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107  

   الرتبية الجنسية في كتب الرتبية اإلسالمية
   ملرحلة التعليم األساسي العليا في األردن

  
 صالح هندي

*  
  

 20/5/2007 تاريخ قبوله     5/11/2006 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء الموضوعات المرتبطة بالتربية الجنـسية           :ملخص
وتكونت العينـة   . ليم األساسي العليا في األردن    في كتب التربية اإلسالمية لمرحلة التع     

ــة قــصدية        ــرت بطريق ــي اختي ــامن والتاســع والعاشــر الت ــصف الث ــوغ . مــن كتــب ال ولبل
موضـوعًا موزعـة    ) 89(الهدف من الدراسة صّمم الباحث قائمة تحليل تـشتمل علـى            

وجــرى التأكــد مــن صــدق القائمــة بعرضــها علــى مجموعــة مــن    . فــي مجــاالت خمــسة 
مـن خـالل اسـتخدام    ) 0.89(كما جـرى حـساب معامـل ثباتهـا الـذي بلـغ          المحكمين،  
. وقــد طبقــت القائمــة كمعيــار لتحليــل محتــوى الكتــب وجمــع البيانــات    . معادلــة كــوبر

إّن مجمــوع الفقــرات المرتبطــة بالتربيــة الجنــسية فــي الكتــب    - :وأشــارت النتــائج إلــى 
ويــة متدنيــة مقــدارها فقــرة، بنــسبة مئ) 2494(فقــرة مــن أصــل ) 169(الثالثــة بلغــت 

الصف العاشر ثم الـصف     : إّن كتب التربية اإلسالمية الثالثة جاءت بالترتيب       -).6.8(
إّن كتـاب التربيـة     -.الثامن، ثم الصف التاسع من حيث عدد الفقرات التـي وردت فيهـا            

اإلســالمية للــصف العاشــر كــان أكثــر الكتــب تــضمينًا للموضــوعات المرتبطــة بالتربيــة    
إّن أهــم الموضــوعات  -.ه كتــاب الــصف التاســع، ثــم كتــاب الــصف الثــامنالجنــسية يليــ

األحكام : المرتبطة بالتربية الجنسية في الكتب الثالثة كانت بالترتيب من حيث عددها         
الوقائيـــة لـــضبط الغريـــزة الجنـــسية، األحكـــام العالجيـــة لالنحرافـــات الجنـــسية، أحكـــام  

تبطة بالتربية الجنسية قد وردت فـي  إّن معظم الموضوعات المر -.البلوغ في اإلسالم 
وجـود عالقـة    -.محتوى الفقرات، ثم في العنـاوين الفرعيـة، ثـم فـي العنـاوين الرئيـسة               

بـــين تـــضمين الموضـــوعات فـــي الوحـــدات     ) 0.01(دالـــة إحـــصائيًا عنـــد مـــستوى    
وأوصــت الدراســة بجملــة مــن   .الدراســية لكتــاب التربيــة اإلســالمية والــصف الدراســي 

ها االهتمام بموضوعات التربية الجنسية في كتب التربية اإلسـالمية  التوصيات من أهم  
عنــد تــأليف هــذه الكتــب مــن جديــد أو عنــد تطويرهــا، كمــا اقترحــت إجــراء دراســات  

 التربيــة الجنــسية، التربيــة    :الكلمــات المفتاحيــة ( .أخــرى تتعلــق بالتربيــة الجنــسية   
  .)اإلسالمية، المناهج والكتب المدرسية، التعليم األساسي
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Abstract: This study aimed at exploring the subjects related to sexual 
education in the IET at higher basic education stage in Jordan. The 
study sample was chosen deliberately and included eighth, ninth and 
tenth grade textbooks. In order to achieve the study aim, an 89- item 
analytic list, which included five domains, was designed by the author. 
The instrument was expert validated, and its reliability level was 
found to be (0.89), through applying the Cooper Equation. The 
analytic list was applied as a criterion for the textbooks content 
analysis and data collection. The results of the study revealed that: - 
The paragraphs related to sexual education in the three textbooks 
amounted to 169 paragraphs out of 2494, with a low percentage of 
6.8%. - Among the three Islamic education textbooks, the paragraphs 
that discussed sexual education were included most in tenth-grade, to 
be followed by eighth-grade, and lastly by ninth-grade textbooks. - 
The important topics related to sexual education were precautionary 
rules for sexual instinct control, remedy rules against sexual 
violations and the rules of maturity in Islam. - Most sexual education 
subjects were mentioned in the paragraphs content, then the subtitles, 
and finally in the main titles. - There is a statistical relationship at the 
(0.01) level between the existence of subjects in the study units of the 
Islamic textbooks and between the study class. The study recommends 
that more attention be given by IET authors to sexual education 
subjects. Carrying on similar studies, applying the analytic list as a 
criterion, is also recommended. (Keywords: Sexual education, Islamic 
Education, Curricula and School Textbooks, Basic Education). 

 
الجنسية، التي تعد من أبرز القضايا التي تعاني منها مجتمعاتنا المعاصرة، 

شمي، الن(وال نعدو الحقيقة إن قلنا إنها ثورة جنسية عالمية صارخة 
وتزداد حّدة هذه المشكالت وآثارها الخطيرة في المجتمعات ). 1980

الغربية بسبب ما يسودها من انحالل أخالقي ناجم عن التخلي عن الدين 
وغياب التصور الصحيح للمرأة وعالقتها بالرجل، وهذا ما يعترف به 

 إّن المجتمع األمريكي (Fitts, 2003)تقول فتس . الباحثون الغربيون
ثال على المجتمعات الغربية يعاني اليوم من مشكالت حادة، مثل كم

اإلباحّية والشذوذ والمثلية الجنسية واإلجهاض والوالدات غير الشرعية 
وانتشار األمراض الجنسية، مثل مرض نقص المناعة المكتسبة المسمى 

وتذكر أّن امرأة واحدة من كل اثنتين سيتعرضن للمضايقة . Aidsباإليدز 
  .ية خالل حياتهن األكاديمية أو العمليةالجنس

ولمواجهة هذه المشكالت والحد منها، انتهى المصلحون 
 Sexual)والتربويون الغربيون إلى ما يعرف حديثًا بالتربية الجنسية 

Education)بأنها سائر التدابير التربوية التي يمكن :  وتعّرف هذه التربية
ؤ لمواجهة مشكالت الحياة التي أن تعين الشباب بكيفية ما، على التهي
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ويمكن أن تفهم التربية ). 1999بيبي، (تتمركز حول الغريزة الجسنية 
الدوافع الجنسية وتشكيل الرغبة الجنسية من خالل الجنسية بأنها تعلم ضبط 

 ,Spiecker إدراك األطفال للمظاهر واألبعاد األخالقية للسلوك الجنسي
1992)(.  

بأهمية كبيرة في حياة األطفال والشباب، وتحظى التربية الجنسية 
من خالل أهدافها المتمثلة في توعية النشء بالعالقات الجنسية السليمة، 
وتعليمهم مهارات السلوك الصحيح للمحافظة على سالمة صحتهم، 

 ,Shulman)ووقايتهم من االنحرافات الجنسية واألمراض المترتبة عليها 
وقائي الذي تقوم به التربية الجنسية في وهذا الدور التثقيفي وال. (2001

ظل مفاهيم العولمة وما تفرضه من تحديات جعلها أحد االتجاهات 
الرئيسة في مضامين التربية في العقدين األخيرين  من القرن العشرين 

، ويتمثل ذلك 1990الذي أقّره اإلعالن العالمي حول التربية للجميع عام 
ر من التربية الوقائية، لتهيئة األفراد في في تضمين النظام التعليمي عناص

ويندرج . مواجهة التحديات التي يطرحها التعقيد المتزايد للحياة العصرية
التربية السكانية، والتربية البيئية، والتربية : تحت مفهوم التربية الوقائية

ويتم تضمين ). 1993اليونسكو، (الصحية التي تتضمن التربية الجنسية 
نسية في النظام التعليمي من خالل المناهج والكتب المدرسية، التربية الج

غير أّن الناظر في الكتب المدرسية العربية يجد أنها ال تقّدم إّال القليل من 
وتكاد هذه . الموضوعات في هذا الشأن، وتعالجها باستحياء ظاهر

الموضوعات تنحصر في مادتي العلوم وبخاصة األحياء، والتربية اإلسالمية 
  ).1998الزعبي، (

وليس أمرًا غريبًا وال جديدًا أن تشتمل التربية اإلسالمية على 
الموضوعات المتصلة بالتربية الجنسية، ألّن اإلسالم اهتم بتنظيم الشؤون 
الجنسية لإلنسان تمامًا كاهتمامه بشؤونه األخرى، وألنه يعد التربية 

. لم وتنمية شخصيتهالجنسية جزءًا مهمًا من عملية إعداد الناشىء المس
وعليه فإّن التربية الجنسية في اإلسالم هي التربية التي تمد الفرد المسلم 

الجنسي والعقلي بالمعلومات الالزمة لكيفية التعامل مع وفق مراحل نموه 
القضايا المتعلقة بالغزيرة الجنسية في إطار من المبادىء والضوابط 

). 2002العزام، (لسائدة في المجتمع التربوية اإلسالمية والقيم األخالقية ا
والتربية الجنسية في اإلسالم ضرورية للصغار والكبار لما لها من مميزات 
وما تنطوي عليه من ضوابط تساعد الطالب على اتخاذ المواقف السليمة 
القادرة على مواجهة التغيرات الجنسية المصاحبة لكل فترة نمائية يمرون 

دف إلى تربية كل من الجنسين على كيفية وهي ته). 1995مدن، (فيها 
التعامل مع الجنس اآلخر في مواقف الحياة، وتوعيتهم بأنواع السلوك 
المرغوب في العالقات بينهما على أرقى مستوى من الفهم والتعقل 

وتهدف أيضًا إلى تهذيب ). 1985حسن، (واإلنسانية والخلق السليم 
 يكون إشباعه سليمًا بما يليق الدافع الجنسي عند اإلنسان وتوجيهه حتى

إضافة إلى حماية اإلنسان من االنحراف ). 1996الجمل، (بكرامة اإلنسان 
 إشباع الغريزة الجنسية بطريقة مخالفة للفطرة السوية الجنسي المتمثل في

سواء عن طريق الشريك غير الطبيعي أو عن طريق استبدال الدور 
  .الجنسي

إلسالمي ونصوصه المتمثلة في وَمْن يستعرض موضوعات الدين ا
اآليات الكريمة واألحاديث الشريفة يجد أنها تنطوي على قاعدة عريضة 
من مبادىء الثقافة الجنسية والتربية الجنسية، فلم تترك أمرًا من األمور 

المتعلقة بالجنس من دون أن تبين حكم الله فيه، فعالجت قضاياه بصراحة 
لتربية الجنسية على اهتمام ووضوح؛ ولهذا استحوذت موضوعات ا

الباحثين من أجل تحديدها وتصنيفها بما يالئم المراحل العمرية، ال سيما 
مرحلة البلوغ والمراهقة التي يكون الطالب فيها بأمس الحاجة إلى دراسة 

وقد ذكر أكثر من باحث، أن موضوعات التربية . هذه الموضوعات
اإلسالمية بشكل ضمني الجنسية تعرض في محتوى دروس كتب التربية 

في الفقرات أو بشكل صريح في عناوين رئيسة أو فرعية، إبرازًا لها 
ولهذا اعتمدوا العنوان الرئيس والعنوان . وتأكيدًا على أهميتها للمتعلمين

الفرعي ومحتوى الفقرات فئات لشكل المحتوى؛ لمعرفة الطريقة التي 
أحمد، والحمادي، (بها وردت فيها هذه الموضوعات أو األفكار المتصلة 

  ).2003؛ نور الدين، 1998؛ هندي، 1987؛ مدكور، 1987
وموضوعات التربية الجنسية التي يتوقع أن تتناولها كتب التربية 
اإلسالمية تشمل التعريف بنظرة اإلسالم إلى الجنس والغريزة الجنسية التي 

 ولكنه ال تتلخص في أن اإلسالم يعترف بغرائز اإلنسان اعترافًا صريحًا،
يدعها بغير تهذيب وال يسايرها في هبوطها، وال يقبل أن تستبد بالناس 

، واإلسالم )1997قطب، (حتى تصبح النافذة التي ينظر منها إلى الحياة 
بذلك ال يكبت الغريزة الجنسية، وإنما يرى ضرورة تهذيبها وتصريفها في 

قيق المقصود منه القنوات الشرعية التي حّددها وعلى رأسها الزواج، لتح
وهو حفظ النسل الذي جعله الله من المقاصد الضرورية للشريعة 

وهذه المقاصد إذا فقدت لم تستقم مصالح الناس وعّم الفساد . اإلسالمية
ولهذا يؤكد ). 2000الخياط، (وانتشرت الفوضى واختل نظام الحياة 

 المشروع اإلسالم على الزواج رباطًا مقدسًا بين الزوجين، وأنه الطريق
إلشباع الدافع الجنسي عند اإلنسان، وأن أية عالقة جنسية بين الرجل 

والذين {: قال تعالى. والمرأة  تتم خارجه ال يعترف بها ويعّدها أمرًا محرمًا
هم لفروجهم حافظون إّال على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير 

وال تقربوا {: لىوقال تعا). 30 -29اآليات :سورة المعارج(} ملومين
  ).32آية : سورة اإلسراء(} الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيال

كما تشمل موضوعات التربية الجنسية ما يتصل بقواعد االتصال 
الجنسي أو آداب المعاشرة الزوجية، ومفهوم البلوغ في اإلسالم كمرحلة 

ية، ينظر إليها المشرع اإلسالمي بداية لسن الرشد وأداء التكاليف الشرع
والعالمات أو الضوابط المحّددة للبلوغ التي استنبطها الفقهاء، واألحكام 
الشرعية للبلوغ في الفقه اإلسالمي المتصلة بموجبات الطهارة واالغتسال 

وتشمل أيضًا ما شرعه . من االحتالم والجنابة والحيض واالستحاضة
 الحث على اإلسالم من أحكام وقائية لضبط الغريزة الجنسية ابتداًء من

يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم {: الزواج والترغيب فيه بقوله تعالى
}  واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجاًال كثيرًا ونساءسمن نف

يا معشر : وقول الرسول صلى الله عليه وسلم). 1آية : سورة النساء(
ر وأحصن الشباب َمْن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبص

ت، حديث .البخاري، د(للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاًء 
والتعريف بالعورة وتحديدها ووجوب سترها وتحريم التبرج والسفور ). 4

ووجوب االستئذان وتحريم ) ت.الشقفة، د(والخلوة بين الرجل والمرأة 
من ال يقدر التجسس على العورات، واتباع منهج اإلسالم في االستعفاف ل

على الزواج بالتزام تقوى الله والصوم وغض البصر واختيار الصحبة 
الصالحة وملء الفراغ بما ينفع من األعمال، واتباع التعاليم الصحية 
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وقد تناولت هذه األحكام . والطبية، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر
ودي، المود(العديد من اآليات الكريمة وبخاصة آيات سورة النور 

وفوق ذلك اشتملت موضوعات التربية الجنسية على األحكام ). 1981
العالجية لالنحرافات الجنسية، فمنها أحكام جزائية تتمثل في العقوبات 
المترتبة على االنحرافات الجنسية مثل التشبه بالنوع اآلخر، وقذف 

ية ومنها أحكام عالج. المحصنات، والزنا، واللواط، والسحاق، واالستمناء
  ).1984واصل، (نفسية لالنحرافات الجنسية تتمثل في التوبة إلى الله 

وقد أورد األدب التربوي المكتوب عدة دراسات عربية وأجنبية 
فعلى صعيد الدراسات العربية، . تناولت التربية الجنسية من أبعاد مختلفة

 دراسة عن التربية الجنسية لألطفال والبالغين، )1995 (مدنأجرى 
في كتاب، وهدفت إلى اكتشاف النظرية الجنسية اإلسالمية وتجميع نشرت 

عناصرها ردًا على الذين يزعمون أّن اإلسالم غفل عن تنظيم الشؤون 
وانطلقت من . الجنسية لإلنسان أو أنه أهمل تنظيم سلوكه الجنسي

الشعور بإحدى مشكالت السلوك التي برزت في بيئتنا، والمتمثلة  في 
ات الجنسية عند المراهق المسلم، بسبب الجهل بالقواعد مشكلة االنحراف

الوقائية والعالجية التي وضعها اإلسالم لتنظيم السلوك الجنسي عند 
وبعد تحليل . الصغار والكبار، واالحتكام إلى النظريات الجنسية الغربية

الدراسة للمشكلة وعواملها، أبرزت أهمية التربية الجنسية اإلسالمية 
بار بما لها من مميزات وما انطوت عليه من ضوابط تساعد للصغار والك

الطالب على اتخاذ المواقف السليمة القادرة على مواجهة التغيرات 
وانتهت الدراسة إلى . الجنسية المصاحبة لكل فترة نمائية يمرون فيها

األمل بأن ينظر المربون إلى تنظيم النشاط الجنسي كجزء أساسي من 
المية، وأن توظف كافة إمكانيات المؤسسات التربوية في عملية التربية اإلس

  .المجتمع لضمان تحقيق هذا الهدف الحضاري الكبير
 بدراسة هدفت إلى التعّرف على مفهوم التربية )2002(العزام وقام 

الجنسية وأهدافها وخصائصها وأهميتها من منظور إسالمي، وإبراز دور 
لتنشئة المالئمة لكل مرحلة من المؤسسات التربوية في تنشئة المسلم ا

كما هدفت التعّرف إلى مواجهة االنحرافات الجنسية وقائيًا . مراحل نموه
وعالجيًا وفق المنظور اإلسالمي، إضافة إلى الكشف عن أهم التحديات 
التي تقف أمام تربية جنسية آمنة، ونموذج مقترح لتحقيق هذه التربية من 

  .خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة
واستخدمت الدراسة المنهج األصولي الوصفي، وتوصلت إلى جملة 

أّن التربية الجنسية في اإلسالم هي التربية التي : من االستنتاجات أهمها
تمد الفرد المسلم وفق مراحل نموه الجنسي والعقلي بالمعلومات الالزمة 

لمبادىء لكيفية التعامل مع القضايا المتعلقة بالغريزة الجنسية في إطار من ا
والضوابط التربوية اإلسالمية والقيم األخالقية واالجتماعية السائدة في 
المجتمع، وأّن التربية الجنسية جزء مهم من عملية إعداد الناشىء المسلم 
وتنمية شخصيته، وأن الدافع الجنسي ضروري الستمرار الحياة اإلنسانية، 

بين األسرة والمدرسة وأن التربية الجنسية في اإلسالم مسئولية مشتركة 
والمؤسسات األخرى، وأن لكل مرحلة من مراحل النمو الجنسي تربية 
خاصة تناسب تلك المرحلة، وأن االنحراف الجنسي هو إشباع الغريزة 
الجنسية بطرق مخالفة للفطرة السوية سواء عن طريق الشريك غير 

 له آثاره الطبيعي أو عن طريق استبدال الدور الجنسي، وأن هذه االنحراف
السلبية على الجوانب الصحية واالجتماعية والنفسية والحضارية 

والجسدية، وأن التدابير الوقائية والجزائية في اإلسالم تعد حاجزًا منيعًا 
  .لمنع شيوع االنحراف

 دراسة هدفت إلى معرفة مدى اهتمام )2003(نور الدين وأجرى 
ادية في مملكة البحرين محتوى كتب التربية اإلسالمية بالمرحلة اإلعد

بموضوعات التربية الجنسية، وذلك من خالل محاولتها اإلجابة عن 
سؤالين، وقد استخدمت المنهج الوصفي باتباع أسلوب تحليل المحتوى، 
لكتب التربية اإلسالمية المقررة على صفوف المرحلة اإلعدادية الثالثة 

) 128(تها ، التي بلغ مجموع موضوعا2003/ 2002للعام الدراسي 
وقد اعتمدت قائمة تحليل . صفحة) 482(موضوعًا موزعة على 

موضوعات التربية الجنسية أداة الدراسة، والفقرة وحدة للتحليل، فبلغ 
  .فقرة) 1530(عدد فقرات كتب التربية اإلسالمية الثالثة 

وبعد تحليل الكتب، تم تحليل البيانات بحساب التكرارات والنسب 
أّن مجموع الفقرات المرتبطة بالتربية : هم نتائج الدراسةالمئوية، وكانت أ

 ,76(فقرة، بنسبة مئوية مقدارها ) 1530(فقرة من أصل ) 134(الجنسية 
، وجاء كتاب األول إعدادي في المرتبة األولى، يليه كتاب الثاني إعدادي، )8

ثم كتاب الثالث إعدادي، من حيث عدد الفقرات، وأّن مجموع موضوعات 
من أصل ) 42(ية الجنسية التي وردت في محتوى الكتب الثالثة بلغ الترب

وهي نسبة قليلة جدًا، ) 32 ,81(موضوعًا بنسبة مئوية مقدارها ) 128(
وأّن معظم موضوعات التربية الجنسية وردت في محتوى الفقرات، تليها 

  .العناوين الفرعية، وأقلها العناوين الرئيسية
ن التوصيات إلجراء دراسات مماثلة في وانتهت الدراسة إلى جملة م

الدول العربية واإلسالمية، ودراسة تقويم مدى فهم المعلمين والمعلمات 
ألسس وأهداف التربية الجنسية واتجاهاتهم نحوها، ودراسة برنامج إعداد 
معلم التربية اإلسالمية في جامعة البحرين لمعرفة مدى إسهامه في إمداد 

  .التربية الجنسيةالمعلمين بمفاهيم وأسس 
 Baldwin)بالدون وآخرون وعلى صعيد الدراسات األجنبية أجرى 

etal., 1990) دراسة هدفت إلى قياس أثر مقرر جامعي في التربية الجنسية 
على تغيير سلوك الطلبة المتعلق باإليدز وضبط النسل، واستخدمت 
ا الدراسة استبانة جرى تطبيقها على مجموعتين من الطالب إحداهم

وبعد . تجريبية واألخرى ضابطة قبل وبعد قراءة المقرر ومناقشته صفيًا
مقارنة إجابات المجموعتين، تبين أّن المجموعة التجريبية أظهرت زيادة مهمة 
في المعرفة عن إمكانية التقاط فيروس اإليدز أثناء العالقات الجنسية، ومزيدًا 

سلوك الحذر عند اختيار من القلق حول هذا االلتقاط، وزيادة في درجة ال
رفقاء الجنس بالتحقق من مدى إصابتهم بمرض اإليدز، بينما لم تكن 

ومع ذلك كله فإّن نتائج . المجموعة الضابطة على مستوى هذا القلق
الدراسة أظهرت أّن المقرر لم يدفع الطالب إلى زيادة مهمة في استخدام 

ل من عدد مشاركتهم عوازل االتصال الجنسي، أو موانع الحمل أو التقلي
  .الجنسية

 بدراسة تحليلية هدفت إلى (Spiecker, 1992)سبايكر وقام 
الكشف عن مدى ارتباط التربية الجنسية بتربية مشاعر الحب والرغبة 

وأشار التحليل إلى أّن التربية الجنسية يمكن أن . الجنسية والتربية الخلقية
أنها تدريب أو تشكيل تفهم على أنها تعلم ضبط الدوافع الجنسية أو 

كما يمكن أن تفهم بأنها تعليم األطفال الميول األخالقية . الرغبة الجنسية
فيما يتصل بالسلوك الجنسي أو تعليم أهمية المبادىء األخالقية المتصلة 
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وقد خلصت الدراسة بعد مناقشاتها إلى القول بأّن . بالسلوك الجنسي
ية للعالقات الجنسية أو أنها تعد التربية الجنسية تتصل بالجوانب األخالق

  .جانبًا من التربية الخلقية
 دراسة هدفت إلى توفير (Shulman, 2001)شلمان وأجرى 

السالمة الجنسية من خالل برنامج تربوي، يقوم تطبيقه على استخدام 
النظريات النفسية في تعلم األطفال مهارات منع االنحرافات الجنسية، ال 

وحللت الدراسة جهود منع . هم االستخدام الجنسيسيما الذين يسيئون ف
االنحرافات الجنسية لألطفال التي جرى تطبيقها في أمريكا الشمالية، 
وأشارت إلى أّن الدراسات التي أجريت حول هذه البرامج وجدتها فعالة في 
تعليم األطفال السلوكات التي يمكنهم استخدامها لوقايتهم من االنحرافات 

  .افظة على سالمة أنفسهمالجنسية والمح
ويركز برنامج السالمة الجنسية على تعليم صغار األطفال مهارات 
السالمة الشخصية، والتعريف بتاريخ انحرافات الطفل الجنسية، 
واالتجاهات التشريعية، وجهود الرابطة النفسية األمريكية في مجال 

ل في خطر انحرافات الطفل الجنسية، والخصائص العامة التي تضع األطفا
واقترحت الدراسة برنامجًا تربويًا لمرحلة ما قبل . الوقوع في االنحرافات

  .المدرسة وأطفال سن الروضة
 بدراسة استهدفت اختبار (Debbie & Bill, 2002)ديبي وبل وقام 

برنامج للتربية الجنسية من حيث قدرته على تحقيق االمتناع عن العالقات 
 األبعاد للتربية الجنسية، يستهدف التركيز الجنسية، واقتراح منحى متعدد

على الطالب النشط جنسيًا والتقليل من نسبة الحمل واالمتناع عن ذلك حتى 
وناقشت الدراسة المنحى الشامل، متعدد األبعاد للتربية الجنسية . الزواج

 -12للمراهقين، وبّينت أّن هذا النموذج المقترح موجه إلى األطفال من سن 
ضمن تربية المراهقين وأولياء أمورهم، ويناقش الحاجات ، وهو يت16

الجسدية والعاطفية لهم، واألهداف التي يتبنونها في حياتهم، كما يشكل 
  .مكونًا من مكونات الخدمة االجتماعية

 دراسة هدفت إلى تحليل (Anderson, 2003)أندرسون وأجرى 
ة في الجامعات فاعلية برنامج تربوي في الوقاية من االعتداءات الجنسي

األمريكية، وذلك من خالل استطالع آراء الطالب في معرفة أثر البرنامج على 
اتجاهات : سبعة متغيرات مهمة في الوقاية من االعتداءات الجنسية وهي

االعتداء الجنسي، التقمص العاطفي لالعتداء الجنسي، االتجاهات المتعلقة 
 االهتمامات السلوكية، االعتداء باالعتداء الجنسي، معرفة االعتداء الجنسي،

وأظهرت النتائج أّن . الجنسي المتعلق بالسلوكات، وحدوث االعتداء الجنسي
البرنامج كان له أثره اإليجابي على المعرفة، وتأثيره اإليجابي القليل على 
اتجاهات االعتداء الجنسي، وأثره القليل جدًا على االهتمامات السلوكية، 

بينما . ة باالعتداء الجنسي، وحدوث االعتداء الجنسيواالتجاهات المتعلق
لم يظهر أي تأثير للبرنامج على التقمص العاطفي لالعتداء الجنسي أو 

  .السلوكات المتعلقة به
 بدراسة هدفها تسليط الضوء (Pearson, 2003)بيرسون وقام 

على اإلرشاد الجنسي لألطفال غير الراشدين في غرفة الصف، من خالل 
. في اإلرشاد حول التوعية الجنسية) سينمار(ا لقاًء علميًا تدريبيًا تقديمه

واستخدم السينمار األغاني الشعبية، والقراءات، والمناقشة الصفية لزيادة 
الحذر من نمو التماثل الجنسي، والصورة النمطية، والسحاق، واللواط، 

نشطة وأجريت تقويمات لأل. واالنحراف الجنسي، لألطفال غير الراشدين

المقدمة في السينمار، أظهرت نتائجها أّن السينمار كان له وقعه اإليجابي 
  .على المعرفة، واالهتمامات، واالتجاهات

 دراسة كان الغرض منها التأكد من أّن (Hays, 2003)هيز وأجرى 
. المعالجين المختصين باألسرة والزواج لديهم مناقشات جنسية مع زبائنهم

ت للكشف عن أثرها المباشر وغير المباشر على واختبرت خمسة متغيرا
التربية الجنسية للمعالجين، والخبرة : المتغير التابع، وهذه المتغيرات هي

العيادية للمعالجين بالشؤون الجنسية، وخبرة ضبط الشؤون الجنسية، 
والمعرفة الجنسية للمعالجين ومستوى راحة المعالجين مع الشؤون 

معالجًا عياديًا من ) 175( عشوائية  مكونة من وقد أجابت عينة. الجنسية
) 48(أعضاء الرابطة األمريكية للزواج واألسرة على استبانة مكونة من 

فقرة، كما أجاب المشاركون عن أسئلة حول ماضيهم وحاضرهم 
وأظهرت نتائج الدراسة أن . ومدركاتهم للخبرة والمعرفة بالشؤون الجنسية

عالجين أفضل من معرفتهم الجنسية الفعلية المعرفة الجنسية المدركة للم
كعامل يمكن التنبؤ به لمحبتهم في إجراء المناقشات الجنسية، كما تبين 
وجود تأثير مهم لراحة المعالجين مع المضمون الجنسي والتربية الجنسية 

  .على المتغير التابع
 بدراسة هدفت إلى سبر غور خبرات (Fitts, 2003)فتس وقامت 
ات العليا بعلم النفس في المضايقة الجنسية أثناء تطبيقهم طالب الدراس

