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 الممخص 
 :رمى البحث الحالي إلى التعرف

 :تطور االعتقاد بالعدالة المدرسية لدى المراهقين تبعًا لمتغيري  .1
 ( سنة .12 ،11 ،11العمر ) . أ
 إناث(  ،الجنس )ذكور . ب

التعرررف عمررى ال ررروا ذات الداللررة افح رراتية  رري االعتقرراد بالعدالررة المدرسررية لرردى المررراهقين  .8
  :تبعًا لمتغيري 

 ( سنة 12 ،11 ،11العمر ) . أ
 إناث(  ،)ذكور :الجنس . ب

( لكر   ترة عمر رة مرن ارعمرار 51( مراهق ومراهقة بواقر  )151تكونت عينة البحث الحالي من )
وقررد تحقررق الباحررث  ،( 8111 :عمرري ،( سررنة . وقررد تبنررى الباحررث مقيرراس )بركررات12 ،11 ،11)

وبعرد معالجرة البيانرات إح راتيًا  ،من الخ اتص السايكومتر ة لممقياس المتمثمرة بال ردا والثبرات
 :تو مت إلى ما يأتي

 إن أ راد عينة البحث من المراهقين يت  ون بوجود اعتقاد بالعدالة المدرسية . .1
توجد  رروا ذات داللرة إح راتية  ري االعتقراد بالعدالرة المدرسرية تبعرًا لمتغيرر العمرر ول رال   .8

 العمر اركبر .
توجرد  رروا ذات داللرة إح رراتية  ري االعتقراد بالعدالرة المدرسررية تبعرًا لمتغيرر الجرنس ل ررال   .3

 افناث . 
 ليس هناك أثر لمت اع  بين متغيري العمر والجنس . .1
 عدالة المدرسية مسارًا مستمرًا وليس مرحميًا . يأخذ االعتقاد بال .5

Development Belief in School Justice for Teenagers 

Abstract 

The current research papers aims at identifying: 

1. Developing the belief of school justice for teenagers according to the 

variables . 

a. Age (14, 16, 18) years . 

b. Gender (males, females) . 

2. Differences of statistical significance in the belief of school justice 

for then agers according to the variables:  

a. Age (14, 16, 18) years . 

b. Gender (males, females) . 

The sample of the present research consisted of (150) tean ages 

(males and females) of (50) for each age group (14, 16, 18) years. The 
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researcher adopts (Barakat, Ali: 2016) scale and investigates . The 

psychometric characteristics of the scale which validity and reliability 

represent them . After processing data statistically, the reached results are 

the following: 

1. The research sample of adolescents is characterized by a belief in 

school justice . 

2. The are differences of statistical significance in the belief of school 

justice according to the age variable and for the sake of the older age 

. 

3. The are differences of statistical significance in the belief of school 

justice according the gender variable and the sake of females . 

4. There is no sign of in traction between  the two variables: age and 

gender . 

5. The belief in school justice takes a continuous coukse and not by 

stages .     

 مشكمة البحث 
قد يغ   القاتمون بالعممية التعميمية بالعديد من المتغيرات المهمرة  ري الموقرل التعميمري ايمانرًا     

منهم ان اهم شري  هرو تمقرين الطمبرة بالمعمومرات المقرررة عمريهم برالمنهي الدراسري مرن اجر  اكمرا  
ة او البراحثين المقرر الدراسي . وان المتتب  لسير العممية التربوية سوا  كران مرن برين اوليرا  الطمبر

وانخ را  ممحرو   ،سوف يررى ترذمرًا وشركوى داتمرة مرن الطمبرة  ري المسرتويات التعميميرة المختم رة
 ررري عررردم رالبرررة هرررؤال  الطمبرررة لمدراسرررة مبررررر ن ذلرررك بعررردم عدالرررة المدرسرررة هرررذ  االسرررباب د عرررت 
  بالباحررررث الررررى االجابررررة عررررن تسرررراؤالت مررررا مسررررتوى االعتقرررراد بالعدالررررة المدرسررررية مررررن وجهررررة ن ررررر

وكررذلك  يمررا اذا كرران مسررتوى العدالررة المدرسررية يختمررل برراختسف جررنس الطالررب ومسررتوا   ،الطمبررة
 الدراسي.   

 أىمية البحث 

يعررد موعرروع العدالررة المدرسررية مررن المواعرري  المهمررة الترري تتسررم باال ررالة والتجديررد و رررتب      
عمررررى اسرررراس ان العدالررررة  ،بالعديررررد مررررن الم رررراهيم الجديرررردة الترررري تواجههررررا اي مؤسسررررة و ررررؤثر بهررررا

المدرسررية هرري احرردى العوامرر  المررؤثرة  رري العمميررة التعميميررة مررن خررس  اسررتخدام ال هررم القرراتم عمررى 
اال رررغا  السرررتجابات العررراممين وت هرررم مرررواق هم وخمرررق المنررراخ االيجرررابي لمعمررر   ررري المدرسرررة الن 

ولكرن  ،اعيرة هرذا مرن جهرةالعدالة التن يميرة تررتب  بشرك  جروهري يقريم العراممين وعسقراتهم االجتم
وجهررودهم وعمررى مررن جهررة اخرررى  رران العدالررة المدرسررية تررؤثر بشررك  مباشررر عمررى دوا رر  العرراممين 

 ( .181 :8111 ،سموك المتعمم وشخ يته )بركات
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و ي إطار العممية التعميمية  ان م هروم العدالرة يعرد مرن الم راهيم االساسرية سروا  كران بالنسربة     
 رررالمعمم الرررذي يشرررعر انررره يعامررر  بعدالرررة  ررري مدرسرررته سررروف يشرررعر التمميرررذ  ،لممعممرررين ام التسميرررذ

 ،لررذا  رران االهتمررام بموعرروع العدالررة المدرسررية لرردى الطمبررة لرره مررا يبرررر  ،بالعدالررة  رري كرر  جزتياتهررا
: المتغيررررات ذات العسقرررة بالتمميرررذ الن ادراك العدالرررة المدرسرررية مرررن شرررأنه ان يرررؤثر  ررري عررردد مرررن

 ت عيسته المعر ية ومستويات ادا  التمميذ واليرها . كدا عيته لمتعمم و 
هذ  االمور كمها تد   الباحث الى التعام  م  العدالرة المدرسرية كم هروم عرام دون الن رر الرى     

 المواقل المختم ة التي ت هر  يها او االهتمام بمدى نسبية الم هوم او عدمها .
 وتبرز اىمية البحث الحالي من خالل 

 :ىمية النظرةةاال :أوالا 
تناولها لشر حة مهمة من الطمبة وهم المرحمة االعدادية النها تمثر  مرحمرة تطرور و راهر  .1

 عًس عرن اهميرة مرحمرة المراهقرة لمرا تشرهد  مرن تغيررات جسرمية وان عاليرة ترنعكس  ،النمو
 عمى سموك المراهق .

 القا  العو  عمى مشكمة مهمة )العدالة المدرسية( . .8

ن عمى العممية التربوية الرى بعر  المسح رات التري تسراعد عمرى تردعيم ل ت ن ر القاتمي .3
وتعز ررز عمرر  المدرسررة مررن اجررر  تح يررز الطمبررة مررن اجرر  ر رر  مسرررتوى  ،العمميررة التربويررة

 التح ي  الدراسي .

العدالررة المدرسررية تشررك  هررذ  الدراسررة  رردًا مهمررًا  رري تغذيررة التررراث االدبرري حررو  موعرروع  .1
  ي عسقتهما بمتغيرات ن سية وتربوية مختم ة . 

 االىمية التطبيقية  :ثانياا 
مقيراس موعروعي ودقيرق عمرى عينرة يستمد هذا البحث اهميته من كونه يهدف الى تقرديم  .1

 مهمة هم المراهقين .

عررردم وجرررود دراسرررة سرررابقة )عمرررى حرررد عمرررم الباحرررث( تناولرررت هرررذ  المسرررألة عمرررى الجانرررب  .8
 تطوري مما يعزز من اهمية البحث .ال

قد تكون نتاتي هذا البحث م يدة لمسمطات المسؤولة  ي وزارة التربيرة وترد عهم الرى تحقيرق  .3
 العدالة المدرسية  ي العممية التعميمية . 

