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ملخص
ھدفت ھذه الدراسة التعرف إلى مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية وعالقة ذلك بمستوى
المھارات االجتماعية والنفسية والتحصيل لدى طلبة مرحلتي التعليم االساسي والثانوي في
المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم ،لھذا الغرض استخدم
مقياس االعتقاد بالعدالة المدرسية وھو من تصميم الباحثان؛ والمكون من ) (24فقرة موزعة
بالتساوي إلى ثالثة مجاالت ھي :عدالة اإلدارة المدرسية ،وعدالة األنظمة والقوانين ،وعدالة
المعلمين .تكونت عينة الدراسة من ) (425طالبا ً وطالبة ،وقد أظھرت النتائج أن تقديرات الطلبة
لمستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية متوسطة بصفة عامة ،وذلك على المجموع الكلي للمقياس
والمجاالت الفرعية له ،كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً في مستوى االعتقاد
بالعدالة المدرسية لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي تبعا ً لمتغير الجنس .ومن جھة
أخرى أظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ً في مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية لدى
طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي تبعا ً لمتغير المرحلة التعليمية ،وذلك على المجموع الكلي
لمقياس العدالة المدرسية ومجاالته :عدالة األنظمة والقوانين وعدالة المعلمين ،بينما عدم وجود
فروق دالة إحصائيا ً على مجال عدالة اإلدارة المدرسية .وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
إحصائيا ً بين مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي
وبين مستوى المھارات االجتماعية والنفسية والتحصيل الدراسي لديھم ،وذلك على المجموع
الكلي لمقياس العدالة المدرسية والمجاالت الفرعية عليه.
الكلمات المفتاحية :العدالة المدرسية ،المھارات االجتماعية والنفسية ،التحصيل.
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Abstract
This study aimed to identify the level of belief in school justice and
its relation with the level of social and psychological skills and academic
achievement among students of primary and secondary government
schools in Tulkarm region. For this purpose the researchers used a scale
of belief in school justice consists of (24) items distributed equally into
three domains: School administration justice, laws and regulations
justice, and teachers' justice. The study sample consisted of (425) male
and female students. Results showed that students' estimates of the level
of belief in school justice was medium in general, and on the total scale
and sub-domains of the scale, results showed no statistically significant
of differences in the level of belief in school justice among students
primary and secondary due to sex variable. On the other hand, results
showed a statistically significant differences in the level of belief in
school justice among students of primary and secondary education due to
the level of education variable, and on the total scale of the school
justice, and laws and regulations and teacher's justice domains. while
results showed that there is no statistically significant differences on the
domain of school of administration justice. There is a statistically
significant positive correlation between the belief in school justice level
among primary and secondary students and the level of social,
psychological and academic achievement of them, on the total and subdomains of the scale.
Key world: Belief in Justice School, Social and Psychological Skills,
and Academic Achievement
مقدمة
إن العدل من أھم المبادئ اإلسالمية التي تحقق سعادة الفرد والجماعة وھو من المفاھيم
 سواء، وإدراك معانيھا وأھميتھا في نجاح العمل اإلداري،اإلدارية العظيمة التي ينبغي تفھمھا
 واإلنسان يحتاج إلى العدل في شتى جوانب حياته فھو يتعامل مع،كــان ذلك تربويا ً أو غير ذلك
 فإنه، فإذا كان شعار أفراد المجتمع العدل، أو معرفة،أفراد مختلفين ال تجمعه بھم صلة أو قرابة
سيعيش وھو مطمئن ألنه لن يظلم وسيأخذ حقوقه ومطالبه كاملة بدون عناء مھما كانت منزلته
 وتعد العدالة واحدة من أكثر الموضوعات قدسية وشيوعا ً في السلوك.(Bandura, 2000)
 فأينما كان ھناك، ويمكن أن تتخذ وجوھا ً متضاربة جداً حتى ضمن المجتمع الواحد،االجتماعي
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أناس يريدون شيئا ً ومتى كانت ھناك موارد يراد توزيعھا؛ فإن العامل الجوھري المحرك لعملية
اتخاذ القرار سيكون أحد وجوه العدالة ،وللعدالة سيادة على غيرھا من المفاھيم المقاربة كالحرية
والمساواة ،ذلك أنھا ال تقف عند حد معين ،والعدالة بھذا المعنى ھي الخير العام الذي يستطيع
تنظيم العالقة بين مفھومي الحرية والمساواة والموازنة بينھما ).(Nazmi, 2006
فموضوع العدالة المدرسية موضوع حيوي يتسم باألصالة والتجدد ويرتبط بكثير من
المفاھيم الجديدة التي تواجھھا أي مؤسسة ويؤثر بھا ،على أساس أن العدالة المدرسية ھي أحد
العوامل المؤثرة في العملية التعليمية التعلمية ،من خالل استخدام الفھم القائم على اإلصغاء
الستجابات العاملين وإدراك مشاعرھم ،وتفھم مواقفھم واھتماماتھم وحاجاتھم ومنطلقاتھم ،وخلق
المناخ اإليجابي للعمل في المدرسة ،ومشاركتھم في وضع الخطط ،واالستعداد لتقبل شكاويھم
واقتراحاتھم ،والتشجيع على مھاراتھم وقدراتھم ،وتحمل مسئولية أخطائھم في العمل ،وھذا يعمل
على خلق حالة من الشعور باالنتماء إلى ھذه المؤسسة التربوية وتدفعھم للعمل باستخدام كامل
طاقاتھم نحو تحقيق أھداف المؤسسة إلى جانب أھدافھم الشخصية؛ إذ أن إدراك العاملين لعدم
توافر العدالة يؤدي بھم إلى ممارسات سلوكية سلبية ،كنقص الوالء للمنظمة ،والنية في تركھا،
وزيادة معدل دوران العمل ،إضافة إلى سلوكيات االنتقام الموجھة نحو المؤسسة أو قادتھا
) .(Barakat, 2014والعدالة التنظيمية ترتبط بشكل جوھري بقيم العاملين وعالقاتھم
االجتماعية ،ھذا من جھة ،ولكن من جھة أخرى فإن العدالة المدرسية وھي تؤثر بشكل مباشر
على دوافع العاملين وجھودھم فإنھا تؤثر على سلوك المتعلم وشخصيته ،األمر الذي أدى إلى
اعتبارھا إحدى أھم نظريات السلوك اإلنساني في المنظمات لفترة طويلة )Arong, 2010؛
.(Nwaachukwu, 2005
ويرى فيري ) (Ferree, 1997أنه حتى تؤتي العدالة االجتماعية ثمارھا في المجتمع فال بد
من إبعاد الصالح العام "الممثل للعدالة االجتماعية" عن أي مصالح شخصية ،وال بد من التعاون
بدالً من الصراع ،وأن يكون الصالح الخاص للفرد ھو مكان أو موقع ھذا الفرد من الصالح
العام ،وأن كل شخص في المنظومة االجتماعية مسؤول بشكل أو بآخر ،كما ال يجب أن تحط
المؤسسات األعلى من قدر المؤسسات األدنى في البناء االجتماعي أو تعوق عملھا ،فضالً عن
حرية االرتباط التي تتضح من خالل التنظيم الھرمي لمؤسسات المجتمع؛ فإن قامت كل جماعة
طبيعية بين األفراد بالسعي نحو صالحھا العام ،وفي الوقت ذاته التزمت بواجباتھا تجاه الصالح
العام األعم ،حينئذ تسود العدالة االجتماعية .ھناك عدد من المقاييس المھمة الدالة على مدى تحقق
العدالة االجتماعية في المؤسسات المختلفة في المجتمع ،من بينھا المساواة في حق وإمكانية
الحصول على المعرفة؛ أي ما يتعلق بمعدالت دخول المدارس والجامعات ،ونسبھم بين
الجماعات االقتصادية – االجتماعية المختلفة ،وما يتعلق بجودة التعليم في المؤسسات والمناطق
المختلفة؛ فالتعليم – بما في ذلك التدريب المھني وتعليم الكبار – وفي ظل الثورة المعلوماتية
