني عندما أتعامل معهمأنأشعر   .9 26
 98. 2.89  .ني قادر على عمل أي شيءأنَّاعتقد   .3 27
 1.07 2.84  .أعتمد على نفسي في اتخاذ القرارات المهمة  .21 28
 1.13 2.77  .عندما أغيب ال أحد يشعر بغيابي  .22 29
 1.05 2.76  .لقلقأستطيع التغلب على مشاعر ا  .10 30
 1.03 2.75  .أستطيع تجنب المواقف السيئة بسهولة  .34 31
 1.01 2.72  .أقنع أي شخص بوجهة نظري أنأستطيع   .6 32
 1.16 2.71  . أتحدث مع اآلخرينأنمن الصعب   .5 33
 1.18 2.71  .من الصعب أن أبني صداقات مع اآلخرين  .8 33
 1.12 2.71  .يحدثني أصدقائي عن مشكالتهم  .11 33
 1.14 2.52  .أشعر بالخوف أكثر من الناس اآلخرين  .27 36
 1.13 2.42  .ال أتحكم بتصرفاتي عندما أغضب  .7 37
 1.13 2.41  .أتجنب المهام والوظائف الصعبة  .23 38
 األشياء ال تستحق الجهد الـذي أبذلـه مـن       أنأشعر    .31 39

 1.07 2.39  .أجلها

ظـروف صـحية    ا تمـر بـي      أشعر باإلحباط عندم    .33 40
 1.06 2.30  .مضطربة

 36. 2.97 الذاتية فاعليةال  

 المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة على مقياس        أن )6 (يالحظ من الجدول  
  تـراوح بـين    بـانحراف معيـاري      ،)2.30-3.41(بـين    تراوحـت  الذاتية   فاعليةال
)0.86-1.06(.  
0.36(وبانحراف معياري  ).2.97 (فقد بلغذاتية ككل  الفاعلية الالمتوسط الحسابيا أم.(  

 تلميـذ  جنس ال   باختالف  الذاتية فاعليةهل تختلف ال  :الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال    
   أو التفاعل بينهما؟مستواه الدراسي
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 السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات    عنلإلجابة  و
والـصف   الذاتية حـسب متغيـري الجـنس         فاعليةراسة على مقياس ال    الد عينةأفراد  

   .يبين ذلك) 7(والجدول رقم 
  )7(الجدول 

 على والصفالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب متغيري الجنس 
  . الذاتيةفاعليةمقياس ال

  المجموع  أنثى  ذكر  
المتوسط   

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف ا
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 33. 2.85 35. 2.96 30. 2.78 الرابع
 36. 2.99 41. 2.97 31. 3.02 السابع
 35. 3.05 36. 3.07 34. 3.02 التاسع
 36. 2.97 38. 3.00 34. 2.93 المجموع

 ينـة عوجود فروق ظاهرية في متوسطات اسـتجابة أفـراد          ) 7(يالحظ من الجدول    
ولمعرفة الداللـة   .والصفالجنس :  الذاتية حسب متغيريفاعليةياس الالدراسة على مق  

يبين ذلك) 8( استخدام تحليل التباين الثنائي والجدول اإلحصائية لتلك الفروق تم.  
  )8(الجدول 

تحليل التباين الثنائي ألثر الجنس والمستوى الدراسي حسب متغيري الجنس 
  . الذاتيةفاعليةنهما على مقياس الوالتفاعل بي والصف

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

مستوى   قيمة ف
 الداللة

 029. 4.788 571. 1 571. الجنس
 000. 14.134 1.686 2 3.373  الصف
 006. 5.130 612. 2 1.224  الصف× الجنس 
   119. 585 69.793 الخطأ

    590 75.582 المجموع

 الدراسة على عينةوجود فرق ذي داللة إحصائية في استجابات أفراد     ) 8(يتبين من الجدول    
 وبالرجوع إلى   ؛)4.788=ف  ( الذاتية يعزى لمتغير الجنس حيث بلغت قيمة         فاعليةمقياس ال 
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 فـي حـين كـان       3.00 حسابي    الفرق كان لصالح اإلناث بمتوسط     أنتبين  ) 7(الجدول  
وجود فروق ذات داللـة     ) 8(يتبين من الجدول    كما  . 2.93لذكور  المتوسط الحسابي ل  

الفروق تـم   ولتحديد مواقع    .الصف يعزى لمتغير     الذاتية فاعليةإحصائية على مقياس ال   
 ).9(كما هو مبين في الجدول فكانت النتائج  ،(Tukey) توكي اختباراستخدام 