. العيادي في إحدى المدارس النموذجية في والية فرانسيسكو األمريكية
طالبًا من ثالث كليات للدراسات العليا في علم ) 11(وقد جرت مقابلة 

النفس في إحدى مناطق الوالية فيما يتصل بخبرتهم في المضايقة 
ميع المشاركين أهدافًا لعمل عدائي في بيئة المضايقة وكان ج. الجنسية

الجنسية، وقد ناقشوا المعلومات المتصلة بخبرتهم في هذا الجانب، 
وكيف تعاملوا مع الموقف، وتحدثوا عن االعتبارات واألفكار حول حماية 

وقدم المشاركون مقترحات عديدة حول . الطلبة في أوضاع عيادية
ملة لكيفية الضبط والسيطرة التي يرغبونها األهداف والمؤسسات المحت

وكان من بين المقترحات أن تشمل الحلقات، . ألوضاع المضايقة الجنسية
 مناقشة موضوع - كمثل هذا المشروع -أو المشاريع المستقبلية 

االعتداء الجنسي مع مجموعة الرفاق والمشرفين وممثل المدرسة أو 
  . المؤسسة

لدراسات السابقة مفهوم التربية ويتضح من خلفية الدراسة وا
كما يتبين . الجنسية وأهميتها للفرد والمجتمع، والحاجة إلى البحث فيها

أّن الدراسات العربية تختلف في اهتماماتها عن الدراسات األجنبية، مع أنها 
  .تدور جميعًا حول موضوع التربية الجنسية وما يشكله من أهمية تربوية

موضوعاتها على الحظ محدودة، انصبت فالدراسات العربية كما ي
تعرف طبيعة التربية الجنسية، وأهدافها وخصائصها وأهميتها من منظور 

، أو الكشف عن مدى 2002 ودراسة عزام 1995إسالمي كدراسة مدن 
وفي . 2003اهتمام مناهج وكتب التربية اإلسالمية بها كدراسة نور الدين 

د عكست في عددها الكبير اهتمامًا المقابل نجد أّن الدراسات األجنبية ق
واضحًا بمضامين التريبة الجنسية وبرامجها وتحليل أبعادها وفاعليتها في 
توفير السالمة الجنسية لألطفال والمراهقين ووقايتهم من االنحرافات 

ويبدو أّن الدراسات األجنبية تجاوزت . الجنسية  بمظاهرها المتعدّدة
هج والكتب المدرسية بالتربية الجنسية، مرحلة التحقق من اهتمام المنا
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ولهذا لم نجد من بين هذه الدراسات ما يشير إلى هذا الجانب أو تناوله 
  .بالبحث واالستقصاء كالذي قامت به الدراسة الحالية

وقد أفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة بما يخدم تحقيق 
ا ومنهجيتها، إذ ال توجد الهدف منها، إّال أنها اختلفت عنها في موضوعه

دراسة واحدة من هذه الدراسات حاولت الكشف عن وجود التربية الجنسية 
ومع أّن . في كتب التربية اإلسالمية لمرحلة التعليم األساسي العليا في األردن

تتفق مع هذه الدراسة في موضوعها إلى حد ما، ) 2003(دراسة نور الدين 
 وعلى محتوى تعليمي مختلف، األمر الذي إّال أنها جرت في دولة البحرين

  .يبرز تمّيز الدراسة الحالية وأهميتها والحاجة إلى إجرائها
  هدف الدراسة وأسئلتها

حرصت وزارة التربية والتعليم في األردن على األخذ باالتجاهات 
التربوية الحديثة، فقد اهتمت بتضمين موضوعات التربية الجنسية في 

سية التي قررتها، وبخاصة مناهج وكتب التربية المناهج والكتب المدر
ويعكس منهاج التربية . اإلسالمية في صفوف مرحلة التعليم األساسي

من منطلقات األسس التي بُني عليها هذا ) 13(اإلسالمية في المنطلق رقم 
تحقيق االستقرار واألمن النفسي لدى الطالب : االهتمام، فجاء فيه ما نّصه

تنظيم إشباع حاجاته دون إفراط أو تفريط، وفتح باب المتعلم من خالل 
الرجاء والتوبة أمامه، حتى ال ييأس من رحمة الله، وتحقيق التوازن بين 

الفريق (الدوافع والضوابط من أجل تكوين الشخصية اإلسالمية المتزنة 
  ).1990الوطني لمبحث التربية اإلسالمية، 

 من منطلقات ينبغي ترجمته إنَّ ما ورد في منهاج التربية اإلسالمية
في الكتب المدرسية باعتبارها أداة لتنفيذ هذا المنهاج، ومسألة الحكم على 
مدى اهتمام كتب التربية اإلسالمية بموضوعات التربية الجنسية يمكن أن 
تتم عن طريق إجراء دراسة علمية تحّلل محتوى هذه الكتب، وتكشف 

لجنسية؛ إذ أنَّ تحليل محتوى عّما فيها من موضوعات تتصل بالتربية ا
الكتاب المدرسي يستهدف الوصول إلى استدالالت واستقراءات صادقة 

  ). 1998هندي، (وثابتة عن مادته وطريقة عرضها 
من هنا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى اهتمام محتوى 
كتب التربية اإلسالمية لمرحلة التعليم األساسي في األردن بموضوعات 

بية الجنسية، من خالل تحليل محتوى هذه الكتب والكشف عّما فيها التر
من موضوعات تتصل بالتربية الجنسية والطريقة التي تعرض فيها، 
والتحقق من وجود عالقة بين طبيعة الوحدة الدراسية ومستوى الصف 

وبشكل . وتضمين موضوعات التربية الجنسية في كتاب التربية اإلسالمية
  :حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةأكثر تحديدًا، 

ما موضوعات التربية الجنسية الواردة في كتب التربية اإلسالمية  -1
  لمرحلة التعليم األساسي العليا في األردن؟

ما الطريقة التي عرضت فيها موضوعات التربية الجنسية في كتب  -2
 ن؟التربية اإلسالمية لمرحلة التعليم األساسي العليا في األرد

بين تضمين ) 0 ,5(هل توجد عالقة داّلة إحصائيًا عند مستوى  -3
موضوعات التربية الجنسية في الوحدات الدراسية لكتاب التربية 

 اإلسالمية والصف الدراسي؟
  أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية موضوعها والبحث فيه؛ إذ إّن بحث 
مسئولية ضخمة، موضوع حيوي على أساس اإلسالم كموضوع الجنس 

، كما تكمن أهمية )1995مدن، (ألنه موضع حساسية أخالقية وعلمية 
  :الدراسة في الجوانب اآلتية

 تناولت – في حدود علم الباحث –عدم وجود دراسات سابقة  -1
  .مشكلة الدراسة على مستوى األردن بطريقة علمية

ة االستجابة إلى توصية بعض الدراسات السابقة بإجراء دراسة علمي -2
عن التربية الجنسية في مناهج التربية اإلسالمية وكتبها الدراسية 

لما يحظى ) 2003(وبالتحديد في األردن مثل دراسة نور الدين 
 .به األردن من ريادة تربوية لدى الدول العربية

اإلسهام في بناء مناهج التربية اإلسالمية وتأليف كتبها المدرسية  -3
إذ من المتوقع .  البحث العلميعلى أساس المعرفة المستخلصة من

لهذه الدراسة أن تقدم فائدة لمخططي مناهج التربية اإلسالمية 
ومؤلفي كتبها، بوقوفهم على محتوى كتب التربية اإلسالمية لمرحلة 
التعليم األساسي العليا وكيفية معالجتها لموضوعات التربية 

ره الجنسية، وهو مما يسهم في تطويرها بشكل إيجابي يعود أث
 .على المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم

الرّد على الذين يزعمون أن اإلسالم قد غفل عن تنظيم الشؤون  -4
الجنسية لإلنسان أو أنه أهمل تنظيم سلوكه الجنسي، من خالل ما 
تضمنته الدراسة من أدب تربوي في هذا الشأن، وما انتهت إليه 

 على معالجة نتائج تحليل كتب التربية اإلسالمية من مؤشرات
 .اإلسالم للعديد من القضايا الجنسية

سّد النقص الحاصل في األدب التربوي المتصل بموضوع الدراسة،  -5
وفتح اآلفاق أمام الباحثين إلجراء دراسات وبحوث مستقبلية 

 .أخرى
  التعريفات اإلجرائية

  :التربية الجنسية في كتب التربية اإلسالمية
شتمل عليه محتوى كتب التربية ويقصد بها في هذه الدراسة ما ي

اإلسالمية، من معلومات ومفاهيم وقيم واتجاهات ومهارات حياتية تتصل 
بموضوعات العالقة بين الذكر واألنثى والتغيرات التي تطرأ على أجسام 
الذكور واإلناث عند البلوغ، وبخاصة على األعضاء التناسلية من الجسم، 

لة نموه لمساعدته على كيفية التي يتم تزويد الطالب بها حسب مرح
  .التعامل مع المواقف الجنسية في ضوء أحكام اإلسالم ومبادئه التربوية

    :كتب التربية اإلسالمية لمرحلة التعليم األساسي العليا
وهي كتب التربية اإلسالمية التي قررت وزارة التربية والتعليم 

األساسي لتعليم األردنية تدريسها لصفوف الثامن والتاسع والعاشر من ا
  .2005/ 2004 في األردن للعام الدراسي

  حدود الدراسة
  :تتحدد هذه الدراسة باقتصارها البحث على الجوانب اآلتية

تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية المقّررة على صفوف الثامن  -1
وقد تم اختيار كتب هذه . والتاسع والعاشر األساسي دون غيرها

 -14(ب الدارسين لها تتراوح بين سن الصفوف؛ ألن أعمار الطال
، وهي المرحلة العمرية التي تشكل فترة البلوغ، وهي انتقال )16

الطويل، (الطفل من مرحلة الطفولة إلى مرحلة األنوثة أو الرجولة 
  ).22، ص1994
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اعتماد العنوان الرئيس والعنوان الفرعي ومحتوى الفقرة فئات لشكل  -2
 أن ترد فيه موضوعات التربية محتوى الكتاب الذي من الممكن

الجنسية، وبذلك فإن هذه الدراسة غير معنية بالفئات األخرى لشكل 
 .المحتوى مثل األسئلة واألنشطة والخرائط

  الطريقة واإلجراءات
  المنهج

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مستخدمة أسلوب تحليل 
ايات الدراسة، في المحتوى، لكونه أنسب المناهج وأكثرها مالءمة لغ

 استقصاء ومسح موضوعات التربية الجنسية في كتب التربية اإلسالمية
وجرى اختيارها . المقّررة للصفوف الثامن، والتاسع، والعاشر األساسي

كون هذه الصفوف تشكل مرحلة التعليم ) القصدية(بالطريقة العمدية 
رة البلوغ والنضج األساسي العليا في األردن، وتقابل المرحلة العمرية لفت

  .الجنسي للطالب
تحديد شكل محتوى هذه الكتب التي وردت فيه هذه وتم 
  .الموضوعات

  األداة
األداة المستخدمة في الدراسة قائمة تحليل، قام الباحث ببنائها 
لتستخدم معيارًا في تحليل محتوى دروس كتب التربية اإلسالمية لصفوف 

  :ات واألسس اآلتيةالثامن والتاسع والعاشر وفقًا للخطو
تحديد الغرض من القائمة الذي يتمثل في الكشف عن الموضوعات   -أ 

  .المتصلة بالتربية الجنسية في دروس الكتب الثالثة
االطالع على بعض الدراسات السابقة لإلفادة من منهجيتها في بناء   -ب 

 ).1987أحمد والحمادي، (قائمة التحليل مثل دراسة 
بية الجنسية والموضوعات المتصلة دراسة موقف اإلسالم من التر  -ج 

بها، من خالل الرجوع إلى األدب التربوي المكتوب، واآليات الكريمة 
 .واألحاديث الشريفة في هذا المجال

الدراسة االستطالعية لعينة من دروس كتب التربية اإلسالمية لمعرفة   -د 
  .مدى تعرضها لموضوعات التربية الجنسية
ّدد الباحث مجاالت قائمة وفي ضوء هذه الخطوات واألسس، ح

التحليل، وتشتمل على خمسة مجاالت رئيسة لموضوعات التربية الجنسية 
اإلسالم والغريزة الجنسية، مفهوم البلوغ في اإلسالم، أحكام البلوغ : هي

في الفقه اإلسالمي، األحكام الوقائية لضبط الغريزة الجنسية، األحكام 
 الباحث بصياغة بنود أو عناصر كل ثم قام. العالجية لالنحرافات الجنسية

مجال من هذه المجاالت، بحيث أّن كل موضوع رئيس يتضمن مجموعة 
  .من الموضوعات الفرعية التي تتكامل فيما بينها لتعطي وصفًا توضيحيًا له

بندًا، ) 32(وبذلك تكونت قائمة التحليل في صورتها األولية من 
ربية الجنسية، بحيث يشتمل موزعة على المجاالت الخمسة لموضوعات الت

وقد بلغ عدد موضوعات التربية . كل بند موضوعًا فرعيًا للتربية الجنسية
  .موضوعًا) 98(الجنسية التي تشتمل عليها القائمة 

  :جرى التأكد من صدق القائمة باستخدام نوعين من الصدق هماو
  :واتبعت فيه الخطوات اآلتية:  الصدق المنطقي أو صدق المحتوى-1
مت صياغة بنود قائمة التحليل في ضوء الغرض المنشود منها، ت  )أ (

  .وعلى غرار ما يتم في الدراسات األخرى

صنفت بنود القائمة في مجاالت خمسة، ووزعت البنود التي تتصل   )ب (
 .بكل مجال من هذه المجاالت

عرضت هذه البنود على لجنة محكمين من أعضاء هيئة التدريس في   )ج (
جامعة الهاشمية، للتأكد من مدى مناسبة كلية العلوم التربوية بال

اتصال هذه البنود بالموضوع الرئيسي في كل مجال، وقد أبدى 
  .المحكمون اتفاقًا على مناسبة هذه البنود لكل مجال

  : صدق المحكمين أو الصدق الظاهري-2
لالطمئنان على سالمة القائمة صياغة ولفظًا، جرى عرضها على 

، حيث طلب من كل واحد من المحكمين لجنة المحكمين سالفة الذكر
إبداء رأيه فيما إذا كان البند مناسبًا أو غير مناسب، والتعديل الذي 

وقد اقترح بعض المحكمين اختصار بنود القائمة، وحذف . يرونه عليه
بعضها تجنبًا لتكرارها، وإلحاق بعضها اآلخر بالمجال المناسب له بدًال من 

  .يل صياغة بعضها اآلخرالمجال الذي وضعت فيه، وتعد
وفي ضوء آراء المحكمين، اختصرت القائمة، فبعد أن كانت تتكون 

بندًا، نتيجة لحذف بعض البنود ) 28(بندًا أصبحت تتكون من ) 32(من 
كالبند المتعلق بتكون الجنين ومراحل خلقه، كما أعيدت صياغة بعض 

 اختصرت وبهذا. البنود لتـنسجم مع طبيعة المجال الذي نقلت إليه
) 89(الموضوعات الجنسية التي تشتمل عليها القائمة ليصبح عددها 

: موزعة على مجاالت القائمة على النحو اآلتي) 98(موضوعًا بدًال من 
، 30، المجال الرابع 17، المجال الثالث 8، المجال الثاني3المجال األول 

  .31المجال الخامس 
  :سس اآلتيةللتحقق من ثبات قائمة التحليل اتبعت األو

حّدد الباحث المقصود بثبات التحليل، ويعني إعطاء نفس النتائج  -1
إذا تّم التحليل أكثر من مّرة بواسطة الباحث نفسه في أوقات 
مختلفة أو بواسطة محلل أو أكثر في وقت واحد باتباع نفس 
قواعد التحليل، على أن يقوم كل منهم بالعمل مستقًال عن اآلخر 

  ).419 -418، ص ص1987أحمد والحمادي، (
استعان الباحث بأحد طالب الدراسات العليا في قسم المناهج  -2

والتدريس بكلية العلوم التربوية ليكون محّلًال آخر، ووضح للمحلل 
القواعد واإلجراءات العلمية التي تتبع في تحليل المحتوى، وقائمة 

ى التحليل المستخدمة في ذلك، وقام الباحث بتحليل عينة من محتو
كتب التربية اإلسالمية من غير عينة الدراسة أمام المحلل، وطلب 

إلى أن ... من المحلل أن يقوم بدوره بتحليل عينة أخرى، وهكذا
 .اطمأن الباحث إلى قدرة المحلل على إجراء عملية التحليل

قام كل من الباحث والمحلل بتحليل وحدة دراسية كاملة من كتاب  -3
لسابع باتباع القواعد واإلجراءات المحّددة التربية اإلسالمية للصف ا

في التحليل، وعمل كل واحد منهم بشكل مستقل، ثم قام الباحث 
باستخدام النسبة المئوية لالتفاق بينه وبين المحلل في عدد 

) الموضوعات الجنسية(الفقرات التي اتفق على وجود القيمة فيها 
يها، فقد بلغ عدد وعدد الفقرات التي لم يتفقا على وجود القيمة ف

فقرة، بينما بلغ عدد هذه ) 18(تكرارات الفقرات لدى الباحث 
فقرة، وبذلك يكون عدد فقرات عدم ) 16(التكرارات لدى المحلل 

 ).1(االتفاق فقرتين، كما يظهر ملحق الدراسة رقم 
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) الباحث والمحلل(حسبت النسبة المئوية التفاق المحللين  -4
 : وهي(Cooper, 1974)ضعها كوبر باستـخدام المعادلـة التي و

  عدد مرات االتفاق
  عدد مرات عدم االتفاق+ عدد مرات االتفاق  =نسبة االتفاق

 ×100  

  ).62، ص1984المفتي، (
الباحث والمحّلل (وقد بلغت النسبة المئوية لالتفاق بين المحللين 

 وهي نسبة عالية، تدل على ثبات أداة الدراسة وصالحيتها%) 89(اآلخر 
وبتحقق الباحث من صدق أداة الدراسة وثباتها، تكون . لغايات التطبيق

األداة قد استقرت في صورتها النهائية كما تظهر في ملحق الدراسة رقم 
)2.(  

   التحليلاتإجراء
اتبع الباحث في تحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية الثالثة نظام 

  :التحليل اآلتي
سالمية لكل صف بفصليه األول اعتبر الباحث كتاب التربية اإل -1

والثاني وحدة واحدة، ألنه بمجموعه ُيسهم في تشكيل البناء 
  .المعرفي والقيمي للطالب حول الموضوعات التي تشتمل عليها

 وحدة للتحليل، إذ بحساب عدد Paragraphاعتمد الباحث الفقرة  -2
الفقرات التي تضمنها المحتوى كله، ثم حساب عدد الفقرات التي 

ولت موضوعات التربية الجنسية من بينها، يمكن حساب النسبة تنا
وقد تّم اختيار الفقرة كوحدة للتحليل، ألن كثيرًا . المئوية للتضمين

من الباحثين يتفقون على أنها أسهل وأنسب المقاييس التي يمكن 
اتخاذها كأساس للتحليل في بحوث تحليل المضمون، فهي ليست 

 أو الفكرة وال كبيرة الحجم جدًا كالمقال صغيرة الحجم جدًا كالكلمة
واعتمد الباحث ). 403 -402، ص ص1987أحمد والحمادي، (

العنوان الرئيسي والعنوان الفرعي ومحتوى الفقرات فئات لشكل 
؛ وذلك لمعرفة الطريقة التي )52، ص1987مدكور، (المحتوى 

، كما وردت فيها موضوعات التربية الجنسية أو األفكار المتصلة بها
اعتمد التكرار وحدة للعد في تحليله، لحساب تكرارات القيم الواردة 

 .سواء في العناوين الرئيسية أو الفرعية، أو في محتوى الفقرات
حسب الباحث عدد الفقرات التي اشتملت عليها دروس وحدات كل  -3

كتاب، واتخذ هذا الحساب أساسًا للمقارنة بين الوحدات الدراسية 
 .ضوعات التربية الجنسية الواردة فيهامن حيث عدد مو

صمَّم الباحث استمارة خاصة لتحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية  -4
تشتمل على مجاالت موضوعات التربية الجنسية، والموضوع، ورقم 
الدرس وعنوانه، والصفحة التي ورد فيها الموضوع، وكيفية معالجته 

 .وفرعية في عناوين رئيسية في المحتوى وشكل المحتوى
قام الباحث بتحليل عينات من الكتب أكثر من مرة، حتى تكونت لديه  -5

 .القدرة على القيام بإجراء التحليل حسب قواعده وإجراءاته
قام الباحث بتحليل محتوى كل وحدة من وحدات الكتاب على حدة  -6

لمعرفة مدى العالقة بين تضمين موضوعات التربية الجنسية في 
 .اب التربية اإلسالمية والصف الدراسيالوحدات الدراسية لكت

ستخراج النسب المئوية للتكرارات وحساب معامل كاي تربيع وتم ا
لجداول االتفاق بين التكرارات المشاهدة والتكرارات المتوقعة ) 2كا(

لموضوعات التربية الجنسية وفحص مدى عالقة تضمينها في كتاب التربية 
  .صف الدراسياإلسالمية حسب الوحدات الدراسية وال

ــج   النتائـ
لتسهيل عرض النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، جرى تصنيفها 
حسب ترتيب ظهور أسئلة الدراسة بدءًا من السؤال األول وانتهاًء 

  .وفيما يأتي عرض لتلك النتائج. بالسؤال الثالث
قام الباحث بتحليل محتوى دروس كل األول ولإلجابة عن السؤال 

 السبع لكل كتاب من كتب التربية اإلسالمية الثالثة وحدة من الوحدات
الثامن والتاسع والعاشر، باستخدام قائمة التحليل معيارًا في تحليله، 
وحصر الموضوعات الجنسية الواردة في محتوى تلك الكتب وتكراراتها، 
سواء في العناوين الرئيسة أو الفرعية أو الفقرات ثم رصدها في استمارة 

د االنتهاء من تحليل الوحدات تّم حساب تكرار الموضوعات وبع. التحليل
وفيما يأتي تعريف موجز . الواردة في كل كتاب ككل ونسبتها المئوية

بمحتوى كل كتاب وعرض لنتائج تحليل وحداته التي اشتملت على 
  .موضوعات التربية الجنسية

  .كتاب التربية اإلسالمية للصف الثامن األساسي: أوًال
) 53( الكتاب من سبع وحدات دراسية، تشتمل على يتكون هذا

فقرة، وبذلك يبلغ ) 14(درسًا، ومتوسط عدد فقرات الدرس الواحد 
  .فقرة) 742(مجموع فقرات الكتاب ككل 

  وحدة الحديث النبوي الشريف
جرى تحليل دروس الوحدة البالغة ثالثة دروس، وتبين من نتائج 

دت فيها موضوعات التربية الجنسية هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي ور
بلغت فقرة واحدة، تتصل بأحكام الطهارة من مجال أحكام البلوغ في الفقه 

ولما كان عدد فقرات دروس وحدة الحديث النبوي الشريف . اإلسالمي
فقرة فإّن النسبة المئوية لموضوعات التربية الجنسية في هذه ) 42(

ع التربية الجنسية الوارد في وبذلك فإّن موضو%). 2 ,38(الوحدة هي 
ال تقبل : دروس الوحدة هو الطهارة من أحكام البلوغ في الفقه اإلسالمي

  .36صالة بغير طهور ص
  وحدة األخالق والتهذيب

جرى تحليل دروس هذه الوحدة البالغة خمسة دروس، وتبّين من 
 نتائج هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية

، تتصل بنظرة اإلسالم إلى الزواج ودوره في )1(الجنسية فقرة واحدة 
ولما كان . توثيق الصالت بين النالس من مجال اإلسالم والغريزة الجنسية

فقرة، فإّن النسبة المئوية لموضوعات ) 70(عدد فقرات دروس هذه الوحدة 
تربية  وبذلك فإّن موضوع ال).%1 ,43(التربية الجنسية في هذه الوحدة 

الجنسية الوارد في دروس الوحدة هو نظرة اإلسالم إلى الغريزة الجنسية 
  .103صوتقدير رابطة الزواج في توثيق الصالت بين الناس 

  وحدة السيرة النبوية
درسًا، وتبّين من ) 13(جرى تحليل دروس هذه الوحدة البالغة 

التربية نتائج هذا التحليل أن عدد الفقرات التي وردت فيها موضوعات 
، تتصل بالزنا كأحد االنحرافات الجنسية من )1(الجنسية فقرة واحدة 

ولما كان عدد فقرات . مجال األحكام العالجية لضبط االنحرافات الجنسية
فقرة، فإّن النسبة المئوية لموضوعات التربية ) 182(دروس هذه الوحدة 
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بية وبذلك فإّن موضوعات التر%).  ,55(الجنسية في هذه الوحدة 
الجنسية الواردة في دروس الوحدة هو االنحرافات الجنسية ومثالها الزنا 

  .52ص
  وحدة النظم والفكر اإلسالمي

درسًا، وتبين من نتائج ) 11(جرى تحليل دروس هذه الوحدة البالغة 
هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية الجنسية 

 تتصل باألحكام العالجية لضبط الغريزة فقرة) 18(فقرة، منها ) 26(
، )2(فقرات تتصل بأحكام البلوغ في اإلسالم وفقرتان ) 3(الجنسية، و 

تتصالن باألحكام العالجية ) 2(تتصالن باإلسالم والغريزة الجنسية وفقرتان 
. ، تتصل بمفهوم البلوغ في اإلسالم)1(لالنحرافات الجنسية وفقرة واحدة 

فإّن النسبة المئوية ) 154( دروس هذه الوحدة ولما كان عدد فقرات
  ).%16 ,88(لموضوعات التربية الجنسية في هذه الوحدة 

وموضوعات التربية الجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي 
  :على التوالي

من األساليب الوقائية لضبط الغريزة الجنسية ملء الفراغ بما ينفع 
، 99ص) االغتسال(، أحكام الطهارة 93، وجوب ستر العورة ص92ص

، ترتيب العقوبات على 121اهتمام اإلسالم بالزواج وحثه عليه ص
، نظرة اإلسالم إلى اختالف الجنسين 123االنحرافات الجنسية ص

، 131، 127واج وبيان حكمته وحكمه ص، الحث على الز125، 124ص
، وجوب 132، أضرار الزنا ص132، وجوب االستعفاف ص132

، االلتزام بالضوابط الشرعية 133االستعفاف باختيار الزوج الصالح ص
، 140، مكانة الزواج ص139، مشروعية الزواج ص133لالختالط ص

كام ، أح143، ضوابط البلوغ الخاصة باألنثى ص142الحيض وأحكامه ص

، تحريم التبرج والسفور 145، وجوب ستر العورة ص145الحيض ص
، التبرج وخطره 146، غض البصر ص146، أحكام العورة ص146ص
 .147، 146ص

  وحدة الفقه
درسًا، وتبين من ) 13(جرى تحليل دروس هذه الوحدة البالغة 

نتائج هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية 
فقرة تتصل بأحكام البلوغ في اإلسالم، و ) 20(فقرة منها ) 25(جنسية ال
ولما كان . فقرات تتصل باألحكام العالجية لضبط الغريزة الجنسية) 5(

فقرة فإّن النسبة المئوية ) 182(عدد فقرات دروس هذه الوحدة 
  %).13 ,47(لموضوعات التربية الجنسية في هذه الوحدة هي 

لجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي وموضوعات التربية ا
  :على التوالي

، الطهارة شرط للصالة 148طهارة البدن والثوب والمكان ص
، الجنابة 148، موجبات الغسل ص148، تعريف الغسل ص148ص

، 149، أنواع االغتسال ص149، النفاس وأحكامه ص148وأحكامها ص
، 150الغتسال ص، آداب ا149، كيفية الغسل ص149أركان االغتسال 

، عقوبة القذف 177قذف المحصنات من االنحرافات الجنسية ص
، الزنا من االنحرافات 177، أضرار انتشار قذف المحصنات ص177ص

 .187، 186الجنسية ص
ويمكن تلخيص نتائج التحليل السابق لدروس وحدات الكتاب السبع 

 موزعة من حيث موضوعات التربية الجنسية الواردة في دروس كل وحدة
  ).1(على مجاالتها الخمسة كما يظهرها جدول رقم 

  للصف الثامن من حيث موضوعات التربية الجنسية موزعة على مجاالتها خالصة نتائج تحليل وحدات كتاب التربية اإلسالمية :)1(جدول 
  
 الرقم

                   المجال
   الوحدة

اإلسالم والغريزة 
 الجنسية

مفهوم البلوغ في 
 سالماإل

أحكام البلوغ في 
 اإلسالم

األحكام الوقائية لضبط 
 الغريزة الجنسية

األحكام العالجية 
 لالنحرافات الجنسية

 المجموع

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ العقيدة 1
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ القرآن الكريم وعلومه 2
 1 ـ ـ 1 ـ ـ الحديث النبوي الشريف 3
 1 ـ ـ ـ ـ 1 األخالق والتهذيب 4
 1 1 ـ ـ ـ ـ السيرة النبوية 5
 26 2 18 3 1 2 النظم والفكر اإلسالمي 6
 25 5 ـ 20 ـ ـ الفقه 7

 54 8 18 24 1 3 المجموع الكلي

وتكشف نتائج التحليل السابق لمحتوى دروس كتاب التربية 
اإلسالمية للصف الثامن األساسي عن توزيع عدد الفقرات التي وردت فيها 