تمكن المرشدين التربو ين لسسترشراد بنتراتي هرذ  الدراسرة لمتنبرؤ باتجهرات الطمبرة وادراكهرم  .1
 درسة .ودا عيتهم نحو الم
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توجيه القاتمين عمى العممية التعميمية واالدارة المدرسية الى بع  المسح ات التي تدعم  .5
العممية التربوية وتح يز الطمبة عمى االلتزام والموا بة من اج  تحسين مستوى التح ري  

 الدراسي .

  :البحث أىداف
 ومن البحث الحالي تعرف 

 ما مستوى العدالة المدرسية عند المراهقين تبعًا لمتغيري . .1

 ( سنة 12 ،11 ،11العمر ) - أ

 اناث(  ،الجنس )ذكور - ب

 تعرف ال روا ذات الداللة االح اتية  ي العدالة المدرسية تبعًا لمتغيري  .8

 ( سنة12 ،11 ،1العمر ) - أ

 اناث(  ،الجنس )ذكور - ب
 :حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بالمراهقين من طمبة المدارس االعدادية  ي بغداد الدراسة ال رباحية  
 ( سنة . 12 ،11 ،11( ومن االعمار )8112 - 8111لمعام الدراسي )

  :تحديد المصطمحات
 ( Development) التطور  :أوالا 

 ت(  -معجم لسان العرب )ن  :التعرةف لغة
اي  ،الترررارة يقرررو  طرررورًا بعرررد طرررور اي ترررارة بعرررد ترررارة وجمررر  الطرررور أطررروار والنررراس اطررروار :الطرررور

 ( 1 :ت -ب  ،اي اطياف عمى حاالت شتى )ابن من ور ،اشتات
  :التعرةف اصطالحاا 

التطررور هررو مجموعررة مررن التغيرررات المن مررة الترري تحرردث مرر   :(8113عر رره ابررو الررزا  
 ( 83 :8111 ،الموت )ابو الزا مرور الوقت  ي ال رد من الوالة وحتى 

 ( School Justiceالعدالة المدرسية ) :ثانياا 
 :عرفيا كل من

شررعور التمميررذ بانرره يعامرر  ن ررس المعاممررة وعمررى ن ررس القرردر كمررا يعامرر  زمسترره  :(8111عطيررة )
 .( 838 :8111 ،واقرانه  ي المدرسة )عطية
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 ( Nicholas and Good: 1998ود )تعرةف نيكولز وج
درجررة مررا تررو ر  المدرسررة كمؤسسررة اجتماعيررة وتربويررة مررن  ررروف سرروية وعادلررة مررن النررواحي 

بحيرررث يشرررعر الطمبرررة بانهرررا ترررو ر لهرررم  رررروف متشرررابهة ومتسررراوية مرررن حيرررث الحقررروا  ،المختم رررة
 ( Nicholas and cood: 1998: 725 والواجبات واساليب المعاممة )

 تعر  ًا ن ر ًا لمبحث الحالي  وقد تبنى الباحث تعر ل نيكولز وكود
الدرجررة الكميررة الترري يح رر  عميهررا المسررتجيب مررن خررس  اجابترره عمررى  قرررات  :التعر ررل االجراترري

 مقياس العدالة المدرسية .
   Teenagersثالثا: المراىقين 
 عر هم ك  من 

 ( Hoffman and other , 1988هو مان واخرون ) -
 اتخرررررراذ االدوار االجتماعيررررررة واالقت ررررررادية لمرشررررررد  حقبررررررة تمتررررررد مررررررن النعرررررري الجنسرررررري حتررررررى    
(Hoffman and other , 1988: 557 ) 
 ( 335زهران ) -

 وتمتررررررررد مررررررررن سررررررررن الثالثررررررررة عشررررررررر  ،مرحمررررررررة االنتقررررررررا  مررررررررن الط ولررررررررة الررررررررى مرحمررررررررة الرشررررررررد    
 ذلرررررررك بعرررررررام او او بعرررررررد  ،عشرررررررر تقر برررررررًا ع أو قبررررررر  ذلرررررررك بعرررررررام او عرررررررامينالرررررررى سرررررررن التاسرررررررعة 

 ( 31: 1335 ،عامين )زهران
 ( تعر  ًا ن ر ًا لممراهقة كونه يتستم م  عينة البحث .1335وقد تبنى الباحث تعر ل زهران )    

 اإلطار النظري :الفصل الثاني
 النظرةات التي فسرت العدالة المدرسية

 :نظرةة العدالة والمساواة :أوالا 
( ثرم تطرورت عمرى يرد راتردها 8111-1331)  هرت هذ  الن ر ة عمى يرد العرالم جرون واولرز    

(، إذ أكد بأن ار راد يح زون بتحقيرق العدالرة االجتماعيرة  ري المكا ترات التري 1313ارو  ادمز )
كمرررا تقررروم هرررذ  الن ر رررة عمرررى مررردى  ،يتوقعرررون الح رررو  عميهرررا مقابررر  االنجررراز الرررذي يقومرررون بررره

أو المؤسسررة التربويررة لرره . والعدالررة هنررا العزو بالعدالررة وارن رراف  رري معاممرره المن مررة بررشررعور ال
 عنرردما يعامرر  ار ررراد بشررك  متسرراوي ال يعنرري  ،تعنرري ارن رراف وهررذا ال يعنرري بالعرررورة المسرراواة

لذا  أن ار راد و ق لهرذ  الن ر رة ال يكت رون ببرذ  والح رو   ،بأن العدالة قد تحققت بذلك الم هوم
نما يحر ون عمرى الشرعور بال عدالرة المتحققرة عنردما يعقردون مقارنرة بيرنهم وبرين عمى المكا تات وا 

 الطالب يشعر بالعدالة عندما يقارن ن سه بالطمبة القر بين منه ويحكم عمى درجة تشرابه  ،زمستهم
 (.1ب.ت:  ،أحمدالمعاممة التي يتمقاها من المدرسة بن س المعاممة التي يمقاها بقية الطمبة)
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م عميره ال ررد تالمدرسرية عنردما يردرك تقرارب أو تسراوي مرا يحر إذ يمكن لم رد أن يشعر بالعدالرة    
مررن نررواتي مرر  مررا يح رر  عميرره ااخرررون مررن أنرروات  ويعكررس ذلررك يشررعر الطالررب بعرردم العدالررة ثررم 

 (.8 :ب.ت ،أحمدافحباط . )
 (:0736نظرةة العزو السببي ) :ثانياا 
إذ قرررام بتحميررر  الطر قررررة التررري ي سرررر بهررررا  ،يعرررد العرررالم هايررردر مؤسسررررًا لم هررروم العرررزو السررررببي    

وقررد تو رر  إلررى نتيجررة بررأن هنرراك بعرردين أساسررين  ،ارشررخاص سررموكهم والمواقررل الترري يواجهونررا
وااخرر خرارجي  ،يمعبان دورًا أساسيًا  ري تطرور العرزو أحردهما داخمري مثر  الخ راتص الشخ رية

 (138 :8113 ،يتعمق بالمواقل االجتماعية .  )الباري وآخرون 
 :وم هذ  الن ر ة عمى ا تراعات عدة منهاتق
أننرررا نحررراو  تحديرررد أسرررباب سرررموكنا وسرررموك ااخرررر ن مرررن خرررس  تحديرررد العسقرررة برررين السررربب  .1

 والنتيجة .

بر  مرن خرس   ،تناهي ليست عشواتيةها لنتاتي سموكنا تؤثر  ي سموكاأن ارسباب التي نحدد .8
 قواعد تستطي  ان ت سر لنا أسبابه .

نحررددها لنترراتي سررموكنا تررؤثر  رري سررموكنا االن عررالي واليررر االن عررالي عمررى إن ارسررباب الترري  .3
 (Petir and Govern , 2004: 193)المدى البعيد .