صارت إمكانية الحصول على التكنولوجيا المساعدة عامالً في تقييم عدم المساواة المرتبطة
بالتعليم )Mayer, 2007؛ .(Serote, 2008
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والقيادة التربوية تتعامل مع مجموعة كبيرة من المعلمين مختلفي الطباع والحاجات
والرغبات ،وكذلك مع أحجام كبيرة من الطلبة يمتازون بخصائص وسمات متباينة ،فمنھم
األسوياء ومنھم كثيري المشاكل ،كما أن منھم المجتھد والمثابر ،ومنھم بطئ التعلم ،ومنھم
المتردد ومنھم المنبسط أو المنطوي وغير ذلك من الصفات المتناقضة ،ھذا التنوع الشديد في
طبيعة األفراد التي تتعامل معھا القيادة التربوية ،سواء في السن أو الرغبات أو الموقع الوظيفي
يمثل صعوبة بالغة في تطبيق مفھوم العدل بين ھذه الجماعات المختلفة ،األمر الذي يثقل كاھل
رجال اإلدارة التربوية المسؤولة عن قيادة ھذه الجماعات أو األفراد المنتمين داخله
).(Williams,2002
إن من واجبات كل مسؤول تحقيق مبدأ العدل مع العاملين حتى يمكن إشاعة الطمأنينة في
النفوس وخلق روح األسرة الواحدة المتماسكة ،فتختفي ظواھر الحسد والبغض بينھم ،ومتى
تمكن مدير المدرسة من تحقيق ذلك فإن أعباء المدرسة سوف يمكن إنجازھا بسھولة وبصورة
جيدة طالما حرص على توزيعھا بشكل عادل بين العاملين مراعيا ً في ذلك قدراتھم وعدم
اضطھادھم أو ظلمھم ،فيوزع أنشطة العمل بين العاملين بالعدل مراعيا ً فروقھم الفردية وقدراتھم
العملية وظروفھم الصحية ) .(Dalbert & Stoeber, 2006المدير العادل يميز بين المعلم
الكفؤ وغير ذلك ،وبالتالي استمرار رفع مستوى المعلم الكفؤ طالما شعر باھتمام المدير ،كما أن
المعلم غير المجد يجد من يأخذ بيده حتى يرتفع مستواه؛ فمن العدل إعطاء كل ذي حق حقه،
فالمعلم المجتھد المثابر والقادر على التميز فإنه من غير العدل مساواته بالمعلم المقصر غير
المكترث بالمدرسة وأنظمتھا وواجباته الوظيفية ،وھكذا بالنسبة للطلبة ،فإنه من غير العدل إھمال
تميز بعض الطلبة عن اآلخرين المقصرين ،فإنه من واجب القيادة التربوية العمل على مكافأة
الطالب المتميز المجتھد والحاصل على التفوق ،وكذلك متابعة الطالب المقصر والبحث على
األسباب التي جعلته ينتمي إلى مجموعة المقصرين حتى يمكن العمل على وضع برنامج عالجي
لھم )Thorkildson, 2003؛  .(Mook & Legg, 2009والمعلم الكفؤ فإنه يلزم اإلدارة من
باب العدل على مكافآته وتشجيعه لالستمرار في معدالت التميز التي ھي ھدف اإلدارة التربوية،
والعمل أيضا ً على تقصي أسباب تقصير بعض المعلمين حتى يمكن عالج ھذه القصور فليس من
العدل التساوي في مكافآتھم ،لھذا فإن العدل من المفاھيم التي يجب إدراكھا إدراكا ً جيداً حتى
يمكن ممارستھا بالشيء المطلوب حتى تتحق السعادة لجميع العاملين في اإلدارة المدرسية
وبالتالي تحقق أھدافھا بالشكل المطلوب ).(Inayet & Karaman, 2008
كما يجب على مدير المدرسة الحرص على توزيع الجدول المدرسي بالعدل فيساوي بين
المعلمين ذوي التخصص الواحد ،وكذلك الحرص على توزيع األعباء المدرسية األخرى من
أنشطة وعضوية مجالس وريادات على المعلمين بشكل عادل حتى ال يتسبب ذلك في وجود
خالفات حادة بين المعلمين ،وبالتالي يشعر المعلم بالضيق ،والجور في ھذا الشعور فشالً لإلدارة
المدرسية في تحقيق أھدافھا التي ترمي إلى تحقيقھا ) .(Barakat, 2015والمساواة في اإلدارة
المدرسية تكون بإتاحة الفرصة المتساوية للعاملين لإلنجاز ثم العدل في التقييم بمعنى أن المساواة
في الحقوق العامة ،وكذلك فإن المعلم مطلوب منه المساواة بين الطلبة داخل الفصل وخارجه
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( المجلد  2016 ،(4)30ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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والتعامل معھم على أنھم سواسية ،ويكون العدل في عملية التقويم المستمر لمستوياتھم العلمية
).(Evans et al, 2001
ولتطبيق مبدأ العدل وتحقيقه في بيئة العمل المدرسي فإنه يقع على عاتق مدير المدرسة
الحرص على أمور مھمة منھا )Marshall, 1997؛ Sikes et al, 1999؛ Piquero et al,
:(2004
 .1توزيع مقررات وحصص الجدول المدرسي بين معلمي التخصص الواحد بالعدل.
 .2تكليف جميع المعلمين باألنشطة المدرسية حسب رغباتھم وميولھم وإمكانياتھم المتاحة.
 .3عدم تكليف المعلم الواحد بأكثر مما تحمل طاقته على القيام به.
 .4توزيع ريادة أعمال الفصول على المعلمين بالتساوي دون محاباة وإذا كان عدد المعلمين
أكبر من عدد الفصول الدراسية ،فإنه يتم تكليف المعلمين الزائدين على أعمال الريادة للقيام
بأعمال أخرى مثل اإلشراف المدرسي.
 .5توزيع عضوية المجالس المدرسية على جميع المعلمين بالمدرسة بالتساوي مع الحرص أن
يكون االختيار وفق اھتمامات المعلمين وتخصصاتھم.
 .6بحث أسباب القصور لدى المعلمين ووضع العالج الالزم لھم ومحاسبة المقصرين.
 .7بحث أسباب قصور الطلبة ومعالجته حتى ينالوا حقھم من الرعاية واالھتمام.
مشكلة الدراسة
المتتبع لسير العملية التربوية سواء كان من بين أولياء أمور الطلبة أو من المربين
والباحثين يالحظ أن ھناك تذمر مستمر وشكوى دائمة من الطلبة في المستويات المختلفة من أن
وضع المدرسة ليس على الشكل األمثل ،وأن ھناك ممارسات غير مرضي عنھا داخل ھذا
السرح العلمي المھم ،وأن ھنالك تدني ملحوظ في رغبة ھؤالء الطلبة للدراسة واالنضباط داخل
المدرسة ،وتبريرھم لذلك ھو بعدم عدالة المدرسة وعدم توفر عناصر الجذب والتشويق فيھا.
ومن ھنا برزت فكرة ھذه الدراسة في محاولة للتعرف إلى معتقدات الطلبة بالعدالة المدرسية في
ضوء متغيرات الجنس والمرحلة التعليمية ،ومدى انعكاس ذلك على المھارات االجتماعية
والنفسية والتحصيل الدراسي لدى ھؤالء الطلبة.
أھمية الدراسة
تنبثق أھمية ھذه الدراسة من الجوانب اآلتية:
 .1من الناحية النظرية تنبع أھمية ھذه الدراسة من كونھا من الدراسات النادرة جداً التي تتناول
موضوع العدالة المدرسية في البيئة العربية بشكل عام وفي البيئة الفلسطينية بشكل خاص،
لذا يتوقع الباحثان أن يكون لھذه الدراسة صداً مھما ً في تغذية التراث األدبي في ھذا
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المجال ،فيما ستمھد له من دراسات مستقبلية حول موضوع العدالة المدرسية في عالقتھا
وانعكساتھا بمتغيرات نفسية وتربوية واجتماعية مختلفة.
 .2أما من الناحية التطبيقية ،فتنبع أھمية الدراسة من كونھا ستساھم في تحسين البيئة المدرسية
وتطويرھا من أجل ضبط بعض الممارسات التربوية من قبل إدارات المدارس والمعلمين،
أو حتى تطوير األنظمة والقوانين التي تخضع لھا العلملية التربوية.
 .3لفت نظر المخططين للعملية التربوية واإلدارة التربوية إلى بعض المالحظات التي تساعد
على تدعيم العملية التربوية ،وتعزيز عمل المدرسة من أجل تحفيز الطلبة على المواظبة
واالنضباط المدرسي ،كل ذلك قد يؤدي إلى تحسين مستوى التحصيل الدراسي وتطوير
المھارات االجتماعية والنفسية لدى الطلبة.
 .4وتنبثق أھمية ھذه الدراسة أيضا ً من توفيرھا عدد من األدوات لقياس العدالة المدرسية
والمھارات االجتماعية والنفسية ،والتي يمكن للباحثين اآلخرين استخدامھا ألغراض
دراسات مستقبلية.
 .5كما يمكن للمرشدين النفسيين والتربويين االسترشاد بنتائج ھذه الدراسة للتنبؤ باتجاھات
الطلبة وإدركاتھم نحو المدرسة وأدائھا.
أھداف الدراسة
تھدف ھذه الدراسة التعرف إلى مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية لدى طلبة مرحلتي
التعليم األساسي والثانوي في المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة
طولكرم وعالقة ذلك في مستوى المھارات االجتماعية والنفسية والتحصيل الدراسي لديھم .وھي
بذلك تحاول تحقيق األھداف اآلتية:
 .1معرفة مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسية والثانوية في
المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم.