دة بالنسبة لعدد فقرات دروسها موضوعات التربية الجنسية في كل وح
  ).2(ونسبتها المئوية على الكتاب ككل كما يظهرها جدول رقم 

  
  
  
  
  

توزيع الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية الجنسية  :)2(جدول 
  على كل وحدة من الكتاب ككل

  
 الوحدة

عدد فقرات 
 دروسها

عدد الفقرات التي وردت 
 فيها الموضوعات

النسبة المئوية 
 للتضمين

 ـ ـ 56 العقيدة
 ـ ـ 56 القرآن الكريم وعلومه

 2 ,38 1 42 الحديث النبوي الشريف
 1 ,43 1 70 األخالق والتهذيب

 0 ,55 1 182 السيرة النبوية
 16 ,88 26 154 النظم والفكر اإلسالمي

 13 ,47 25 182 الفقه
 7 ,82 54 742 الكتاب ككل
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 المئوية الكلية لتضمين ةنسبأّن ال) 2(ويتبين من جدول رقم 
، وأن %)7 ,82(موضوعات التربية الجنسية في كتاب الصف الثامن هي 

وحدات الكتاب تترتب تنازليًا من حيث النسبة المئوية لتضمين 
النظم والفكر : الموضوعات في محتوى دروسها على النحو اآلتي

، السيرة اإلسالمي، الفقه، الحديث النبوي الشريف، األخالق والتهذيب
بينما لم ترد في وحدة العقيدة والقرآن الكريم أية موضوعات . النبوية

  .للتربية الجنسية
كما تبين أّن مجموع موضوعات التربية الجنسية التي وردت في 

موضوعًا بنسبة مئوية ) 89(موضوعًا من أصل ) 22(الكتاب ككل هي 
اته، مرة في محتوى دروس وحد) 54(، تكررت %)24 ,7(مقدارها 

وبذلك فإّن موضوعات التربية الجنسية التي لم ترد في مضمون دروسه 
  .موضوعًا) 67(هي 
  كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع األساسي: ثانيًا

) 21(يتكون هذا الكتاب من سبع وحدات دراسية، تشتمل على 
فقرة، وبذلك يبلغ ) 16(درسًا، ومتوسط عدد فقرات الدرس الواحد 

  .فقرة) 816(ات الكتاب ككل مجموع فقر
  وحدة العقيدة

جرى تحليل دروس الوحدة البالغة ستة دروس، وتبين من نتائج 
هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية الجنسية 

، واحدة تتصل بمفهوم البلوغ في اإلسالم والثانية تتصل )2(فقرتان 
ولما كان عدد فقرات دروس . سيةباألحكام العالجية لالنحرافات الجن

فقرة، فإّن النسبة المئوية لموضوعات التربية الجنسية في ) 96(الوحدة 
وموضوعا التربية الجنسية اللذان وردا في %). 2 ,90(هذه الوحدة هي 

، 18قذف المحصنات من االنحرافات الجنسية ص: دروس الوحدة هما
  .25جنسين صواالحتالم من ضوابط البلوغ المشتركة بين ال

  وحدة القرآن الكريم وعلومه
جرى تحليل دروس الوحدة البالغة ستة دروس، وتبين من نتائج 
هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية الجنسية 

، تتصل بنظرة اإلسالم إلى اختالف الجنسين الذكر )1(هي فقرة واحدة 
، فإّن النسبة المئوية )96(لوحدة ولما كان عدد فقرات دروس ا. واألنثى

وبذلك فإّن %). 1 ,04(لموضوعات التربية الجنسية في هذه الوحدة هي 
موضوع التربية الجنسية الوارد في الوحدة هو نظرة اإلسالم إلى اختالف 

  .37الجنسين الذكر واألنثى ص
  وحدة الحديث النبوي الشريف

بين من نتائج وت. جرى تحليل دروس الوحدة البالغة ستة دروس
هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية الجنسية 

، أربع فقرات منها تتصل باألحكام الوقائية لضبط )10(هي عشر فقرات 
الغريزة الجنسية وثالث فقرات تتصل باألحكام العالجية لالنحرافات 

لجنسية، وفقرة الجنسية، وفقرتان تتصالن بنظرة اإلسالم إلى الغريزة ا
ولما كان عدد فقرات دروس . واحدة تتصل بمفهوم البلوغ في اإلسالم

فإّن النسبة المئوية لموضوعات التربية الجنسية في هذه ) 96(الوحدة 
  %).10 ,4(الوحدة هي 

وموضوعات التربية الجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي 
  :على التوالي

، من األحكام الوقائية لضبط 25االحتالم من ضوابط البلوغ ص
، 57، 56، 55الغريزة الجنسية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص

، من األحكام العالجية النفسية لالنحرافات الجنسية التوبة إلى الله 150
، 165، نظرة اإلسالم إلى اختالف الجنسين ص151، 150تعالى ص

رافات الجنسية عقوبة ، من األحكام العالجية الجزائية لالنح167، 166
 .219، 218الزنا ص

  وحدة األخالق والتهذيب
وتبّين من نتائج . جرى تحليل دروس الوحدة البالغة خمسة دروس

هذا التحليل، أّن مجموع الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية 
فقرة تتصل باألحكام الوقائية لضبط ) 17(فقرة، منها ) 18(الجنسية هي 
ولما كان . تتصل باألحكام العالجية) 1(ية، وفقرة واحدة الغريزة الجنس

فإّن النسبة المئوية لموضوعات التربية ) 80(عدد فقرات دروس الوحدة 
  %).22 ,5(الجنسية في هذه الوحدة هي 

وموضوعات التربية الجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي 
  :على التوالي

، تحريم فحش 130ص، تحريم الزنا 127تحريم فحش القول ص
، 138، وجوب االستعفاف ومن مظاهره غض البصر ص138القول ص

، غض البصر عن محارم 139وجوب االستعفاف ومن مظاهره تقوى الله ص
، معنى العفة 140، من مظاهر االستعفاف التقوى ص139الله ص

، وجوب االستعفاف 141، أمثلة على فحش القول ص141ومشروعيتها ص
، وجوب 142االستعفاف تقوى الله ومرضاته ص، من مظاهر 142ص

 .143االستعفاف وآثاره ص
  وحدة السيرة النبوية

وتبّين من نتائج . درسًا) 14(جرى تحليل دروس الوحدة البالغة 
هذا التحليل أّن مجموع الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية 

قائية لضبط فقرات، منها ثالث فقرات تتصل باألحكام الو) 5(الجنسية هي 
. الغريزة الجنسية، وفقرتان تتصالن بنظرة اإلسالم إلى الغريزة الجنسية

فإّن النسبة المئوية ) 224(ولما كان عدد فقرات دروس الوحدة 
  %).2 ,23(لموضوعات التربية الجنسية في هذه الوحدة هي 

وموضوعات التربية الجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي 
  :على التوالي

، األلفاظ المعبرة عن المعاشرة 76، 75وجوب ستر العورة ص
، تحريم التبرج والسفور 169، الحث على الزواج ص81الزوجية ص

 .183، األلفاظ المعبرة عن المعاشرة الزوجية ص181ص
  وحدة النظم والفكر اإلسالمي

وتبّين من . جرى تحليل دروس هذه الوحدة البالغة خمسة دروس
ل أّن مجموع الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية نتائج هذا التحلي
منها أربع فقرات تتصل باألحكام العالجية . فقرات) 7(الجنسية هي 

لالنحرافات الجنسية، واثنتان تتصالن باألحكام الوقائية لضبط الغريزة 
ولما . الجنسية، وفقرة واحدة تتصل بنظرة اإلسالم إلى الغريزة الجنسية

فإّن النسبة المئوية لموضوعات ) 80(ت دروس الوحدة كان عدد فقرا
  %).8 ,75(التربية الجنسية في هذه الوحدة هي 
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وموضوعات التربية الجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي 
  :على التوالي

، منع األسباب المؤدية 210نظرة اإلسالم إلى اختالف الجنسين ص
، 210والنهي عن المنكر ص، األمر بالمعروف 210إلى جريمة الزنا ص

، ترتيب العقوبات على االنحرافات الجنسية 211التوبة إلى الله تعالى ص
 .214، 213، 211ص

ويمكن تلخيص نتائج التحليل السابق لدروس وحدات الكتاب، من 
حيث موضوعات التربية الجنسية الواردة فيها موزعة على مجاالتها 

  ).3(الخمسة كما يظهرها جدول رقم 
  خالصة نتائج تحليل وحدات كتاب التربية اإلسالمية للصف التاسع من حيث موضوعات التربية الجنسية موزعة على مجاالتها :)3(ول جد

  
 الرقم

                   المجال
 الوحدة

اإلسالم والغريزة 
 الجنسية

مفهوم البلوغ في 
 اإلسالم

أحكام البلوغ في 
 اإلسالم

األحكام الوقائية لضبط 
 ة الجنسيةالغريز

األحكام العالجية 
 لالنحرافات الجنسية

  
 المجموع

 2 1 ـ ـ 1 ـ العقيدة 1
 1 ـ ـ ـ ـ 1 القرآن الكريم وعلومه 2
 10 3 4 ـ 1 2 الحديث النبوي الشريف 3
 18 1 17 ـ ـ ـ األخالق والتهذيب 4
 5 ـ 3 ـ ـ 2 السيرة النبوية 5
 7 4 2 ـ ـ 1 النظم والفكر اإلسالمي 6
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ لفقها 7

 43 9 26 ـ 2 6 المجموع الكلي

وتكشف نتائج التحليل السابق لمحتوى دروس كتاب التربية 
اإلسالمية للصف التاسع عن توزيع عدد الفقرات التي وردت فيها 
موضوعات التربية الجنسية في كل وحدة بالنسبة لعدد فقرات دروسها 

  ).4(هرها جدول رقم ونسبتها المئوية على الكتاب ككل كما يظ
توزيع الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية الجنسية : )4(جدول 

  على كل وحدة وعلى الكتاب ككل

 الوحدة
عدد فقرات 

 دروسها
عدد الفقرات التي وردت 

 فيها الموضوعات
النسبة المئوية 

 للتضمين
 2 ,90 2 69 العقيدة

 1 ,04 1 96 القرآن الكريم وعلومه
 10 ,40 10 96 لنبوي الشريفالحديث ا

 22 ,50 18 80 األخالق والتهذيب
 2 ,23 5 224 السيرة النبوية

 8 ,75 7 80 النظم والفكر اإلسالمي
 ـ ـ 144 الفقه

 5 ,27 43 816 الكتاب ككل

أّن النسبة المئوية الكلية لتضمين ) 4(ويتبين من جدول رقم 
 وأّن وحدات %).5 ,27(موضوعات التربية الجنسية في الكتاب هي 

الكتاب تترتب تنازليًا من حيث النسبة المئوية لتضمين هذه الموضوعات 
األخالق والتهذيب، الحديث النبوي : في محتوى دروسها على النحو اآلتي

الشريف، النظم والفكر اإلسالمي، السيرة النبوية، العقيدة، القرآن الكريم 
  . موضوعاتوعلومه، بينما لم ترد في وحدة الفقه أية

كما يتبين أن مجموع موضوعات التربية الجنسية التي وردت في 
موضوعًا بنسبة مئوية ) 89(موضوعًا من أصل ) 40(الكتاب ككل هي 

مرة في محتوى دروس وحداته، ) 43(، تكررت )44 ,9(مقدارها 
) 46(وبالتالي فإّن الموضوعات التي لم ترد في مضمون دروسه هي 

  .موضوعًا
  تاب التربية اإلسالمية للصف العاشر األساسيك: ثالثًا

) 52(يتكون هذا الكتاب من سبع وحدات دراسية، تشتمل على 
فقرة، وبذلك يبلغ ) 18(درسًا، ومتوسط عدد فقرات الدرس الواحد 

  .فقرة) 936(مجموع فقرات الكتاب ككل 

  وحدة العقيدة
ئج وتبين من نتا. جرى تحليل دروس الوحدة البالغة سبعة دروس

هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية الجنسية 
فقرات، ثالث منها تتصل بنظرة اإلسالم إلى الغريزة الجنسية، ) 5(

وفقرتان إحداهما تتصل باألحكام الوقائية لضبط الغريزة الجنسية واألخرى 
قرات ولما كان عدد ف. تتصل باألحكام العالجية لالنحرافات الجنسية

فقرة، فإّن النسبة المئوية لموضوعات التربية ) 126(دروس الوحدة 
  ).%3 ,97(الجنسية في هذه الوحدة هي 

وموضوعات التربية الجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي 
  :على التوالي

، 38، االستعفاف ص30، 28نظرة اإلسالم إلى الغريزة الجنسية ص
 .43صالزنا من االنحرافات الجنسية 
  وحدة القرآن الكريم وعلومه

وتبين من نتائج . جرى تحليل دروس الوحدة البالغة ثالثة دروس
هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية الجنسية 

فقرة منها تتصل باألحكام العالجية لالنحرافات ) 11(فقرة، ) 12(هي 
ولما كان عدد . غ في اإلسالمالجنسية، وفقرة واحدة تتصل بمفهوم البلو

فقرة، فإّن النسبة المئوية لموضوعات التربية ) 54(فقرات دروس الوحدة 
  ).%22 ,22(الجنسية في هذه الوحدة هي 

وموضوعات التربية الجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي 
  :على التوالي

، عقوبة الزنا 50من ضوابط البلوغ الخاصة باألنثى الحمل ص
، أضرار انتشار الزنا 57، عقوبة الزنا ص56ف المحصنات صوقذ
، حكم القذف من غير 58، عقوبة القذف ص58، عقوبة الزنا ص57ص

 .58، التوبة إلى الله من االنحرافات الجنسية ص58تثبت ص
  وحدة السيرة النبوية

وبالنظر إلى . جرى تحليل دروس وحدة السيرة البالغة سبعة دروس
 تبين أّن الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية نتائج هذا التحليل

ولما . الجنسية هي فقرة واحدة تتصل بنظرة اإلسالم إلى الغريزة الجنسية
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فقرة، فإّن النسبة المئوية ) 126(كان عدد فقرات دروس الوحدة 
وتتناول هذه ). %97,0(لموضوعات التربية الجنسية في هذه الوحدة هي 

 إلى الغريزة الجنسية، وبذلك فإّن موضوع التربية الفقرة نظرة اإلسالم
  .94الجنسية الوارد في الوحدة هو نظرة اإلسالم إلى الغريزة الجنسية ص

  وحدة األخالق والتهذيب
وتبين . جرى تحليل دروس وحدة األخالق البالغة ستة دروس

من نتائج هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي وردت فيها موضوعات 
فقرات تتصل جميعها باألحكام العالجية ) 4(لجنسية هي التربية ا

) 108(ولما كان عدد فقرات دروس الوحدة . لالنحرافات الجنسية
فقرة فإّن النسبة المئوية لموضوعات التربية الجنسية في هذه 

  ).%3 ,70(الوحدة هي 
وموضوعات التربية الجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي 

  :على التوالي
، قذف المحصنات 125توبة إلى الله من االنحرافات الجنسية صال

، التوبة إلى الله من االنحرافات 136، أضرار قذف المحصنات ص136ص
 .137الجنسية ص

  وحدة النظم والفكر اإلسالمي
) 15(جرى تحليل دروس وحدة النظم والفكر اإلسالمي البالغة 

فقرات التي وردت فيها وتبين من نتائج هذا التحليل أّن عدد ال. درسًا
فقرات منها بنظرة ) 3(فقرة تتصل ) 35(موضوعات التربية الجنسية هي 
فقرات أخرى تتصل باألحكام العالجية ) 3(اإلسالم إلى الغريزة الجنسية، و 

 فقرة تتصل باألحكام الوقائية لضبط الغريزة) 29(لالنحرافات الجنسية و 
فقرة فإّن النسبة ) 270(حدة ولما كان عدد فقرات دروس الو. الجنسية

  ).%12 ,96(المئوية لموضوعات التربية الجنسية في هذه الوحدة هي 
وموضوعات التربية الجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي 

  :على التوالي
، عقوبة قذف 190، 180وجوب االستعفاف بتقوى الله ص

، 202 ص، األلفاظ المعّبرة عن المعاشرة الزوجية199المحصنات ص

، 215، نظرة اإلسالم إلى الغريزة الجنسية ص211الحث على الزواج ص
، أضرار الزنا 217، األلفاظ المعبرة عن المعاشرة الزوجية ص217
، وجوب االستعفاف 229، األمر بالمعروف والنهي عن المنكر ص224ص

، وجوب االستئذان وآدابه 240، ما يؤدي إلى العفة ص231بالحياء ص
، وجوب ستر العورة 241لبصر وحفظ الفرج ص، غض ا241ص
، تحريم تبرج المبرأة 242، أحكام العورة وإظهار الزينة ص241ص
 .242، الحكمة من الزواج ص242، الحث على الزواج ص242ص

  وحدة الفقه
وتبين من . دروس) 10(جرى تحليل دروس هذه الوحدة البالغة 

فيها موضوعات التربية نتائج هذا التحليل أّن عدد الفقرات التي وردت 
فقرة، منها فقرة واحدة تتصل باألحكام العالجية ) 15(الجنسية هي 

لالنحرافات الجنسية وأخرى تتصل بأحكام البلوغ في الفقه اإلسالمي و 
ولما كان . فقرة تتصل باألحكام الوقائية لضبط الغريزة الجنسية) 13(

بة المئوية فقرة، فإّن النس) 180(عدد فقرات دروس الوحدة هي 
  ).%5 ,36(لموضوعات التربية الجنسية في هذه الوحدة هي 

وموضوعات التربية الجنسية الواردة في صفحات دروس الوحدة هي 
  :على التوالي

، 158، االستعفاف بملء الفراغ بما ينفع ص151حكم الزنا ص
، تحديد العورة 174، تعريف العورة ص174حكم ستر العورة ص

، شروط 174، أحكام الحيض ص174المرأة ص، تحديد عورة 174ص
، 174، الحكمة من وجوب ستر العورة ص174اللباس الساتر للعورة ص
، 175، تحريم التشبه بالجنس اآلخر ص175ما يحرم من اللباس ص

 .175تحريم التبرج ص
ويمكن تلخيص نتائج التحليل السابق لدروس وحدات الكتاب من 

اردة فيها على مجاالتها الخمسة كما حيث موضوعات التربية الجنسية الو
  )5(يظهرها جدول رقم 

  خالصة نتائج تحليل وحدات كتاب التربية اإلسالمية للصف العاشر من حيث موضوعات التربية الجنسية موزعة على مجاالتها :)5(جدول 
  
 الرقم

                   المجال
 الوحدة

اإلسالم والغريزة 
 الجنسية

مفهوم البلوغ في 
 سالماإل

أحكام البلوغ في 
 اإلسالم

األحكام الوقائية لضبط 
 الغريزة الجنسية

األحكام العالجية 
 لالنحرافات الجنسية

  
 المجموع

 5 1 1 ـ ـ 3 العقيدة 1
 12 11 ـ ـ 1 ـ القرآن الكريم وعلومه 2
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ الحديث النبوي الشريف 3
 4 4 ـ ـ ـ ـ األخالق والتهذيب 4
 1 ـ ـ ـ ـ 1 يةالسيرة النبو 5
 35 3 29 ـ ـ 3 النظم والفكر اإلسالمي 6
 15 1 13 1 ـ ـ الفقه 7

 72 20 43 1 1 7 المجموع الكلي
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وتكشف نتائج التحليل السابق لمحتوى دروس كتاب التربية 
اإلسالمية للصف العاشر عن توزيع عدد الفقرات التي وردت فيها 

النسبة لعدد فقرات دروسها موضوعات التربية الجنسية في كل وحدة ب
  ).6(ونسبتها المئوية على الكتاب ككل كما يظهر جدول رقم 

توزيع الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية الجنسية  :)6(جدول 
  على كل وحدة وعلى الكتاب ككل

عدد فقرات  الوحدة
 دروسها

عدد الفقرات التي 
 وردت فيها الموضوعات

النسبة المئوية 
 للتضمين

 3 ,97 5 126 لعقيدةا
 22 ,22 12 54 القرآن الكريم وعلومه

 ـ ـ 72 الحديث النبوي الشريف
 3 ,70 4 108 األخالق والتهذيب

 0 ,97 1 126 السيرة النبوية
 12 ,96 35 270 النظم والفكر اإلسالمي

 5 ,36 15 280 الفقه
 7 ,69 72 936 الكتاب ككل

ة المئوية الكلية لتضمين أّن النسب) 6(ويتبين من جدول رقم 
، وأن وحدات %)7 ,69(موضوعات التربية الجنسية في الكتاب هي 

الكتاب تترتب تنازليًا من حيث النسبة المئوية لتضمين الموضوعات في 
القرآن الكريــم وعلومه، النظم والفكر : محتوى دروسهـا على النحـو اآلتـي

بينما لم . يب، السيرة النبويةاإلسالمـي، الفقه، العقيدة، األخالق والتهذ
  .تتضمن وحدة الحديث النبوي الشريف أية موضوعات جنسية

كما تبين أّن مجمــوع موضوعات التربية الجنسيــة التي وردت في 
 ,4(بنسبة مئوية مقدارها ) 89(موضوعًا من أصل ) 52(الكتاب ككل 

  . مرة في محتوى دروس وحدات الكتاب) 72(تكررت %) 58
، جمعت العناوين الرئيسة، والعناوين  الثانية عن السؤالولإلجاب

الفرعية، ومحتوى الفقرات التي وردت فيها موضوعات التربية الجنسية في 
وحدات كل كتاب من الكتب الثالثة، واستخرجت نسبها المئوية كما يظهر 

  ).7(في الجدول رقم 

  وردت فيها موضوعات التربية الجنسية في وحدات الكتب الثالثة لفقرات التيالعناوين الرئيسة والعناوين الفرعية ومحتوى ا :)7(جدول 
   الوحدات

 الصف
  

القرآن  العقيدة شكل المحتوى
 وعلومه

الحديث 
 النبوي

  األخالق 
 والتهذيب

  السيرة
  النبوية

  النظم والفكر 
 اإلسالمي

 الفقه

المجموع
النسبة المئوية 

 

  عناوين رئيسة
  وين فرعيةعنا

 محتوى الفقرات

  ـ
  ـ
 ـ

  ـ
  ـ
 ـ

  ـ
  ـ

1 

  ـ
1  
 ـ

  ـ
  ـ

1 

  ـ
3  

23 

1  
11  
13 

1  
15  
38 

85, 1  
77, 27  
37, 70 

  
الثامن 
 األساسي

 100      54 25 26 1 1 1 ـ ـ المجموع
  عناصر رئيسة
  عناوين فرعية
 محتوى الفقرات

  ـ
  ـ

2 

  ـ
  ـ

1 

3  
4  
3 

1  
3  

14 

  ـ
  ـ

5 

  ـ
  ـ

7 

  ـ
  ـ
 ـ

4  
7  

32 

  3, 9  
  3, 16  
  4, 74 

  
التاسع 
 األساسي

 100      43 ـ 7 5 18 10 1 2 المجموع
  عناوين رئيسة
  عناوين فرعية
 محتوى الفقرات

  ـ
1  
4 

  ـ
4  
8 

  ـ
  ـ
 ـ

  ـ
  ـ

4 

  ـ
  ـ

1 

  ـ
4  

31 

  ـ
2  

13 

  ـ
11  
61 

  ـ
3, 15  
7, 84 

العاشر 
 األساسي

 100 72 15 35 1 4 ـ 12 5 المجموع
ربيــة أّن معظــم موضــوعات الت) 7(ويتبــين مــن الجــدول الــسابق رقــم 

الجنسية وردت في محتوى الفقرات يليها العناوين الفرعية، وأقلها العنـاوين            
في كتاب الـصف الثـامن بلـغ عـدد          : الرئيسة، وتفصيل ذلك على النحو اآلتي     

موضـوعًا،  ) 38(موضوعات التربيـة الجنـسية الـواردة فـي محتـوى الفقـرات              
ــسبته   ــا نـ ــة    %) 70 ,37(أي مـ ــاوين الفرعيـ ــي العنـ ــددها فـ ــغ عـ ) 15(وبلـ

وموضوعًا واحدًا ورد فـي العنـاوين       %) 27 ,77(موضوعًا، أي ما نسبته     
وفـي كتـاب الـصف التاسـع بلـغ عـدد            %). 1 ,85(الرئيسة بنـسبة مقـدارها      

موضـوعًا،  ) 32(موضوعات التربيـة الجنـسية الـواردة فـي محتـوى الفقـرات              
ــسبتــه   ــا نــ ــة   %)74 ,4(أي مــ ــاوين الفرعيــ ــددها فــــي العنــ ــغ عــ ) 7(، وبلــ

موضـــــوعات وردت فـــــي ) 4(و %) 16 ,3(ات أي مـــــا نـــــسبته موضـــــوع
الـصف العاشـر   أما فـي كتـاب   %). 9 ,3(العناوين الرئيسة بنسبة مقدارها    

فبلــغ عــدد موضــوعات التربيــة الجنــسية الــواردة فــي محتــوى الفقــرات   
وفــي العنــاوين الفرعيــة  %) 84 ,7(موضــوعًا بنــسبة مقــدارها  ) 61(

%) 15 ,3(بنــسبة مقــدارها موضــوعًا ) 11(بلــغ عــدد الموضــوعات  
  .بينما لم ترد في العناوين الرئيسة أية موضوعات

كما تبين أّن أكثر الوحدات الدراسية التي عرضت موضوعات التربيـة   
الجنسية في األشكال الثالثة للمحتوى كانت وحدة الـنظم والفكـر اإلسـالمي          

الق ووحـدة األخـ   . في كتـاب الـصف الثـامن      ) 25(، يليها وحدة الفقه     )26(
، ووحـــدة الـــنظم )10(، يليهـــا وحـــدة الحـــديث الـــشريف  )18(والتهـــذيب 

ــر اإلســالمي   ووحــدة الــنظم والفكــر   . ، فــي كتــاب الــصف التاســع   )7(والفك
ــه  )35(اإلســـالمي  ــدة الفقـ ــه   )15(، ووحـ ــريم وعلومـ ــرآن الكـ ــدة القـ ، ووحـ

بينمـا كانـت وحـدة العقيـدة والـسيرة أقـل       . ، في كتـاب الـصف العاشـر    )12(
  .ضًا لموضوعات التربية الجنسية في محتوى دروسهاالوحدات عر

 (Spss) اســتخدمت الرزمــة اإلحــصائية   الثالــثولإلجابــة عــن الــسؤال 
لجداول التوافق بين التكرارات المـشاهدة      ) 2كا(الستخراج قيمة كاي تربيع     

ــي الوحــدات        ــواردة ف ــسية ال ــة الجن ــة لموضــوعات التربي ــرارات المتوقع والتك
حيــث أّن التكــرار .  كتــب التربيــة اإلســالمية الثالثــة الدراســية بكــل كتــاب مــن 

المتوقــع هــو مجمــوع الفقــرات التــي وردت فيهــا الموضــوعات فــي كــل كتــاب 
). 239، ص1990جـابر وكـاظم،     (مقسمة بالتساوي على عـدد الوحـدات        

ــم    ــدول رقــ ــين الجــ ــة    ) 8(ويبــ ــرارات المتوقعــ ــشاهدة والتكــ ــرارات المــ التكــ
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وحــدات الدراســية الــسبع لكتــب التربيــة   لموضــوعات التربيــة الجنــسية فــي ال  
  .اإلسالمية في الصفوف الثالثة

توزيع موضوعات التربية الجنسية تبعًا لمتغيري الوحدة : )8(جدول 
  الدراسية والصف الدراسي

 التكرار الوحدة الدراسية المجموع الصفوف
  العاشر التاسع الثامن

  المشاهد العقيدة
 المتوقع

  ـ
2, 2 

2 
8, 1 

5  
0, 3 

7  
0, 7 

  المشاهد القرآن الكريم وعلومه
 المتوقع

  ـ
2, 4 

1  
3, 3 

12  
5, 5 

13  
0, 13 

  المشاهد الحديث النبوي الشريف
 المتوقع

1  
5, 3 

10  
8, 2 

  ـ
7, 4 

11  
0, 11 

  المشاهد األخالق والتهذيب
 المتوقع

1  
3, 7 

18  
9, 5 

4  
8, 9 

23  
0, 23 

  المشاهد السيرة النبوية
 المتوقع

1  
2, 2 

5  
8, 1 

1  
0, 3 

7  
0, 7 

  المشاهد النظم والفكر اإلسالمي
 المتوقع

26  
7, 21 

7  
3, 17 

35  
0, 29 

68  
0, 68 

  المشاهد الفقه
 المتوقع

25  
8, 12 

  ـ
2, 10 

15  
0, 17 

40  
0, 40 

  المشاهد المجموع
 المتوقع

54  
0, 54 

43  
0, 43 

72  
0, 72 

169  
0, 169 

 هـي  2 أّن قيمـة كـا  )2كـا (وقد أظهرت نتائج تطبيق اختيار كاي تربيـع      
، وأّن هــذه القيمــة دالــة إحــصائيًا عنــد )12(ودرجــة الحريــة ) 114 ,230(

كما دلت النتـائج علـى وجـود عالقـة دالـة إحـصائيًا بـين          ). 0 ,01(مستوى  
تـــضمين الموضـــوعات الجنـــسية فـــي الوحـــدات الدراســـية لكتـــاب التربيـــة        