 ،بطر قة إدراك افنسان العادي رسباب ارحداث وطر قرة ت سريرها (Heider)وقد أهتم هايدر     
لرى السرموك ،مرا موقرل  ري بهرا يسرمك والطر قرة التري  ري  ت كيرر  عرن نراتي عمرى أنره افنسراني إذ ن را 

 السرموك ت سرير  ري السرموكي االتجرا  نراق   قرد لألحرداث، وبرذلك اسرتجابة ولريس حدوثره، سربب

 المناسبة. ال روف يتأثر بتهيتة كاتن ععوي  افنسان يرى أن الذي افنساني
 داخمية كامنة عمن لعوام  ارحداث إما أسباب يعزون  الناس أن (Heider) هايدر يرى لذلك      

 الحر  مث  لعوام  خارجية أو والجهد، والمقا د والقدرات واالن عاالت والرالبات الحاجات مث  ال رد

 . المهمة ونوع
 أو لنجراحهم ت سرير ار رراد كي يرة عمرى وال شر  التركيرز لمنجراح السرببي العرزو ن ر رة تحراو  لرذا    

 تحديرد أسرباب يحراولون   هرم هرذا وعمرى ،الرتعمم عممية  ي أثنا  ي شمون  وقد الطمبة ينج   قد  شمهم،

نحوهم،  اتجاهات المعمم أو االمتحان،  عوبة :مث  عدة عوام  إلى بعزوها وذلك ال ش ، أو النجاح
 ال شر  أو بالنجراح حو  توقعراتهم لمطمبة دليسً  العزو هذا ويعم   .معينة مادة بدراسة الرالبة عدم أو

 إلرى  يهرا نجاحره ويعرزو مرادة مرا  ري يرنج  الرذي  الطالرب المسرتقب ع  ري المهمرات تمرك  ري

 يبرذ   يهرا لرن  إنره لره، المعمرم كرر   شرمه إلرى وعرزا مرادة أخررى   ري المبرذو ع أمرا  شر  جهرد  
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 تمرك  معمرم بسربب يرنج  لرن إنره ف جهرد، مرن برذ  مهمرا بأنره يتوقر  رنره المسرتقب  ع  ري جهرداً  
 (138 :8112 ،)الباري  المادة 
نموذجررًا لمعررزو السرربب  (Weiner , 1979)طررور واينررر   :إنمااوذج وايناار لمعاازو السااببي :ثالثاااا 

 حسب الجدو  اتي:
 (1الجدو  )

 انموذج انماط العزو السببي بناً  عمى ابعاد الموق  واالستقرار والتحكم
 خارجي داخمي نمط العزو

 متغير ثابت متغير ثابت يمكن التحكم به
 مساعدة ااخر ن تحيز المعمم الجهد ااني الجهد المعتاد

 الح   عوبة المهمة المزاج القدرة ال يمكن التحكم به
واالسرتقرار  الموقر  :هي أبعاد ثسثة تتمث   ي إلى العزو بأن أنماط و تبين من خس  الجدو 

 المعتراد والجهرد ،بهرا الرتحكم يمكن وال مستقرة وهي القدرة :الداخمية ارسباب  من ذلك وعمى والتحكم

 يمكن وال متغير، والمزاج وهو به، التحكم ويمكن متغير وهو ااني، والجهد به، التحكم ويمكن ثابت

 وهرو والحر ، بره، الرتحكم وال يمكرن ثابرت وهرو المهمرة،  رعوبة مثر  الخرارجي العرزو به، أما التحكم

 وهرو ااخرر ن، ومسراعدة بره، ويمكرن الرتحكم ثابرت وهرو المعمرم، وتحيرز بره، الرتحكم يمكرن وال متغيرر

 .به التحكم ويمكن متغير
 لهرا برأن ويعتقد ت اعمية نشطة، لر)واينر( ذات  بغة الثسثة السببية اربعاد أن سبق مما يتع     

  خرارجي( ،)داخمري موقر  العرب   بعرد يررتب  المثرا   عمرى سربي  الدا عيرة،  ري هامرة تعرمينات

 إلرى شرعور يرؤدي  النجراح إلرى عوامر  داخميرة، يعرود وال شر  النجراح عرزو كران  رإذا الذات بمشاعر

 .الرذات تقردير مرن التقمير  ال شر  إلرى بينمرا يرؤدي الدا عيرة، ز رادة يرؤدي إلرى ممرا واال تخرار، برالزهو

 إلرى  شرمه الطالرب يعرزو  عنردما المسرتقب ، متغيرر( بالتوقعرات حرو  ،ثابرت( االسرتقرار بعرد و ررتب 

 نتراتي يعرزو حرين ولكنره المسرتقب ،  ري المرادة  ري أن ي شر  يتوقر   إنره المرادة،  رعوبة مثر  عوامر 

  ري تغيررات بحردوث يأم  أن يتوق  إنه ف والح ، المزاج مستقرة مث  الير متغيرة عوام  إلى التعمم

 مثر  بان عراالت الرتحكم وعردم الرتحكم بعرد يررتب  مهمرات مشرابهة . وأخيرراً  يواجره عنردما المسرتقب 

 أو بالرذنب الشرعور إلرى يرؤدي  رذلك بره، الرتحكم يمكرن عمر   ي  ش  الطالب  إذا والخج ، الغعب

 قابمرة اليرر مرا مهمرة  ري ال شر  يؤدي بال خر . وربما الشعور إلى يؤدي نج ،  ذلك إذا الخج ، أما

 واالمتنان. بالح  الشعور إلى النجاح يؤدي بينما الغعب، والسيطرة إلى لمتحكم
(Ames & Lau, 1982: 194) 

 المسرتقبمي لأل رراد السرموك  ري يرؤثر وال شر  لمنجراح السرببي العرزو نمر  أن يتبرين وممرا سربق

 ممرا بالنسربة لأل رراد الرذات تقردير عمرى ذلرك يرنعكس حيرث داخميرًا، العرزو ذلرك كران إن وخ و راً 
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 الجوانب ومن .مناحي الحياة مختمل  ي شخ ية قرارات اتخاذ عمى وأقدر بأن سهم ثقة أكثر يجعمهم

 وأومبراك برورتر و ررى  لتخ  ه الجامعي، اختيار  م ير ة، قرارات التخاذ ال رد يسعى التي الهامة

 ((Porter & Umbach , 2006: 194وبيغز.

ومما سبق  قد تبنى الباحث ن ر ة العزو السببي لهايدر وذلك رهميتها  ي ت سير م هروم  
 لدى الطمبةالعدالة المدرسية 

 سابقةدراسات : الفصل الثالث
 دراسات عربية 

  ( 8101دراسة )ابو غزال وعالونة 

سعت هذ  الدراسة الى تق ي مستوى العدالة المدرسية وعسقتها بال اعمية الذاتية المدركرة لردى    
( تمميرذا وتمميرذة مرن مسرتوى 531عينة مرن تسميرذ المردارس االساسرية تكونرت عينرة الدراسرة مرن )

( 1332اسرتخدم الباحثران مقيراس نيكرولز وجرود ) ،محا  ة اربدال ل الراب  والساب  والتاس   ي 
مررا ومقيرراس ال اعميررة الذاتيررة الررذي اعررد  الباحثرران وبعررد معالجررة البيانررات اح رراتيًا ا هرررت النترراتي 

وكررذلك  ،وجررود مسررتوى  رروا الوسرر   يمررا يخررص ادراكهررم لمعدالررة المدرسررية وال اعميررة الذاتيررة :يررأتي
 ،المدرسية يعزى لمتغيري الجنس وال ل الدراسي ولمت اع  بينهما وجود  روا  ي مستوى العدالة

واشارت النتاتي ايعًا بوجود عسقة ايجابية بين ادراك التسميذ لممارسة العدالة المدرسرية ومسرتوى 
 ال اعمية الذاتية المدركة عند هؤال  التسميذ . 

 ( 8102دراسة عطية): 

مسرتوى العدالرة المدرسررية واالنتمرا  المدرسري لردى طمبررة عمرى تعرررف الرى السرعت هرذ  الدراسرة     
( مراهرررق ومراهقرررة وبعرررد معالجرررة البيانررررات 358المرحمرررة االعداديرررة . تكونرررت عينرررة البحرررث مرررن )

مسررتوى العدالررة المدرسررية لرردى طمبررة المرحمررة االعداديررة  :اح رراتيًا تو ررمت نترراتي الدراسررة الررى ان
كرذلك تو رمت النتراتي الرى وجرود  ،كران لرديهم مرت ر  وان مستوى االنتما  المدرسري ،كان متوسطا

 رري حررين اشررارت النترراتي  ، ررروا  رري العدالررة المدرسررية بررين الررذكور واالنرراث وكرران ل ررال  الررذكور
بعررردم وجرررود هرررذا ال ررررا بينهمرررا  ررري االنتمرررا  المدرسررري ووجرررود عسقرررة ايجابيرررة حالرررة برررين العدالرررة 

 المدرسية واالنتما  المدرسي . 
 ة دراسات اجنبي

 ( دراسة نيكولز وجودNicholas and Good: 1998) 

وكرذلك  ،تطورات الطمبة لمعدالة المدرسرية  ري مواقرل  ر يةعمى تعرف الالدراسة هذ  هد ت      
( تمميذًا 352الكشل عن ال روا بين الجنسين  ي ادراكهم لمعدالة المدرسية شممت عينة الدراسة )