 .2التعرف إلى داللة الفروق اإلحصائية في مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة لدى طلبة
مرحلتي التعليم األساسية والثانوية في المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم تبعا ً لمتغيري
الجنس ،والمرحلة التعليمية.
 .3التحقق من طبيعة العالقة االرتباطية بين مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة والمھارات
االجتماعية والنفسية والتحصيل الدراسي لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسية والثانوية في
المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم.
أسئلة الدراسة
لتحقيق أھداف الدراسة السابقة تم فحص األسئلة اآلتية:
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 .1ما مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسية والثانوية في
المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم؟
 .2ھل توجد فروق دالة إحصائيا ً في مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة لدى طلبة مرحلتي التعليم
األساسية والثانوية في المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم تبعا ً لمتغير الجنس؟
 .3ھل توجد فروق دالة إحصائيا ً في مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة لدى طلبة مرحلتي التعليم
األساسية والثانوية في المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم تبعا ً لمتغير المرحلة التعليمية؟
 .4ھل توجد عالقة ارتباطية بين مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة والمھارات االجتماعية
والنفسية والتحصيل الدراسي لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسية والثانوية في المدارس
الحكومية بمحافظة طولكرم؟
مصطلحات الدراسة
العدالة المدرسية ) :(School Justiceيشير مفھوم العدالة إلى النظر بموضوعية
وبدون تحيز نحو المواقف المختلفة ،وأن لعوامل مثل العمر والزمن والنمو االجتماعي
واألخالقي والمعرفي تأثير واضح في قدرة األفراد على إدراك مفھوم العدل والعدالة
) ،(Bazerman et al, 1995وفي إطار العملية التربوية فإن مفھوم العدالة المدرسية يشير إلى
درجة ما توفره المدرسة كمؤسسة اجتماعية وتربوية من ظروف سوية وعادلة من النواحي
المختلفة؛ بحيث يشعر الطلبة بأنھا توفر لھم ظروف متشابھة ومتساوية من حيث الحقوق
والواجبات وأساليب والمعاملة ) .(Nicholas & Good, 1998وتتبنى الدراسة الحالية تعريفا ً
إجرائيا ً لمفھوم العدالة المدرسية وھو الدرجة التي يحصل عليھا الطالب على مقياس االعتقاد
بالعدالة المدرسية المستخدم لھذا الغرض.
المھارات االجتماعية ) :(Social Skillsوھي تلك المھارات المتعلق ة بق درة الطال ب عل ى
التفاعل والتواصل االجتماعي داخل غرفة الصف وخارجھا ،وقدرته على تقبل الحياة االجتماعية
بعي داً ع ن االنط واء أو العزل ة الفردي ة ) .(Barakat & Awad, 2012ويش ير إل ى ق درة الف رد
على التفاعل االيجابي مع الموقف التعليمي داخل غرفة الص ف وخارجھ ا ،وقدرت ه عل ى التفاع ل
والتواص ل م ع اآلخ رين ف ي ھ ذا الموق ف بفعالي ة ونش اط دون أن ينتاب ه الت وتر والخ وف والقل ق
والخجل ،أو دون أن تكون لديه رغبة لتجنب مواقف التفاعل االجتماعي ) Duke & Pearson,
 .(2002وتقاس ھذه المھارات في الدراسة الحالية بالدرجة التي يحصل عليھا الطالب عل ى األداة
المعدة لھذا الغرض.
المھ ارات النفس ية ) :(Psychological Skillsوالمقص ود بالمھ ارات النفس ية تل ك
الخبرات غير المبالغ فيھا والتي يمارسھا الطالب ف ي غرف ة الص ف وخارجھ ا بعي داً ع ن مش اعر
العن ف والخ وف والخج ل والش عور بال ذنب )  ( Shame and Guiltوال نقص والت وتر
) ،(Oczuks,2003وتق اس ھ ذه المھ ارات ف ي الدراس ة الحالي ة بالدرج ة الت ي يحص ل عليھ ا
الطالب على األداة المعدة لھذا الغرض.
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التحصيل الدراس ي ) :(Academic achievementھ ـو التق دم ال ذي يح رزه الطلب ة ف ي
تحقيق أھداف المادة التعليمية المدروسة ) ،(Gage, 2006والذي يق اس بالدراس ة الحالي ة بمع دل
الطال ب الع ام ف ي جمي ع المق ررات الدراس ية ف ي الفص ل الدراس ي األول للع ام الدراس ي
).(2015/2014
حدود الدراسة
تظھر محددات الدراسة في األمور اآلتية:
 .1محددات بشرية ومكانية :اقتصرت على الطلبة الملتحقين في مرحلتي التعليم األساسي
والثانوي في المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم.
 .2محددات زمانية :أجريت الدراسة في الفصل األول للعام الدراسي ).(2015/2014
 .3محددات أداة القياس :استخدم مقياسين لجمع بيانات الدراسة؛ األول لقياس العدالة المدرسية
والثاني لقياس المھارات االجتماعية والنفسية بعد التحقق من الخصائص السيكومترية لھما،
وبذلك فإن نتائج ھذه الدراسة تكون في حدود موضوعية ودقة المعطيات الناتجة عن تطبيق
ھذه المقاييس.
 .4محددات عينة الدراسة :اختيرت عينة عشوائية طبقية تبعا ً لمتغيري الجنس والمرحلة
التعليمية.
الدراسات السابقة
ھدفت دراسة باجودة ) (Bagoodh, 2010معرفة واقع تطبيق العدالة التنظيمية بمدارس
التعليم العام الحكومي للبنات بمدينة مكة المكرمة ،تكونت عينة الدراسة من ) (987طالبة ،وقد
خلصت الدراسة لعدة نتائج أھمھا أن درجة تطبيق مديرات المدارس للعدالة التنظيمية من وجھة
نظر المعلمات كان بمستوى متوسط بشكل عام ،وكذلك بالنسبة لمجاالت العدالة الثالث:
التوزيعية واإلجرائية والتقيمية ،كما بينت النتائج أن العدالة التفاعلية ھي األساس والمحور
األقوى للعدالة التنظيمية ،وأظھرت النتائج أيضا ً وجود فروق جوھرية في مستوى العدالة
التنظيمية تبعا ً لمتغيرات :المرحلة التعليمية ،والمسمى الوظيفي ،والمؤھل العلمي ،والخبرة،
لصالح المعلمات في المرحلة الثانوية وذوات المؤھالت العليا وذوات الخبرة الطويلة.
وھدفت دراسة بالس وآخرون ) (Place et al, 2010تقصي إدراك طلبة المدارس
الحكومية األمريكية لمفھوم العدالة االجتماعية ،تكونت عينة الدراسة من ) (960طالبا ً وطالبة
من كال الجنسين ،وأظھرت نتائج الدراسة أن مستوى إدراك الطلبة لمفھوم العدالة االجتماعية
السائد في المدرسة مرتفع ،كما أشارت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً في مستوى إدراك
العدالة االجتماعية السائدة في المدرسة تبعا ً لمتغيري الجنس والمرحلة التعليمية والتحصيل.
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دراسة أبو غزالة وعالونة ) (Abu-Ghazaleh & Alawneh, 2010بھدف التعرف
إلى مستوى العدالة المدرسية وعالقتھا بالفعالية الذاتية المدركة لدى عينة من تالميذ المدارس
األساسية في محافظة إربد باألردن في ضوء متغيري الجنس والمستوى الدراسي ،تكونت عينة
الدراسة من ) (591طالبا ً وطالبة من مستوى الصف الرابع والسابع والتاسع ،وقد أشارت نتائج
الدراسة إلى وجود مستوى فوق المتوسط لكل من العدالة المدرسية والفعالية الذاتية ،ووجود فرق
ذي دالة إحصائية في مستوى العدالة المدرسية يعزى لمتغيري الجنس والصف الدراسي
وللتفاعل بينھما ،وذلك لصالح الطلبة الذكور واألكبر في مستوى السنة الدراسية ،كما أشارت
النتائج إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائياً بين إدراك التالميذ لممارسة العدالة المدرسية
ومستوى الفعالية الذاتية المدركة لديھم.
وھدفت دراسة موك وليك ) (Mook & Legg, 2009تقصي الفروق بين الجنسين في
مستوى إدراكھم لمفھوم العدالة المدرسية من حيث استخدام العاملين في المدرسة لبرامج التعليم
والتقويم وأسلوب المعاملة ،تكونت عينة الدراسة من ) (732طالبا ً وطالبة من طلبة المرحلة
الثانوية ،وأشارت نتائج الدراسة أن مستوى إدراك الطلبة للعدالة المدرسية بشكل عام كان
متوسطاً ،كما أظھرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين الطلبة الذكور والطالبات في
مستوى العدالة المدرسية وذلك على مجاالت المقياس المستخدم المختلفة.