واردة فـــي فمـــن خـــالل توزيـــع التكـــرارات الـــ . اإلســـالمية والـــصف الدراســـي
يتضح أن معظم هذه الموضوعات تتركـز علـى التـوالي فـي     ) 8(جدول رقم  

  .الصف العاشر ثم الصف الثامن ثم الصف التاسع
  المناقشة والتوصيات

حاولــت هــذه الدراســة التعــرف إلــى موضــوعات التربيــة الجنــسية فــي     
. محتوى كتب التربية اإلسـالمية للـصف الثـامن والتاسـع والعاشـر األساسـي              

د عملت الدراسة على تحقيق هدفها من خالل اإلجابة عن األسـئلة التـي         وق
  .طرحتها

وتبـــين مـــن نتـــائج اإلجابـــة عـــن الـــسؤال األول أّن مجمـــوع الفقـــرات   
فقـرة مـن أصـل      ) 169(المرتبطة بالتربية الجنـسية فـي الكتـب الثالثـة بلغـت             

، وقــد جــاء ترتيــب هــذه %)6 ,8(فقــرة، بنــسبة مئويــة مقــدارها ) 2494(
فقـرة  ) 72(الـصف العاشـر     : كتب من حيث عدد الفقرات على النحو اآلتي       ال

) 54(يليـه كتـاب الـصف الثـامن         %) 7 ,7(بنسبة مئويـة    ) 916(من أصل   
ثــم كتــاب الــصف  %) 7 ,27(فقــرة بنــسبة مئويــة  ) 742(فقــرة مــن أصــل  

  %).5 ,3(فقرة بنسبة مئوية ) 816(فقرة من أصل ) 43(التاسع 
ضـــوعات المرتبطـــة بالتربيـــة الجنـــسية التـــي كمـــا تبـــين أّن عـــدد المو

موضــوعًا اشــتملت عليهــا قائمــة  ) 89(وردت فــي الكتــب الثالثــة مــن أصــل   
بنـسبة مئويـة مقــدارها   ) 22(التحليـل كـان علـى الترتيــب فـي الـصف الثــامن      

%) 44 ,9(بنسبة مئويــة مقدارها    ) 40(وفي الصف التاســع    %) 24 ,7(
  %).58 ,4(ة مقدارها بنسبة مئوي) 52(وفي الصف العاشر 

ــالنظر إلــى نتيجــة ترتيــب الكتــب الثالثــة مــن حيــث عــدد الفقــرات          وب
الواردة فيها نجد أنهـا غيـر مقبولـة عمليـًا، حيـث كـان ترتيـب الـصف الثـامن             

واألصل أن تأتي موضوعات التربية الجنسية مرتبـة        . أكثر من الصف التاسع   
فـي توزيـع    وثمـة توقعـات لطـرق أفـضل         . بشكل تـصاعدي حـسب الـصفوف      

الموضــــوعات علــــى الكتــــب والــــصفوف بمراعــــاة خــــصائص نمــــو الطــــالب 
أما نتيجة عدد موضوعات التربية الجنـسية       . المتصلة بالجنس في كل صف    

الواردة في الكتب الثالثة فجاءت منطقية وعملية في ترتيبهـا وتـدرّجها علـى              
  .مستوى الصفوف الثالثة

ردت فـي محتـوى كـل       وتعد النسب المئوية لعدد الموضوعات التـي و       
كتاب وفي الكتب الثالثة نـسب قليلـة، وهـذه نتيجـة تتفـق مـع مـا انتهـت إليـه                      

ــي، (بعـــض الدراســـات  ــور الـــدين ، 1998الزعبـ ــن أن ). 2003، ونـ ويمكـ
تفسر هذه النتيجة بقلة وعي مؤلفي هـذه الكتـب بالموضـوعات الدينيـة التـي               

 لهــا فــي محتــوى  تــرتبط بمفــاهيم التربيــة الجنــسية وبالتــالي عــدم تــضمينهم  
ومع ذلك فإن هذه النسب تعطـي مؤشـرًا مهمـًا علـى     . كتب التربية اإلسالمية 

  .اهتمام كتب التربية اإلسالمية بالتربية الجنسية
 أّن أهــم الموضــوعات 5، 3، 1ويالحــظ مــن الجــداول ذوات األرقــام 

 كانـت   المرتبطة بالتربية الجنسية التي تناولتها كتب التربية اإلسالمية الثالثـة         
األحكام الوقائية لـضبط الغريـزة   : من حيث مجاالتها على الترتيب في عددها   

، وأحكــام  )37(، واألحكــام العالجيــة لالنحرافــات الجنــسية     )87(الجنــسية  
، ومفهـــوم )16(، واإلســـالم والغريـــزة الجنـــسية )25(البلـــوغ فـــي اإلســـالم 

جـاءت متفقـة   ويمكـن أن تفـسر هـذه النتيجـة بأنهـا      ). 4(البلوغ في اإلسالم   
مع طبيعة اإلسالم، وفلسفته في التربية والهداية واإلصـالح التـي تقـوم علـى               

  .االهتمام بالتدابير الوقائية وتقديمها على اإلجراءات العالجية
ــاني أّن معظــم الموضــوعات       ــة عــن الــسؤال الث ــائج اإلجاب وأظهــرت نت

 عــددها المرتبطـة بالتربيـة الجنـسية قـد وردت فـي محتـوى الفقـرات، إذ بلـغ        
%). 77 ,5(فقـرة بنـسبة مئويـة مقـدارها         ) 169(فقرة مـن أصـل      ) 131(

موضـوعًا  ) 33(بينما بلـغ عـدد الموضـوعات الـواردة فـي العنـاوين الفرعيـة                
ــدارها   ــة مقـ ــسبة مئويـ ــي   %) 19 ,5(بنـ ــوعات ورودًا فـ ــل الموضـ ــان أقـ وكـ

  %).2 ,9(بنسبة مئوية مقدارها ) 5(العناوين الرئيسة حيث بلغت 
ه النتيجــة تفــسَّر بــأّن موضــوعات التربيــة الجنــسية هــي فــي   ولعــّل هــذ

األصل مفاهيم وأحكام إسالمية لمعالجة قضايا تتصل بالجانب الجنسي مـن           
وبذلك فهي جزء غير منفـصل عـن محتـوى كتـب التربيـة         . شخصية اإلنسان 

اإلسالمية، إذ إّن التربية اإلسالمية ليس من شأنها أن تخـصص موضـوعات      
 الجنسية كما هو حـال كتـب العلـوم إّال بالقـدر الـذي يـسمح                 مستقلة للتربية 

فيه محتوى دروسها أو في حـدود إبـراز الموضـوعات والمفـاهيم المرتبطـة               
  .بالتربية الجنسية في عناوين فرعية، للتنبيه إليها، أو التأكيد عليها

وكشفت نتـائج اإلجابـة عـن الـسؤال الثالـث كمـا أظهرهـا اختبـار كـاي                   
ود عالقــة ذات داللــة إحــصائية بــين تــضمين الموضــوعات   وجــ) 2كــا(تربيــع 

المرتبطة بالتربية الجنسية في الوحدات الدراسـية، لكتـاب التربيـة اإلسـالمية             
ويفهـــم مـــن هـــذه النتيجـــة أن ). 0 ,01(والـــصف الدراســـي عنـــد مـــستوى 

ــة       ــة الجنــسية فــي محتــوى كتــاب التربي ورود الموضــوعات المرتبطــة بالتربي
. لى طبيعة الوحدة الدراسية ومستوى الـصف الدراسـي        اإلسالمية تتوقف ع  

يتضح أّن طبيعة هذه الموضوعات الواردة في       ) 8(وبالنظر إلى جدول رقم     
وأّن . محتوى هذه الكتب تختلف من وحدة إلى أخرى ومن صـف إلـى آخـر              

معظـم هــذه الموضــوعات تتركــز مــن حيــث عــددها علــى التــوالي فــي الــصف  
  ).43(، ثم الصف التاسع )54(امن ، ثم في الصف الث)72(العاشر 
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ولعل تفسير هذه النتيجة يعود إلـى أّن توزيـع الموضـوعات المرتبطـة             
بالتربية الجنسية في الكتب الثالثة تم بطريقة عشوائية، دون أن تـستند إلـى        
معــايير وأســس ثابتــة تكــون مرشــدًا للمــؤلفين فــي توزيــع هــذه الموضــوعات 

والتتــابع الرأســي فــي تــضمينها وفــق بطريقــة متــسقة، بحيــث تراعــي التــدرج 
الــصفوف الدراســية، خاصــة إذا علمنــا أّن مــؤلفي هــذه الكتــب ليــسوا فريقــًا    

ويمكــن تفــسير ورود  . واحــدًا يتبنــى منهجيــة واحــدة ومتــسقة فــي التــأليف   
ــي كتــاب الــصف العاشــر،         ــة الجنــسية ف ــر الموضــوعات المرتبطــة بالتربي أكث

ة التعلـيم األساسـي، ويتوقــع   بـالقول إّن هـذا الـصف هــو آخـر صـفوف مرحلــ     
منه أن يشتمل على موضوعات متنوعة تشمل ما يـرتبط بالتربيـة الجنـسية،              
تعميمــًا للفائــدة منــه، قبــل أن يتــوزع الطــالب إلــى مــسارات أخــرى أكاديميــة  

كمـا أن المتطلبـات العمريـة والنمائيـة لطالـب هـذا الـصف وهـو فـي                   . ومهنية
واألحكــام الـــشرعية المرتبطـــة   بحاجـــة إلـــى المزيــد مـــن المفـــاهيم  16ســن  

بموضــوعات التربيــة الجنــسية، التــي يتوقــف أمــر إبرازهــا وتوظيفهــا بــشكل     
  .يخدم متطلبات حياة الطالب على معلم مؤهل ومستنير

وفي هدي هذه النتائج وما يرتبط بها من استنتاجات يوصي الباحـث            
  :بما يأتي

عند تخطـيط   اإلفادة من قائمة التحليل المستخدمة في هذه الدراسة          -1
  .أو تأليف كتب التربية اإلسالمية

ــي        -2 ــسية التـ ــة الجنـ ــوعات التربيـ ــام بموضـ ــن االهتمـ ــد مـ ــاء المزيـ إعطـ
اشــتملت عليهــا قائمــة التحليــل، ولــم تــرد فــي محتــوى كتــب التربيــة      
اإلسالمية لمرحلة التعليم األساسي العليا عند تطوير هـذه الكتـب أو            

ــى الغ  . إعــادة تأليفهــا  ــزة الجنــسية، واأللفــاظ   مثــل نظــرة اإلســالم إل ري
المعّبــرة عــن المعاشــرة الزوجّيــة، وضــوابط البلــوغ مثــل نبــات الــشعر   
ــالبلوغ كاالســتحداء       ــُدبر، وســنن الفطــرة المرتبطــة ب حــول القبــل وال

ونتف شعر اإلبط، والعورة في الـصالة، وتبـرج الرجـل،           ) حلق العانة (
م الطبّيـة   والحث على الزواج المبكر، وفحص الزوجين، واتباع التعـالي        

والصحية من مظاهر االستعفاف، وتعريـف اللـواط، وحكمـه، وأضـرار            
تعريفـه، وحكمـه، وأضـرار انتـشاره      : انتشاره فـي المجتمـع، والـُسحاق      

 .في المجتمع
األخــذ بعــين االعتبــار طبيعــة الــصف الدراســي ومطالبــه النمائيــة عنــد   -3

ــة     ــة الجنــــسية، فــــي محتــــوى كتــــب التربيــ توزيــــع موضــــوعات التربيــ
مية المقـــرّرة، بحيـــث يراعـــي تسلـــسل الموضـــوعات وتتابعهـــا  اإلســـال

 .الرأسي من صف إلى آخر، كّمًا ونوعًا بطريقة متسقة
التأكيـــد علـــى أهميـــة منحـــى العنـــاوين الفرعيـــة، كـــشكل مـــن أشـــكال     -4

المحتـوى المعمـول بـه فـي كتـب التربيـة اإلسـالمية، نظـرًا لمـا لـه مـن            
ى الـدروس، وإبـراز     أبعاد تربوية مهمة، من مثل تنظـيم عـرض محتـو          
 .األفكار األساسية فيها، ولفت انتباه الطالب إليها

 :كما يقترح الباحث إجراء دراسات أخرى
تقويم مدى وعـي معلمـي التربيـة اإلسـالمية ألسـس وأهـداف التربيـة                 -

  .الجنسية واتجاهاتهم نحوها
الكشف عن موضوعات التربيـة الجنـسية، فـي كتـب التربيـة اإلسـالمية                -

ف الدراسية في مرحلـة التعلـيم األساسـي، لمعرفـة مـدى             لباقي الصفو 
  .تدرجها ومناسبتها للمرحلة النمائية في كل صف

  اجعالمصادر والمر

ــه     ــد الل ــة أســلوب تحليــل   ). 1987(أحمــد، شــكري والحمــادي، عب منهجي
، دراســات فــي المنــاهج الدراســية  المــضمون وتطبيقاتــه فــي التربيــة،   

  .لتربوية، جامعة قطر، الدوحةالمجلد التاسع عشر، مركز البحوث ا
ــن إســماعيل     ــصحيح ، )ت.د(البخــاري، اإلمــام محمــد ب ــاب الجــامع ال ، كت

 .بيروت: ، المكتبة الثقافية4النكاح، باب َمْن لم يستطع الباءة، حديث 
ــة  ). 1978(بــدوي، أحمــد زكــي   ــوم االجتماعي ، معجــم مــصطلحات العل

 .بيروت: مكتبة لبنان
، ترجمــه محمــد رفعــت رمــضان الجنــسيةالتربيــة ). 1999(بيبــي، ســيرل 

 .القاهرة: ونجيب اسكندر إبراهيم، دار المعارف
منـاهج البحـث فـي التربيـة        ). 1990(جابر، جابر، وكـاظم أحمـد خيـري         

 .القاهرة: ، دار النهضة العربيةوعلم النفس
، رسالة ماجستير غيـر     الغرائز من منظور قرآني   ). 1996(الجمل، محمد   

 .ردنية، عمان، األردنمنشورة، الجامعة األ
الــــشبهات واألخطــــاء الــــشائعة فــــي الفكــــر ). 1981(الجنــــدي، أنــــور 

 .القاهرة:  دار االعتصاماإلسالمي،
نظرية التربية في القرآن وتطبيقاتهـا فـي   ). 1985(حسن، أمينة أحمـد     

 .القاهرة: ، دار المعارفعهد الرسول صلى الله عليه وسلم
ــز    ــد العزي ــاط، عب ــشريعة اإلســالمية وأصــول   مقاصــد). 2000(الخي  ال

 .عمان: مطابع الدستور التجاريةالفقه، 
تجربة األردن في مجال إدماج مفاهيم التربيـة        ). 1998(الزعبي، طالل   

الــسكانية والبيئيــة والــصحية فــي المنــاهج المدرســية وفــي بــرامج  
تــدريب المعلمــين مــن منظــور إســالمي مقارنــة مــع تجــارب الــدول     

ــة ــدم إلـــ العربيـ ــر مقـ ــة    ، تقريـ ــسؤولي التربيـ ــة لمـ ــل إقليميـ ــة عمـ ى ورشـ
اإلسالمية حول التربية السكانية في التعليم النظامي وغير النظامي التـي           

 -20نظمتها المنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة فـي الفتـرة مـن             
 .عمان، األردن: 1998/ 27/9

، إشــراف زاكــي  حكــم العــورة فــي اإلســالم  ) ت.د(الــشقفة، محمــد بــشير  
 .حماة: ، مكتبة الغزالي)2ط(دنوشي والشيخ محمد الحامد، ال

ــان   ــل، عثمـ ــات    ). 1992(الطويـ ــالم للفتيـ ــي اإلسـ ــسية فـ ــة الجنـ التربيـ
 .عمان: ، دار الفرقانوالفتيان

، رسـالة  التربية الجنسية من منظور إسالمي). 2002(العزام، عمر نايـل    
 .ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن

 التربيــة اإلســالمية للــصف التاســع، ). 1995(يــزي، عــزت وزمــالؤه  العز
 .عمان: ، وزارة التربية والتعليم، المديرية العامة للمناهج)2ط(

التربيـة اإلسـالمية للـصف      ). 1993(عويضة، محمد عبـد اللـه وزمـالؤه         
 .عمان: ، وزارة التربية والتعليم، المديرية العامة للمناهجالعاشر

منهــــاج التربيــــة ). 1990(بحــــث التربيــــة اإلســــالمية الفريــــق الــــوطني لم
وزارة اإلسالمية وخطوطه العريضة فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي،          

  .عمان: التربية و التعليم، المديرية العامة للمناهج



  هندي

 121

: ، دار الــشروق)22ط(، شــبهات حــول اإلســالم). 1997(قطــب، محمــد 
 .القاهرة

اءة للفتيات بالمرحلة   تحليل محتوى منهج القر   ). 1987(مدكور، علي   
، الرئاســة العامــة الثانويــة وفــق مبــادىء تحقيــق الــذات فــي اإلســالم 
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 .الكويت: اإلسالمية
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  ) أ-1(ملحق رقم 
  استمارة تحليل محتوى كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع األساسي

  )موضوعات التربية الجنسية(نتائج تحليل الباحث وعدد تكرار الفقرات 
  النظم والفكر اإلسالمي: الوحدة الدراسية

  6: عدد دروس الوحدة
  16: متوسط عدد فقرات الدرس الواحد

  96= 16× 6: عدد فقرات دروس الوحدة
 عدد الفقرات التكرار شكل المحتوى مجال موضوعات التربية الجنسية

  عناوين رئيسة اإلسالم والغريزة الجنسية
  عناوين فرعية

 محتوى الفقرات

  ـ
  ـ

1 

  ـ
  ـ

1 
  عناوين رئيسة األحكام الوقائية لضبط الغريزة الجنسية

  عناوين فرعية
 محتوى الفقرات

1  
2  

12 

1  
2  

12 

  عناوين رئيسة أحكام البلوغ في اإلسالم
  عناوين فرعية

 محتوى الفقرات

  ـ
  ـ

2 

  ـ
  ـ

2 
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  ) ب-1(ملحق رقم 

  استمارة تحليل محتوى كتاب التربية اإلسالمية للصف السابع األساسي
  )موضوعات التربية الجنسية(نتائج تحليل المحّلل وعدد تكرار الفقرات 

  النظم والفكر اإلسالمي: لوحدة الدراسيةا
  6: عدد دروس الوحدة

  16: متوسط عدد فقرات الدرس الواحد
  96= 16× 6: عدد فقرات دروس الوحدة

 عدد الفقرات التكرار شكل المحتوى مجال موضوعات التربية الجنسية
  عناوين رئيسة اإلسالم والغريزة الجنسية

  عناوين فرعية
 محتوى الفقرات

  ـ
  ـ

1 

  ـ
  ـ

1 
  عناوين رئيسة األحكام الوقائية لضبط الغريزة الجنسية

  عناوين فرعية
 محتوى الفقرات

1  
2  

12 

1  
2  

12 

 16 16 المجاالت ككل
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  )2(ملحق رقم 
  قائمة تحليل موضوعات التربية الجنسية مع وصف لكل موضوع منها

 الموضوعات وعناصرها مجال الموضوع
  
 الجنسية اإلسالم والغريزة )1(

نظـرة اإلسـالم إلـى الغريـزة الجنـسية طاقـة طبيعيـة ضـمن الطاقـات التـي أودعهـا اللـه فـي الـنفس البـشرية،                     : ويعني الباحث باإلسالم والغريزة الجنسية    
  :لتحقيق دورها في الحياة، فقّدرها وضبطها بضوابط شرعية دون أن يلغيها أو يكبتها بالرهبنة وترك الزواج

  .لجنسيةنظرة اإلسالم إلى الغريزة ا •
 .نظرة اإلسالم إلى اختالف الجنسين الذكر واألنثى •
 .األلفاظ المعّبرة عن المعاشرة الزوجية •

المرحلة العمرية التي حددها اإلسالم لبداية التكليـف الـشرعي وفـق ضـوابط مـشتركة بـين الـذكر واألنثـى،                 : ويعني الباحث بمفهوم البلوغ في اإلسالم      اإلسالم البلوغ في مفهوم) 2(
  .وابط أخرى خاصة باألنثىوض
  .تعريف البلوغ •
 .التكليف الشرعي عند البلوغ •
 :الضوابط المحددة للبلوغ عند الفقهاء •
  :ضوابط البلوغ المشتركة بين الجنسين  . أ
  االحتالم -
 نبات الشعر حول القبل والدبر -
 )خمس عشرة سنة(وصول سن البلوغ  -
  :ضوابط البلوغ الخاصة باألنثى  . ب
  الحيض -
 الحمل -

األحكام الشرعية الخاصة بموضوعات تتصل بالبلوغ التي استنبطها الفقهاء مـن مـصادره التـشريعية    : ويعني الباحث بأحكام البلوغ في الفقه اإلسالمي     اإلسالمي لبلوغ في الفقها أحكام )3(
  .مثل أحكام الطهارة، واالغتسال، والجنابة، والحيض، واالستحاضة

 أحكام الطهارة المرتبطة بالبلوغ •
  ، نتف شعر اإلبط)حلق العانة(االستحداد : رة المرتبطة بالبلوغسنن الفط

 تعريفه، أنواعه، أحكامه، الكيفية الكاملة لالغتسال: االغتسال •
 تعريفها، أسبابها، أحكامها: الجنابة •
 تعريفه، أحكامه: الحيض •
 تعريفها، أحكامها: االستحاضة •

ما شرعه اإلسالم من أحكام لضبط الغريزة الجنسية من وجوب ستر العورة، وتحريم التبـرج         : حث باألحكام الوقائية لضبط الغريزة الجنسية     ويعني البا  الجنسية الغريزة لضبط الوقائية األحكام) 4(
والــسفور، وااللتــزام بالــضوابط الــشرعية الخــتالط المــرأة بالرجــل، والعمــل بأحكــام االســتئذان، وتحــريم فحــش القــول، والحــث علــى  الــزواج المبكــر،   

 االستعفاف، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتحريم التجسس على العورات، وترتيب العقوبات على االنحرافـات الجنـسية، والتوبـة مـن                 ووجوب
  .االنحرافات الجنسية

  :األحكام الوقائية لضبط الغريزة الجنسية •
  .معنى العورة في اإلسالم، أحكامها، العورة في الصالة: وجوب ستر العورة .1
 .تعريف التبرج والسفور، تبرج المرأة، تبرج الرجل:  التبرج والسفورتحريم .2
 .تحريم الخلوة بين الجنسين، الفصل بين الجنسين لغير الضرورة الشرعية: االلتزام بالضوابط الشرعية الختالط المرأة بالرجل .3
 .تعريف االستئذان، حكمه، الحكمة من مشروعيته، أوقاته: وجوب االستئذان .4
 .تعريف فحش القول، أمثلة عليه: القولتحريم فحش  .5
 .الحث على الزواج المبكر، فحص الزوجين .6
تقوى اللـه، الـصوم، غـض البـصر، اختيـار الـصحبة الـصالحة، مـلء الفـراغ بمـا ينفـع، اتبـاع             : تعريف االستعفاف، مظاهره: وجوب االستعفاف  .7

 .التعاليم الصحية والطبية
 .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر .8
 :العقوبات على االنحرافات الجنسيةترتيب  .9

  تعريفه، حكمه، أضرار انتشاره في المجتمع، عقوبته في اإلسالم: الزنى .1
 .تعريفه، حكمه، أضرار انتشاره في المجتمع، عقوبته في اإلسالم: اللواط .2
 .تعريفه، حكمه، أضرار انتشاره في المجتمع، عقوبته في اإلسالم: السحاق .3
 .يفه، حكمه، أضرار انتشاره في المجتمع، عقوبته في اإلسالمتعر: التشبه بالنوع اآلخر .4
 .تعريفه، حكمه، أضرار انتشاره في المجتمع، عقوبته في اإلسالم: قذف المحصنات .5
 .تعريفه، حكمه، أضراره، عالجه، عقوبته في اإلسالم: االستمناء .6

 .  التوبة إلى الله تعالى من االنحرافات الجنسية
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   معوقات استخدام اإلجراءات التدريسية غري التقليدية ملبحث الدراسات االجتماعية
  

  *سميح الكراسنة
  

 24/5/2007 تاريخ قبوله     15/1/2007 تاريخ تسلم البحث

ــات       :ملخـــص ــي الدراسـ ــق معلمـ ــات تطبيـ ــم معوقـ ــى أهـ ــرف إلـ ــة التعـ ــدفت الدراسـ هـ
ق الهــدف مــن الدراســة، تــم  ولتحقيــ. االجتماعيــة إلجــراءات التــدريس غيــر التقليديــة 

ــة    جمـــع بياناتهـــا ــبه المقننـ ــإجراء المقـــابالت الشخـــصية شـ  Semi-structured)بـ
interviews معلمــًا ممــن يقومــون بتعلــيم الدراســات االجتماعيــة للمرحلــة  ) 40( مــع

طريقة النظرية  استخدم الباحث   ولتحليل البيانات،   . األساسية اختيروا بشكل قصدي   
. Grounded Theory Approach( (Glaser and Strauss, 1967)(المتجـذرة  

 Main(وبعــد عمليـــة التحليــل، تـــم تــصنيف النتـــائج فـــي أربــع مجموعـــات رئيــسة      
Categories (  وعدد من المجموعات الفرعية)Subcategories(   حيث شملت كـل ،

ــة     ــر يحـــول دون تطبيـــق معلمـــي الدراســـات االجتماعيـ مجموعـــة علـــى معـــوق أو أكثـ
التقليديــة، تمثلــت بمعوقــات تــرتبط بــإدارة بيئــة الــتعلم وتنظيمهــا، و  لإلجــراءات غيــر 

ــالمتعلمين، ومعوقــات تــرتبط ب      ــالمعلمين، ومعوقــات تــرتبط ب طبيعــة معوقــات تــرتبط ب
وقــد قــدمت الدراســة تــأمالت حــول أكثــر المعوقــات  . محتــوى الدراســات االجتماعيــة

: الكلمـات المفتاحيـة   (.ديةإقناعا وتأثيرا في تطبيق اإلجراءات التدريسية غير التقلي       
ــر       ــسية غيــ ــراءات التدريــ ــصفية، اإلجــ ــة الــ ــة، البيئــ ــات االجتماعيــ ــات، الدراســ المعوقــ

  )التقليدية
  
 

في استطالع فاحص لعدد من بدايات البحوث : خلفية الدراسة
 توالدراسات التربوية، سواء أكانت المتعلقة بتعليم الدراسا

 التربوية األخرى، لوحظ االجتماعية وتعلمها أم المتعلقة بالمجاالت
فهي اإلقرار بالتقدم : أنها تبدأ بمسّلمة وافتراض، أما المسّلمة

العلمي والتكنولوجي، واتساع العلوم والمعارف وتشعبها، و تسارع 
التغيرات في جميع جوانب الحياة ومجاالتها، وأثر كل هذا على 

ة فهو ضرور: ضأما االفترا.  مدخالت عمليات التعليم ومخرجاته
 الخطوات ذمجاراة هذا التغير، والتعامل معه بكل موضوعية، واتخا
كل حسب - العلمية والعملية المنظمة، إذ البد لكل من له صلة باألمر 

 أن يجتهد في تقديم األفضل وتحقيق األمثل لمواكبة عجلة -موقعه
  .  التغير والتطور واستيعاب معارفه ومجاالته
بالمسّلمة ويعي مضامينها وصاحب الدراسة الحالية، ُيقّر 

من خالل الدراسات االجتماعية، هذا ، وضرورة السعي لمجاراتها
حيث يرى  الموضوع الحيوي بأبعاده المعرفية والمهاراتية والعاطفية،

 أنها موضوع عقل -  مجازيًا– (Martorella, 1998, 50)مارتورال 
  إلى إسهامها بشكل أساسي في بناء الشخصيةةوقلب ويد، إشار

 المتكاملة للمواطن الصالح القادر على معالجة تطورات الخبرة
 وتعد الدراسات االجتماعية في. اإلنسانية وتغيراتها بدراسة وتفكر

  
 

_________________________  
  .، االردناربد، كلية التربية، جامعة اليرموك* 
  .، اربد، األردن2007 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 
  

 

  
The Constraints of Using Nontraditional Teaching 

Procedures in Teaching Social Studies 
 
 

Samih AL-Karasneh, Faculty of Education, Yarmouk University, 
Irbid, Jordan. 

 
Abstract: The study aimed at identifying the constraints that prevent 
teachers from using nontraditional teaching procedures in teaching 
social studies. To achieve this aim, semi-structured interviews were 
conducted with 40 social studies teachers. The data obtained from the 
interviews were analyzed using the grounded theory approach (Glaser 
and Strauss, 1967). Teachers’ responses were grouped into four main 
categories, some of which were subcategorized. Each of the 
categories and sub categories represent one of the constraints which 
were related to: (1) classroom management; (2) teachers, (3) 
learners, (4) and the nature of the social studies content knowledge. 
The personal reflections on the most persuasive and powerful 
constraints were presented. (Keywords: Constraints, nontraditional 
teaching procedures, classroom ecology, social studies). 