  )9(جدول 
   الذاتيةفاعلية النتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لمتوسطات

 التاسع السابع الرابع  المتوسطات الذاتية الكفاءة
    2.85  الرابع
   *14.- 2.99 السابع
  05.- *20.- 3.05 التاسع

 الصف السابع والرابع تالميذ بين أداء  إحصائياً وجود فرق دال     )9 (يالحظ من الجدول  
 الصف التاسع   تالميذين أداء    ب إحصائياًوجود فرق دال    و ، الصف السابع  تالميذلصالح  

وجود فرق ذي داللة    كذلك  ويالحظ من الجدول     . الصف التاسع  تالميذوالرابع لصالح   
ــنس   ــين الج ــل ب ــزى للتفاع ــصائية يع ــصفإح ــه  وال ــت قيمت ــث بلغ    حي

  ).2( كما هو مبين في الشكل كوذل ،)5.130=ف (
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  )2(شكل 
   الذاتيةفاعلية في مقياس الوالصفأثر تفاعل الجنس 

 الذاتية كان أعلى في فاعلية متوسط أداء اإلناث على مقياس ال  أن) 2(الحظ من الشكل    ي
 الذاتية أعلـى فـي      فاعلية بينما كان أداء الذكور على مقياس ال       ،الصف الرابع والتاسع  

  .الصف السابع

 بين إحصائياًهل توجد عالقة ارتباطيه دالة : النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
  .ارس األساسية للعدالة المدرسية ومستوى الفاعلية الذاتية؟ممارسة المد

بـين ممارسـة المـدارس    " بيرسون" معامل ارتباط حساب هذا السؤال تم عنلإلجابة  
وقد تبين وجود عالقة إيجابية      الذاتية،   فاعليةسية وبين مستوى ال   األساسية للعدالة المدر  

ين ممارسة المدارس األساسـية     ب )α ≥ 0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       
بلغ معامـل االرتبـاط   ، فقد التالميذ لدى  الذاتيةفاعليةسية وبين مستوى ال للعدالة المدر 

0.228.  

  :مناقشة النتائج والتوصيات
اتفقت نتائج الدراسة الحالية المتعلقة بمستوى العدالة المدرسية في المدارس األساسـية            

شارت نتائج الدراسات السابقة كمـا أشـار األدب   مع عدد من الدراسات السابقة، فقد أ      
التربوي حول الموضوع إلى فروق بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بالعدالة المدرسـية         
(Good, Sikes & Brophy, 1973, p.p 74-84; Marshall, 1997, p.p 63-92; 

Eder, 1997, p.p 93-112). ويبدو س لحاجات  اإلناث ما زلن يعتقدن بتحيز المدارأن
       وقد  . تحقيقه في مجال المساواة بين الجنسين      الذكور أكثر من حاجتهن، رغم كل ما تم 

أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى وجود مثل هذه الفروق بين الجنسين، حيـث نظـر               
  . اإلناثمما اعتقدت أكثر العدالة المدارس تمارس أنالذكور إلى 
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 الدراسة كذلك مع عدد من الدراسات السابقة التي         وفيما يتعلق بالصف فقد اتفقت نتائج     
 Thorkildson, 1989, p.p) في مختلف األعمار التالميذأشارت إلى تلك الفروق بين 

 تالميـذ وهم   ( األصغر سناً  التالميذوكانت الفروق في هذا المجال لصالح       . (965-972
 هـؤالء   أن ويمكن أن يعزى السبب في ذلـك إلـى        ). الصف الرابع في هذه الدراسة    

 ويحكمون علـى    ،لصغار ال يشعرون بالفروق في ممارسة العدالة المدرسية       ا التالميذ
فالعالقة وثيقـة بـين النمـو       . مستوى العدالة من منظور عام وال يهتمون بالتفاصيل       

 الصغار في   التالميذاالجتماعي وإدراك العدالة، وما زال النمو االجتماعي لدى هؤالء          
  .ما يحد من دقة فهمهم للعدالة المدرسيةمستويات متدنية، م

 فـي الـشعور بالعدالـة     ذلـك  وأثـر ه وصفتلميذأما فيما يتعلق بالتفاعل بين جنس ال 
 الصف الرابع والسابع والتاسع من الذكور كانوا        تالميذ أن بينت النتائج     فقد ،المدرسية

هذا المجال كانـت     لكن الفروق بين الجنسين في       ، بهذه العدالة من اإلناث    أكثر شعوراً 
 في حين تالشت أو زالت تقريبا فـي الـصف   ،دالة وكبيرة في الصفين الرابع والسابع 