كما ھدفت دراسة إنايت وكارمان ) (Inayet & Karaman, 2008تقصي رأي عينة من
الطلبة في المرحلة األساسية لمدى ممارستھم لمفھوم العدالة المدرسية ،وتكونت عينة الدراسة من
) (211طالبا ً وطالبة ،وأظھرت نتائج الدراسة أن مستوى إدراك الطلبة لمفھوم العدالة المدرسية
منخفضاً ،كما أشارت النتائج وجود فروق في مستوى إدراك مفھوم العدالة المدرسية تبعا ً لمتغير
الجنس وذلك لصالح الطالبات .وعدم وجود فروق في ھذا المستوى تبعا ً لمتغيرات :الصف،
والتحصيل ،واكتساب المھارات االجتماعية والنفسية.
وھدفت درسة دالبيرت وستوبير ) ( Dalbert & Stoeber, 2006التعرف إلى مستوى
معتقدات الطلبة في المرحلة الثانوية بعدالة الحياة المدرسية واألسرية والعالم المحيط ،وشملت
عينة الدراسة ) (1480طالبا ً وطالبة من كال الجنسين ،وأشارت نتائج الدراسة وجود عالقة
موجبة ودالة إحصائيا ً بين مستوى اعتقاد الطلبة بعدالة المدرسة واألسرة والعالم المحيط وبعض
سمات الشخصية كاالكتئاب واالحباط والعدوانية والصراع ،كما أظھرت النتائج عدم وجود
فروق دالة إحصائيا ً بين مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة واألسرة والعالم المحيط تبعا ً لمتغيري
الجنس والعمر.
أما دراسة المعايطة ) (Al-Maaitah, 2005فقد ھدفت التعرف إلى درجة ممارسة
مديري المدارس الثانوية العامة في األردن للعدالة التنظيمية وعالقتھا بسلوك المواطنة التنظيمية
لمعلميھم ،تكونت عينة الدراسة من ) (72مدير ومديرة مدرسة ،و) (1115معلم ومعلمة،
وخلصت النتائج أن درجة ممارسة مدراء المدارس الثانوية للعدالة التنظيمية كانت متوسطة ،كما
بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا ً في درجة ممارسة مدري المدارس للعدالة التنظيمية في
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المدارس الثانوية تعزى لمتغير المؤھل العلمي لصالح الماجستير فما فوق ،وعدم وجود فروق
في ھذه الدرجة تبعا ً لمتغيري الجنس والخبرة.
ھدفت دراسة بيكيور وآخرون ) (Piquero et al, 2004الكشف عن تأثير بعض عوامل
الشخصية في مستوى إدراك العدالة المدرسية بخصوص استخدام العقوبات ،وشملت عينة
الدراسة ) (211طالبا ً وطالبة في إحدى الجامعات األمريكية ،أظھرت النتائج عدم وجود فروق
دالة إحصائيا ً في مستوى إدراك العدالة تبعا ً لمتغيري الجنس والصف ،وأشارت نتائج الدراسة
إلى أن الطلبة ذوي الضبط الذاتي والغضب المنخفضين قد أظھروا ميالً أكبر نحو إدراك عدم
عدالة العقوبات.
كما ھدفت دراسة ثوركيلدسون ) (Thorkildsen, 2003تقصي نظرة التالميذ وإدراكھم
لمفھوم العدالة المدرسية ،وتكونت عينة الدراسة من ) (161تلميذاً من الصف األول وحتى
الصف الثاني عشر ،وأشارت نتائج الدراسة وجود عالقة بين عمر التالميذ وإدراك العدالة
المدرسية؛ إذ أن التالميذ الصغار ينظرون إلى العدالة المدرسية باعتبارھا المساواة في الحصول
على المكافآت والمديح ،أما التالميذ األكبر عمراً فينظرون إلى العدالة المدرسية على أنھا شكل
من أشكال تكافؤ الفرص والمعاملة ،وعدم وجود فروق بين الجنسين في مستوى إدراك مفھوم
العدالة.
وھدفت دراسة إيفانز وآخرون ) (Evans et al, 2001التحقق من تصورات الطلبة
لمستوى عدالة المكافآت والعقوبات المدرسية ،تكونت عينة الدراسة من ) (110طالبا ً وطالبة من
المرحلتين األساسية والثانوية في إحدى المدارس بنيوزلندا ،واستخدت الدراسة قصص مختلفة
تمثل مواقف لتوزيع المكافآت والعقوبات على الطلبة بشكل عادل وغير عادل ،وبينت النتائج أن
مستوى إدراك الطلبة لمفھوم العدالة كان ضعيفاً ،وأشارت النتائج كذلك عدم وجود عالقة بين
استجابات الطلبة على ھذه القصص وبين المواقف الفعلية غير العادلة ،وأن الطلبة قادرون على
إدراك حصولھم وحصول زمالئھم على المكافآت والعقوبات االجتماعية بنا ًء على إدراكھم
لمفھوم العدالة.
وھدفت دراسة نيكولز وجود ) (Nicholas & Good, 1998التعرف إلى تصورات
الطلبة للعدالة المدرسية في مواقف صفية مختلفة في ضوء متغير الجنس ،وتكونت عينة الدراسة
من ) (358طالبا ً وطالبة من المرحلة األساسية العليا ،و) (373طالبا ً وطالبة من المرحلة الثانوية
في إحدى المدارس األمريكية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق إحصائية بين الذكور
واإلناث في مستوى تصوراتھم للعدالة المدرسية لصالح اإلناث في كال المرحلتين األساسية
والثانوية.
وھدفت دراسة مارشال ) (Marshall, 1997تقصي الفروق بين الذكور واإلناث في
مستوى إدراك العدالة المدرسية لدى عينة من ) (422طالبا ً وطالبة من طلبة المدارس الحكومية
الثانوية ،وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيا ً بين الجنسين في مستوى إدراك
العدالة المدرسية لصالح الذكور .ولمثل ذلك أظھرت نتائج دراسات كل من سيكس وآخرون
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) ،(Sikes et al, 1999وإدير ) ،(Eder, 1998والتي أظھرت أيضا ً وجود فرق دال إحصائيا ً
بين الجنسين في مستوى العدالة المدرسية ،وأن اإلناث يعتقدن أن المدارس عادلة أكثر اتجاه
الذكور ،وأنھا تلبي حاجاتھم أكثر ،وتمنحھم فرص للنجاح والتطور أكثر مما تلبي حاجاتھن.
تعقيب على الدراسات السابقة
من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن إبراز الجوانب اآلتية:
 .1ندرة الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة الحالية وبخاصة الدراسات العربية.
 .2أظھرت نتائج بعض الدراسات السابقة ) (Place et al, 2010وجود مستوى مرتفع
للعدالة المدرسية ،بينما أبانت دراسات )Inayet & Karaman, 2009؛ Evans et al,
 (2001تدني مستوى ھذه العدالة ،في حين أظھرت دراسات أخرى ) & Abu-Gazal
Alawnah, 2010؛ Bagoodh, 2010؛ Mook & Legg, 2009؛ Al-Maaitah,
 (2005أن مستوى العدالة المدرسية كان متوسطا ً.
 .3كما بينت دراسات )Abu-Gazleh & Alawneh, 2010؛ Sikes et al, 1999؛
Eder, 1998؛  (Marshall, 1997وجود فروق في مستوى العدالة المدرسة لصالح
الذكور ،بينما توصلت نتائج دراسات ) Inayet & Karaman, 2008؛ & Nicholas
 (Good, 1998وجود فروق في ھذا المستوى لصالح اإلناث ،في حين أظھرت دراسات
)Place et al, 2010؛ Mook & Legg, 2009؛ Dalbert & Stoeber, 2006؛
Al-Maaitah, 2005؛ Piquero et al ,2004؛  (Thorkildsen, 2003عدم وجود
فروق جوھرية بين الذكور واإلناث في مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية.
 .4أما بخصوص متغير المرحلة الدراسية فقد أظھرت دراسة ) & Abu-Gazleh
 (Alawneh, 2010أن الطلبة األكبر عمراً أكثر إدراكا ً لمفھوم العدالة المدرسية ،بينما
بينت دراسات )Place et al, 2010؛ Inayet & Karaman, 2008؛ Piquero et al,
2004؛ Al-Maaitah, 2005؛  (Thorkidsen, 2003عدم وجود فروق جوھرية في
مستوى إدراك مفھوم العدالة المدرسية لدى الطلبة تبعا ً لھذا المتغير.
 .5يالحظ أن جميع الدراسات السابقة اھتمت بدراسة العدالة المدرسية في ضوء متغيرات
مختلفة ،بينما ھدف الدراسة الحالية تعدى ذلك إلى دراسة العالقة بين مستوى اعتقاد الطلبة
للعدالة المدرسية ومستوى المھارات االجتماعية والنفسية والتحصيل الدراسي ،وھذا ما
يميز ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة.
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إجراءات الدراسة
أوالً :منھج الدراسة
لتحقيق ھدف الدراسة الحالية استخدم المنھج الوصفي االرتباطي التحليلي لمناسبته طبيعة
الدراسة ومتغيراتھا.
ثانيا ً :مجتمع الدراسة
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي في المدارس
الحكومية التابعة لمديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم ،والبالغ عددھم ) (42508طالبا ً
وطالبة والموزعين تبعا ً لمتغيري الجنس والمرحلة كما ھو مبين في الجدول اآلتي:
جدول ) :(1توزع مجتمع الدراسة تبعا ً لمتغيري الجنس والمرحلة الدراسية.
الجنس
المرحلة
األساسية
الثانوية
المجموع