وتمميررذة  رري امر كررا . وبعررد معالجررة البيانررات اح رراتيًا ا هرررت النترراتي وجررود  ررروا واعررحة بررين 
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ك اشرارت الذكور واالناث ول ال  االناث أي انهن يشعرن بعدالة المدرسرة أكثرر مرن الرذكور وكرذل
نتاتي الدراسة الى ان ادراك التسميذ لمعدالة المدرسية م هروم عرروري يرؤثر  ري اتجاهراتهم واداتهرم 

 المدرسي واالكاديمي .  
 ( دراسة ثوركيمدسونThorkildsen , 2003 ) 

سعت هذ  الدراسة تق ي ن رة التسميذ وادراكهم لم هوم العدالرة المدرسرية . تكونرت عينرة  
وبعررد معالجررة البيانررات  ،( تمميررذًا مررن ال رل االو  وحتررى ال ررل الثرراني عشرر111)لدراسرة مررن ا

إذ ان التسميرررذ  ،ا هرررت نترراتي الدراسرررة وجررود عسقرررة بررين عمررر التمميرررذ وادراكرره لمعدالرررة المدرسررية
امررا التسميررذ  المكا رر تال ررغار ين رررون لمعدالررة المدرسررية باعتبارهررا المسرراواة  رري الح ررو  عمررى 

كرذلك  ،االكبر سنًا  ين رون لمعدالة المدرسية عمى انهرا شرك  مرن اشركا  تكرا ؤ ال ررص والمعاممرة
 اشارت النتاتي بعدم وجود  روا بين الجنسين  ي ادراك م هوم العدالة المدرسية . 

جراءاتو :الفصل الرابع  منيجية البحث وا 
من ارشكا ، بما  ي ذلك الدراسات التطور ة التي يأخذ المنهي الو  ي عدد  :منهجًالبحثً:أولاً

تعنررى بدراسررة التغيرررات الترري تمررر بهررا ال رراهرة خررس   ترررة زمنيررة محررددة، وهرري طر قررة لمتعامرر  مرر  
 (.35: 8118مشاك  التغيرات  ي ال اهرة. )ممحم، 

اً لدراسرري يتكررون مجتمرر  البحررث الحررالي مررن طمبررة المرحمررة افعداديررة لمعررام ا :مجتماااًالبحااثً:ثانيااا
( طالبررًا، وبواقرر  15121( طالررب وطالبررة بواقرر  )82112(، بمررع عرردد الطررسب )8112-8113)
 ( يوع  ذلك:8( طالبة، والجدو  )13831)

 ( 8جدو  )
 مجتم  البحث موزع عمى و ق مدير تي التربية  ي مدينة بغداد بحسب العمر وال ل والجنس

 أعداد  
 المدارس

 
 مديرةات 
 التربية

 الطالب بحسب الصفوف الدراسية والعمر والجنس والصف ومديرةات التربيةأعداد 
 الرابع اإلعدادي المجموع

 ( سنة02)
 الخامس اإلعدادي

 ( سنة04)
 السادس اإلعدادي

 ( سنة06)
 مج/أ مج/ ذ مج أ ذ مج أ ذ مج أ ذ

 6370 01858 5022 0600 0555 2540 8122 8505 7706 2554 3068 الرصافة األولى
 2477 4824 0783 557 0024 8625 0018 0523 4055 8606 5533 الكرخ األولى
 05871 03256 3147 8371 8257 5416 5024 2248 04170 5332 6355 المجموع
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تأل ت عينة البحث الحالي من طمبة المرحمة افعدادية لم  وف الراب  والخامس : عينةًالبحث
( طالب وطالبة موزعين بالتساوي بين 151( و)12 ،11، 11والسادس،  ي ال تات العمر ة )

 ( يوع  ذلك:3الذكور وافناث والجدو  )
 (3الجدو  )

 أ راد عينة البحث موزعين تبعًا لمتغيري العمر والجنس
 المجموع افناث الذكور ارعمار
11 85 85 51 
11 85 85 51 
12 85 85 51 

 151 15 15 المجموع

 :البحث أداة
ومن المقراييس واالدوات ذات العسقرة  ،قام الباحث باالطسع عمى االدبيات والدراسات السابقة    

 بموعوع العدالة المدرسية .
 ( .8111مقياس العدالة المدرسية لدى طمبة المرحمة االعدادية . عطية ) -1

 . (8111مقياس العدالة المدرسية لدى تسميذ المدرسة االبتداتية . ابو الزا ، عسونة ) -8

ابرررو عمررري  ،مقيررراس االعتقررراد بالعدالرررة المدرسرررية لررردى طمبرررة المرحمرررة االعداديرررة . بركرررات -3
(8111 ) 

، بأن البع  منها طبق عمى االط ا  وبعد االطسع عمى المقاييس ان ة الذكر اتع  لمباحث
 والبع  ااخر طبق عمى طمبة المرحمة االعدادية . 

 ( .8111 ،س الباحثان )بركات وابو عميوبناً  عمى ذلك قام الباحث بتبني مقيا    
(  قرررررة موزعررررة بالتسرررراوي عمررررى ثسثررررة مجرررراالت هرررري )عدالررررة االدارة 81تكررررون المقيرررراس مررررن )

، جرداً مسة بدات  هري )موا رق عدالة المعممين وامام ك   قرة خ ،عدالة االن مة والقوانين ،المدرسية
المقيرررراس عمررررى مجموعررررة مررررن اذ تررررم عررررر   اليررررر موا ررررق جرررردًا( . ،اليررررر موا ررررق ،محايررررد ،موا ررررق

لبيررران مرررردى مستمرررة  قرررررات  ،( محكمرررراً 2المحكمرررين  ررري العمرررروم الربويرررة والن سررررية البرررالع عرررددهم )
 المقياس والبدات  ال راد العينة وقد تبين بأن جمي  ال قرات  الحة .

 :تصحيح المقياس
 ،8 ،3 ،1 ،5) وتم ت حي  المقياس باعطا  الدرجة ،اعتمد الباحث طر قة الت حي  اليدوي     
وتشررير الدرجررة المرت عررة عمررى المقيرراس ومجاالترره ال رعيررة الررى ارت رراع مسررتوى االعتقرراد بعدالررة  ،(1

 بينما تشير الدرجة المنخ عة عميه الى انخ ا  مستوى االعتقاد بعدالة المدرسة . ،المدرسة
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يراس كانرت واعرحة ا هرت الدراسة بأن التعميمات و قرات المق :تجربة وضوح الفقرات والتعميمات
( دقيقررة . ولررم تحسررب التعميمررات 85-81ومناسرربة لمعينررة وكرران الوقررت المسررتغرا لسجابررة بررين )

 العامة خس  العون  ترة االجابة .
تم تطبيق المقياس من قب  الباحث عمرى عينرة التحمير  االح راتي البرالع عرددها  :تطبيق المقياس

 :بيق ما يأتي( طالبًا وطالبة وقد روعي  ي عممية التط151)
 توز   تعميمات المقياس م  ورقة من  مة لسجابة . -1

 قرا ة التعميمات العامة لممقياس والتأكيد عمى ان تكون االجابة  ي الورقة المن  مة . -8

 يجب ان ال تكون هناك اكثر من اجابة واحدة لم قرة . -3
 :مقياس االعتقاد بالعدالة المدرسية التحميل اإلحصائي لفقرات

 الفقرات  يزيتم -أ
تتطمرب المقراييس الن سرية حسراب القروة التمييز ررة ل قراتهرا بهردف اسرتبعاد ال قررات التري ال تميررز     

 ( إلرررررررى ,Ghiselliبرررررررين المسرررررررتجيبين وافبقرررررررا  عمرررررررى ال قررررررررات التررررررري تميرررررررز بيرررررررنهم، إذ يشرررررررير )
 عررررررررورة اختيرررررررار ال قرررررررررات ذات القررررررروة التمييز ررررررررة العاليرررررررة وتعرررررررمينها  ررررررري المقيررررررراس ب رررررررريغته 

 (. Ghiselli, 1981: p. 434النهاتية )
ويعكرررس ار رررراد الرررذين ح رررموا عمرررى درجرررات عاليرررة عمرررى المقيررراس خ ررراتص السرررموك المرررراد     