في النمـو   " جيلجان"و  " غكولبر"ويمكن تفسير هذه النتيجة في ضوء نظريتي        . التاسع
وهذا ما  ( الذكور أكثر شعورا بالعدالة من اإلناث        أناألخالقي؛ إذ تبين نظرية كولبرع      

 (Gilligan, 1982, pap, 79-82) لكـن جيلجـان   .)ه نتائج الدراسة الحاليةأشارت إلي
 أن توجهات اإلناث األخالقية تختلف في طبيعتها عن توجهات الذكور؛ وأنأشارت إلى 

 أن فـي حـين      ، إلى القضايا المتعلقة بالرعاية واالهتمام بـاآلخرين       اإلناث أكثر ميالً  
 .(Cobb, 2001, pap, 482-486).لحق والعدالـة  توجهات الذكور أقرب إلى قضايا ا

 يميل إلى القضايا من النـوع الثـاني          في الدراسة الحالية    المستخدم  المقياس أنويذكر  
  .أكثر من تلك التي تفضلها اإلناث) الذي يفضله الذكور(

أم  ة  الذاتية في المدارس األساسـي     فاعلية نتائج الدراسة المتعلقة بمستوى ال     ا فيما يخص
فقد اختلفت مع بعض الدراسات السابقة التي تؤكد تفوق الذكور علـى اإلنـاث فـي                

 & John, Harlod & Dennis, 1999, p.p, 281-297; Riggs) الذاتية فاعليةمستوى ال
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Enoochs, 1993, p.p, 383-391). اختلفت مع بعض الدراسات التي تشير إلـى  كما 
، ص 1993شيخه، (ية تعزى لمتغير الجنس  الذاتفاعليةعدم وجود فروق في مستوى ال   

 لكن الدراسة الحالية اتفقـت . )Tenenbaum & Leaper, 2003, p.p, 14-34؛ 3 -1
لصالح اإلنـاث   فاعليةلى وجود فروق في مستوى ال إ أشارتمع بعض الدراسات التي     

(Anderman, 1992,p.p, 374-377; Hunter & Gambell, 2005, p.p,329-355). 
د سبب اختالف نتائج الدراسة الحالية عن كثير من الدراسات السابقة فيمـا             وربما يعو 

 الدراسات الـسابقة  أن الذاتية المدركة إلى فاعليةيتعلق بتفوق اإلناث على الذكور في ال    
الكمبيوتر :  الذاتية في إطار مواد أكاديمية معينة ومحددة بشكل واضح         فاعليةتناولت ال 

 والرياضـيات فـي دراسـة    ،(Riggs & Enochs, 1993,p.p, 383-391)في دراسة 
(John, Harlod & Dennis, 1999, p.p, 381-297) ،حيث تفوق الذكور على اإلناث 

ــة       ــي دراس ــتماع ف ــة واالس ــراءة والكتاب ــل الق ــة مث ــارات اللغ   ومه
(Anderman, 1992, p.p, 374-377) ومهارات االتصال السمعية والشفهية في دراسة 

(Hunter & Gambell, 2005, p.p, 329-355)،حيث تفوقت اإلناث على الذكور  .ا أم
فهوم عام غير محدد أو مرتبط  الذاتية كم  فاعليةفي الدراسة الحالية فكان التركيز على ال      

 وقد يعود جزء من هذه الفروق إلـى أنمـاط التنـشئة      .بمادة علمية أو أكاديمية معينة    
بشكل دائم تفوق اإلناث علـى الـذكور فـي     الذي يؤكد  الجندرياالجتماعية والتنميط   

 في حـين يتفـوق الـذكور علـى اإلنـاث فـي            ،مهارات اللغة مثل القراءة والكتابة    
  .)John et al., 2005, p.p, 281-297(الموضوعات العلمية كالرياضيات والكمبيوتر

اتفقـت    الذاتية فقد  فاعليةة بين الصف وال   قا فيما يخص نتائج الدراسة المتعلقة بالعال      أم 
 التي أشارت (Anderman, 1992,p.p, 374- 377)نتائج الدراسة مع دراسة أندرومان 

 الذاتية، بينمـا    فاعلية السادس في مستوى ال    تالميذ الصف السابع على     تالميذإلى تفوق   
  اختلفت مع بعض الدراسات التي تشير إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغيـر الـصف              