الذكور

اإلناث

17292
2543
19835

19881
2792
22673

المجموع
37173
5335
42508

ثالثا ً :عينة الدراسة
تكونت عينة الدراسة من ) (425طالبا ً وطالباً ،تم اختيارھم بطريقة عشوائية طبقية تبعا ً
لمتغيري الجنس والمرحلة التعليمية ،وذلك كما ھو مبين في الجدول اآلتي:
جدول ) :(2توزيع عينة الدراسة تبعا ً لمتغيري الجنس والمرحلة التعليمية.
الجنس
المرحلة
األساسية
الثانوية
المجموع

الذكور
173
25
198

اإلناث
198
29
227

المجموع
371
54
425

رابعا ً :أدوات الدراسة
لغرض جمع البيانات الالزمة لتحقيق أھداف ھذه الدراسة استخدم المقياسين اآلتيين:
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أ.

مقياس االعتقاد بعدالة المدرسة )(Belief School Fairness Scale

قام الباحثان ببناء أداة خاصة لقياس االعتقاد بالعدالة المدرسية وذلك باالستناد إلى بعض
األدوات التي استخدمت في الدراسات السابقة )Abu-Gazleh & Alawneh, 2010؛
Reyna & Weiner, 2001؛ Evans et al, 2oo1؛ Nichols & Good, 1998؛
 ،(Bazerman et al, 1995وتكون المقياس في صورته النھائية من ) (24فقرة؛ موزعة
بالتساوي إلى ثالثة مجاالت ھي :عدالة اإلدارة المدرسية ،وعدالة األنظمة والقوانين ،وعدالة
المعلمين ،يجيب المفحوص عن ھذه الفقرات تبعا ً لمقياس ليكرت الخماسي )موافق جداً ،وموافق،
ومحايد ،وغير موافق ،وغير موافق جداً( ،حيث تتراوح الدرجة على ھذه الفقرات بين خمس
درجات في حال الموافق جداً ودرجة في حال عدم الموافق جداً .وتشير الدرجة المرتفعة على
المقياس ومجاالته الفرعية إلى ارتفاع مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة ،بينما تشير الدرجة
المنخفضة عليه إلى انخفاض مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة ،ولتفسير استجابات الطلبة على
ھذا المقياس اعتمد المقياس النسبي اآلتي:
-