(.  رإذا 821 :1321قياسه بدرجرة أكبرر مرن الرذين ح رموا عمرى درجرات منخ عرة)جابر وكرا م، 
ة عمرى التمييرز برين المستجيبيررن كانت ال قررة تممرك قروة تمييز رة،  هرذا يعنري أن تمرك ال قررة لهرا القردر 

من ذوي الدرجات العالية والمسرتجيبين مرن ذوي الردرجات الواطترة  ري الم هروم الرذي تقيسره ال قررة، 
ما إذا كانت ال قرة ال تميز عمى و ق هذ  ال ورة  إنها تكون عديمة ال اتدة و جب أن تحذف من أ

عينرة عشرواتية قوامهرا اختيررت  عمرى ذلرك(. وبنرا  111: 1323ال ورة النهاتية لممقياس )ترايمر، 
االعتقرراد وقررد اعتمررد الباحررث  رري اسررتخراج القرروة التمييز ررة ل قرررات مقيرراس  .طالررب وطالبررة( 151)

 المتطر تين.المجموعتين عمى أسموب بالعدالة المدرسية 
 :أسموب المجموعتين المتطرفتين -

عمرررى  ار ررررراد )العميرررا والررردنيا( بنرررا ً  ررري هرررذا ارسرررموب ترررم اختيرررار مجمررروعتين متطرررر تين مرررن     
 الررردرجات التررري ح رررموا عميهرررا وتحميررر  كررر   قرررررة مرررن  قررررات المقيررراس باسرررتعما  االختبرررار التررراتي 

(t- test لعينتين مستقمتين، وذلك الختبار داللة ال رروا برين المجموعرة العميرا والمجموعرة الردنيا )
(Edwards,1975: p. 152.) 

 ولتحقيق ذلك  ي البحث الحالي قام الباحث بما يأتي:     
 . طالب وطالبة( 151. تطبيق المقياس عمى عينة البحث البالع عددها )1
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الكميرة التري ح ر  عميهرا أ رراد العينرة ترتيبررا  الردرجات توبعرد ت رحي  اسرتمارات المقيراس رتبر .8
 تنازليًا من أعمى درجة إلى أدنى درجة . 

%( مرررن االسرررتمارات الحا رررمة عمرررى أعمرررى الررردرجات وسرررميت بالمجموعرررة 81. اختيرررار نسررربة )3
وسررررميت  ،%( مررررن االسررررتمارات الحا ررررمة عمررررى أدنررررى الرررردرجات81واختيررررار نسرررربة ) العميررررا،

( اسررتمارة تمثرر  المجموعررة 11( اسررتمارة تمثرر  المجموعررة العميررا و )11أي ) بالمجموعررة الرردنيا
افح رراتي لمح ررو  عمررى أق ررى درجررات التطرررف الرردنيا، وذلررك فخعرراعها لعمميررة التحميرر  

  ي االستجابات بين المجموعتين .
حسرراب الوسرر  الحسررابي واالنحررراف المعيرراري لممجموعررة العميررا والوسرر  الحسررابي واالنحررراف  .1

(  قررة، وترم تطبيرق االختبرار 81المعياري لممجموعة الدنيا عمى  قرات المقياس البالع عددها )
رررد ت التررراتي لعينترررين مسرررتق متين الختبرررار داللرررة ال رررروا برررين درجرررات كررر  مرررن المجمررروعتين، وع 

مقارنتهرررا بالقيمرررة الجدوليرررة التررري  عرررن طر ررقالقيمررة التاتيرررة المحسررروبة مؤشررررًا لتمييررز كررر   قررررة 
( وقررد تبررين أن جميرر  ال قرررات 12( وبدرجررة حر ررة )1،15( عنررد مسررتوى داللررة)1،32تسرراوي)

 ذلك. بيني( 1والجدو  )إح اتية مميزة بداللة 
 (1الجدو  )

 المجموعتين المتطر تين عتقاد بالعدالة المدرسيةالقوة التمييز ة ل قرات مقياس اال
القيمة التائية    المجموعة الدنيا المجموعة العميا رقم الفقرة

 المحسوبة
مستوى الداللة 

المتوسط  (1013)
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 دالة  51181 11235 81111 11132 31111 1
 دالة 51158 11135 81111 11111 31538 8
 دالة 51881 11111 31113 11133 11512 3
 دالة  31135 11115 81218 11132 31523 1
 دالة  51523 11311 81112 11121 11315 5
 دالة  11121 11153 11313 11285 31131 1
 دالة  11121 11311 81313 11111 11132 1
 دالة 11511 11211 81353 11513 31115 2
 دالة 21311 11211 81113 11182 31153 3
 دالة  51811 11321 81111 11285 11113 11
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 دالة  51313 11231 81251 11112 31131 11
 دالة  51851 11115 81232 11115 31211 18
 دالة  11813 11151 31813 11311 11183 13
 دالة 31211 11115 81113 11311 31351 11
 دالة 11311 11131 81311 11811 31112 15
 دالة  11151 11285 81211 11181 31233 11
 دالة  11115 11121 31113 11133 11183 11
 دالة  11132 11133 81333 11251 31313 12
 دالة  11313 11111 11311 11111 31512 13
 دالة 11813 11213 81232 11111 31111 81
 دالة 11131 11212 81111 11551 31113 81
 دالة  51313 11121 81211 11311 11132 88
 دالة  11835 11211 81311 11115 31211 83
 دالة  11111 11232 81151 11531 31113 81

 :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس ) صدق الفقرات ( -ب
يعد هذا ارسموب من أكثر ارساليب استعمااًل  ي تحمي  ال قرات لممقاييس الن سية، وذلرك لمرا     

 عًس عن أن هذا  ،يت ل به من تحديد مدى تجانس  قرات المقياس  ي قياس ال اهرة السموكية
ارسموب يهتم بمعر ة مسار ك   قرة مرن  قررات المقيراس باالتجرا  الرذي يسرير  يره المقيراس بشرك  

(، كما إن هرذا ارسرموب ي ترر  أن الدرجرة الكميرة لممقيراس تعرد معيرارًا 1325:35عام )عيسوي، 
 ( اسررررررتمارة وهرررررري151اسررررررتخدمت ) وقررررررد(، 1321:13ل رررررردا المقيرررررراس )الزوبعرررررري وآخرررررررون، 

االسررتمارات ن سررها الترري خعررعت لمتحميرر  افح رراتي، وبعررد إجرررا  المعالجررات افح رراتية اتعرر  
( عنررد 11111عنررد موازنتهررا بالقيمررة الجدوليررة والبالغررة ) إح رراتيا ةأن معررامست االرتبرراط كمهررا دالرر

 (.5( كما مبين  ي الجدو  )112( وبدرجة حر ة )1115مستوى داللة )
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 (5الجدو )
 معامست ارتباط ال قرات بالدرجة الكمية لمقياس االعتقاد بالعدالة المدرسيةقيم 

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  رقم الفقرة
 الكمية

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  رقم الفقرة
 الكمية

0 11131 05 11331 
8 11115 02 11181 
5 11111 03 11351 
2 11313 04 11112 
3 11111 05 11118 
4 11181 06 11131 
5 11185 07 11313 
6 11311 81 11181 
7 11128 80 11831 
01 11811 88 11833 
00 11111 85 11311 
08 11321 82 11815 

 : بدرجة المجال الذي تنتمي اليوعالقة درجة الفقرة  -ج
ولتحقيق ذلك قام الباحث باستخراج العسقة االرتباطية بين درجرة كر   قررة مرن  قررات مقيراس      

وذلررك باالعتمرراد عمررى درجررات  ، يرره والدرجررة الكميررة لممجررا  الررذي توجررد االعتقراد بالعدالررة المدرسررية
ت اتعرر  أن معررامس ،( اسررتمارة وبعررد اسررتعما  معامرر  ارتبرراط بيرسررون 151 ررراد العينررة والبالغررة )أ

( عنررد مسررتوى داللررة 11111عنررد موازنتهررا بالقيمررة الجدوليررة والبالغررة ) إح رراتيااالرتبرراط كمهررا دا  
 ( يوع  ذلك.1والجدو  ) (112( وبدرجة حر ة )1115)

 (1الجدو  )

 عتقاد بالعدالة المدرسيةلمقياس اال مجا  الذي تنتمي اليهقيم معامست ارتباط ال قرات بال