 
العديد من البيئات آلة أو أداة لتشكيل األفراد والمواطنين وصناعتهم 
بكامل مواصفات أولئك القادرين على تحقيق أهداف مجتمعاتهم، 
وتمّثل فلسفاتها ليكونوا قادرين على مجاراة طبيعة العصر وتغيراته 

 ,Khan)االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية المتغيرة 
لمنا العربي تأخذ التغيرات الحديثة أشكاًال كثيرًة، وفي عا. (2004

وفي بعض األحايين تكون خطيرة، تأخذ في بعض الظروف طابع 
، ومنها )الغزو العسكري(االختراق من جوانب مختلفة، منها السياسية

، التي تؤثر )الغزو التكنولوجي(ة الحضاريو، )الغزو الفكري(الثقافية
العربية واإلسالمية التي أقر الله في الهوية الشخصية الحضارية 

آل :  110] (كنتم خير أمة أخرجت للناس[ العظيم سمّوها فقال 
 ُتعّد الفرد للتفكير والتعقل من ةوعليه فإذا كانت التربي). عمران

أجل التكيف والتأقلم مع التغيرات في البيئة والعالم الذي يعيش فيه 
 االجتماعية بطبيعة ت، فإن الدراسا)2002الخوالدة، (هذا الفرد 

  . موضوعاتها وأبعادها ُتعّد من أهم المداخل إلى تحقيق ذلك
 المشار إليه آنفا، فهو موضع التأمل والتفكير بكل ضأما االفترا

إذ يحرص المهتمون . حيثيات تحقيقه على وجه الخصوص
بالدراسات االجتماعية، والمؤمنون بأثرها الفعال حرصًا شديدًا على 

رية المناسبة لتدريس هذا الموضوع الهام، وتطوير تقديم النظ
التي )  االجتماعية بشكل مثاليتكيف ُتعلم الدراسا(اإلجراءات 

 المذكور أعاله، من خالل تحقيق أهداف ضتسهم في تحقيق االفترا
الدراسات االجتماعية التي تراعي تغيرات العصر، ومساعدة الفرد 

ها بجميع أشكالها، على أساس على مواكبة تأثيراته، ومراعاة اختالف
وال . من الوعي والدراية الكاملة بأسبابها وآثارها من جهة أخرى
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شك أن تحقيق مثل هذه األهداف والتماشي مع الفلسفة التي تبنى 
عليها الدراسات االجتماعية يحتاج إلى فهم عميق وإعداد دقيق 

، (Martorella, 1998)لألنشطة التعلمية التي سينفذها المتعلمون
تلك األنشطة التي تحقق غايات الدراسات االجتماعية وتساعد على 

  . تحقيقها بشكل متكامل ما أمكن
 المداخل المحورية لمواكبة تأسيسا على ما تقدم فإن منو

طرائق، (العصر وتغيراته هي توظيف اإلجراءات التدريسية 
ونظريًا فقد ُأّصلت هذه .  المناسبة)، واستراتيجياتبوأسالي

جراءات في الفكر الفلسفي التربوي واالجتماعي، وفي نظريات اإل
وعمليًا وميدانيًا فقد كشفت العديد من . التعليم والتعلم الحديثة

الدراسات البحثية عن إمكانية توظيف هذه اإلجراءات، و إبراز آثارها 
اإليجابية، إال أن هذا التوظيف لتلك اإلجراءات في البيئة العربية 

شكل خاص قد اقتصر في معظمه، على أغراض واألردنية ب
وإن ما يطبق . الدراسات البحثية، فكان أثره محدود الزمان والمكان

 (Gokhale, 1996)في المدارس من أساليب تقليدية أو اعتيادية 
ال تسهم في " باألساليب الراهنة) "1984(أو ما أسماه الرواشده 

، تلك األهداف التي تحقيق األهداف المرجوة للدراسات االجتماعية
تجعل االفتراض واقع، بل ُوجد أن هذه األساليب تقوم على التلقين 

( واإللقاء من قبل المعلم، واالسترجاع والحفظ من قبل المتعلم 
  . ، فدور المعلم مرسل والطالب مستقبل سلبي)2003الرواضية، 

 إن االقتصار على تطبيق مثل هذه اإلجراءات يثير بعض 
هل يعي معلمو الدراسات االجتماعية أن : اتساؤالت منه

الموضوعات التي يدّرسونها من أهم الموضوعات، وأكثرها أثرًا في 
بناء أجيال األمة القادرة على االستمرار والمحافظة عل تميز اإلرث 

 تالثقافي والحضاري لهذه األمة؟ هل يمتلك معلمو الدراسا
 ة التقليدية، المنسجماالجتماعية معرفة باإلجراءات التدريسية غير

 موضوعات الدراسات االجتماعية المختلفة وأهدافها؟ هل يمتلك عم
معلمو الدراسات االجتماعية الكفاية األدائية التي تمكنهم من اختيار 
اإلجراءات التدريسية المناسبة لهذا الموضوع وتوظيفها وتنويعها؟ 

 هذه هل يتملك معلمو الدراسات االجتماعية الرغبة في تعليم
  المادة؟

وقد زودتنا بعض الدراسات البحثية بنتائج عملية واقعية تمثـل          
فقـد أشـار األدب التربـوي فـي غيـر         . إجابات صريحة لهـذه التـساؤالت     

دراســـة إلـــى امـــتالك معلمـــي الدراســـات االجتماعيـــة معـــارف نظريـــة        
لمحتــوى موضــوعات الدراســات االجتماعيــة، وكــذلك معــارف بطرائــق   

أن تــستخدم فــي تــدريس الدراســات االجتماعيــة  التــدريس التــي يجــب 
  و2001 الـــــــسنجالوي،و  1996 مرعـــــــي،والقـــــــاعود وحمادنـــــــة (

ودراسات أشـارت إلـى تـصورات معلمـي الدراسـات        . )2005 ،عبيدات
الكراســـنة، (االجتماعيــة حـــول التعلـــيم الفعــال للدراســـات االجتماعيـــة   

وكـــذلك دراســـات أظهـــرت معـــرفتهم ونجـــاحهم فـــي تنفيـــذ     ). 2005
ــة     ــي الدراســــــات االجتماعيــــ ــة فــــ ــدريس حديثــــ ــ(طرائــــــق تــــ ، قعريــــ

إن هــذه الجوانــب التــي تمثــل اإلجابــة عــن ). 2002، روالقويــد2002
هــذه األســئلة تعكــس إلــى حــد مــا العوامــل والعناصــر التــي تــؤثر فــي       
تعليم الدراسـات االجتماعيـة وتعلمهـا مـن جانـب المعلـم، علـى اعتبـار               

ــم مــن أهــم المــدخالت فــي المو    ــصفي كنظــام   أن المعل مرعــي، (قــف ال
مـن خـالل مالحظاتـه فـي        -ومن ناحية أخرى، وجـد الباحـث        . )1993
، ومراجعاتـه لخطـط عمـل المعلمـين         )كمشرف للتربية العملية  (الميدان
 أن -، باإلضـــافة إلـــى الدراســـات الميدانيـــة(Lesson plans)اليوميـــة

معلمــي الدراســات االجتماعيــة رغــم مــا يمتلكــون مــن نظريــة ناضــجة      
تعلــيم الدراســات االجتماعيــة وتعلمهــا، إال أنهــم عنــدما ينفــذون حــول 

دروس الدراســات االجتماعيــة يعتمــدون بــشكل كبيــر علــى إجــراءات       
تدريــسية تقليديــة؛ ال تحقــق أهــداف الدراســات االجتماعيــة وغاياتهــا   
وال تــسهم ايجابيــا فــي تــشكيل االتجاهــات نحــو هــذه المــادة مــن قبــل  

  . ) Al-karasneh, 2004(الطلبة 
وتأسيسا على ما تقدم يمكن االستنتاج وبشكل واقعي، أن 
الجانب النظري المتعلق بتعليم الدراسات االجتماعية ناضج بشكل 
واضح، إذ أن معلمي الدراسات االجتماعية يمتلكون نظرية جيدة في 
تدريس الدراسات االجتماعية، فهم يعرفون لماذا ُتعّلم، وكيف ُتعّلم، 

ركيز عليه، إال أنهم تقليديون في الميدان عند و ما الذي يجب الت
وإذا ما تم التأمل بهذه الصورة نجدها تجسيدا لعبارة . التطبيق

  ".الفجوة بين النظرية والتطبيق"
فالواقع يشير إلى وجود معوقات حقيقية، ومنعطفات ثابتة تقف 

  يعرف النظريةمعائقًا في المضي ُقُدمًا نحو التطوير والتغيير، فالمعل
فما الذي يمنع . ويعرف أنها مجّربة من قبل، لكنه ال يطبقها

المعلمين من توظيف إجراءات غير تقليدية عند تدريس الدراسات 
  االجتماعية؟

   مشكلة الدراسة
فكرة هذه الدراسة من خبرة الباحث مع معاناة العديد جاءت 

من المعلمين الطلبة في تخصص معلم مجال الدراسات االجتماعية 
لمدارس، إذ كان هناك شكوى مستمرة من قبل المعلمين الطلبة في ا

 من بعض المشكالت التي تكرر المسجلين في برنامج التربية العملية
 المعنيين تعاون المعلمين ضعف: ذكرها على مدار ثالث سنوات منها

 المعلمين حصصًا مع المعلمين ء حضور هؤالوقلةفي المدرسة، 
 السماح المتعاونينمن المعلمين الطلبة، وكذلك رفض العديد 

للمعلمين الطلبة بتطبيق طرائق وأساليب التدريس غير التقليدية، 
إذ قال بحّجة أن هذه الطرائق نظرية ال يمكن تطبيقها في الواقع، 

  :أحد الطلبة أثناء فترة التدريب الميداني
: كنت أشعر أن المعلم المتعاون يقاوم التغيير، إذ قال لي مرة"
أهم ... أرجوك فهي مضيعة وقت... رقك الحديثة لجامعتكخلِّ ط

  .")أعطي المادة الدراسية(شي عندي أنّهج بالدروس
 وراء إصرار ًا حقيقيًاعتقد الباحث أن هناك دافعا وهنا

 تطبيق الطرائق واألساليب تجنبالمعلمين المتعاونين على 
واالستراتيجيات غير التقليدية في تدريس موضوعات الدراسات 

مما أثار تساؤل . االجتماعية،  وتحرج عدد آخر منهم في عمل ذلك
 كمشرف للتربية العملية فما سبب هذه المقاومة؟ ولماذا الباحث

هذا الرفض؟ ولماذا يرفض معلمو الدراسات االجتماعية تطبيق 
اإلجراءات غير التقليدية التي من شأنها االرتقاء بالدراسات 

جات تعلمها؟ وحيث إنه من غير االجتماعية، وتحقيق أفضل نتا
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المألوف أن يقابل االرتقاء بالرفض؛ فإنه ال شك أن هناك عوامل 
تعيق تطبيق هؤالء المعلمين لمثل هذه اإلجراءات غير التقليدية، 
وللكشف عن هذه العوامل جاء الهدف من الدراسة على شكل سؤال 

  :    محوري، وهو
جتماعية إلجراءات ما معوقات استخدام معلمي الدراسات اال"

  "التدريس غير التقليدية؟
  تعريف المصطلحات

كل ما يؤدي إلي الحيلولة دون استخدام معلمي : المعوقات •
الدراسات االجتماعية في مرحلة األساسية العليا لإلجراءات 
التدريسية غير التقليدية، ولها عالقة بإدارة بيئة التعلم 

تعلمين وبمحتوى وتنظيمها، ولها ارتباط بالمعلمين و الم
  الدراسات االجتماعية

جميع إشكال األنشطة : اإلجراءات التدريسية غير التقليدية •
التي يستخدمها المعلمون في تدريس الدراسات االجتماعية 
والتي تعاد فيها ترتيب بئية التعلم بشكل تختلف فيه ادوار 
المعلمين والمتعلمين، بحيث تكون أدوار المتعلمين أكثر 

أكثر مشاركة، وتحققيا لنتاجات التعلم الثالث، في تفعيال و
حين تركز أدوار المعلمين على اإلشراف والتوجيه واإلدارة 
لتلك اإلجراءات، ومن هذه اإلجراءات لعب األدوار واالستقصاء 

الندوة، والمنتدى ( والمجموعات و تقنيات العرض المختلفة
  ).  الثقات والمناظرةوهيئة

جميع أشكال األنشطة التي :  التقليديةاإلجراءات التدريسية •
يستخدمها المعلمون في تدريس الدراسات االجتماعية والتي 
يعاد فيها ترتيب بئية التعلم بحيث تكون أدوار المعلمين أكبر 
وأكثر مشاركة، وفيها يصبح المعلمون مصادر المعرفة 
ومرسلوها، وهم من يقوم بعملية الشرح والتفسير وتلقين 

متعلمين، ودور المتعلمين فيها اقل، وربما يوصفوا المعرفة لل
بأنهم مستقبلو المعارف والمعلومات،  ومن هذه اإلجراءات 

  .المحاضرة، والعرض، والنقاش غير المنظم
 اإلطار النظري 

( تنبع أهمية الدراسات االجتماعية وخصوصيتها من الرسالة
 تضمّنتها، التي أعدت من أجلها، والموضوعات التي) الغاية الكبرى

فقد اعُتبر الهدف الجوهري للدراسات االجتماعية هو تربية 
 فالهدف من تدريس  ،(Martorella, 1998) المواطنة الصالحة

محتوى الدراسات االجتماعية متعدد اإلشكال، الذي يتضمن عددًا 
من ميادين العلوم االجتماعية، وهي التاريخ، والجغرافيا، وعلم 

اع، وعلم النفس، والدين، والقانون اإلنسان، وعلم االجتم
،  ليس )1990اللقاني، (واالقتصاد، والحكومة والمدنيات المختلفة

حفظه أو المساعدة على تذكره السترجاعه عند الحاجة، بل يدرس 
من أجل أن يتعلم المتعلمون أدوارهم كمواطنين، ينفذون هذه 

ويفهمون األدوار داخل البيت والصف والمجتمع الذي يعيشون فيه، 
الحقوق والمسؤوليات، ويمتلكون المعارف والقدرات واالستعدادات 

 للعمل مع اآلخرين واالنخراط في مجتمعهم لضمان المحافظة ةالالزم

، والقيام بواجباتهم بفعالية اعلى ديمومته بتركيبته التي وجد عليه
(Martorella, 1998 and Evans & Brueckner, 1991).  

االجتماعية يجب أن يعمل على تنمية  فتعليم الدراسات 
قدرات المتعلمين على التكيف والتأقلم، وإن كان هذا قد اعتبر 
هدفا للتربية بشكل عام، إال أنه من األهداف الخاصة للدراسات 

 والتكيف الذي تحققه موإن التأقل. (Ellis, 1995)االجتماعية
 المعاني الدراسات االجتماعية ال يكون بالحفظ المجرد الخالي من

والقيم والعادات، بل هو قائم على المحاكاة العقلية والتفكير 
المستقل، والنقد النابع من المسؤولية االجتماعية للمتعلمين كعناصر 

  .كافة المتداد مجتمعهم في ظل التغيرات المستمرة في المجاالت
فمعرفة القضايا التاريخية ليس هو المهم أو الهدف فقط، بل الهدف 

 يمتلك المتعلمون اآلليات والقدرات العقلية الخاصة في هو أن
. التعامل مع ما يشابه تلك القضايا في حياتهم اليومية بكل عقالنية

هذا يعني أن المعرفة مهمة والقدرة كذلك مهمة، ولكن األهم من ذلك 
هو الربط المنطقي الموضوعي بينهما على أسس علمية دقيقة 

الممارسات اليومية في الغرف الصفية يكتسبها المتعلمون من خالل 
حيث إن تطوير قدرات المتعلمين العقلية . للدراسات االجتماعية

على التفكير المنطقي والعلمي الموضوعي والتحليل التأملي، هو بعد 
 Martorella, 1998 and)مركزي لتدريس الدراسات االجتماعية

Welton & Malllan, 1992).ريس  ومن المفترض أن يساعد تد
 مالدراسات االجتماعية المتعلمين على فهم جذورهم وارتباطه

بالماضي، وفهم البيئة التي يعيشون فيها، وإدراك التوازن بين 
الحقوق والمسؤوليات في المجتمع الذي يعيشون فيه، وتطوير 

وبذلك .  (Brophy, 1990)عادات وأنماط تفكيرية علمية مختلفة 
الموضوعات وأكثرها أثرًا وإسهامًا فالدراسات االجتماعية من أهم 

في بناء أجيال أية أمة، تسعى إلى المحافظة على إرثها الثقافي 
  ).Welton and Malllan, 1992(والحضاري 

وعليه، فإن تحقيق الفلسفة التي تبنى عليها الدراسات 
االجتماعية يحتاج إلى إعداد دقيق لإلجراءات التدريس ذات النوعية 

ي تعكس جودة التعليم والتعلم للدراسات تلك التالخاصة، 
 ..(Brophy, Alleman, and O’Mahony, 2000) االجتماعية

 التي يتم في ضوئها روقد ُعدت اإلجراءات التدريسية من المعايي
تقييم فعالية عمليتي التعليم و التعلم، حيث أن نجاح تعلم أي 
موضوع أكاديمي على أي مستوى كان يعتمد بشكل كبير على 

 ,Kaushik & Sharma)اإلجراءات المتبعة في تقديمه للمتعلمين 
2002).  

أن التحقيق الشمولي  على )(Ediger, 2000 ويؤكد ادجر 
لرسالة الدراسات االجتماعية يعتمد بشكل كبير على اإلجراء الذي 

اإلجراءات التدريسية وعليه فإن . يتم من خالله إيصال هذه الرسالة
يجب أن تكون ذات لدراسات االجتماعية المستخدمة في تدريس ا

  . تهارسالشمولية فعالية وتأثير قوي ينسجم وطبيعة 
، )20، 1993(واإلجراءات التدريسية كما يراها مرعي 

هي جميع أشكال األنشطة التي  ")45، 2002(ومرعي والحيلة 
يمكن أن تستخدم في التدريس، وتشمل هذه األشكال طرائق 
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ريس، وأنماط التعليم، واستراتيجيات التدريس، وأساليب التد
  ".  التعليم، وتقنيات العرض أو ما تسمى بأنماط التعلم الزمري

 الدراسات اتوتتأثر اإلجراءات التدريسية لتعليم موضوع
 بالعديد من الرؤى ، كغيرها من الموضوعات األخرى،ةاالجتماعي

 .ختلفةنظريات النفسية والفلسفية المتعكس الواألطر النظرية التي 
طبيعة المعرفة، : بموضوعات منهافيما بينها وتختلف هذه النظريات 

  المتعلمين في تنقل هذه المعرفة إلىف يحدث التعلم، وكيفكي
 Desforges, 2000)(جس وقد ربط ديفور.البيئات المختلفة

عمليات بالتي تستخدم من قبل المعلمين اإلجراءات التدريسية 
لتعلم تشمل عددًا من العمليات واألنماط ، فعملية االتعلم المرغوبة

هنا يعزى إلى   وسبب االختالف،(Desforges, 1995)المختلفة 
 والقدرات وأنماط التعلم والحاجات االهتماماتتنوع واختالف 

،  ما يسمى بالفروق الفردية بين المتعلمين أووالرغبات للمتعلمين،
 مختلفة ومثل هذا التعدد والتنوع يتطلب إجراءات تدريسية

اإلشارة إلى التنويع في مجال ومتنوعة، مع ضرورة التأكيد على أن 
  أيضا يعزى،تدريس الدراسات االجتماعية باإلجراءات التدريسية

    .(Ediger, 2000)إلى الطبيعة المتنوعة لمحتوى الموضوع
واالتجاهات الحديثة في تدريس الدراسات االجتماعية تعتبر 

 غير التقليدية أو كما أسماها الرواضية أن اإلجراءات التدريسية
بالطرائق الحديثة، هي تلك اإلجراءات التي يكون محورها  ) 2003(

 حيث تعمل هذه اإلجراءات على ،(student-centered)المتعلم 
إيجاد بيئات تعلمية غنية بمصادر المعلومات والتعلم المتنوعة، 

هم على خلق وتوفر فرص العمل الجماعي بين المتعلمين، وتشجع
 المشكالت، والتفكير لاألسئلة والبحث عن إجاباتها بأنفسهم، وح

العميق، مما يساعدهم على تشكيل فهمهم وتفسيراتهم الخاصة بما 
 ,Brophy, 1998 and Scheurmanيدور حولهم بعقالنية 

تزود هذه اإلجراءات المتعلمين بأدوات تحليل و). (1998
استراتيجيات ممارسة التنظيم  الستخدام م، وإعدادهالمعلومات

الذاتي، األمر الذي ينمي لديهم عمليات التفكير الذاتي ليصبحوا 
 مستقلين معتمدين على أنفسهم في نمتعلمين متأملي

غير (فاإلجراء التدريسي النوعي. (Hergenhahn, 1988)التعلم
يتجاوز االهتمام بالحفظ واالعتمادية إلى االستقاللية في ) التقليدي

  .  المعارف ومعالجتهابناء
ومثل هذه اإلجراءات تعكس دور المعلم كمفكر متأمل، 
 ،يستخدم االستراتيجيات التدريسية التأملية مثل التفكير الناقد

 ،مناقشة المشكالت، و وتحليل القيم، وحل المشكالت،ارروصنع الق
مما يعني أن اإلجراءات ).  Brophy, 1990(قضايا االجتماعية الو

 التي يستخدمها معلمو الدراسات االجتماعية يجب أن التدريسية
تتيح للمعلم والمتعلم فرص التفكير الناقد وصنع القرار وحل 
المشكالت، حيث ُعدت جميع هذه المهارات أساسية لتحقيق 

  . (Martorella, 1994)المواطنة الصالحة 
ومن ناحية أخرى فقد اتفق الخبراء في مجال تدريس 

ية على أن تحقيق جودة تعلم هذا الموضوع الدراسات االجتماع
 ،(Diffily, 2002)يصبح أكثر فعالية عندما يتم بطريقة تفاعلية

ر فرص يتوفوهذا يعني أن من اإلجراءات غير التقليدية ما ُيعنى ب
 ويشجع االتصال الشفهي والكتابي ،العمل الجماعي بين المتعلمين

على دور البيئة  )Vygotsky, 1978( وقد أكد فيجوتسكي. همبين
، من خالل تزويد المتعلمين بناء المعرفيوالالفهم في االجتماعية 

 وتتطلب منهم معالجتها بشكل همبفرص تعلمية تتحدى تفكير
التنظيم والتوجيه   هوكما أكد على أن دور المعلم هنا. جماعي

وقد ركز المهتمون على هذا الدور لمعلمي . للتعلمالتسهيل و
إعادة النظر في على ضرورة عية، حيث أكدوا الدراسات االجتما

تفعيل األسئلة والحوارات حيث يتم فيها اإلجراءات التدريسية، 
المناقشة والمشاركة الجماعية الفعالة بين المتعلمين الجماعية، و

(Brophy, Alleman, and O’Mahony, 2000).  .  
دية باإلضافة إلى أن من أهم ما يميز هذه اإلجراءات غير التقلي

ساعدهم على التعلم ذو لمعرفة المتعلمين السابقة، بحيث تمراعاتها 
 من خالل الربط بين معرفتهم السابقة والحالية، وتطبيقها في المعنى،

، ومثل هذه اإلجراءات؛ تحليل القضايا االجتماعية والسياسية والقيم
   ..(Martorella, 1994)التعلم التعاوني واالستقصاء

ت غير التقليدية هي التي تحقق البعد كما أن اإلجراءا
الشمولي في أهداف الدراسات االجتماعية، وقد أكد ستانلي 

Stanley, 1991)( أن فعالية اإلجراءات التدريسية ترتبط بقدرتها 
واإلجراءات التدريسية  .على تحقيق األهداف التدريسية المخططة

لتعليم في الدراسات االجتماعية تخرج عن إطار التقليدية أو ا
المباشر إلى إطار ُتنظَّم فيه هذه اإلجراءات على شكل خبرات تعلمية 

 تجسد في مجموعها مشكالت الحياة ،قابلة للتنفيذ في غرفة الصف
وهذا يعكس ضرورة التنويع لهذه اإلجراءات في الحصة . اليومية

الصفية الواحدة، لتكون متناغمة مع ما تسعى إليه أهداف الدراسات 
  . )(Stanley, 1991ة االجتماعي

وتأسيسًا على ما تقدم فإن اإلجراءات التدريسية غير 
التقليدية تتطلب إعادة ترتيب غرف صف الدراسات االجتماعية 
وتنظيمها بصورة ُتحدَّد فيها أدوار كل من المعلم والمتعلم بشكل 
ينعكس بطبيعة الحال على نوعية التعلم، الذي ُتحّدد أطره في ضوء 

متكامل لألبعاد الشمولية لرسالة الدراسات االجتماعية، التحقيق ال
فأي إجراءات تحقق هذه الرسالة يمكن أن تكون نوعية وغير 

  .   تقليدية
  الدراسات السابقة
 البحثية التي تناولت اإلجراءات التدريسية غير تإن الدراسا

 إبراهيم، و1984القاعود، (التقليدية كثيرة ومختلفة 
، قوعري1995 الشمالي، و1993، نزيغاو1985، ةوخريش1985
. ) Risinger, 2006؛ Ross, 2002 ، 2002، روالقويد2002

وغالبية هذه الدراسات، وكثير من دراسات أخرى، كشفت إمكانية 
تطبيق هذه اإلجراءات في غرفة الصف، ونجاحها وتفوقها على 
اإلجراءات التدريسية التقليدية، من حيث األثر على التحصيل أو 

مما يعني أن الحديث عن اإلجراءات . ى التفكير أو على االتجاهاتعل
التدريسية غير التقليدية في تدريس الدراسات االجتماعية ال 
ينحصر بقالب نظري مجرد، بل إن الصور العملية واألمثلة الواقعية 
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ولكن في ضوء مراجعة الباحث للدراسات السابقة .   كثيرة ومتنوعة
 -  التي تعيق استخدام اإلجراءات غير التقليدية التي تناولت العوامل

 تبين أنها محدودة العدد، إذ وجد -في ضوء المجال المتاح للباحث
الباحث دراسة واحدة متصلة بموضوع الدراسات االجتماعية بشكل 

والتي كشف )2003(مباشر، وهي الدراسة التي قام بها الرواضية 
ة لتدريس مواد الدراسات فيها عن معوقات استخدام الطرائق الحديث

وقام الرواضية . االجتماعية بمرحلة التعليم األساسي في األردن
فقرة موزعة إلى عدة أبعاد ) 31(باستخدام استبانه اشتملت على 

 معلما ومعلمة، 273وبشكل غير متساٍو، شملت عينة الدراسة 
وتوصلت الدراسة إلى أن العوامل المتصلة بالتنظيم المدرسي هي 

 المعوقات التي تحول دون استخدام معلمي الدراسات اكثر
  .االجتماعية لطرائق التدريس الحديثة

مرتبطة بمعوقات ) 1987(كما وجدت دراسة قام بها عطوة 
استخدام األساليب الحديثة، ولكن كانت مرتبطة بمادة العلوم، وقد 

 تلك المعوقات قام عطوة سأجريت في جمهورية مصر العربية، ولقيا
فقرة مقسمة إلى تسعة أبعاد، وتم ) 44(ير استبانة مكونة من بتطو

معلما ومعلمة ممن يدّرسون العلوم في ) 180(تطبيقها على عينة 
مرحلة التعليم األساسي،  تمت معالجة بيانات هذه الدراسة 
إحصائيا، وكان من أهم نتائج الدراسة وجود معوقات تحول دون 

كان أهمها ما اتصل بالمعلم تطبيق أساليب حديثة في غرفة الصف 
ووضعه المادي، وطبيعة المادة الدراسية، وترتيب المحتوى 

 .   اتجاهات المعلمينكالتعليمي الموجود في الكتاب، وكذل
وعليه فإن الدراسات التي تناولت المعوقات أو العوامل التي 
تحول دون استخدام المعلمين بشكل عام ومعلمي الدراسات 

خاص لإلجراءات التدريسية غير التقليدية قليلة، االجتماعية بشكل 
وما توافر منها اعتمد على االستبانة كأداة لجمع البيانات، لذا كانت 
الحاجة إلى مثل الدراسة الحالية، لما تقدمه هذه الدراسة من 
إضافات أخرى حول معرفة المعوقات التي تحول دون االستخدام 

لقيدية، ثم إن استخدام األفضل لإلجراءات التدريسية غير الت
المقابلة في هذه الدراسة كأداة لجمع البيانات ربما يعطي وصفًا 

كما وتقدم الدراسة الحالية رؤية خاصة حول . اشمل لهذه الظاهرة
  .  حقيقة المعوقات

  طريقة الدراسة وإجراءاتها 
  أفراد الدراسة  

مــن معلمــي الدراســات االجتماعيــة ) 40(شــملت عينــة الدراســة 
مديريـة اربـد األولـى، تـم اختيـارهم مـن قبـل الباحـث أثنـاء زيارتـه                    في  

المتكررة للمدارس بحكم عملـة، وبـذلك فقـد تـم اختيـار العينـة بـشكل           
ــة عــن        ــر اســتعدادًا لإلجاب ــار المعلمــين األكث ــم اختي قــصدي،  حيــث ت
أســئلة المقــابالت، وممــن يمتلكــون خبــرات مختلفــة فــي مجــال تــدريس 

ــة، و  ــًا مــع     الدراســات االجتماعي ــًا واألقــل تعاون ــر تعاون المعلمــين األكث
ــملت      ــة شــ ــى أن العينــ ــافة إلــ ــة، باإلضــ ــة العمليــ ــة التربيــ ــن 10طلبــ  مــ