أقل من )(2 .33
)(3 .66 – 2 .33
أكثر من )(3 .66

مستوى منخفض
مستوى متوسط
مستوى مرتفع

ثبات المقياس وصدقه
ت م التحق ق م ن ثب ات مقي اس االعتق اد بالعدال ة المدرس ية باس تخدام طريق ة اإلع ادة
) (Test - retestوذلك بعد فاصل زمني بلغ ثالث أسابيع ،وقد بل غ معام ل الثب ات للمقي اس كك ل
) ،(0 ,78بينما بلغ ما قيمته ) (0 ,83و) (0 ,76و) (0 .81على مجاالت المقياس ال ثالث :عدال ة
اإلدارة المدرس ية ،وعدال ة األنظم ة والق وانين ،وعدال ة المعلم ين عل ى الترتي ب .أم ا بخص وص
صدق ھذا المقي اس فق د اس تخدم طريق ة ص دق المحت وى ) ( Content Validityوذل ك بع رض
فق رات االختب ار عل ى مجموع ة م ن المحكم ين المختص ين ف ي التربي ة وعل م ال نفس وأس اليب
التدريس بلغ عددھم ) (9محكم ين يحمل ون درج ة ال دكتوراة ويعمل ون ف ي الجامع ات الفلس طينية،
حيث تراوحت نسب موافقة ھؤالء المحكمين على الفقرات بھذه الطريقة ب ين )،(%100 - %88
وقد اعتبر الباحثان ھذه المعامالت للثبات والصدق كافية ومقبولة ألغراض الدراسة الحالية.
ب .مقي اس المھ ارات االجتماعي ة والنفس ية لألطف ال ) Social and Psychological
:(Skills Scale
استخدم ھذا المقياس وھو من تص ميم الباحث ان بھ دف قي اس المھ ارات االجتماعي ة والنفس ية
لألطفال وھو يشتمل على ) (40فقرة موزعة مناصفة إلى مجالين :المج ال األول وھ و مخص ص
لقياس المھارات االجتماعية لدى األطفال المتعلقة بعملية التفاعل والتواصل االجتماعي في غرف ة
الصف وخارجه .والمجال الث اني خص ص لقي اس المھ ارات النفس ية لألطف ال والمتعلق ة باس تجابة
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الخوف والقلق والشعور بالنقص والخجل واإلحب اط أي تل ك المھ ارات الخاص ة بالحي اة االنفعالي ة
للطلبة .ولقد استند الباحثان في إعداد ھذا المقياس إل ى بع ض المق اييس ال واردة ف ي األدب الس ابق
لھذه الدراسة )Lazarowitz, 1994؛  Tradeweell, 2003؛ .(Al-Semairi, 2003
وقد ت م تنظ يم فق رات المقي اس وف ق طريق ة ليك رت ) (Likartذات الب دائل الخمس ة :مواف ق
بشدة  /موافق  /إل ى ح ًد م ا  /غي ر مواف ق /غي ر مواف ق بش دة ،حي ث تم نح اس تجابة الطال ب عل ى
درجة تتراوح ب ين ) (1 – 5عل ى الت والي ،وب ذلك تك ون لك ل طال ب درجت ين عل ى ھ ذا المقي اس:
األول ى ،وتت راوح م ا ب ين ) (100 – 20درج ة لقي اس المواق ف االجتماعي ة حي ث تش ير الدرج ة
المرتفعة إلى قدرة الطالب على التكيف مع المواقف االجتماعية المختلفة في المدرسة ،بينما تش ير
الدرج ة المنخفض ة إل ى انخف اض ق درة الطال ب عل ى التكي ف م ع المواق ف االجتماعي ة .والثاني ة،
لقياس المھارات النفسية وتتراوح الدرجة عليه ما ب ين ) (100 – 20درج ة؛ حي ث تش ير الدرج ة
المرتفع ة إل ى مظ اھر الخ وف والخج ل والت وتر النفس ي والش عور بال ذنب وال نقص فيم ا يتعل ق
بالمواقف الدراسية ،بينما تشير الدرجة المنخفضة إلى الصحة النفسية واالنفعالية.
ثبات المقياس وصدقه
تم استخراج معام ل الثب ات لھ ذا المقي اس باس تخدام طريق ة اإلع ادة ) (Test - retestوذل ك
بعد فاصل زمني بلغ ثالث أسابيع ،وقد وصل معامل الثبات للمقي اس كك ل ) (0 ,88بينم ا بل غ م ا
قيمته ) (0 ,85و) (0 ,86على المجالين االجتم اعي والنفس ي عل ى الترتي ب .وبخص وص ص دق
ھذا المقي اس فق د اس تخدم طريق ة ص دق المحت وى ) (Content Validityوذل ك بع رض فق رات
االختبار على مجموعة من المحكمين المختصين في التربية وعل م ال نفس وأس اليب الت دريس بل غ
عددھم ) (9محكمين يحملون درجة الدكتوراة ويعملون في الجامعات الفلسطينية ،حي ث تراوح ت
نس ب موافق ة ھ ؤالء المحكم ين عل ى الفق رات بھ ذه الطريق ة ب ين ) ،(%100 - %91وق د اعتب ر
الباحثان ھذه المعامالت للثبات والصدق كافية ومقبولة ألغراض الدراسة الحالية.
خامسا ً :المعالجات اإلحصائية
استخدم برنامج الرزم اإلحصائية المحوسب في العلوم االجتماعية ) (SPSSلتحليل البيانات
وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية الوصفية والتحليلية اآلتية:
 .1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.
 .2اختبار )ت( ).(T- test
 .3اختبار تحليل التباين األحادي ).(One -Way ANOVA
 .4معامل االرتباط بيرسون ).(Person’s Correlation Coefficient
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نتائج الدراسة ومناقشتھا
النتائج المتعلقة بالسؤال األول :ما مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة لدى طلبة مرحلتي
التعليم األساسية والثانوية في المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم في فلسطين؟
لإلجابة عن ھذا السؤال ،حسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
الطلبة على مقياس العدالة المدرسية ،فكانت كما ھو مبين في الجدول ).(3
جدول ) :(3المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على مقياس العدالة
المدرسية ومجاالته المختلفة مرتبية ترتيبا ً تنازليا ً والتقييم النسبي لھذه المتوسطات.
الرقم
الترتيب

الرقم
التسلسلي

1

10

2

2

3

17

4

22

5

6

6

12

7

5

8

16

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

المجال األول :عدالة اإلدارة المدرسية
0 .77
4 .12
أرى أن إدارة المدرسة
تعامل جميع الطلبة بعدالة
ينفذ مدير المدرسة
0 .79
4 .08
القوانين واألنظمة بشكل
حازم ودون تحيز
تتيح إدارة المدرسة
0 .92
3 .87
الفرص لجميع الطلبة
للتعلم والتطور المعرفي
0 .88
3 .55
يحترم مدير المدرسة
الطلبة ويتقبلھم كما ھم
1 .09
3 .43
يشجع مدير المدرسة
الطلبة المجتھدين
ويحفزھم على اإلنجاز
0 .92
3 .39
أعتقد أن إدارة المدرسة
تستخدم وسائل عقابية
مناسبة عند اللزوم دون
تحيز
1 .21
2 .39
أعتقد أن إدارة المدرسة
تقف حاجزاً أمام تقدمي
العلمي
مع
المدرسة
إدارة
تتعامل
1 .03
2 .28
بعض الطلبة أفضل من
تعاملھا مع الطلبة
اآلخرين

النسبة
المئوية

التقييم
النسبي

82 .4

مرتفع

81 .6

مرتفع

77 .4

مرتفع

71 .0

متوسط

68 .6

متوسط

67 .8

متوسط

47 .8

متوسط

45 .6

منخفض
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الرقم
الترتيب

الرقم
التسلسلي

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

0 .76
3 .39
المجموع الكلي لمجال عدالة اإلدارة المدرسية
المجال الثاني :عدالة األنظمة والقوانين المدرسية
0 .92
3 .76
القوانين واألنظمة في
13
9
المدرسة واضحة
ويستطيع الطلبة االلتزام
بھا
0 .87
3 .72
تعاقب المدرسة الطلبة
19
10
بنفس القوانين واألنظمة
على اختالف توجھاتھم
0 .69
3 .64
يعامل الطالب المخالف
24
11
في المدرسة تبعا ً لطبيعة
مخالفته ومستواھا
0 .88
3 .28
يحصل جميع الطلبة على
4
12
االمتيازات التي تتيحھا
أنظمة المدرسة دون تحيز
0 .85
3 .23
يتلقى الطالب المخالف
15
13
عقوبة عادلة تتناسب
ومستوى اإلساءة التي قام
بھا
1 .09
2 .44
تطبق المدرسة على
21
14
الطلبة قوانين وأنظمة
صارمة
0 .99
2 .38
أشعر أن العقوبات التي
18
15
تطبقھا المدرسة على
الطلبة ظالمة وليست
تربوية
1 .02
2 .09
ما تنفذه المدرسة من
23
16
قوانين وأنظمة غير
مناسب لطبيعة الحياة في
مجتمعنا

 ...تابع جدول رقم )(3
التقييم
النسبة
النسبي
المئوية

67 .8

متوسط

75 .2

مرتفع

74 .4

مرتفع

72 .8

متوسط

65 .6

متوسط

64 .6

متوسط

48 .8

متوسط

47 .6

متوسط

41 .8

منخفض
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الرقم
الترتيب

الرقم
التسلسلي

الفقرات

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

3 .07

0 .78

المجموع الكلي لمجال عدالة األنظمة والقوانين
المدرسية
المجال الثالث :عدالة المعلمين في المدرسة
0 .76
4 .31
يھتم المعلمون بي
1
17
ويتقبلون وجھة نظري
0 .79
أشعر أن المعلمين يھتمون 4 .27
9
18
بتعلمي اھتماما ً صادقا ً
0 .89
4 .20
يتابع المعلمون مستوى
14
19
تعلمي ويشجعونني
باستمرار
0 .77
3 .86
أعتقد أن المعلمين في
7
20
المدرسة يعاملون جميع
الطلبة دون تحيز
0 .91
3 .64
ينفذ المعلمون أنظمة
3
21
المدرسة بحزم ودون
تحيز
0 .81
3 .63
يتيح المعلمون الفرص
11
22
نفسھا أم الطلبة في غرفة
الصف
0 .86
3 .63
يعزز المعلمون الطلبة
20
23
بناء على قدراتھم
وانجازاتھم
1 .08
2 .52
أشعر أن المعلمين
8
24
يتعاملون مع الطلبة
بمزاجية ذاتية
0 .74
المجموع الكلي لمجال عدالة المعلمين في المدرسة 3 .80
المجموع الكلي على مقياس االعتقاد بعدالة
0 .54
3 .42
المدرسة