ارتباط معامل  رقم الفقرة
المجال الفقرة ب

 االول

رقم 
 الفقرة

معامل ارتباط 
المجال الفقرة ب

 الثاني

معامل ارتباط الفقرة  رقم الفقرة
 المجال الثالثب

0 11111 7 11313 04 11325 
8 11588 01 11511 06 11331 
5 11555 00 11511 07 11538 
2 11512 08 11581 81 11111 
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3 11111 05 11532 80 11111 
4 11183 02 11513 88 11111 
5 11111 03 11135 85 11531 
6 11332 04 11513 82 11535 

 عالقة المجال بالمجاالت االخرى وعالقتو بالدرجة الكمية لممقياس: -د
العسقرة برين  تم التحقق من هرذا النروع مرن ال ردا باسرتعما  معامر  ارتبراط )بيرسرون( اليجراد    

وكرررذلك ايجررراد العسقرررة برررين المجررراالت  ،درجرررات اال رررراد عمرررى كررر  مجرررا  والدرجرررة الكميرررة لممقيررراس
هري  ،بععها م  البع  ااخر . وذلك الن ارتباطات المجراالت ال رعيرة بالدرجرة الكميرة لممقيراس

النهررررررررا تسرررررررراعد عمرررررررى تحديررررررررد مجررررررررا  السررررررررموك المررررررررراد قياسرررررررره .  ،قياسرررررررات اساسررررررررية لمتجررررررررانس
(Anistasi,1976:155 ولتحقيق ذلك اعتمد الباحث  اسرتمارات العينرة السرابقة واشرارت النتراتي )

الررى أن معررامست ارتبرراط درجررة كرر  مجررا  بالدرجررة الكميررة لممقيرراس  عررًس عررن عسقررة المجرراالت 
 ( يوع  ذلك.1والجدو  ) ،بععها بالبع  االخر دالة اح اتياً 

 (1الجدو  )
 مجاالت مقياس االعتقاد بالعدالة المدرسية  والدرجة الكميةم  و ة  االرتباطات بين 

 المجال الثالث المجال الثاني المجال االول الدرجة الكمية لممقياس 
الدرجة الكمية 

 لممقياس
0 10525 10583 10208 

 10865 10506 0  المجال االول
 10543 0   المجال الثاني
 0    المجال الثالث

 لممقياسالخصائص القياسية 
                                                               :صدق المقياس• 
ويعنري ال ردا أن  ،يعد م هوم ال دا واحدًا من الم اهيم ارساسرية  ري مجرا  القيراس الن سري   

 المقياس ال ادا هرو ذلرك المقيراس الرذي يكرون قرادرًا عمرى قيراس  . المقياس يقيس ما اعد لقياسه
والتمييز بينهرررا وبرررين السرررمات و ال رررواهر ارخررررى التررري ،السرررمة أو ال ررراهرة التررري يسرررتهدف قياسرررها

الباحث باسرتخراج  م( . وقد قا123: 1332 ،)عبد الرحمن تحتم  أن تختم  بها أو تتداخ  معها
  :كما يأتي لة المدرسيةاالعتقاد بالعدا ال دا لمقياس 
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 :الصدق الظاىري  -0
هذا النوع من ال دا عند عر  المقياس قب  تطبيقه عمى مجموعة مرن الخبررا  لمحكرم  قيتحق  

عمرررررى مررررردى  رررررسحية  قررررررات المقيررررراس  ررررري قيررررراس المتغيرررررر الرررررذي وعرررررعت مرررررن اجررررر  قياسررررره 
(Allen&Yen,1979:p.96. ) ويِعبررررررررر ال رررررررردا ال رررررررراهري عررررررررن دقررررررررة تعميمررررررررات المقيرررررررراس، 

لرذا قرام الباحرث  .(131: 1331،وموعوعيتها ومس متها لمغر  الذي وععت من اجمه )افمرام
عمررى مجموعررة مررن الخبرررا   ،وتعميماترره وبداتمررهاالعتقرراد بالعدالررة المدرسررية بعررر   قرررات مقيرراس 

%  أكثر( 21) التي يت ق عميها مع مهم ال قرات والمخت ين  ي العموم التربوية والن سية وتم اخذ
 .الحكم موعوعياً  لي ب 

 :صدق البناء -8
 دا البنا  مرن أكثرر أنرواع ال ردا أهميرة كونره يعتمرد عمرى التحقرق التجر بري عرن مردى  ديع    

تطررابق درجررات ال قرررات مرر  البنررا  الن سرري لمخا ررية المررراد قياسررها  هررو يتطمررب مز جررًا مررن التنرراو  
المنطقرري والتجر برري لممتغيررر المرردروس كونرره يقرروم اساسررًا عمررى مرردى قيرراس ارداة لتكررو ن  رعرري 

ولغررر  الح ررو  عمررى مقيرراس يترروا ر  يرره  رردا بنرراتي  (.11: 1323،دايك وهرريجنمحرردد )ثورنرر
 :قام الباحث بالتأكد من  دا بنا  المقياس من خس  ارتي

عسقررة درجررة ال قرررة بررالمجموع الكمرري لممقيرراس وان ارتبرراط درجررة ال قرررة بالدرجررة الكميررة لممقيرراس . 0
  .الدرجة الكمية لممقياس يعني أن ال قرة تقيس الم هوم ن سه الذي تقيسه 

عسقررة درجررة ال قرررة بالمجررا  وهررو معامرر  ارتبرراط بررين كرر   قرررة والمجمرروع الكمرري لممجررا  الررذي . 8
 . تنتمي اليه ال قرة

 ر عسقة المجاالت م  بععها وعسقة المجاالت بالمقياس الكمي .3
 :الثبات

يعد م هوم الثبات من الم اهيم الجوهر ة  ي مجا  القياس الن سي ويعني االتساا  ي أدا  ال رد   
واالختبار الثابت يعطي النتراتي ن سرها إذا طبرق عمرى ذات المجموعرة مرن  ،واالستقرار  ي النتاتي 
(، وقرد قرام الباحرث باسرتخراج الثبرات Maloney & Ward , 1980:p. 60ار رراد مررة أخررى )

 : التجزتة الن  ية ةطر قب
 :طرةقة التجزئة النصفية

طر قة  وبما ان ،ق التي تندرج تحت ما يسمى بطر قة االتساا الداخمياتوهي احدى الطر     
 نتوق  ان تكون اخطا   ،الن  ية ال تتطمب سوى تطبيق اداة القياس مرة واحدة  ق التجزتة 

، اذ يتم تقدير ستماً م اً االخر، ويعد استعمالها امر ق اتالقياس اق  مما هو عميه الحا   ي الطر 
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الن  ية عمى تطبيق المقياس عمى ا راد عينة الثبات التجزتة طر قة  الثبات باستعما 
 . (002 :0776،عودة)

بررررراون  -( ثررررم  ررررح  الباحررررث هررررذا المعامرررر  بمعادلررررة سرررربيرمان 1118وقررررد بمررررع معامرررر  الثبررررات )
(Spearman-Brown) ، (  1121 أ ب)،   جيد . ثباتوهو معام  

 Statistical Meansثالثاا: الوسائل اإلحصائية: 
لغر  تحقيق أهداف البحث الحالي تم استعما  الوسات  افح اتية المناسبة  ي هذا  

 ( وكما يأتي:SPSSالبحث باالستعانة بالبرنامي افح اتي)
واحدة الختبار ال را بين المتوس  ال رعي والمتوس   لعينة t-testاالختبار التاتي  -1

 الحسابي لدرجات العينة عمى مقياس االعتقاد بالعدالة المدرسية.

 لعينتين مستقمتين الستخراج القوة التمييز ة ل قرات المقياس. t-testاالختبار التاتي  -8

بالعدالة المدرسية تحمي  التباين الثناتي بت اع  لمعر ة داللة ال را  ي متغير االعتقاد  -3
 و قًا لمتغير )العمر، النوع(.

معام  ارتباط بيرسون لمعر ة العسقة بين ك   قرة من  قرات المقياس والدرجة الكمية،  -1
  عس عن انه أستعم   ي استخراج الثبات التجزتة الن  ية .

استعممت لت حي  معام  الثبات بطر قة التجزتة الن  ية  براون  – معادلة سبيرمان -5
 لممقياس .