المعلمـــين المـــسجلين فـــي برنـــامج دبلـــوم التربيـــة تخـــصص دراســـات   
اجتماعية في الجامعـة، وهـم علـى راس عملهـم فـي الميـدان، وقـد تـم               

  .   اختيارهم لتوفر الصفات األنفة الذكر بهم

   البياناتجمع
 تــم جمــع البيانــات باســتخدام المقــابالت الشخــصية شــبه المقننــة

)(Semi-structured interviews ،      حيـث تـم إجـراء هـذه المقـابالت
.  مـــن قبـــل الباحـــث نفـــسه، فـــي فتـــرة زمنيـــة تجـــاوزت العـــام الدراســـي 

ركــزت المقــابالت علــى التعــرف علــى المعوقــات التــي تعيــق اســتخدام      
. ماعيــة لإلجــراءات التدريــسية غيــر التقليديــة  معلمــي الدراســات االجت

وقد تم التأكد من صدق وثبات أسئلة المقـابالت و كـذلك مـن صـدق             
وثبات البيانات بعد جمعها باتباع الخطوات الالزمة كما هو مـارد فـي              

  .ادناه
    بناء أسئلة المقابلة

عمل الباحث على بناء مجموعة من األسئلة التي تسمح له 
ثمرة ومعمقة حول موضوع الدراسة، إذ بعد بإجراء حوارات م

دراسة للموضوعات المتعلقة بالمعوقات التي تحول دون تطبيق 
 لإلجراءات غير التقليدية في غرف ةمعلم الدراسات االجتماعي

الصف، صاغ الباحث عدد كبيًرا من األسئلة قبل إجراء المقابالت، 
لة كما في ثم توصل بعد ذلك إلى الصيغة النهاية إلى سبعة أسئ

  ).2(ملحق
   وثباتهاصدق أداة المقابلةمؤشرات 

أداة المقابلة بمدى فعالية األسئلة في الكشف عن  يرتبط صدق
ما يريد الباحث الوصول إليه، وهو الوقوف على أهم المعوقات التي 
تحول دون تطبيق معلمي الدراسات االجتماعية لإلجراءات 

صالحية األسئلة لهذا الهدف لتأكد من لو. التدريسية غير التقليدية
  :عمل الباحث ما يلي

  صياغة األسئلة بشكل دقيق ومتأن -
راء المحكمين؛ حيث تم عرض األسئلة على آاالعتماد على  -

وقد . مجموعة من الزمالء أصحاب العالقة والدراية بالموضوع
طلب منهم إبداء آرائهم ومالحظاتهم حول أسئلة المقابلة من 

 إضافة معقة والمناسبة للموضوع، حيث درجة الوضوح والد
وقد تم تعديل االسئلة في ضوء . أي تعديالت يرونها مناسبة

 .االقتراحات من جانب هؤالء المحكمين
يرتبط ثبات أداة المقابلة بالحصول على نفس النتائج في حال و

لذلك تم تجريب أسئلة المقابلة في . تم استخدام أسئلتها مرة أخرى
ى خمسة من المعلمين من خارج عينة الدراسة الدراسة الحالية عل

وبعد تحليل . مرتين، بين المرة األولى والمرة الثانية عشرين يومًا
بيانات المقابالت لوحظ أن االختالف كان قليًال جدًا بين اجابات 

 ولكن لطبيعة .المعلمين في المرة األولى وإجاباتهم في المرة الثانية
نه ، فإالمشاعر واالتجاهات والقيمقدات و بالمعتالمقابالت التي تتعلق

ولتحقيق مستويات . )Burton, 2000(من الصعب تحقيق ثبات كامل
  :معقولة من الثبات تم مراعاة ما يلي

  .توفير ظروف مالئمة ومناسبة إلجراء المقابلة -
 م، وت)Interviewees(توفير جو نفسي مناسب للمتقابلين -

 .دراسةالتأكيد أن هذه المقابالت ألغراض ال
 .تم اختيار الوقت والمكان المناسبين للمتقابلين -
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وأثناء المقابالت حاول الباحث طرح األسئلة بصيغ مختلفة  -
 .  على المصداقية والثباتلوذلك لضمان الحصو

بعد إجراء المقابالت وتدوينها على الورق عرض الباحث  -
ة، النتائج على المتقابلين لبيان رأيهم حول ما قالوه في المقابل

وسمح لهم بالحذف أو اإلضافة ألي شيء يريدونه، وهذا يعد 
 .من المؤشرات على الثبات في جمع البيانات

  تحليل المقابالت
 استخدم الباحث في الدراسة الحاليةبيانات المقابالت لتحليل 

 Grounded Theory(طريقة النظرية التجذيرية أو المجذرة 
Approach ((Glaser and Strauss, 1967) . حيث تم اعتماد

األفكار التي ظهرت من البيانات التي جمعت من المقابالت، ومن ثم 
  : من خالل ما يلي)Categories(التوصل إلى السمات 

تفريغ المقابالت على أرواق بحيث تكون مقابلة على منفصلة  -
 .عن األخرى

 الدقيقة لكل كلمة وعبارة من الكلمات ةالقراءة التفصيلي -
 ي أوردها المعلمون، التتوالعبارا

  االستجابات، ثم تم بعد ذلك اعتماد الترميز لكل استجابة من -
وضع هذه األفكار المتشابهة أو التي تجمع بينها روابط  -

  في مجموعات فرعية،موقواس
) Sub-Categories (تم بعد ذلك وضع المجموعات الفرعية -

 تتعلق (Main Categories)ضمن مجموعات رئيسية 
 غير ةيف المعلمين لإلجراءات التدريسيبمعوقات توظ

 . التقليدية
تم التحقق من ثبات التوزيع للمجوعات الفرعية والرئيسية من  -

خالل عرض ومناقشة المجموعات مع زمالء من القسم الذي 
يعمل به الباحث للتعرف على مدى االتفاق حول جميع 

 .المجموعات التي توصل إليه الباحث
ل ذكر المجموعات الرئيسية  تم عرض النتائج من خال

والفرعية وتقديم بعض من تعليقات المتقابلين التي تتضمن بعض 
  .األفكار الخاصة بكل مجموعة كما في جزء النتائج ومناقشتها

  نتائج الدراسة ومناقشتها
هدفت الدراسـة الحاليـة إلـى الكـشف عـن المعوقـات التـي تحـول                 

تخدام اإلجــراءات  االجتماعيــة مــن اســ تدون تمكــين معلمــي الدراســا 
وفي ضوء عمليـة التحليـل، أظهـرت النتـائج          . التدريسية غير التقليدية  

أن اإلجــــــراءات التدريــــــسية التــــــي يــــــستخدمها معلمــــــو الدراســــــات  
ة لواقع تعيـشه غـرف صـف الدراسـات          ياالجتماعية تعكس صورة تقليد   

ــنجح المعلمـــون فـــي توظيـــف      ــم يـ ــنا، حيـــث لـ ــة فـــي مدارسـ االجتماعيـ
سية التــي تــسهم فــي التحقيــق المتكامــل لألهــداف      اإلجــراءات التدريــ 

الشاملة لبـرامج الدراسـات االجتماعيـة، إال أن حـديث المعلمـين حـول         
أهــم العوامــل التــي تحــول دون تمكيــنهم مــن تطبيــق اإلجــراءات غيــر      

 االجتماعية تشير بطريقة ضـمنية إلـى        تالتقليدية في تدريس الدراسا   
لفعـال لهـذه اإلجـراءات، فهـم        امتالكهم معرفة جيـدة حـول االسـتخدام ا        

ــر      ــراءات غيـ ــدا اإلجـ ــون جيـ ــابالت يعرفـ ــن خـــالل المقـ ــاروا مـ ــا أشـ كمـ
 االجتماعية، ولكن عند محاولة تطبيقها في غـرف         تالتقليدية للدراسا 

الصف يكون الوضع مختلفًا، مما يعني أن هناك صـورة ضـمنية لفجـوة          
ــد المعلمــون ويقولــ        ــين مــا يعتق ــة والتطبيــق، فجــوة ب ــين النظري ون، ب

فمـن المالحـظ    . وبين ما يمارسـونه مـن إجـراءات داخـل غرفـة الـصف             
أن المعوقــات التــي أظهرهــا التحليــل تتــصل بجميــع مــدخالت الموقــف  

ــام،  ــصفي كنظـ ــه       الـ ــسين عملـ ــام وتحـ ــذا النظـ ــبط هـ ــي أن ضـ ــا يعنـ ممـ
يــستدعي معالجــة جميــع المــدخالت بمــا يتناســب وحجــم األثــر الــذي    

ــاد     ــى إعـ ــؤدي إلـ ــا يـ ــدخل، ممـ ــل مـ ــسببه كـ ــصفي   يـ ــف الـ ــاء الموقـ ة بنـ
  .وتنظيمه

تـم تـصنيف اسـتجابات المعلمـين        وبعد جمع البيانـات وتحليلهـا       
ــع مجموعــــات رئيــــسية     ــابالت فــــي أربــ ــئلة المقــ  Main(حــــول أســ

Categories (    وعــدد مــن المجموعــات الفرعيــة)Sub-Categories 
 شملت كل مجموعة عامال أو أكثر من العوامل التـي اعتبـرت             ث، حي )

طبيق اإلجراءات التدريسية غير التقليدية المستخدمة في       أنها تعيق ت  
ــون    ــا المعلمـ ــا يراهـ ــة كمـ ــات االجتماعيـ ــي  . تـــدريس الدراسـ ــا يلـ وفيمـ

  :عرًضا لهذه المجموعات ومناقشة لها
  معوقات ترتبط بإدارة بيئة التعلم وتنظيمها-1

 المرتبـة  (Main Category)احتلـت هـذه المجموعـة الرئيـسية     
ات األربـــــع، حيـــــث أشـــــار جميـــــع المعلمـــــين األولـــــى بـــــين المجموعـــــ

وقد تـم قـسمت هـذه المجموعـة إلـى           . إلى هذه المجموعة  %) 100(
، وزعــــت علــــى النحــــو (Sub-Categories)أربــــع مجموعــــات فرعيــــة 

    :اآلتي
i. مساحة غرفة الصف و أعداد الطلبة فيها  

 %)85(المعلمـين    من خالل تحليـل المقـابالت أشـار عـدد مـن           
فيهـا علـى    د الطلبةاعدأمساحة غرفة الصف و  هدثُتح األثر الذي   إلى

اإلجراءات التدريسية التـي يـستخدمها معلمـو الدراسـات االجتماعيـة،            
 دون تطبيــــق إجــــراءات تدريــــسية غيــــر   هــــذه الــــسمةوكيــــف تحــــول

ــة ــك ضــمن تعليقــات عــدد مــن المعلمــين،        .تقليدي ــد ذل ــم تأكي  وقــد ت
  :منها

فـي الوقـت   الصف عندي مـزدحم بعـدد كبيـر مـن المتعلمـين، و       "
طلبـــاتهم كانــت كثيـــرة، أكثــر مـــن أن تــسمح لـــي أفكــر بطريقـــة      هنفــس 

التدريس التي سأقوم بتنفيذها، فكـان مـن الـصعب علـي القيـام بعمليـة                
ــدريس       ــق تـ ــتخدام طرائـ ــد اسـ ــا عنـ ــد منهـ ــي البـ ــيم والـــضبط التـ التنظـ
حديثــة، لــذلك كنــت أميــل إلــى اســتخدام الطــرق التقليديــة التــي تــوفر    

  "ير بكل تلك المعطياتعلي العناء بالتفك
حجـــــم الـــــصفوف فـــــي هـــــذه المدرســـــة ال يـــــستوعب أعـــــداد "

طالبـًا فـي غـرف      ) 45(المتعلمين الكثيرة، فأنا عندي في هـذا الـصف          
مترًا مربعًا، بالله عليـك مـا هـي الطـرق الحديثـة التـي               ) 14(مساحتها  

  "سيتم تطبيقها، اعتقد أن الطرق الحديثة لم تصمم لمثل صفوفنا
ــة أضــع     ال يوجــ"...  د فــي غرفــة الــصف متــسع أو مكــان لطاول

 سـأطبق طرائـق تحتـاج لتغييـر         فعليها كتبي أو أشيائي الخاصـة، فكيـ       
  "بسيط في توزيع المتعلمين
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ii. ضبط الصف 
  الفرعيــةالــسمة فــي ضــوء عمليــة تحليــل البيانــات احتلــت هــذه   

 الرئيــسية  مــن مجموعــة الــسمات التــي كونــت الــسمة     المرتبــة الثانيــة  
 مــن المعلمــين المــشاركين إلــى%) 73(مــا نــسبته شــارحيــث أ ،األولــى

 الموقــف الــصفي التــي  قــضاياأهــم أن مــن  ، حيــث أكــدوا هــذه الــسمة 
يصعب تحقيقها أثناء القيـام بتطبيـق إجـراءات تدريـسية غيـر تقليديـة               

، الــسمة كثيــرهــذه الــذي يوضــح ن ي المعلمــكــالمو. هــي ضــبط الــصف
  :منه

ريــسية التقليديــة  أنــا بــصراحة أحــب اســتخدام الطرائــق التد     "
مثــل اإللقــاء، والمحاضــرة ألنهــا تــسهل علــي ضــبط الــصف و إثبــات         
شخـــصيتي كمعلــــم؛ فـــالمتعلمون عنــــدما يـــشاهدون معلمهــــم يــــتكلم    

  ". ويشرح، يثقون به أكثر
مــع أننــي كنــت أضــبط الــصف وأوفــر الهــدوء كمــا أريــد، إال أن  "

بعــض األســاليب مثــل المجموعــات كانــت تــسبب الكثيــر مــن اإلزعــاج،     
  "وهذا األمر كان يوّترني، ألنني ال أحب أن يعيق عملي أي شيء

 توفيرهـا  والطرائق الحديثة تحتاج إلـى بيئـة هادئـة مـضبوطة،         "
  .."يحتاج إلى ظروف، وأعتقد أن صفوفنا مع طالبنا ال توفر ذلك

iii. توفر المصادر والتسهيالت الالزمة للتعلم 
 مـــن %)65(أكـــدت البيانـــات التـــي تـــم جمعهـــا مـــن مـــا نـــسبته 

ــتعلم   ــة للـ ــوفر المـــصادر والتـــسهيالت الالزمـ ــة  المعلمـــين أن تـ فـــي بيئـ
الــتعلم ســواء أكانــت داخــل غرفــة الــصف أم خارجــه، يمكــن أن تعرقــل  
جهــود المعلمــين فــي توظيــف اإلجــراءات غيــر التقليديــة فــي تــدريس     
ــة      ــذا مـــن خـــالل التعليقـــات اآلتيـ ــة، و يتـــضح هـ الدراســـات االجتماعيـ

  :للمعلمين لبعضهم
ــائل     بعـــض ط" ــواد ووسـ ــزات ومـ ــب تجهيـ ــدريس تتطلـ ــق التـ رائـ

 عفـــوا حتـــى وال فـــي -ومختبـــرات يـــصعب توفيرهـــا فـــي غرفـــة الـــصف 
 مما يحول دون تنفيذ مثل هـذه الطرائـق، وإن وجـدت فـي               -المدرسة

ــي فــي        ــم تــشغيلها وحــدث أي عطــل فن المدرســة فهــي قديمــة، وإن ت
ناء عنهـا    بالتـالي االسـتغ    ةغرفة الصف ال نجد من يقوم بعلمية الـصيان        

  "أريح لي وللطالب
وجــود بعــض الوســائل التــي تــرتبط بالمنــاهج القديمــة، ونظــرًا  "

لعــدم االهتمــام بتطــوير هــذه المنــاهج، فــان وجــود تلــك الوســائل مثــل 
 تطبيـق   إمكانيـة  عدم وجودها في المدرسة، وهذا ينعكس سـلبيا علـى         

    " التي تحتاج إلى وسائل وأجهزة حديثةحديثةال يةتدريسالطرائق ال
ــة تعــزى       " ــق الحديث ــا فــي تطبيــق الطرائ ــي واجهته ــصعوبة الت ال

بــشكل أكيــد إلــى اإلمكانيــات المتواضــعة المتــوفرة فــي غرفــة الــصف         
وحتـــى فـــي المدرســـة، فـــال األثـــاث مناســـب، وال الغـــرف واســـعة، وال   

  " يوجد أدوات أو أجهزة تساعد على تنفيذ هذه الطرائق
iv.  وقت الحصة  

لمقـــابالت إلـــى أن مـــن العناصـــر أشـــارت نتـــائج تحليـــل بيانـــات ا
والتي من الممكن أن تؤثر على استخدام       -المهمة في الموقف الصفي     

 -معلمــي الدراســات االجتماعيــة لإلجــراءات التدريــسية غيــر التقليديــة  
%) 58(الوقــت المخــصص للحــصة، فقــد أكــدت اســتجابات مــا نــسبته 

ومــن تعليقــات عــدد مــن المعلمــين حــول   . مــن المعلمــين هــذه الــسمة 
  :ذه السمةه

عدم اّتباع التعليمات الخاصة ببعض طرائق التدريس الحديثـة         "
وتــؤثر علــى وقــت الحــصة وتنظــيم هــذا الوقــت، ممــا قــد يعطــل ســير   

  "الحصة، وينعكس ذلك على المنهاج
إلــى الحديثــة فــي كثيــر مــن األحيــان تحتــاج طرائــق التــدريس     "

ــه تحــٍد        أضــعاف وقــت الحــصص المخــصص للــدرس، وهــذا بحــد ذات
  " أمام تطبيق طرائق تدريس حديثةكبير

دراســي، وتطبيــق المقــرر الوقــت الحــصة معــد ومبــرمج إلنهــاء "
 ،طرائق تدريس حديثة قد ال يتناسب والوقت المخصص لهذه المادة         

ننــي فــي كــل مــرة كنــت أطبــق فيهــا إناســب مــع زمــن الحــصة، إذا توال ي
   " وقت إضافي إلىطريقة تدريس حديثة كنت احتاج

ت التي طبقنا فيها طرائق تدريس حديثـة كـن ال          في كل المرا  " 
ننهي الدرس، الحقيقـة أن وقـت الحـصة ال يـسعفني وال يـساعدني فـي                 

  " تطبيق طرائق تدريس حديثة
، )2003(وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا توصــل إليــه الرواضــية        

 التربويــة النظريــة التــي تبــرز  توكــذلك تنــسجم مــع عــدد مــن الدراســا  
الــصف وتنظيمــه فــي التــأثير علــى اإلجــراءات   الــدور الجــوهري إلدارة 

 الـى أن تنظـيم بيئـة    (Dewey, 1916)التدريسية، حيـث أشـار ديـوي    
التعلم وإعدادها من القضايا المحورية والرئيسية فـي التعلـيم الفعـال،            
وأن نجـــاح التـــدريس الفعـــال يتطلـــب تنظيمـــًا وإدارة فاعلـــة لألنـــشطة  

 .(Desforges, 1995)لـصف  التعلمية التي تقـدَّم للطـالب فـي غرفـة ا    
ــة الــصف غيــر المناســبة لتطبيــق اإلجــراءات       وهــذا تأكيــد علــى أن بيئ
التدريــسية غيــر التقليديــة قــد تــؤدي إلــى الحــد مــن اســتخدام معلمــي  

 لإلجراءات التدريسية التـي تتطلـب درجـة عاليـة           ة االجتماعي تالدراسا
عـداد لهـذه    من اإلعداد والتنظيم لبيئة التعلم، إذ إن عدم التنظيم واإل         

البيئة ربما يؤدي إلـى ايجـاد بيئـة وظـروف صـعبة للمعلـم، تـؤدي إلـى                   
صـــعوبة الــــسيطرة علــــى المتعلمـــين وضــــبطهم، وضــــعف إدارة وقــــت   
الحــصة بالــشكل المطلــوب مــن المعلمــين، كمــا تــسبب إهــدارَا لجهــود   

 الـذي  ) (Labree, 2000المتعلمـين، وهـذا يتفـق مـع مـا أكـده البـري       
جهون مشكالت جديـة فـي إدارة التفاعـل الـصفي     يرى أن المعلمين يوا 

والتعامـــل مـــع غرفـــة الـــصف ذات الظـــروف الـــصعبة، إذ إن مثـــل هـــذه  
  .الظروف تنجم عن عدم الضبط وضعف التنظيم

 معوقات ترتبط بالمعلمين .2
ــت هـــذه الـــسمة المرتبـــة الثانيـــة بـــين الـــسمات الرئيـــسية         احتلـ

(Main Categories)   ــتجا ــسمة اسـ ــذه الـ ــى هـ ــار إلـ ــد أشـ ( بات، وقـ
وقد أمكن تقسيم هذه السمة إلى ست سـمات         . من المعلمين %) 70

 :  مرتبة على النحو اآلتي(Sub-Categories)فرعية 
i. فلسفة المعلمين حول تعليم الدراسات االجتماعية وتعلمها  

احتلت هذه السمة المرتبة األولى بين مجموع الـسمات الفرعيـة         
 خــالل ن، فمــ)لمعلمينمعوقــات تــرتبط بــا(التــي تمثــل الــسمة الرئيــسية

من المعلمين أشـارت أن فلـسفة المعلمـين لتعلـيم       %) 70(استجابات  
الدراسات االجتماعية وتعلمها ربما تعتبر معوقـًا يحـول دون توظيـف            
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ــة    ــر التقليدي وممــا يوضــح هــذه   . المعلمــين لإلجــراءات التدريــسية غي
  :االسمة ذلك العدد من تعليقات المعلمين، ومنه

ــدر  " ــق الت ــى إعــداد وتخطــيط دقيــق،     بعــض طرائ يس تحتــاج إل
وإلى توفير جو مناسب وبيئة خاصة، وهذا مثالي، لذلك ال اعتقد أنـه         

. من الضروري أن نكـون مثـاليين عنـد تـدريس الدراسـات االجتماعيـة              
، غيــــر أساســــي أو يوالوصــــول إلــــى مرحلــــة المثاليــــة، أمــــر اســــتثنائ 

  ". جوهري
 أن تكون ضرورة    ال أعتقد أن أساليب التدريس الحديثة يمكن      "

مع االجتماعيات، والسبب في ذلك أن هو بعـضها يعـين علـى تعلـم مـا                 
تحتاجــه هــذه المــادة فــي بيئــة مثــل بيئتنــا، فمــصدر طرائــق التــدريس     
أجنبــي، وأنــا أعتقــد أن البيئــات مختلفــة وال تنــسجم وثقافــة مجتمعنــا، 
فــنحن نركــز علــى المعرفــة التــي مــن خاللهــا نــستطيع أن نقــيس تعلــم      

  "لمينالمتع
أعتقــد أن أهــم قــضية فــي تعلــيم الدراســات االجتماعيــة هــي         "

وحـسب  . توصيل المعلومات،  أنا كنت أحرص كل الحرص علـى ذلـك           
  "تقديري، فقضية األساليب الحديثة قضية ثانوية، المهم هو المعرفة

 أن طرائق التدريس الحديثة تثقل على الطلبة وتحـد مـن            ىأر"
يتطلـب الـدرس الـشرح والتفـسير مـن         دور المعلم، فكثير مـن األحيـان        

تطبيـق طرائـق التـدريس       فـإن    قبل المعلم لكثير من المعلومـات، لـذلك       
  "   الحديثة ال يمكنني من عمل ذلك

ii.اتجاهات المعلمين نحو تعليم الدراسات االجتماعية 
ــة      ــي احتلـــت المرتبـ ــة، التـ ــسمة الفرعيـ ــذه الـ ــات هـ أظهـــرت البيانـ

كـست هـذه الـسمة اسـتجابات        الثانية من بـين الـسمات الـست، حيـث ع          
 ت، تمثل اتجاهاتهم نحـو تعلـيم الدراسـا        %)63(عددا من المعلمين    

ــراءات     ــؤثر علـــى اإلجـ ــا كأحـــد المعوقـــات التـــي تـ ــة وتعلمهـ االجتماعيـ
وقــد قــدم المعلمــون عــددًا مــن  .  للمعلمــينةالتدريــسية غيــر التقليديــ

  : االتعليقات التي توضح هذه السمة، منه
ون التطـور والنمـو المهنـي، أو التفكيـر          بعض المعلمين ال يحبـ    "

باستخدام أساليب تدريس حديثة بسبب عدم رغبـتهم بالعمـل والتعـب            
والجد، فالطرق المفـضلة لـديهم هـي تلـك التـي تـريحهم، وربمـا كانـت          

  " طرق التدريس التقليدية، تساعد على ذلك كثيرًا
ــا       " ــة، ألنه ــي يــسموها حديث ال أحــب تطبيــق هــذه األســاليب الت
َا جـــدَا، لـــذا أميـــل إلـــى عـــدم  رلـــى كـــاهلي ضـــغطَا نفـــسّيَا كبيـــ تـــضع ع

  " االكتراث بها
الحقيقــة أننــي عنــدما كنــت طالبــة فــي المدرســة لــم أحــب مــادة   "

االجتماعيـات، وعنــدما أصـبحت معلمــة بـسبب الظــروف التـي أجبرتنــي     
علــى ذلــك، وجــدت أننــي مــا زلــت ال أحبهــا وال اعتقــد أننــي ســأحبها،    

يــر و أســاليب تــدريس كثيــرة، لــذلك أرى أّن  فهــي تحتــاج إلــى تعــب كث 
  " تطبيق طرائق حديثة يحتاج إلى رغبة وحب للعمل

ال أشــــعر بــــضرورة تطبيــــق طرائــــق تــــدريس حديثــــة، ومــــادة "
جامدة مثل مادة التاريخ التي هي عـصب الدراسـات االجتماعيـة، غيـر              

  "مشجعة لتطبيق مثل هذه الطرائق

iii. معرفة المعلمين باإلجراءات التدريسية  
تعكس هذه الـسمة الفرعيـة الثالثـة فـي المرتبـة أن ضـعف معرفـة                 
المعلمين باإلجراءات التدريسية غير التقليدية، تحـول دون اسـتخدام          

وقــد . المعلمــين لتلــك اإلجــراءات فــي تــدريس الدراســات االجتماعيــة   
مـــن المعلمـــين إلـــى هـــذه الـــسمة، ومـــن  %) 58(أشـــارت اســـتجابات 

  : تعليقات بعضهم على ذلك
د أن كثيـرَا مـن المعلمـين ال يـستخدمون طرائـق تـدريس               اعتق"

غيــر تقليديــة بــسبب عــدم معــرفتهم بكيفيــة التعامــل معهــا داخــل غرفــة  
الـصف، فكثيــر مـنهم أصــبحت معـارفهم قديمــة، مـع عــدم وجـود فــرص      
لتنميتها، كـل ذلـك ربمـا يـؤدي إلـى رفـض تطبيـق هـذه الطرائـق فيمـا                     

  ". بعد
 بكثيـــر مـــن المعلومـــات اعتقـــد أن الـــسبب المهـــم هـــو جهلـــي " 

ــا ال اعــرف     تواألساســيا  التــي تــرتبط بطرائــق التــدريس الحديثــة، فأن
نـي مـن غيـر    ياعتقد أنها صعبة، فقد تم تعي    و الكثير عن هذه الطرائق،   

  ".وال اعرف إال أسلوب اإللقاء والشرح.. مؤهل تربوي
كمعلمــــة متعاونــــة كنــــت أرفــــض اســــتخدام الطلبــــة المعلمــــين  "

حديثــة، والــسبب فــي ذلــك هــو أننــي ال أعــرف عــن لطرائــق التــدريس ال
 مـع األشـياء التـي ال أعـرف     لهذه الطرائـق شـيئًا، وأنـا ال أحـب التعامـ         

  " عنها
iv.الوضع النفسي والمادي للمعلم 

احتلت هذه السمة الفرعية المرتبة الرابعـة، وقـد أشـار إليهـا مـا            
ــا تقــــدم الوضــــع النفــــسي   %) 45(نــــسبته مــــن المعلمــــين، حيــــث أنهــ

للمعلم على أنه مـن أهـم المعوقـات التـي تحـول دون تطبيـق                والمادي  
. معلمــي الدراســات االجتماعيــة لإلجــراءات التدريــسية غيــر التقليديــة  

  :وكثيرة هي التعليقات التي يمكن أن تبين هذه السمة، منها
اعتقــد أن ســبب عــدم اســتخدام المعلمــين للطرائــق الحديثــة    "

 سـواء فـي المدرسـة أو     فيـه ونيرجع إلـى الوضـع النفـسي الـذي يعيـش         
خارجها، فعدم التشجيع والتعزيز من اإلدارة أو من المشرف التربوي          
يــسبب لــبعض المعلمــين اإلحبــاط وربمــا عــدم االكتــراث بالعمــل، وإن    

 علـى كـل حـال،     يجب أن يكون مخلـصاً    إذكان هذا غير مبرر للمعلم،      
ــة إال أن  ــا هــذه حقيق ــالنفس تحــب  ال يمكــن إغفاله ــز، ومع ، ف ــم التعزي ل

  "حتاج إلى الدعم والتعزيزياالجتماعيات 
الدراســات االجتماعيــة فــي المدرســة تختلــف معلمــي ن مكانــة إ"

 بقيـة المـواد األخـرى، فمعلـم االجتماعيـات فـي آخـر                مكانة معلمي  عن
فـــي المدرســـة مـــن حيـــث  األخـــرى ي التخصـــصات مـــالقائمـــة بـــين معل