 ...تابع جدول رقم )(3
التقييم
النسبة
النسبي
المئوية

61 .4

متوسط

86 .2

مرتفع

85 .4

مرتفع

84 .0

مرتفع

77 .2

مرتفع

72 .8

متوسط

72 .6

متوسط

72 .6

متوسط

50 .4

متوسط

76 .0

مرتفع

68 .4

متوسط

يستدل من المعطيات المعروضة في الجدول السابق النتائج اآلتية:
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 .1إن مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي في
المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم كان متوسطا ً بصفة عامة ،كما كان ھذا المستوى
متوسطا ً أيضا ً على المجالين :عدالة اإلدارة المدرسية ،وعدالة األنظمة والقوانين المدرسية،
بينما كان مرتفعا ً على المجال عدالة المعلمين.
 .2كانت المعتقدات الخمسة األكثر أھمية إلدراك العدالة المدرسية لدى الطلبة على الترتيب
التنازلي اآلتي :يھتم المعلمون بي ويتقبلون وجھة نظري )عدالة المعلم( ،وأشعر أن
المعلمين يھتمون بتعلمي اھتماما ً صادقا ً)عدالة المعلم( ،ويتابع المعلمون مستوى تعلمي
ويشجعونني باستمرار )عدالة المعلم( ،أرى أن إدارة المدرسة تعامل جميع الطلبة بعدالة
)عدالة اإلدارة( ،وينفذ مدير المدرسة القوانين واألنظمة بشكل حازم ودون تحيز )عدالة
اإلدارة(.
 .3بينما كانت المعتقدات الخمس األقل أھمية إلدراك العدالة المدرسية لدى الطلبة على الترتيب
التصاعدي اآلتي :ما تنفذه المدرسة من قوانين وأنظمة غير مناسب لطبيعة الحياة في
مجتمعنا )عدالة األنظمة( ،وتتعامل إدارة المدرسة مع بعض الطلبة أفضل من تعاملھا مع
الطلبة اآلخرين )عدالة اإلدارة( ،وأشعر أن العقوبات التي تطبقھا المدرسة على الطلبة
ظالمة وليست تربوية )عدالة األنظمة( ،وأعتقد أن إدارة المدرسة تقف حاجزاً أمام تقدمي
العلمي )عدالة اإلدارة( ،وتطبق المدرسة على الطلبة قوانين وأنظمة صارمة )عدالة
األنظمة(.
ولدى مقارنة ھذه النتائج مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنھا تتفق مع دراسات
)Aagoodh, 2010؛Abu-Gazleh & Alawneh, 2010؛ Mook & Legg, 2009؛
 ،(Al-Maaitah, 2005والتي أبانت نتائجھا عن وجود مستوى متوسط العتقاد الطلبة بعدالة
الحياة المدرسية بصفة عامة .بينما تعارضت مع دراسة ) ،(Place et al, 2010والتي أظھرت
نتائجھا وجود مستوى مرتفع لالعتقاد بالعدالة المدرسية لدى الطلبة ،كما تعارضت مع دراسات
)Inayet & Karaman, 2009؛  ،(Evans et al, 2001والتي أظھرت من جھة أخرى تدني
مستوى إدراك الطلبة لعدالة الحياة المدرسية.
نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني :ھل توجد فروق دالة إحصائيا ً في مستوى
االعتقاد بعدالة المدرسة لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسية والثانوية في المدارس الحكومية
بمحافظة طولكرم في فلسطين تبعا ً لمتغير الجنس؟
لإلجابة عن ھذا السؤال ،ت ﱠم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
الطلبة على مقياس العدالة المدرسية تبعا ً لمتغير الجنس ،فكانت كما ھو مبين في الجدول ).(4
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جدول ) :(4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على مقياس العدالة
المدرسية تبعا ً لمتغير الجنس.
الجنس
العدالة
عدالة اإلدارة
عدالة األنظمة
عدالة المعلمين
الكلي

الذكور )(198
المتوسط االنحراف
0 ,809
3 ,205
0 ,967
3 ,532
0 ,793
3 ,205
0 ,609
3 ,361

اإلناث )(227
المتوسط االنحراف
0 ,815
3 ,102
0 ,719
3 ,612
0 ,978
3 ,432
0 ,511
3 ,532

قيمة )ت(
المحسوبة

1 ,156
0 ,176
0 ,231
0 ,101

مستوى
الداللة
0 ,332
0 ,444
0 ,673
0 ,351

يوضح الجدول السابق عدم وجود فروق دالة إحصائيا ً في مستوى االعتقاد بالعدالة
المدرسية لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي تبعا ً لمتغير الجنس ،سواء كان ذلك على
المجاالت الفرعية أو المستوى الكلي ،بمعنى أن الطلبة ذكوراً وإناثا ً قد أدركوا أھمية العدالة
المدرسية بمستوى متشابه ،وقد يعزى ذلك إلى تشابه الحياة االجتماعية واالقتصادية والتربوية
والسياسية التي يعيشھا ھؤالء الطلبة؛ حيث يعيشون في منطقة جغرافية صغيرة نسبيا ً وال توجد
عوامل أو متغيرات متناقضة قد تؤثر سلبا ً على جنس دون اآلخر .ولدى مقارنة ھذه النتيجة مع
نتائج الدراسات السابقة تبين أنھا تتفق مع دراسات )Place et al, 2010؛ Mook & Legg,
2009؛ Dalbert & Stoeber, 2006؛ Al-Maaitah, 2005؛ Piquero et al ,2004؛
 ،(Thorkildsen, 2003والتي أبانت نتائجھا عدم وجود فروق جوھرية بين الذكور واإلناث
في مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية .بينما تعارضت مع دراسات ) & Abu-Gazleh
Alawneh, 2010؛ Sikes et al, 1999؛ Eder, 1998؛  ،(Marshall, 1997التي
أظھرت وجود فروق في ھذا المستوى لصالح الذكور ،كما تعارضت مع نتائج دراسات
) Inayet & Karaman, 2008؛  (Nicholas & Good, 1998والتي أظھرت وجود
فروق لصالح اإلناث.
النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ھل توجد فروق دالة إحصائيا ً في مستوى االعتقاد بعدالة
المدرسة لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسية والثانوية في المدارس الحكومية بمحافظة
طولكرم في فلسطين تبعا ً لمتغير المرحلة التعليمية؟
لإلجابة عن ھذا السؤال ،ت ﱠم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
الطلبة على مقياس العدالة المدرسية تبعا ً لمتغير المرحلة التعليمية ،فكانت كما ھو مبين في
الجدول ).(5
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جدول ) :(5المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة على مقياس العدالة
المدرسية تبعا ً لمتغير المرحلة التعليمية.
المرحلة
العدالة
عدالة اإلدارة
عدالة األنظمة
عدالة المعلمين
الكلي