 (Riggs & Enochs, 1993, p.p, 383-391; Rankin, Braning & Timme, 
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1994,p.p, 231-233 ; Tenenbaum & Leaper, 2003,p.p, 14-34 ،؛ شــيخه
عزى هذه النتيجة إلى مستوى النمـو المعرفـي لـدى           تويمكن أن   ). 3-1،ص1993
 يكونون قد وصلوا مرحلة العمليات المجردة حـسب نظريـة      الذين  األكبر سناً  التالميذ
 مـا زالـوا فـي مرحلـة العمليـات            األكبر األصغر سناً   التالميذ ونبينما يك  ،بياجيه
يكونون   األكبر سناً  التالميذ وبالتالي فإن    .)واإلدراك المشخص  ،اإلدراك الحسي (المادية

 ألنهم أصبحوا قادرين على التعامـل مـع المثيـرات           أفضل من أقرانهم األصغر سناً    
 ,Anderman)ته دراسـة أنـدرمان   وهذا ما أكد. أكثر من الصغار) كاللغة(الرمزية 

1992,p.p, 374-377) الذاتيـة  فاعليـة  الكبار فـي ال التالميذ التي أشارت إلى تفوق 
  .المدركة المرتبطة بمهارات لغوية مثل القراءة والكتابة

إه يمكن القول    إنَّ ف ، وصفه تلميذين جنس ال  ا فيما يتعلق بالتفاعل ب    أمتفوق اإلناث على    ن
 الذاتية في الصف الرابع وعدم تفوقهن في الصف السابع والتاسـع            اعليةفالذكور في ال  

 والتي يعززها الوالـدان     ، لكليهما بيعة النشاطات والهوايات المسموح بها    إلى ط يعزى  
فالمجتمع يسمح للذكور بالخروج من البيت وممارسة األلعـاب         . والمجتمع بشكل عام  

 الذاتية المرتبطـة بـالنواحي      فاعليةالالجماعية مع الرفاق مما يطور مستوى جيدا من         
اإلنـاث  عنـد    أمـا    .اب النواحي المعرفية واألكاديمية   الجسمية واالجتماعية على حس   

في المنزل وممارسة هوايات داخلية ذاتية    الفتاه   الصورة، إذ يحبذ الوالدان بقاء       فتنعكس
وإشرافهما على  مما يسمح لها بالتفاعل المباشر مع الوالدين واالستماع إلى نصائحهما           

للبنـات أكثـر مـن     الذاتية فاعلية واألكاديمية والدراسية مما يعزز اللشؤون المعرفية ا
  .الذكور

فيمكن  العالقة الدالة بين مستوى العدالة المدرسية ومستوى الفاعلية الذاتية المدركة            اأم
 للعدالـة   ميـذ التالفعندما يكون إدراك    . استنادا إلى نظرية التوقع في الدافعية     تفسيرها  

 وسوف  ،إيجابيةتكون  المدرسية مرتفعا، فإن اتجاهاتهم نحو المدرسة بشكل عام سوف          
.  جهودهم تكون معززة، وبالتالي فإن توقعاتهم سوف تكون توقعات مرتفعة أنيدركون  
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وكلما ارتفعت التوقعات، فإن الدافعية تتحسن وتزيد، مما يؤدي بالضرورة إلـى رفـع    
 هناك سلسلة   أنإذن يبدو   . ذاتية المدركة التي تتأثر بمستوى الدافعية      ال فاعليةمستوى ال 

من التأثيرات المتالحقة بدءا من إدراك العدالة التي ترتبط باالتجاهات اإليجابية نحـو             
المدرسة، والتي بدورها تؤثر في ما يتوقعه األطفال من المدرسة ومن أنفـسهم، ممـا       

  .كل عنصرا مهما في الفاعلية الذاتية المدركةيحسن أو يؤثر في الدافعية، التي تش

  :التوصيات
على نتائج الدراسة يمكن اقتراح التوصيات التاليةبناء :  

 الجـامعي والكـشف عـن عالقتـه         التالميذدراسة مفهوم العدالة المدرسية لدى       •
 .والتفاعل الصفي، لسببياكالنمو األخالقي والعزو ، بمتغيرات أخرى

 ألنها تترك آثـاراً   ،  ومديري المدارس للعدالة المدرسية    ضرورة تطبيق المدرسين   •
 نحو المدرسة والمواد الدراسية بـشكل       التالميذحاسمة وبالغة الداللة في اتجاهات      

 .عام

إجراء دراسات جديدة تبحث في العالقة الـسببية بـين إدراك العدالـة المدرسـية       •
 للعدالـة  تالميـذ راك التكشف عن العوامل المؤثرة في إد وأخرى  ،  الذاتية فاعليةوال

المدرسية كالعوامل االجتماعية واالقتصادية والبيئية إضافة إلى العوامل التربويـة          
  .والنفسية
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