 حتــــى االحتــــرام والتقــــدير ســــواء مــــن قبــــل المعلمــــين أو األهــــل أو 
ــالمعلم إلــى  ... المتعلمــين التخــاذل والتراجــع والتقوقــع   ممــا يــؤدي ب

  ..."  فكيف سيدرس طرقا حديثة،وعدم االهتمام
ــة " ــدروس    محدوديـ ــود الـ ــدم وجـ ــم، و عـ ــالي للمعلـ ــدخل المـ الـ

كمــا هــو الحــال مــع معلمــي المــواد الخــصوصية التــي تــدر عليــه دخــال 
الماديــة، ممــا ، تــضع المعلمــين فــي موقــف حــرج مــن الناحيــة   األخــرى
 العــوز، فيلجــأ المعلــم إلــى البحــث عــن مــصادر رزق أخــرى لهــميــسبب 

تأخذ منه الجهد والوقت بعـد نهايـة الـدوام، هـذا يـؤدي إلـى اإلهمـال                  



  الكراسنة

 133

ــريح، علـــ      ــو مـ ــا هـ ــى مـ ــاد علـ ــل، واالعتمـ ــار أن ىبالعمـ ــق  اعتبـ الطرائـ
  " لجهد والوقتالحديثة تتطلب ا

ر علـى نفـسية   تحيز اإلدارة المدرسـية لـبعض التخصـصات يـؤث         "
معلم الدراسات االجتماعيـة، فربمـا يـسبب ذلـك لهـم إحراجـا و تـأثيرًا            

  " أدائهمنعكس على يسلبيا 
v. العبء التدريسي للمعلم  

مـن المعلمـين إلـى هـذه الـسمة،  التـي             %) 30(أشار ما نسبته    
ــة       ــة الخامــسة مــن أصــل ســت ســمات فرعي ــين هــذه  . احتلــت المرتب ُتب

ول دون اسـتخدام معلمـي الدراسـات        السمة أن من المعوقات التي تحـ      
االجتماعية لإلجراءات التدريسية غير التقليدية هي العـبء التدريـسي          

وقــد أكــد المعلمــون ذلــك مــن خــالل تعليقــاتهم  . األســبوعي للمعلمــين
  :المختلفة والتي منها

العبء التدريسي الـذي أقـوم بـه كبيـر جـدا، حيـث أننـي أدرس            "
ــرًا مــن الحــصص، ممــا يــؤد    ي إلــى صــعوبة تطبيــق طرائــق   نــصابًا كبي

  "تدريس حديثة لكل تلك الحصص
اعتقـــد أنـــه أهـــم ســـبب هـــو مجمـــوع الـــساعات التـــي يدرســـه  "

المعلم والصفوف المختلفة التي يدخلها، فعنـدما ال يوجـد غيـر معلـم           
ولحـــد للدراســـات اجتماعيـــة فـــي المدرســـة ويـــدرس خمـــسة أو ســـتة 

عـداد لطرائـق    صفوف مختلفة بموضوعات مختلفة، هل يمكـن فعـال اإل         
  "الحصص، هذا أمر مستحيل تدريس حديثة لكل تلك

ــا      " فــي هــذه المدرســة ال يوجــد معلــم اجتماعيــات إال أنــا، فأن
ــَاادرس عب ــرئــ ــة محتــــوى    ًا كبيــ ــدد الحــــصص، و طبيعــ ــن حيــــث عــ  مــ

 والرجـوع إلـى كتـب       ،تحـضير ال اإلعداد و  يتطلبلدراسات االجتماعية   ا
، طبعــا ء محتواهــاهــا أو إلثــرا في ةدوومراجــع لفهــم المعلومــات الموجــ  

 المـــستخدمة، والتفكيـــر هـــذا ســـيكون علـــى حـــساب طرائـــق التـــدريس
  ."بطرائق حديثة سيكون صعبَا في هذه الحالة

vi. ضعف إعداد المعلمين وتدريبهم  
. كانت هذه السمة آخر السمات الفرعية للسمة الرئيسية الثانيـة         

مــن ) %25(أشــارت البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن مــا نــسبته      حيــث 
المعلمين أن من بين القضايا التـي تـؤثر سـلبا علـى اسـتخدام معلمـي                 
الدراسات االجتماعية لطرائق التدريس غير التقليديـة ضـعف اإلعـداد           

ويتضح ذلـك مـن خـالل عـدد         . والتدريب الستخدام مثل هذه الطرائق    
  :من التعليقات التي أدلى بها المعلمون، منها

ــة   " ــك الكفايـ ــين ال يمتلـ ــاجح   بعـــض المعلمـ ــيم النـ ــة للتعلـ  الالزمـ
للدراســات االجتماعيــة، وســبب ذلــك عــدم وجــود الــدورات التدريبيــة     

نــت اكفيهــا نــشترك العمليــة، فأنــا اذكــر أن الــورش التدريبيــة التــي كنــا  
  "تركز على الجانب النظري

ــستمرة     "  ــرات المـ ــة تواكـــب التغييـ ــدورات تدريبيـ ــشترك بـ ــم نـ لـ
 ال نعـرف    ي عـصرنا، بالتـال    والسريعة واالنفجار المعرفـي الـذي يـشهده       

  "كيف يمكن أن نحقق التدريس األمثل أو المثالي
الدراسات االجتماعية تتناول مختلف جوانب العلـم والمعرفـة          " 

ــى         ــاج الـ ــة تحتـ ــة، وناجحـ ــدريس حديثـ ــرق تـ ــب طـ ــالي تتطلـ ــي بالتـ فهـ
التــدريب المــستمر، فــدليل المعلــم غيــر كــاٍف، ألن أي شــيء نظــري        

  " يحتاج إلى تدريب عملي 

كــل المــواد التــي درســتها فــي الجامعــة لــم يكــن هنــاك أي ومــن "
التـدريس  طرائـق   تنفيـذ    و ،مادة تؤهلني عمليـا للتعامـل مـع المتعلمـين         

شـعر أن فهمـا بعـض األحيـان يتطلـب جهـدا            أ واعيـة، بـل كنـت        بطريقة
  " كبير فوق قدرتنا هذا ربما يعود لألسلوب الذي ُدرسنا به

لـم  ...... كنـت أدرس جامعـة    لم أسمع بهـذه الطرائـق، فعنـدما         "
ندرس هذه األساليب، كان التركيز على المحتوى المعرفـي عنهـا أكثـر             

منـي اإلحاطـة    من أي شيء آخـر، وتطبيـق مثـل هـذه الطرائـق يتطلـب                
  "بمعلومات إضافية والتدريب على كيفية تنفيذها

ــوق     ــذا المعـ ــبط هـ ــد ارتـ ــا -لقـ ــركمـ ــائجأظهـ ــالمعلمين -ت النتـ  بـ
 إذ تتـــأثر ،)عـــارفهم، واتجاهـــاتهم، وإعـــدادهم، ومفلـــسفاتهم( أنفــسهم 

ــة نظــرتهم ومــواقفهم        ــة الــصف بطبيعي إجــراءات المعلمــين داخــل غرف
 دور األساسـي الـذي يلعبـه المعلـم،        ال هذه النتيجة    وتعكس. ومعارفهم

 م فأنـشطة المعلــ باعتبـاره أهـم المـدخالت فـي الموقـف الـصفي كنظـام،       
،  ومعارفـه ،) وفهمـه رؤيتـه (فلـسفته وأعماله داخـل غرفـة الـصف تعكـس        

 ا فرصـــإعـــداد اإلجـــراءات التدريـــسية التـــي تـــوفر  فـــي تـــهرغب كوكـــذل
ــة  ــق    تعلميـ ــي تحقيـ ــر فـ ــشكل كبيـ ــسهم بـ ــة تـ ــات التعلميـ ــضل النتاجـ  أفـ

ــة  ــات االجتماعيــ ــذه نــــس وت.للدراســ ــة جم هــ ــحه  النتيجــ ــا أوضــ ــع مــ مــ
ن شـكل  إحيـث   ،(Dynneson & Gross, 1999)دينيسون و جـروس 

 المعلــم  معرفــة ى لــ د بــشكل كبيــر ع  األنــشطة فــي غرفــة الــصف يعتمــ     
تـوفير   فـي  وأثـر هـذه المعرفـة        توظيـف اإلجـراءات التدريـسية،      ل هوفهم

والفيزيائيـــة فـــي الغـــرف الـــصفية     لعوامـــل النفـــسية  تفعيلـــه ل المعلـــم و
Physical and Psychological Factors)(  اعتبرهــــا والتــــي

من أهم العوامـل التـي تـؤثر فـي تـصميم وتـشكيل        دينيسون و جروس
يئــة التــدريس الفعالــة للدراســات االجتماعيــة، ومثــل هــذه العوامــل ال   ب

ــة،        ــر تقليدي ــسية غي يمكــن توفيرهــا إال مــن خــالل اســتراتيجيات تدري
جم هـذه   نـس وت. مثل المواقف اإلبداعيـة واألعمـال الجماعيـة المنظمـة         

ن  أ(Richardson, 1994) ردسونشالنتيجــة مــع مــا أشــار إليــه ريتــ   
 التدريسية، حيـث اعتبـر      تهما ممارس فيلمعلمين   التجاهات ا  َاثرأهناك  

 هم لتحديـد خبـرات    ًاهمـ م َا شـرط  وفلـسفتهم للتعلـيم   المعلمـين   اتجاهات  
 وفي نفس السياق أظهرت دراسة دايـر      . هم داخل غرفة الصف   ومهارات

(Dyer, 2002)  ــا ــي الدراسـ ــصفات معلمـ ــةت أن لـ ــي (  االجتماعيـ التـ
أثرا كبيرا في تحديد    ) تشمل معارفهم المتنوعة المختلفة واتجاهاتهم    

أنمـــاط ســــلوكهم وإجـــراءاتهم التدريــــسية، ممــــا يـــسهم فــــي تحقيــــق    
ــات   ــال للدراســــــ ــدريس الفعــــــ ــةالتــــــ ــي  . االجتماعيــــــ ــد بروفــــــ  ويؤكــــــ

 أن فلـــسفة معلمـــي الدراســـات (Brophy, et al., 2000)ورفاقـــه
االجتماعيــة لألنــشطة التعليميــة التعلميــة تعكــس فهمهــم لطبيعــة أنمــاط 

 التي يستخدمونها )Approaches to Teaching(أو طرائق التعليم 
وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة الحاليـة أن لمعرفـة        .  داخل غرفـة الـصف    

التدريــسية بــشكل عــام دورَا مهمــا فــي التــأثير    المعلمــين بــاإلجراءات
وهـذه  . على محدوديـة اسـتخدامهم إلجـراءات تدريـسية غيـر تقليديـة            

 & ,Dynneson) جـروس النتيجة تتفق مع ما أشارا إليـه دينيـسون و  
Gross, 1999)،  حيـــث أكـــدا علـــى أن معرفـــة المعلمـــين بـــإجراءات 

 التـي  (Professional Attributes)التدريس من أهم السمات المهنيـة 
ــة التدريـــ     ــداد البيئـ ــر فـــي إعـ ــا بـــشكل كبيـ ــة يعتمـــدون عليهـ سية الفعالـ
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 يعنـــــي أن عــــدم أو ضــــعف امـــــتالك   وهــــذا  للدراســــات االجتماعيــــة،  
ــر    هــذهالمعلمــين لمثــل   ــذهم اإلجــراءات غي ــسمات يحــول دون تنفي  ال

 ,Shulman)وقــد بــرهن شــولمان .  التقليديــة فــي عمليــة التــدريس
ــة المعلمــــ أن (1986 ــوعات   ين معرفــ ــن الموضــ ــدريس مــ ــق التــ  بطرائــ

 .تحسين أدائهم التدريسي داخل غرفة الصف الحيوية التي تؤثر على
معلـم مـن     أن العبء التدريـسي لل     - كذلك – كما أظهرت النتائج    

ــة      المعوقــات التــي تحــول دون اســتخدام معلمــي الدراســات االجتماعي
 هــذه النتيجــة مــع نتــائج قوتتفــ. لإلجــراءات التدريــسية غيــر التقليديــة

ــية   ــة الرواضــ ــية )2003( دراســ ــر ، إال أن الرواضــ ــد اعتبــ ــبء قــ  العــ
قــــات التــــي تنتمــــي إلــــى البعــــد التنظيمــــي فــــي   و مــــن المعالتدريــــسي
 اختالفـــا فلـــسفيا، إنمـــا هـــو     يعكـــس ف ال وهـــذا االخـــتال  . المدرســـة

األثر باستخدام اإلجراءات التدريسية غيـر  اختالف في تحديد مصدر    
 تباعه في الدراسـة ا اقتضته طبيعة ونمطية التحليل الذي تم   ةالتقليدي
ففــي كــال الدراسـتين جــاء التأكيــد علـى أن العــبء التدريــسي   . الحاليـة 

ل التي تعيـق تنفيـذ إجـراءات     لمعلمي الدراسات االجتماعية من العوام    
 ذلــك ربمــا يعــزى إلــى عــدد معلمــي    وتفــسيرتدريــسية غيــر تقليديــة،  
 فــــي كــــل مدرســــة، باإلضــــافة إلــــى  المحــــدودالدراســــات االجتماعيــــة

خـــتالف فـــي توزيـــع برنـــامج الدراســـات االجتماعيـــة علـــى الـــصفوف  اال
أن إلــى المختلفـة فـي المدرسـة، أو ربمـا يعــزى وكمـا أشـار الرواضـية        

 في بعض األحيان عبئًا إضـافيا     يأخذ الدراسات االجتماعية ربما     معلم
من حـصص المـواد األخـرى، هـذا مـن شـأنه أن يـشكل ضـغطا نفـسيا                  

 في تنفيـذ إجـراءات      ه من تفكير  يؤدي إلى الحد    على المعلم،  وجسديا
ــب  ــسية تتطلـ ــهتدريـ ــيط   منـ ــداد والتخطـ ــي اإلعـ ــد فـ ــد  .  الجهـ ــد أكـ وقـ

لــى أن التخطـــيط لتـــدريس   الـــسياق عا هـــذفــي  (Kaur, 2004)كــور 
ــة التـــي تحتـــاج     ــة والمهمـ ــة مـــن القـــضايا الحرجـ الدراســـات االجتماعيـ

خذ بعين االعتبار طبيعـة محتـوى       أ وإعداد دقيق جدا ي    ،لتفكير مطول 
  . من تدريسها المتوقعة واألهداف،الدراسات االجتماعية

 أهميــة طبيعــة بــرامج إعــداد  الحاليــةالدراســةأكــدت نتــائج  وقــد
، ،  الميــدان فــي الخدمــة وأثناءهــا علــى أداء المعلمــين المعلمــين قبــل

 َا كثيـر  مـن أن   (Goodlad, 1994) ه جودلـد حوهـذا يؤكـد مـا أوضـ    
مــن ممارســات المعلمــين بــسلبياتها وإيجابياتهــا إنمــا تعكــس طبيعــة        

  . والتدريب التي مّروا فيهابرامج اإلعداد
بعــض المعلمــين فــي الميــدان بتوظيــف    كمــا أن ضــعف اهتمــام  

عدم تـوفر المعرفـة الكافيـة       ل  قد يرجع  اءات تدريسية غير تقليدية،   إجر
 فمثـل هـذه   ،أو الخبرة الكافية التي يحصلون عليها من برامج اإلعداد   

ــة التــي         ــة الالزم ــرات العملي ــارف النظريــة والخب ــوفر المع ــم ت ــرامج ل الب
  إذ أن. توظيـــف إجـــراءات تدريـــسية غيـــر تقليديـــة    علـــى  همتـــساعد

غيـر كـاٍف، هـذا باإلضـافة         ةه المعلمون قبل الخدم   اإلعداد الذي يتلقا  
ربمــا يعــد مــن أهــم العوامــل التــي   ة التــدريب أثنــاء الخدمــ إلــى بــرامج 

، وذلـــك لعـــدم تحـــول دون توظيـــف إجـــراءات تدريـــسية غيـــر تقليديـــة
فعاليـــة تلـــك البـــرامج فـــي تقـــديم المـــساعدة النظريـــة والعمليـــة، التـــي  

 التقليـد الـذي يعرفـون    تسهم في مساعدة المعلمين على الخروج عـن      
  .ويطبقون داخل غرفة الصف
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أظهـــر التحليـــل أن الـــسمة الرئيـــسية الثالثـــة مـــن بـــين الـــسمات   
 تــرتبط بــالمتعلمين، وتعــرض (Main Categories)الرئيــسية االربــع 

 تأهم القضايا التي من الممكن أن تعيق استخدام المعلمين لإلجـراءا          
ير التقليدية بما يختص بالمتعلمين، وقد أشار إلـى هـذه      التدريسية غ 

ــتجابات   ــين %) 63(الـــسمة اسـ ــن المعلمـ ــذه   . مـ ــم قـــسمت هـ ــد تـ وقـ
ــة     ــمات فرعيـ ــالث سـ ــى ثـ ــسمة إلـ ــى  (Sub-Categories)الـ ــة علـ  مرتبـ

 :النحو اآلتي
i.  مستويات المتعلمين وقدراتهم  

ــرًا      ــى أن لمــستويات المتعلمــين وقــدراتهم أث أشــارت البيانــات إل
 إلجـراءات  ة على محدودية استخدام معلمي الدراسات االجتماعي   بالغًا

مـــن المعلمـــين قـــدموا عـــددًا مـــن  %) 63. (تدريـــسية غيـــر تقليديـــة
االستجابات التي شكلت هذه السمة، حيث احتلت هذه السمة الفرعية          

ومـا يوضـح هـذه الـسمة        . المرتبة األولى لهذه السمة الرئيـسية الثالثـة       
  : اتي قدمها المعلمون، ومنههو عدد من التعليقات ال

اعتقد أن من أهم العوامل التي تعيق تطبيق الطرائق الحديثـة   "
ــة مــنهم،  علــىهــي ضــعف قــدرة المتعلمــين     اســتيعاب األدوار المطلوب

ــان،   بعــضهم قــد ال يــستطيع قــراءة الــدرس فــي    إن حيــث  بعــض األحي
ن أفكيــف ســيناقش أو يحــاور أو يـــشارك فــي حــل مــشكلة، خاصـــة و      

  "االجتماعية تتطلب قدرات كبيرة للتعامل معهاالدراسات 
أعتقد أن السبب المهم في عدم تطبيق طرائـق التـدريس غيـر             "

 هــو عــدم قــدرة المتعلمــين علــى فهــم هــذه األســاليب، األمــر   التقليديــة
الـذي يــنعكس علــى قــدرتهم علــى تطبيــق هــذه األســاليب بنجــاح، علــى  

أكثر مـن مـرة إال   سبيل المثال فقد حاولت تطبيق طريقة المجموعات     
ــذا        ــل هـ ــين لمثـ ــر واعـ ــم غيـ ــو أنهـ ــسبب هـ ــك والـ ــي ذلـ ــشلت فـ ــي فـ أننـ

  "األسلوب
طرائــــق التــــدريس الحديثــــة تعتمــــد علــــى الطالــــب أكثــــر مــــن  "

اعتمادهــا علـــى المعلــم، وبمـــا أن المتعلمــين ال يعرفـــون بالمـــادة وال    
ن النتيجـة سـتكون فـشل    إ فـ - حتى ولو طلب مـنهم ذلـك       -يحّضرون لها 

معرفة المتعلمين بالمادة هي األساس في النجـاح أو    ذ  إهذه الطرائق،   
  "الفشل لتلك الطرائق

ii. اتجاهات المتعلمين نحو مادة الدراسات االجتماعية وتعلمها  
مــن الــسمات الفرعيــة المرتبطــة بــالمتعلمين جــاءت هــذه الــسمة   

 أشارت إلـى أهميـة اتجاهـات المتعلمـين نحـو            ثفي المرتبة الثانية، حي   
جتماعيـة وأثرهـا فـي عـدم تمكـن معلمـي الدراسـات              مادة الدراسات اال  

اسـتجابات  .  من استخدام إجراءات تدريسية غيـر تقليديـة         ةاالجتماعي
وقد أتضح ذلـك  .  من المعلمين شكلت هذه السمة  )%50(ما نسبته   

  :من خالل تعليقات المعلمين اآلتية
ــات    " ــادة الدراســــ ــو مــــ ــين نحــــ ــات المتعلمــــ ــد أن اتجاهــــ اعتقــــ

لعوامــل التــي تحــد مــن مــساعدة المعلمــين فــي    االجتماعيــة مــن أهــم ا 
تطبيق طرائق التدريس الحديثة فعدم حـب المتعلمـين للمـادة يـنعكس       

  "على رغبتهم في المشاركة وتعاونهم في تنفيذ األساليب الحديثة
الحظت أن كثيـرًا مـن المتعلمـين ال يحبـون المـشاركة والعمـل               "

التعــاون مــع  مــع بعــضهم فــي تنفيــذ طرائــق أو أســاليب تتطلــب مــنهم      
بعضهم، وهذا أثر على رغبتهم بـالتعلم، بالتـالي أصـبح نجـاح الطريقـة        
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أعتقــد أن هــذا أهــم ســبب يــؤدي  . مــرتبط برغبــة المتعلمــين ورضــاهم 
  " إلى عدم تطبيق طرائق تعتمد على المتعلمين

بعــض المتعلمــين يميــل إلــى االســتهتار بالعمــل الــذي يتطلــب     "
علمون يفــــضلون االســــتماع مــــنهم  القيــــام بــــبعض الواجبــــات، فــــالمت 

  "  واإلصغاء على أن يعملوا ويشاركوا مع بقية الزمالء
والطرائــــق الحديثــــة ......المتعلمــــون يميلــــون إلــــى الراحــــة " 

تحمل المتعلمين مسؤولية التعلم على خالف الطريقـة التقليديـة التـي            
تقــــع فيهــــا المــــسؤولية علــــى عــــاتق المعلــــم،  وهــــذا بــــدوره يجعــــل   

  "    هذه الطرائقالمتعلمين يرفضون
المتعلمــون يعتمــدون اعتمــادًا كليــًا علــى المعلــم فــي الحــصول "

علــى المعرفــة، وهــذه القــضية مريحــة بالنــسبة لهــم، وبالتــالي ال يحــب     
ــذا       ــشعرهم هـ ــا يـ ــين، ربمـ ــن المعلمـ ــة إال مـ ــذ المعلومـ ــون اخـ المتعلمـ
باألمان، وأن المعلومات صحيحة، مما يعني أن تطبيق طرائـق حديثـة          

  "شل، فالمهم عندهم المعرفةدائما يف
iii. صفات المتعلمين الشخصية 

 قــد احتلــت  الفرعيــةالــسمة أظهــرت بيانــات  المقــابالت أن هــذه 
  الرئيـــسيةمــن مجموعــة الـــسمات التــي كونــت الــسمة      الثالثــة المرتبــة  
  التــيالقــضاياأهــم مــن المعلمــين أن مــن %) 38(حيــث أشــار الثالثــة،

يـسية غيـر التقليديـة صـفات        تعيق استخدام المعلمين لإلجراءات التدر    
الـــسمة هـــذه الـــذي يوضـــح ن ي المعلمـــكـــالمو. المتعلمـــين الشخـــصية

  :كثير، منه
بعـــض المتعلمـــين ال يمتلكـــون شخـــصيات قويـــة تمكـــنهم مـــن   "

  " معينة يطلبها منهم  المعلمإجراءاتالوقوف أمام زمالئهم وتنفيذ 
ــزمالء        " ــام ال ــذ أعمــال أم قــد ُيطلــب مــن بعــض المتعلمــين تنفي
ين كأحــد خطــوات أســلوب حــديث فــي التــدريس، عنــدها نجــد     اآلخــر

كثيراًً منهم يـشعر بـالحرج والخجـل واالرتبـاك، ممـا قـد يـسبب إرباكـًا                
أمـــام المتعلمـــين، بالتـــالي فـــشل هـــؤالء المتعلمـــين مـــن تنفيـــذ الـــدور 
المطلوب مـنهم النجـاح هـذه الطريقـة، وهـذا بطبيعـة الحـال سـينعكس                 

  "على بقية األدوار
 أعــاني مــن هــذه يمــين بأنفــسهم عامــل مهــم، إذ إننــ ثقــة المتعل"

ــر واثــق مــن نفــسه ثقــة تكفــي ألداء        المــشكلة، حيــث أجــد الطالــب غي
ــن      ــع الـــبعض عـ ــة الـــصف، لـــذلك يمتنـ ــه فـــي غرفـ العمـــل المطلـــوب منـ

ــا      ــز االهتم ــى تركي ــدعوني إل ــا ي ــى اآلخــرين، وهــذا   مالمــشاركة، مم  عل
ــذلك أفــّضل أن أقــوم بتنفيــ       ذ الحــصة يــسبب مــشكلة مــن نــوع آخــر، ل

 التقليـــدي علـــى أن أقـــوم باســـتخدام طرائـــق تـــسبب لـــي        بباألســـلو
   ."المشكالت والمتاعب

مــــستوياتهم، وقــــدراتهم، (ارتبطــــت هــــذه النتيجــــة بــــالمتعلمين 
كأحـد العوامـل التـي تعيـق تطبيـق          ) واتجاهاتهم، وصفاتهم، ومعـارفهم   

 نجــاح تؤكــد هــذه النتيجــة أنو. اإلجــراءات التدريــسية غيــر التقليديــة
لمعلمين فـي تنفيـذ طرائـق التـدريس فـي غرفـة الـصف يعتمـد بـشكل                   ا

أشــار أساســي علــى معــرفتهم بمعــارف المتعلمــين وخصائــصهم، حيــث   
أن معرفــة المتعلمــين بموضــوع الــدرس    (Gosper, 2003)جوســبر 

. واتجاهاتهم نحوه تؤثر على التعليم والتعلم بأشكال سـلبية وايجابيـة        
ــه     ــاهج و مراجعتــ ــه للمنــ ــد تحليلــ ــور   فبعــ ــارات والتطــ ــات المهــ لنظريــ

المعرفـــي، يـــرى جوســـبرأن تحقيـــق أفـــضل مـــستويات التعلـــيم الفعـــال  
يعزى إلى توظيف المعلمين الستراتيجيات تدريسية تراعي اهتمامـات         
ــي مــــساعدة      ــر الــــذي يــــسهم فــ ــين، األمــ ــارف المتعلمــ ــرات ومعــ وخبــ
المعلمين على تنفيذ اإلجـراءات التـي يريـدون دون مواجهـة صـعوبات            

، الـذي   )2000( شـلبي  كما تنسجم هذه النتيجة مع ما يراه      . ةتدريسي
أكد أن امتالك المتعلمين لقدرات عالية وراقية يسهم بشكل كبيـر فـي             
تحديد نوعية التعليم، إذ إن المتعلمين أصحاب القدرات المتميـزة أو      
الجيــدة يــساعدون المعلــم فــي تنفيــذ اإلجــراءات المختلفــة، وينفــذون    

يهم داخـل غرفـة الـصف، ممـا يجعـل التعلـيم أكثـر               المهام التي توكل إل   
 كـــذلك أن  (Ramzden, 1992)ويـــرى رامـــزدن   . إنتاجيـــة وكفايـــة 

ــية لتطبيــــق      ــادئ األساســ ــتعلم مــــن المبــ ــين علــــى الــ قــــدرات المتعلمــ
 تـساعد علـى تطبيـق أفـضل     ااإلجراءات التدريسية بـشكل فعـال، وإنهـ    

  . طرائق التدريس
ــة العامــ      ل النفــسي للمتعلمــين  وتؤكــد هــذه النتيجــة كــذلك أهمي

وأثـــره علـــى نجـــاح اإلجـــراءات التدريـــسية المعـــدة مـــن قـــبلهم، حيـــث  
حــول )2002(تتنــاغم هــذه النتيجــة مــع مــا بينــه إبــراهيم وحــسب اللــه  

دور األثـــر النفـــسي والعـــاطفي فـــي خلـــق عالقـــة ايجابيـــة بـــين المعلـــم  
 ,Dynneson & Gross)والمتعلمـين، وقـد أكـد دينوسـن و جـروس     

مـن العوامـل    امات المتعلمين واتجاهـاتهم نحـو الـتعلم    أن اهتم(1999
األساســية لنجــاح المعلــم فــي تحقيــق األهــداف التعلميــة داخــل غرفــة      

. الــصف، حيــث يــشكل االهتمــام والرغبــة دافعــين للــتعلم ومحفــزين لــه  
أن اتجاهــــات  (Brook, 1999)وهــــذا يتفــــق مــــع مــــا بينــــه بــــروك  

قــي البيئــات التعلميــة   المتعلمــين مــن العوامــل الرئيــسية فــي تقــدم ورُ     
 أن التجاهـات المتعلمـين أثـرًا    (Ellis, 1995)كمـا أكـد ألـيس   . الفعالـة 

كبيرًا في تحديد طبيعة التعلـيم والـتعلم، وهـذا يؤكـد أن نجـاح عمـل                 
المعلمــين فــي تنفيــذ اإلجــراءات التــي يقومــون بإعــدادها داخــل غرفــة   

فــي الــصف يعتمــد بــشكل كبيــر علــى اهتمامــات المتعلمــين ورغبــاتهم    
ــساعدة        ــالي مـ ــراءات، وبالتـ ــذه اإلجـ ــذ هـ ــي تنفيـ ــل فـ ــشاركة والعمـ المـ
المعلمين على العمل والنجاح في غرفة الـصف فـي تطبيـق اإلجـراءات              