 عرض النتائج وتفسيرىا: الفصل الخامس
يتعمن هذا ال    عرعا وت سيرا لمنتاتي التي تو   اليها البحث الحالي بنا  عمى افطار     

 الن ري كما يتعمن عدد من التو يات والمقترحات .
و يما يمي عر  لنتاتي البحث التي تم التو   اليها  ي عو  أهدا ه، وسيتم عرعها و قًا     

 :يأتيلتسمس  أهداف البحث وكما 
تبعا لمتغيرات )العمر ،  مراىقينلدى ال االعتقاد بالعدالة المدرسيةاليدف االول: التعرف عمى 

 (.نوعال
 .(06، 04،  02) لألعمارالتعرف عمى االعتقاد بالعدالة المدرسية تبعا أا 

عمى عينة  مقياس االعتقاد بالعدالة المدرسيةلمتعرف عمى هذا الهدف قام الباحث بتطبيق     
حيث تم استخراج الوس  الحسابي واالنحراف المعياري  .طالب وطالبة ( 151البحث البالغة )

 ،(18معر ة داللة ال را بين المتوسطات الحسابية والمتوس  ال رعي البالع ) وعندلك  عمر .
 (.2كانت النتاتي كما موعحة بالجدو )
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  ( 2جدو )                                           
المتوسط  العينة االعمار   

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية 
(1013)  

 
 الجدولية المحسوبة

  دالة   81181 11883 18 11811 11131 51 ةسن 02

  دالة  81181 111213 18 11881 28111 51 ةسن 04

  دالة  81181 131111 18 11183 31131 51 ةسن 06

 نالحظ من الجدول اعاله االتي:
( سنة والمتوس  ال رعي  دا  اح اتيا اذ كانت 11ر كان ال را بين متوس  درجات العمر )1

( عند 81181( اكبر من القيمة الجدولية البالغة)11883القيمة التاتية المحسوبة البالغة )
( سنة 11( وهذا يعني ان المراهقين  ي عمر )13( ودرجة حر ة )1115مستوى داللة )

 العدالة المدرسية .يت  ون باالعتقاد ب
( سنة والمتوس  ال رعي  دا  اح اتيا اذ كانت 11. كان ال را بين متوس  درجات العمر )8

( عند 81181( اكبر من القيمة الجدولية البالغة)111213القيمة التاتية المحسوبة البالغة )
ة ( سن11( وهذا يعني ان المراهقين  ي عمر )13( ودرجة حر ة )1115مستوى داللة )

 يت  ون باالعتقاد بالعدالة المدرسية .
( سنة والمتوس  ال رعي  دا  اح اتيا اذ كانت 12ر كان ال را بين متوس  درجات العمر )3

( عند 81181( اكبر من القيمة الجدولية البالغة)131111القيمة التاتية المحسوبة البالغة )
( سنة 12اهقين  ي عمر )( وهذا يعني ان المر 13( ودرجة حر ة )1115مستوى داللة )

 يت  ون باالعتقاد بالعدالة المدرسية بشك  عالي .
 :تفسير نتيجة اليدف االول

ممررن لطمبررة يتعرر  مررن الجرردو  السررابق ان ابعرراد مقيرراس العدالررة المدرسررية الترري طبقررت عمررى ا    
%(  ما  وا يت  ون باالعتقاد بوجود العدالة المدرسية ويمكن ت سرير تمرك 11يمتمكون معدالت )

النتيجة برأن  ر ة المرحمرة العمر رة المتمثمرة بالمراهقرة تمرك المرحمرة التري تتبمرور  يهرا لشردة الحاجرة 
 ررري الحعرررور الرررى عممرررًا ان التسميرررذ  ررري المرحمرررة االعداديرررة يكونرررون اكثررررًا التزامرررًا  ،الرررى المدرسرررة

 المدرسة وعدم الغياب ن رًا لما لتمك المرحمة من اهمية  ي تحديد م ير الطمبة .
والتي  ،(8111( وعطية )8111هذ  النتيجة تختمل م  ما ذهبت اليه دراسة ك  من ش يق )    

 اشارتا بوجود العدالة المدرسية بدرجة متوسطة لدى طمبة المرحمة االعدادية .
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عمى المسار التطوري لسعتقاد بالعدالة المدرسية عمى و ق متغير العمر  قد اشرارت ولمتعرف     
نتاتي الدراسة ان المسار التطوري هو مسار مسرتمرًا ولريس مرحميرًا وهرذا يردعم الن ر رات السرموكية 

 ( يوع  ذلك .1وليس الن ر ات االرتقاتية والشك  البياني )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( 1الشك  )
متوسطات االعمار ال روا بين  

 .)ذكور ، اناث ( التعرف عمى االعتقاد بالعدالة المدرسية  تبعا لمتغير النوع ب ا 
قام الباحث باستخراج الوس  الحسابي واالنحراف المعياري لك  من الذكور واالناث ولك  عمر 

وعند معر ة داللة ال را بين المتوسطات الحسابية والمتوس  ال رعي لك  من  من االعمار.
 (.3كانت النتاتي كما موعحة  ي الجدو  ) ،الذكور واالناث

 (3جدو )
المتوسط  العينة الجنس االعمار

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية
(1013)  

 
 الجدولية المحسوبة

  دالة  81111 81531 18 11158 11111 85 ذكور ةسن 11
   دالة 81111 11311 18 11131 12151 85 اناث

  دالة  81111 11113 18 11188 21115 85 ذكور ةسن 11
   دالة 81111 31213 18 11111 21118 85 اناث

  دالة  81111 181181 18 11322 23111 85 ذكور ةسن 12
   دالة 81111 151811 18 11831 33132 85 اناث
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 نالحظ من الجدول اعاله االتي:
( سنة والمتوس  ال رعي  دا  11ر كان ال را بين متوس  درجات الذكور واالناث  لمعمر )1

( عند 81111المحسوبة  اكبر من القيمة الجدولية البالغة) اح اتيا اذ كانت القيمة التاتية
( 11( وهذا يعني ان  الذكور واالناث   ي عمر )81( ودرجة حر ة )1115مستوى داللة )

 سنة  يت  ون باالعتقاد بالعدالة المدرسية.
( سنة والمتوس  ال رعي  دا  11. كان ال را بين متوس  درجات الذكور واالناث  لمعمر )8

( عند 81111اتيا اذ كانت القيمة التاتية المحسوبة  اكبر من القيمة الجدولية البالغة)اح 
( 11( وهذا يعني ان  الذكور واالناث   ي عمر )81( ودرجة حر ة )1115مستوى داللة )

 سنة  يت  ون باالعتقاد بالعدالة المدرسية.
نة والمتوس  ال رعي  دا  ( س12. كان ال را بين متوس  درجات الذكور واالناث  لمعمر )3

( عند 81111اح اتيا اذ كانت القيمة التاتية المحسوبة  اكبر من القيمة الجدولية البالغة)
( 12( وهذا يعني ان  الذكور واالناث   ي عمر )81( ودرجة حر ة )1115مستوى داللة )

 سنة  يت  ون باالعتقاد بالعدالة المدرسية بشك  عالي .
( التررري اشرررارت برررأن 1332ة مطابقرررة مررر  نتررراتي دراسرررة نيكولزوجرررود )وقرررد جرررا ت هرررذ  النتيجررر

االنرررراث يرررردركن تحقيررررق مبرررردأ العدالررررة داخرررر  المدرسررررة اكثررررر مررررن الررررذكور حيررررث يرررررون ان القواعررررد 
كمررا  ،المدرسرية ون رام العقوبرات داخرر  المدرسرة الثانويرة عادلررة مقارنرة بالرذكور  رري المرحمرة ن سرها

وانهرم يعراممون  ،ر يردركون قروانين المدرسرة عمرى انهرا اليرر عادلرةاشارات الدراسرة ايعرًا برأن الرذكو 
عمرى العكرس مرن االنراث الرذين يررون ان الممارسرات المدرسرية عادلرة ومرن  ،بطر قة الير محترمرة

 ( Hayes, 2010: 7ثم يكونون اكثر تح يًس واق  عرعة لمقمق من الذكور . )
( التي اشارت بأن 8111 ،عسونة ،بو الزا وهذ  النتيجة تختمل م  ما ذهبت اليه دراسة )ا    

وان المدرسة تمبي احتياجات  ،االناث يعتقدون بأن الخبرات المدرسية الير عادلة مقارنة بالذكور
 كما انها تمن  الذكور  ر ًا اكثر لمنجاح والمشاركة . ،الذكور اكثر من االناث

ولمتعرف عمى المسار التطروري لسعتقراد بالعدالرة المدرسرية عمرى و رق متغيرري الجرنس )ذكرور     
اناث(  قد اشارت نتاتي الدراسة ان المسار التطوري هو مسار مستمرًا وليس مرحميًا وهذا يردعم  –