األساسية )(371
المتوسط االنحراف

الثانوية )(54
االنحراف
المتوسط

قيمة )ت(
المحسوبة

مستوى
الداللة

0 ,672
0 ,649
0 ,719
0 ,564

0 ,603
0 ,739
0 ,751
0 ,615

1 ,670
2 ,050
3 ,046
4 ,013

0 ,098
*0 ,043
*0 ,003
**0 ,000

3 ,474
3 ,257
3 ,158
3 ,291

3 ,467
3 ,581
3 ,522
3 ,586

** دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0 .05 = α
* دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0 .01 = α
يوضح الجدول السابق وجود فروق دالة إحصائيا ً في مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية
لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي تبعاً لمتغير المرحلة التعليمية ،وذلك على المجموع
الكلي للعدالة المدرسية والمجالين :عدالة األنظمة ،وعدالة المعلمين لصالح طلبة المرحلة
الثانوية ،بمعنى أن الطلبة في المرحلة الثانوية كانوا أكثر إدراكا ً للعدالة المدرسية بصفة عامة من
الطلبة في المرحلة األساسية ،وقد تكون ھذه النتيجة واقعية ومبررة؛ حيث أن الطالب كلما كبر
يصبح أكثر إدراكا ً لمتطلبات الحياة العادلة وأكثر إدراكا ً لمظاھرھا المختلفة ،وكلما كان الطلبة
أصغر سنا ً ال يشعرون بالفروق في ممارسة العدالة المدرسية ،ويحكمون علـى مستوى العدالة
من منظور عام وال يھتمون بالتفاصيل ،ويمكن أن يعزى السبب في ذلـك إلى وجود عالقة
وثيقـة بـين النمـو االجتماعي وإدراك العدالة ،حيث ما زال النمو االجتماعي لدى ھؤالء الطلبة
الصغار في مستويات متدنية ،مما يحد من دقة فھمھم للعدالة المدرسية ،كما أبانت النتائج من
جھة أخرى عن عدم وجود فروق في مستوى إدراك الطلبة للعدالة المدرسية على مجال عدالة
اإلدارة المدرسية.
ويمكن أن تعزى ھذه النتيجة أيض ًل إلى مستوى النمـو المعرفـي لـدى الطلبة األكبر
سنا ً الذين يكونون قد وصلوا مرحلة العمليات المجردة حـسب نظريـة بياجيه ،بينما يكون
الطلبة األصغر سنا ً مـا زالـوا فـي مرحلـة العمليـات المادية )اإلدراك الحسي ،واإلدراك
المشخص( ،وبالتالي فإن ھؤالء الطلبة األكبر سنا ً يكونون أفضل من أقرانھم األصغر سنا ً
ألنھم أصبحوا قادرين على التعامـل مـع المثيـرات الرمزية )كاللغة( أكثر من الصغار ،وھم بذلك
أكثر قدرة على إدراك معنى العدالة بشكل عام ،ومدى ممارستھا عليھم في الحياة المدرسي
) .(Reyna & Weiner, 2001ولدى مقارنة ھذه النتائج مع الدراسات السابقة تبين أنھا قد
اتفقت مع دراسات ) ،(Abu-Gazleh & Alawneh, 2010التي أظھرت أن الطلبة األكبر
عمراً أكثر إدراكا ً لمفھوم العدالة المدرسية ،كما تعارضت مع دراسات )Place et al, 2010؛
Inayet & Karaman, 2008؛ Al-Maaitah, 2005؛ Piquero et al, 2004؛
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 ،(Thorkidsen, 2003والتي أظھرت عدم وجود فروق جوھرية في مستوى إدراك مفھوم
العدالة المدرسية لدى الطلبة تبعا ً لھذا المتغير.
النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :ھل توجد عالقة ارتباطية بين مستوى االعتقاد بعدالة
المدرسة والمھارات االجتماعية والنفسية والتحصيل الدراسي لدى طلبة مرحلتي التعليم
األساسية والثانوية في المدارس الحكومية بمحافظة طولكرم في فلسطين؟
لإلجابة عن ھذا السؤال ،ت ﱠم حساب معامالت االرتباط باستخدام معادلة "بيرسون" بين
استجابات الطلبة على مقياس العدالة المدرسية وبين مستوى المھارات االجتماعية والنفسية
والتحصيل الدراسي لديھم ،فكانت كما ھو مبين في الجدول ).(6
جدول ) :(6معامالت االرتباط بيرسون بين مستوى استجابات الطلبة على مقياس العدالة
المدرسية وبين مستوى المھارات االجتماعية والنفسية والتحصيل الدراسي.
المتغير
العدالة
عدالة اإلدارة
عدالة األنظمة
عدالة المعلمين
الكلي

المھارات االجتماعية

المھارات النفسية

التحصيل الدراسي

*0 .43
*0 .32
*0 .29
*0 .32

*0 .28
*0 .31
*0 .33
*0 .28

*0 .32
*0 .29
*0 .57
*0 .34

*دال إحصائيا عند مستوى الداللة ).(0 .05 = α
يوضح الجدول السابق وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا ً بين مستوى االعتقاد
بالعدالة المدرسية )المجموع الكلي والمجاالت الفرعية( لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي
والثانوي وبين مستوى المھارات االجتماعية والمھارات النفسية والتحصيل الدراسي لديھم .ولدى
مقارنة ھذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة تبين أنھا اتفقت بشكل كلي أو جزئي مع دراسات
)Abu-Gazleh & Alawneh, 2010؛ Inayet & Karaman, 2008؛ & Dalbert
Stoeber, 2006؛ (Piquero et al, 2004؛ والتي أظھرت نتائجھا إجماالً وجود عالقة بين
توفر حياة مدرسية عادلة وبين فعالية الطلبة وانجازھم في القدرات الشخصية واالجتماعية
والضبط الذاتي .ويمكن تفسير ھذه النتيجة استناداً إلى نظرية التوقع في الدافعية
) ،(Expectancyفعندما يكون إدراك الطلبة للعدالـة المدرسية مرتفعاً ،فإن اتجاھاتھم نحو
المدرسة بشكل عام سوف تكون إيجابية ،وسوف يدركون أن جھودھم تكون معززة ،وبالتالي فإن
توقعاتھم سوف تكون توقعات مرتفعة؛ حيث كلما ارتفعت ھذه التوقعات ،فإن الدافعية تتحسن
وتزيد ،مما يؤدي بالضرورة إلـى رفـع مستوى الفاعلية الذاتية المدركة التي تتأثر بمستوى
الدافعية ،إذن يبدو أن ھناك سلسلة من التأثيرات المتالحقة بدءاً من إدراك العدالة التي ترتبط
باالتجاھات اإليجابية نحـو المدرسة ،والتي بدورھا تؤثر في ما يتوقعه الطلبة من المدرسة ومن
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أنفـسھم ،ممـا يحسن أو يؤثر في الدافعية لديھم ،التي تشكل عنصراً مھما في الفاعلية الذاتية
المدركة لمھاراتھم المختلفة ،وھذا يعني أھمية توفر حياة مدرسية عادلة كما يدركھا الطلبة في
اكتسابھم المھارات االجتماعية والنفسية وتحصيلھم الدراسي ،وأن قدرتھم على االنجاز واألداء
في ھذه المھارات مقرون بما تحققه المدرسة من مستوى مناسب لمظاھر العدل والمساواة بين
الطلبة وتفھم حاجاتھم دون تحيز ) .(Zimbardo & Maslach, 2007وھذا مرتبط بثقة
الطالب بأنه سيحصل على العائد ) (Instrumentalityالذي يتوقعه وتقيمه لھذا العائد
) (Valenceبناء على أدائه فعالً أي الثقة في التزام المدرسة بالتقييم والمكافأة بناء على أداء كل
طالب فيھا ،وإن لم تكن لدى الطالب ثقة في اإلدارة فإنه َسي ُشك أن اإلدارة ستفي بوعدھا وھذا
سيقلل من حماسه لتحقيق الھدف ).(Kondo, 2009
التوصيات
في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحثان التوصيات اآلتية:
 .1إن مستوى االعتقاد بالعدالة المدرسية لدى طلبة مرحلتي التعليم األساسي والثانوي في
المدارس الحكومية كان متوسطا ً بصفة عامة ،وھذا يستدعي من ذوي الشأن سواء كانوا
معلمين أو مدراء مدارس أو مشرفين ومرشدين عمل الالزم لرفع مستوى العدالة المدرسية.
 .2إجراء المزيد من الدراسات الميدانية على عينات متفاوتة لدى الطلبة في المجتمع الفلسطيني
لتعميق مفھوم االعتقاد بالعدالة المدرسية لدى الطلبة في عالقته بمتغيرات تربوية ونفسية
مختلفة.
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