 ( يوع  ذلك .8الن ر ات السموكية وليس الن ر ات االرتقاتية والشك  البياني )
 
 
 
 
 



 د. قاسم دمحم نده                      مجمة آداب الفراىيدي           االعتقاد بالعدالة المدرسية تطور
 م8106( أيمول 53العدد )                                                    لدى طمبة المرحمة اإلعدادية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

312 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 
 
 
 

 ( 8الشك  )
 ال روا تبعا لمنوع 

لاادى  االعتقاااد بالعدالااة المدرسااية داللااة الفااروق االحصااائية فااي التعاارف عمااى :الياادف الثاااني
 (. نوع)العمر ، ال ي تبعا لمتغير  لمراىقين ا

ب ورته  بالعدالة المدرسيةمقياس االعتقاد قام الباحث بتطبيق لمتعرف عمى هذا الهدف     
وبعد معالجة البيانات  مراهق ومراهقة( 151النهاتية عمى أ راد عينة البحث البالع عددهم )

مقياس تحقيقا لهذا الهدف استخرج الباحث متوسطات درجات ا راد العينة عمى و إح اتيا ،
ولمتأكد من  واناث(،ولمنوع) ذكور  ( سنة ،12،  11،  11لألعمار) االعتقاد بالعدالة المدرسية

ثناتي استعم  الباحث اختبار تحمي  التباين ال مجموعة الجنسال روا بين مجموعة ارعمار و 
 (.11جدو  )الكما موع  بوكانت النتاتي ،  بت اع 

 (11جدو  )
االعتقاد بالعدالة بت اع  لتعرف ال روا ذات الداللة افح اتية  ي  ناتينتاتي تحمي  التباين الث

 نوع(العمر وال) ري تبعا لمتغي  المدرسية
متوسط  درجات الحرةة مجموع المربعات مصدر التباين

 المربعات
 (1013الداللة ) النسبة الفائية

 دالة  1381111 5331181 8 111381581 العمر
 دالة  1151113 11511281 1 11511281 الجنس
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 الير دالة 11221 811111 8 111813 العمر * الجنس
   111353 111 15111821 الخطأ
    113 13511121 الكمي

 

 :ةااتيناتي المعطيات نتاتي تحمي  التباين الث أ هرت
من قيمة النسبة  كبر( هي أ1381111تبين إن قيمة النسبة ال اتية المحسوبة )  :العمر ( أ

 (111،  8( ودرجتي حر ة )1115عند مستوى داللة ) (3111ال اتية الجدولية البالغة )
 .( 11والجدو  ) داللة إح اتية تبعا لمتغير العمروجود  روا ذات   مما يد  عمى

 (11الجدو  )
 قيم شي يه لممقارنات البعدية لم روا بين االعمار

 سنة 12 سنة11 سنة11 االعمار
 - - - سنة 11
 - - 1111 سنة 11
 - 3111 1511 سنة 12
يتع  من الجدو  بأن هناك  روا ذات داللة اح اتية تبعًا لمتغير العمر ل ال  العمر     

االكبر وهذ  النتيجة تبدو واقعية أي ان الطالب كمما كبر ي ب  اكثر ادراكًا لمتطمبات الحياة 
اكًا لعدالة العادلة واكثر ادراكًا لمم اهر المختم ة وكمما كان الطمبة اق  عمرًا كمما كانوا اق  ادر 

 المدرسية ويمكن ان نعزو هذ  النتيجة الى مستوى النمو المعر ي لدى الطمبة االكبر سنًا .
  نوعمتغير الب( 
من قيمة النسبة  كبرهي أ لجنس( لمتغير ا1151113تبين إن قيمة النسبة ال اتية المحسوبة )    

يشير مما  (111، 1( ودرجتي حر ة )1115عند مستوى داللة ) (3121ال اتية الجدولية البالغة )
 . جنس ول ال  االناث روا ذات داللة إح اتية تبعا لمتغير  ال إلى أنه  هناك 

  ج( العمر * النوع
هي أ غر  مت اع  بين )العمر* الجنس(( ل11221تبين إن قيمة النسبة ال اتية المحسوبة )    

،  8( ودرجتي حر ة )1115عند مستوى داللة ) (3111ولية البالغة )من قيمة النسبة ال اتية الجد
مت اع  بين العمر  روا ذات داللة إح اتية تبعا ل يشير إلى أنه ليس هناك مما  (111

 .والجنس
 :االستنتاجات

يتمت  المراهقون من الذكور واالناث  ي مستوى العدالة المدرسية والذي يتطور م  التقدم  -1
  ي العمر .

 يتأثر االعتقاد العدالة المدرسية تبعًا لمتغيري العمر والجنس. -8
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 ان المسار التطوري لسعتقاد بالعدالة المدرسية يأخذ مسارًا مستمرًا وليس مرحميًا. -3
 :التوصيات

دراسة م هوم العدالة المدرسية لدى تسميذ المرحمة االبتداتية والكشل عن عسقته  -1
 بمتغيرات اخرى .

درسين ومديري المدارس لمعدالة المدرسية النها تترك اثارًا حاسمة  ي عرورة تطبيق الم -8
 اتجاهات الطمبة نحو المدرسة والمواد الدراسية بشك  عام  .

اجرا ات دراسات جديدة تبحث  ي العسقات السببية بين ادراك العدالة المدرسية  :المقترحات
 ية( .وبع  المتغيرات االخرى )العوام  االجتماعية واالقت اد

 المصادر 
 ،دار  رررادر ،11مجمرررد  ،لسررران العررررب ،ابرررو ال عررر  جمرررا  الررردين   برررن مكررررم )ب ت( ،ابرررن من رررور .1

 بيروت .
دار المسرريرة  ،1ط ،( . ن ر ررات التطررور االنسرراني وتطبيقاتهررا التربويررة8111معاويررة محمررود ) ،ابررو الررزا  .8

 االردن . ،عمان ،لمنشر والتوز   والطباعة
( . العدالة المدرسية وعسقتها بال اعميرة الذاتيرة المدركرة 8111معاوية محمود وعسونة ش يق ) ،ابو الزا  .3

العرردد  ،81المجمررد  ،مجمررة جامعررة دمشررق ،لرردى عينررة مررن تسميررذ المرردارس االساسررية  رري محا  ررة اربررد
 الراب . 

بحرث برنرامي  ،االنجراز  حمدي االمام   )ب ت( . ن ر ة العدالة والمساواة ون ر رة الهردف ودا ر ،أحمد .1
 جامعة السودان. ،كمية الدراسات العميا ،ماجستير ادارة االعما  الد عة الثامنة

 . القاهررررررررررررررة ،التقوةااااااااام والقياس(: 1331ارمام، م طرر ى محمررود  ) .3
(  .االعتقرراد بالعدالرررة المدرسرررية وعسقتررره بالمهرررارات االجتماعيرررة  8111عمررري ليمرررى ) وابرررو ،ز ررراد ،بركررات .1

مجمررة النجرراح  ،والن سررية والتح رري  لرردى طمبررة مرحمترري التعمرريم االساسرري والثررانوي  رري محا  ررة طررو  كرررم
 القدس . ،لسبحاث )العموم االنسانية(

 بيروت . ،  عثمرران نجاترري، دار الشوا  :ةترجمرر ،االختبارات والمقايياااااس (: 1323تايمر، ليونا ) .1
ترجمررة:  ،القيااااااااااس والتقااويم فااي عماام الاانفس والتربيااة(: 1323ثورنرردايك، روبرررت و هرريجن، اليزابيررت ) .6

 عبد هللا الكيسني  وعبد الرحمن عدس، مركز الكتاب العربي   
دار النهعرة  ،في التربياة وعمام الانفس مناىج البحث(: 1321خيري ) أحمدعبد الحميد وكا م،  جابر، .3

 القاهرة . ،العربية
 مكتبة االنجمو الم ر ة . ،( . الط ولة والمراهقة1335حامد عبد السسم ) ،زهران .11
 جامعرررررة المو رر . ،االختبارات والمقاييس النفسيااااااااااة(: 1321الزوبعي، وآخرون ) .11
 القاهرة .،، دار ال كررر العربي النظرةاااااااااااااة والتطبايقالنفسااااي  القياس(: 1332عبد الرحمن، سعد ) .18
( . العدالررة المدرسررية وعسقتهررا باالنتمررا  المدرسرري لرردى تسميررذ ال ررل 8111احسرران شرركري ) ،عطيررة .13

 جامعة بور سعيد . ،مجمة كمية التربية ،الثاني االعدادي
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