 . التدريسية المختلفة
  معوقات ترتبط بطبيعة محتوى الدراسات االجتماعية .4

مــــن المعلمــــين %) 35(أشــــارت البيانــــات إلــــى أن اســــتجابات 
، حيـث أوضـحت أن   (Main Category)يةعكست هـذه الـسمة الرئيـس   

ــات      ــي الدراســ ــول دون تطبيــــق معلمــ ــي تحــ ــات التــ ــين المعوقــ ــن بــ مــ
االجتماعيــة لإلجــراءات التدريــسية غيــر التقليديــة هــي طبيعــة محتــوى  

ــة ــين الـــسمات   . الدراســـات االجتماعيـ ــرة مـــن بـ ــة األخيـ احتلـــت المرتبـ
 : اويوضح هذه السمة عددًا من التعليقات، منه. الرئيسية االربع

ــدريس     " ــة المتعــددة الموضــوعات تحــول دون الت ــة المعرف طبيع
بطريقة غير تقليدية أو تدريب المتعلمين علـى تطبيـق طريقـة معينـة،              
فأنــا اشــعر أن كــل درس مــن دروس االجتماعيــات يحتــاج إلــى طريقــة    
مختلفـة، وهـذا صــعب علينـا نحــن المعلمـين، لـذا فــنحن ال نركـز علــى       

ركيز علـى االهتمـام بمعـارف الكتـاب إلنهـاء           االهتمام بالطريقة بقدر الت   
  ".  المنهاج
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ارتباط الدراسات االجتماعية ببعض الموضوعات في المباحـث   "
األخـــرى يـــصعب علـــى المتعلمـــين التعامـــل معهـــا، حتـــى أنهـــا وصـــفت  
بالجامدة، كما أن هـذا التعقيـد فـي المحتـوى يـصّعب تـوفير األنـشطة             

  "المناسبة لتدريس هذه المادة
دائمـا اسـتخدام أسـاليب حديثـة فـي تدريـسي، ولكـن              أنا أحـب    "

طبيعـة محتـوى الدراسـات االجتماعيـة ال يـسعفني وال يـساعدني علــى       
اســـتخدام تلـــك الطـــرق، فإمكانيـــات المحتـــوى محـــدودة، بمعنـــى أن       

  " الفرصة للمعلم لتطبيق طرائق تدريس حديثةحالمحتوى ال يتي
 ر مـا، وتفتقـ    ألن مادة الدراسات االجتماعية مادة جامدة نوعـا       "

، فـإن اسـتخدام طرائـق       -وخاصـة مـادة التـاريخ     -إلى الحيوية والمرونة    
  " حديثة قد يكون غير ضروري وغير ناجح في تدريسها

من المشكالت التي واجهتها عنـد تطبيـق طرائـق حديثـة، أنهـا        "
تحتـــاج إلـــى وقـــت ال يتناســـب مـــع طبيعـــة محتـــوى منهـــاج الدراســـات   

ــة المكثــــف، إذ إننــــي إ  ــي   االجتماعيــ ــة فــ ــتخدمت طرائــــق حديثــ ذا اســ
  "تدريسها، لن انهي ثلث المقرر باعتقادي

وهــــذه النتيجــــة اعتبــــرت طبيعــــة محتــــوى موضــــوع الدراســــات 
 تاالجتماعيــة مــن العوامــل التــي تحــد مــن توظيــف المعلمــين إلجــراءا  

ــوى         ــة لتنظــيم تعلمــه، حيــث ُوصــف هــذا المحت ــر تقليدي ــسية غي تدري
ــصعوبة، والجمــو  ــوع والتعقدبال ــذلك فقــد      والتن ــي موضــوعاته، ل يــد ف
 االجتماعيـــــة مـــــن الموضـــــوعات الممّلـــــة وغيـــــر تاعتبـــــرت الدراســـــا

وهـذه  . المرغوبة في المدرسة سواء من قبل المعلمـين أو المتعلمـين       
النتيجة ليست بالجديـدة، فقـد أكـد هـذه النتيجـة عـدد مـن الدراسـات                  
ــة فــي آخــر الترتيــب مــن         ــي وضــعت الدراســات االجتماعي األخــرى، الت

ــث ــوعا   حيــــ ــين الموضــــ ــول بــــ ــة القبــــ ــة ودرجــــ ــية ت األهميــــ  المدرســــ
 Lawton & Dufour 1973; Gleeson & Whitty)المختلفـة 

1976; Shaughnessy & haladyna, 1985; Boser, Palmer & 
Daugherty, 1995 and Hope, 1996) . وتفــسير هــذه النتيجــة

ر ربمــا يعــزى إلــى األســلوب الــذي تقــدم فيــه هــذه المــادة، إذ إن افتقــا
األساليب للحيوية والنشاط وتفعيـل دور المـتعلم والتركيـز علـى حفـظ              
مفاهيمهــا التــي تتميــز بــالكثرة والتــداخل جعــل منهــا مــادة جامــدة أقــر 

 .  بجمودها العديد من الدراسات
وفي نظرة متفحصة لطبيعة هذه المعوقات، ناقش الباحث عـددًا    

راءات إمكانيـــة تطبيـــق اإلجـــ   مـــن التـــساؤالت التـــي تتمحـــور حـــول    
التدريــسية غيــر التقليديــة فــي غــرف صــف الدراســات االجتماعيــة، إذا  

  .ما تم التعامل مع جميع تلك العوامل وضبطها
 ترتبط بأعداد الطـالب وضـبط الـصف و      ة تنظيمي المعوقاتهل  ف 

إدارته؟ على الرغم أيضا من حساسية هذه الجوانب وأهميتهـا،          
ة وحتـى الخاصـة     إال أن نفس المشكلة تعيشها المدارس المتميز      

 االتي تتناسب فيها أعداد الطلبـة مـع حجـم الـصف، وتتـوفر فيهـ            
ظـــروف تنظيميــــة عاليــــة الجــــودة، وكـــذلك تتــــوافر فيهــــا كافــــة   

ــة   ــة الالزمـ ــتعلم المتنوعـ ــة . المـــستلزمات ومـــصادر الـ  مـــن ناحيـ
وفيما يتعلق بإدارة الصف فإن مـن األفـضل تجاهـل هـذا          أخرى  
 أصــــحاب ت االجتماعيــــة الدراســــا باعتبــــار أن معلمــــي؛الــــسبب

الخبــرة، الــذين يعرفــون جيــدا كيــف يــديرون الــصف، ويمتلكــون 

 فـي  نظرية جيدة في اإلدارة، قد استخدموا األسـاليب التقليديـة        
  .التدريس

 هــي المعــوق الــذي يحــول دون  بــرامج إعــداد المعلمــين هــل  أم 
إن واقع الحـال فـي البيئـة         تطبيق معلمي الدراسات االجتماعية؟   

ــة يــــ  ــى أن األردنيــ ــداد    شير إلــ ــرامج اإلعــ ــن بــ ــد مــ ــاك العديــ هنــ
 والتي تراعي أحدث االستراتيجيات والتجديـدات فـي         ،المتطورة

فحركة التطوير والتغيير دائمة من أجل      . مجال إعداد المعلمين  
ــة الخــريجين مــن  تحــسين  ، بــل إن بعــض   الجــدد المعلمــينكفاي

  إلــى الجامعــاتهــاطالب مــن عــددابتعثــت  قــد يــةاألردنالجامعــات 
،  فيهـا  ا العليـ  في دول متقدمة في هذا المجال، إلكمال دراسـتهم        

ــدريس     ةباإلضــاف ــة الت ــى إرســالها بعــض أعــضاء هيئ ــاملين  إل  الع
 فـي    والبـرامج   إلى تلك الدول لإلطالع على أحدث التجـارب        فيها

 المعلمــين وتــدريبهم، مــن أجــل الرقــي بمــدخالت    مجــال إعــداد 
ــاك  هــذا باإلضــا . برامجهــا إلــى أفــضل المــستويات   فة إلــى أن هن

 التي يتلقاها المعلمون على مدار      ةالعديد من الدورات التدريبي   
والتـي   في مراكز التـدريب التابعـة لـوزارة التربيـة والتعلـيم،             العام

 تطبيـق  مـن خـالل  تركز في مضمونها على كيفية تحـسين األداء       
ــة   ــسية الحديث ــرامج اإلعــداد    .اإلجــراءات التدري ــي أن ب  ممــا يعن

ــا تقـــدم األ ــا   ربمـ فـــضل فـــي مجـــال اإلجـــراءات التدريـــسية نظريـ
 . وعمليا

 أو هــل معــارف المعلمــين ومــستوياتهم هــي المعــوق الحقيقــي       
  اســـتخدامهم اإلجـــراءات التدريـــسية غيـــر التقليديـــة؟  قلـــةوراء 

إال أن هنـاك مـن      وحيويتهـا،   على الرغم من أهميـة هـذا القـضية          
) لـدكتوراة اوالماجـستير   (بين المعلمين حملـة الـشهادات العليـا         

ــة  فــي  ــاريخ  موضــوعات الدراســات االجتماعيــة المختلف ، مثــل الت
 الـــبعض األخـــر الواســـعة فـــي خبـــرة إلـــى باإلضـــافة . والجغرافيـــا

، وعليه فهذا التـراكم      لفترات طويلة  دراسة وتدريس هذه المادة   
 ويـــساعدهم علـــى رف المعلمـــينا بـــان يثـــري معـــ يـــلكفالزمنـــي 

 . األداء األفضل في غرفة و الصف
، فهل إعـادة بنـاء المحتـوى وإخراجـه كمـصدر تعلـم رئيـسي              إذا

ــن       ــين مـ ــين المعلمـ ــسبيل لتمكـ ــل والـ ــو الحـ ــة هـ ــات االجتماعيـ للدراسـ
ــسي   ــة ةتطبيــق اإلجــراءات التدري ــر التقليدي ــه ورغــم تعــرض   .  غي إال ان

ــر مــن محــاوالت التجديــد        ــة للكثي ــب الدراســات االجتماعي ــوى كت محت
ليب إلخــراج أفــضل اإلشــكال والتغييــر، وإتبــاع أحــدث األدوات واألســا 

لمصادر الـتعلم المتـوافرة فـي هـذا المحتـوى إال أن المـشكلة ال تـزال                  
ــشكل الحــد األعلــى         ــق النهايــة و ي ــاب مغل ــي اعتبــار الكت قائمــة، إذ بق
للمعرفة، حيث يكتفي به كل من المعلـم والمـتعلم، وال يوظـف فيـه إال                

يقـة تقليديـة   النصوص وتهمل بقية مصادر التعلم األخرى، ويقدم بطر    
  . تؤدي إلى الملل

لمـا يحـول    األكثـر قبـوًال     الـسبب يبقى التـساؤل المهـم هنـا عـن          و
دون تطبيق معلمي الدراسات االجتماعيـة لإلجـراءات التدريـسية غيـر            

 معوقـات  كشفالبحث تستحق التفكير والمتابعة في    فعملية   التقليدية،
  . تتجاوز تلك التي أظهرها التحليل
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 ضعف استخدام اإلجراءات التدريسية غير تأمالت حول أسباب
  التقليدية في تدريس الدراسات االجتماعية 

ــر جميــع         ف ــل مــن اث ــدم فــان الباحــث ال يقل ــى مــا تق ــسًا عل تأسي
ــول دون       ــل تحـ ــا كعوامـ ــة إليهـ ــائج الدراسـ ــارت نتـ ــي أشـ ــات التـ المعوقـ
ــر       ــسية غي ــة لإلجــراءات التدري اســتخدام معلمــي الدراســات االجتماعي

إقناعـًا هــو نمطيــة  و  قبــوَال أن المعــوق األكثـر يـرى ال انــه التقليديـة،  إ 
وروتينيــة الحيــاة فــي غرفــة الــصف بكــل مــا فيهــا مــن مــؤثرات مرتبطــة   
بــالمعلم أو المــتعلم أو المعلومــات أو االختبــارات، وهــذا كلــه يــسميه   

  .(Classroom Ecology)بالبيئة الصفية) Doyle, 1986(دويل 
ــة البــ     ــة هــذه البيئ ــا؛ فبيئــة     ولتوضــيح طبيع د مــن التفــصيل فيه

غرفــة الــصف تــشكلت مــن مواقــف وأبعــاد متعــددة تكونــت عبــر تــراكم    
 Jackson, 1968, Doyleتــاريخي مــن األنــشطة الــصفية اليوميــة  

1977, 1983 and Desforges, 2000)(  .     فهنـاك تفاعـل بـين عـدد
المعلــم والطــالب والمعرفــة واألدوات و الوســائل : مــن العناصــر، منهــا

د واألنــشطة، والقــرارات التــي يجــب أن ُتتخــذ وتنفــذ فــي فتــرة   والمــوا
والمعلـــم يجـــب عليـــه أن ُيخطـــط األنـــشطة والمهـــام      . زمنيـــة واحـــدة 

 ومعــــارف جميـــــع  تالتعلميــــة لتناســــب حاجــــات وقــــدرات واهتمامــــا     
المتعلمين، وتوجيه األسئلة لهم واالستماع إلجابـاتهم، واإلجابـة علـى           

هم، وتــصحيح أخطــائهم، وتقــديم استفــساراتهم، والتعليــق علــى إجابــات
التغذيــــة الراجعــــة لهــــم، فــــي نفــــس الوقــــت هنــــاك معلومــــات متعــــددة 

ــم     ــدم لهـ ــل أن تقـ ــالج قبـ ــب أن تعـ ــصادر يجـ ــداث   . المـ ــذه األحـ ــل هـ كـ
المتداخلة في غرفة الصف جعلت من وقت المعلم الـذي يـصرفه علـى              

ــرارات قبــــل تنفيــــذها محــــدود   ــة القــ ــار ًاالتفكيــــر ومراجعــ ــا أشــ ، وكمــ
ــسون ــل     أن (Jackson, 1968)جاكـ ــل عمـ ــع جعـ ــذا الواقـ ــل هـ  مثـ

 (Desforges, 2000) جس وقد أوضح ديفور.المعلمين أكثر تعقيدا
ــة الــصف وهــي المعلمــ       ــة عوامــل رئيــسية تــشكل بيئ ــاك ثالث ن، وان هن

 أن التفاعـل بـين هـذه      ، وأضـاف  ن، والمعارف أو المعلومـات    ووالمتعلم
أو أثــر فــي أي العناصــر يقــوم علــى منحــى نظــامي، حيــث أن أي خلــل  

ــر    ــة العناصـ ــؤثر فـــي بقيـ ــر يـ ــذه العناصـ ــرىمـــن هـ ــر  .  األخـ لـــذلك اعتبـ
 ولفهـم هـذه البيئـة    ، أن بيئة الصف طريقة لفهم غرفة الصف    جسديفور

. وتـشكلها ا  ال بد من فهم العناصر الرئيسية أو المفتاحية التي تحركه         
ــة    أن(Doyle, 1986)لويـــرى دويـــ  ــة الـــصف مختلفـ ــا يجعـــل بيئـ  مـ

رها من البيئات، هي أنها بيئة معلومـات ومعـارف، وان          ومتفردة عن غي  
المعلمين والمتعلمين أنما يتعاملون مع هـذه المعلومـات ويعالجونهـا،           

 أن اإلنـسان ال يـستطيع أن   (Desforges 2000)حسوقد بـّين ديفـور  
 فـي فتـرة محـددة      والمعـارف  يستوعب إال كمـًا محـددًا مـن المعلومـات         

المعلـم والمـتعلم أن يتعلمـوا اختيـار         من الزمن، لذا كان على كل مـن         
 حتــى تــسير األمــور هــاء مناجــزأ، فيركــزون علــى المعــارفبعــض هــذه 

بـــشكل طبيعـــي فـــي غرفـــة الـــصف، وبالنـــسبة للمتعلمـــين تكـــون هـــذه    
ــات       ــي معلومـ ــات، فهـ ــاز االمتحانـ ــن اجتيـ ــنهم مـ ــا تمكـ ــي مـ ــارف هـ المعـ
ــة      ــات المهمـ ــي المعلومـ ــين هـ ــسبة للمعلمـ ــات، وبالنـ ــراض االمتحانـ ألغـ

ضمان سير الحـصة وضـبطها بـسهولة أكثـر مـن أهميتهـا أو ارتباطهـا         ل
 فأولويـة المعلـم   .(Doyle, 1986 and Desforges2000)بـالتعلم  

 الـــذي يمكنـــه مـــن إنهـــاء هـــي بنـــاء الـــروتين وترتيـــب الـــصف وضـــبطه

 والتكيــف فــي م، والــضبط الجيــد هــو شــرط لالنــسجا  المقــرر الدراســي
 ,Desforges)والمــتعلم غرفــة الــصف، وهــذا مــا يحتاجــه المعلــم      

 ال تتم إال مـن خـالل التعـاون بـين     م وعملية الضبط واالنسجا  ،(2000
مــل داخــل غرفــة الــصف، كمــا أن هــذا العمــل نتــاج تبــادل     الع عناصــر

  .دوار بين المعلم والمتعلمأ
فــالمعلم يعــد العمــل والطــالب يكملــوه أو يقومــوا بتنفيــذه، ثــم     

ــم ــالتقييميقـــوم المعلـ ــزتقـــديم المكافـــآتو  بـ ــذا   والتعزيـ ــوء هـ  فـــي ضـ
وفي هذه الحالة فـان التقيـيم هـو األداة التـي يـتم مـن خاللهـا             . التقييم

المكافـأة التـي    ، و منح المكافآت للمتعلمين وحصول الرضا مـن الجميـع        
ــينترضـــي  ــادًة هـــي الـــدرجات المتعلمـ  ونالتـــي يحـــصل) العالمـــات(  عـ

الــذي فالمفتــاح الــرئيس فــي غرفــة الــصف هــو التقيــيم، إذ هــو  . عليهــا
يقــود نظــام العمــل فيهــا، وهــو الــذي يحــرك المتعلمــين للعمــل، وهــو     
مدار اهتمـام األهـل، وهـو مـا يحتـاج إليـه المعلـم فـي النهايـة لتحديـد                     

 لـــذا كانـــت الطريقـــة التـــي يتكيـــف مـــن خاللهــــا       .مـــستويات الطـــالب  
 مـــع بعــــضهم تقـــوم علـــى معرفـــة المتعلمــــين     نالمعلمـــون والمتعلمـــو  

 Doyle, 1986)سيتم التقييم من خاللهـا  للمعارف والمعلومات التي 
and Desforges2000).   فـــإذا كانـــت هـــذه المعـــارف والمعلومـــات 

 المتعلمــون، ا ال يفهمهــ-ربمــا – وتعــرض بطريقــة  ، أو معقــدة،صــعبة
 تمكـن المعلـم مـن     ضـعف  قد تسبب لهم مشكلة، تكون سـببًا فـي           فإنها

 رضـــا المتعلمـــين وظهـــور ضـــعفضـــبط وإدارة غرفـــة الـــصف، بـــسبب 
الفوضى، ممـا يجبـر المعلـم علـى تقـديم معلومـات أكثـر سـهولة، حتـى           

 والحــصول علــى أفــضل   تتــساعد المتعلمــين علــى اجتيــاز االختبــارا    
فكلمـــا كانـــت المهـــام واألعمـــال    . النتـــائج، ليكـــون تحـــصيلهم أفـــضل   

والمعلومــــات المطلوبــــة مــــن المتعلمــــين أســــهل، كلمــــا كــــان الرضــــا   
ين أيسر على المعلم والمـتعلم،      واالنسجام بين الطرفين أفضل والروت    

ــذ يكــون المــتعلم مرتاحــًا وراضــيًا أل    ــم   عندئ ــد، والمعل ن تحــصيله جي
ن الـروتين فـي غرفـة الـصف يـسير بـسالسة، وال       كذلك يكون راضيًا أل   

. توجد مشكالت مع اإلدارة أو المناهج، إذ هذا هو المهم بالنـسبة لـه             
 تتطلـــب الجهـــد ةفقيـــام المعلمـــين بتطبيـــق إجـــراءات غيـــر تقليديـــإذًا 

ــاُ يـــؤثر علـــى التكيـــف المـــرتبط  ،والوقـــت والفهـــم مـــن المتعلمـــين   ربمـ
وهــذا . بتحقيـق مــا يريــده كـل مــن المعلــم والمــتعلم مـن غرفــة الــصف   

يعني أن المتعلمين ال يذهبون إلى المدرسة من أجـل الـتعلم بنتاجاتـه         
ــل مــن أجــل          ــرامج إعــدادهم، ب ــي ب ــي درســها المعلمــون ف ــة الت النظري

 الجـــزء مـــن المعـــارف والمعلومـــات التـــي تـــساعدهم فـــي   معرفـــة ذلـــك
ــا فيمـــا يتعلـــق  .تحقيـــق األفـــضل فـــي التحـــصيل النهـــائي والتقيـــيم    أمـ

 مإذ إن االهتمـا   . ي ليـست مجـال اهتمـامهم      هـ بجوانب الـتعلم األخـرى ف     
بجوانـــب أخـــرى، وتكليـــف المتعلمـــين بمهـــام قـــد تبـــدو صـــعبة، ربمـــا 

ــاطيـــؤدي إلـــى  ــين  أنمـ ــة مـــن المتعلمـ ــر مقبولـ ــؤثر علـــى الـــضبط   غيـ تـ
واالنــسجام فــي غرفــة الــصف، لــذلك يقــوم المعلمــون بتــسهيل المهــام     
والتركيز على الجانب المعرفي الذي ينسجم مع رغبات المتعلمين مـن     
أجل المحافظة على الـروتين الـذي يبعـد عـنهم الكثيـر مـن المـشكالت                 
التي تؤدي إلى تدخل األهـل فـي كثيـر مـن األحيـان، فتحـصيل األبنـاء               

 االبــن عّمــا تعلمــه ن الرضــا مــن طــرف األهــل، فاألهــل ال يــسألويحقــق
مـــن مهـــارات أو عواطـــف أو ســـلوكات بـــل الـــسؤال عـــادة يكـــون عـــن   
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العالمــة فــي االمتحــان، واإلدارة فــي المدرســة تــسأل المعلــم كيــف هــي  
  .درجات المتعلمين، وكم بقي من الكتاب المقرر

عدنا في النظر إلى غرفة الصف بهذه الرؤية، يساوعليه فإن 
فهم سبب لجوء أصحاب الخبرات والكفايات من المعلمين الستخدام 

وهذه الرؤيا . طرائق تقليدية في تدريسهم للدراسات االجتماعية
ربما تعكس السبب األكثر قبوًال وإقناعا للفجوة بين النظرية 
والتطبيق في تعليم الدراسات االجتماعية وربما ينعكس هذا أيضا 

  . ن في الموضوعات األخرىعلى أداء المعلمي
وإذا ما تم األخذ بهذه الرؤيا، يكون الحل عندئذ من خالل 
إحداث تغيير نوعي وجذري في نظام التقييم، بحيث يصبح التقييم 
أداة للتعلم بدل أن يكون أداة تقيس المعارف والمعلومات ورصد 

والحديث عن هذا التغيير واسع يحتاج إلى بحث . الدرجات
قة، ونقاشات موسعة، وقرارات تربوية جريئة في قراءة ودراسات عمي

ودراسة غرفة الصف كبيئة للتعلم ال كبيئة لضبط الفوضى، وحشو 
المعلومات ورصد الدرجات، دراسة غرفة الصف كبيئة تدفع الجميع 
إلى العمل من اجل تحقيق نتاجات أفضل، تتيح المجال للمعلم 

ية ما يقدمون ويقومون به والمتعلم بالعمل الذاتي واالهتمام بنوع
في غرفة الصف، عندئذ سيكون حتما على المعلمين تقديم أفضل 
ما لديهم في مجال األنشطة التعلمية داخل غرفة الصف، باإلضافة 
إلى أن المتعلمين ينفذون هذه األنشطة بكل حرية ودوافع ذاتية، 

  .دون خوف من االختبارات والدرجات
  :التوصيات

  :ان الدراسة الحالية توصي بما يلي في ضوء النتائج ف
ضرورة تثقيف معلمي الدراسات االجتماعية وتوعيتهم بفلسفة  -

 وتعريفهم بأدوارهم )(Classroom Ecology الصفيةةالبيئ
حول عوامل النجاح فيها، من خالل عقد الدورات أو الورش 
العملية في المؤسسات التعليمية المختلفة والتي منها 

معلمين أهم العناصر في الميدان، وهم محاور الجامعات، الن ال
 . التغيير الميداني في أي نظام تربوي

 ت التعليمية بتجريب أدوات تقييميةضرورة اهتمام المؤسسا -
، بحيث تسهم في تنوع دوافع ة الورقيتأخرى غير االختبارا

العمل والمشاركة من قبل المتعلمين في غرفة الصف، وقياس 
م والتعليم المختلفة ومقارنتها مع الوضع أثرها في جوانب التعل

  .الحالي
إسهام الجهات ذات العالقة ببناء االتجاهات ب االهتمام  -

االيجابية لمعلمي الدراسات االجتماعية نحو تعليم هذه المادة 
 :من خالل

 االهتمام بتحسين وضعهم المادي والنفسي واالجتماعي 
 محتوى هذه تخفيف العبء الدراسي ليكون متوازنا مع طبيعة 

 المادة
 ببناء الكفايات تهتماالهتمام بناء برامج إعدادهم وتدريب  -

ة والوجدانية التي تساعد في بناء يوالمعارف األكاديمية والمهن
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  )2(  ملحق رقم
  

  أسئلة المقابلة
  

هل تعتقد أن تدريس مبحث الدراسات االجتماعية يحتاج إلى  -1
  تطبيق إجراءات تدريس غير تقليدية؟ لماذا؟

ية في تدريس هل تفضل تطبيق إجراءات تدريس غير تقليد -2
 الدراسات االجتماعية؟ لماذا؟

أنه يصعب على معلمي الدراسات االجتماعية : هناك من يقول -3
هل تؤيد ذلك . التدريس تطبيق إجراءات تدريس غير تقليدية

 ؟ لماذا؟
 ما الذي يحول دون تطبيق إجراءات تدريس غير تقليدية في  -4

 ؟ةتدريس الدراسات االجتماعي
من " المعلمين الطلبة" ربية العملية يعاني طلبة برامج الت -5

صعوبة تطبيق إجراءات تدريس غير تقليدية في تدريس 
 برأيك ما هي أسباب ذلك؟.الدراسات االجتماعية

لو طلب منك تطبيق إجراءات تدريس غير تقليدية في تدريس  -6
الدراسات االجتماعية، ما هي العوامل التي ستحرص على 

 .توفيرها في سبيل تحقيق ذلك
 من المكن أن تكون هناك معوقات تحول دون تطبيق  هل -7

 إلجراءات تدريس غير تقليدية؟ ةمعلمي الدراسات االجتماعي
 بين ذلك؟

هل تعتقد أن هناك معوقات أكثر أثًرا تحول دون تطبيق  -8
معلمي الدراسات االجتماعية لتوظيف إجراءات تدريس غير 

 تقليدية؟ ما هي ؟ ولماذا؟ 
ات اقل أثًرا تحول دون تطبيق معلمي هل تعتقد أن هناك معوق -9

الدراسات االجتماعية إجراءات تدريس غير تقليدية؟ ما هي ؟ 
 ولماذا؟
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وفاعليته في الكشف ) HBDI(الخصائص السيكومرتية ملقياس السيطرة الدماغية لنيد هريمان 
   عن نمط السيطرة الدماغية لدى عينة من طلبة الجامعات األردنية

  
  * د و فريـال أبو عـوامحمـد نوفـل

  

 20/6/2007 تاريخ قبوله     22/5/2006 تاريخ تسلم البحث

ستقـــصاء الخـــصائص الـــسيكومترية لمقيـــاس  هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى ا  :ملخـــص
هيرمــان للــسيطرة الدماغيــة، واســتخدامه للكــشف عــن نمــط الــسيطرة الدماغيــة لــدى  
طلبة الكليات الجامعية للمرحلة الجامعيـة األولـى، إذ تـم تطـوير مقيـاس نيـد هيرمـان                    

 للبيئــة األردنيــة علــى عينــة مــن طلبــة الجامعــات األردنيــة، تــم مــن للــسيطرة الدماغيــة 
 أداة وقـد طبقـت  صدق والثبات باستخدام عدد مـن المؤشـرات،    الالتحقق من   اللها  خ

 طالــب وطالبــة مــن طلبــة الكليــات الجامعيــة فــي   500الدراســة علــى عينــة مكونــة مــن  
شـيوع نمـط الـسيطرة الدماغيـة      : وكان من أبرز نتـائج هـذه الدراسـة مـا يلـي            . األردن

يـه نمـط الـسيطرة الدماغيـة المـرتبط          يل Bالمرتبط بالجزء األيسر السفلي من الدماغ       
ومــن جهــة أخــرى فقــد كــان نمــط الــسيطرة   . Aبــالجزء األيــسر العلــوي مــن الــدماغ  

ماغيـــة المـــرتبط بالنـــصف األيـــسر مـــن الـــدماغ أكثـــر شـــيوعًا مـــن نمـــط الـــسيطرة   دال
كما تضمنت النتـائج عرضـًا ألثـر متغيـرات          . الدماغية المرتبط بالنصف األيمن للدماغ    

علـــى نمـــط الـــسيطرة ) الطلبـــة، والتخـــصص، والمـــستوى الدراســـيجـــنس (الدراســـة 
الكلمــــات  (.وقــــد انتهــــت الدراســــة إلــــى جملــــة مــــن التوصــــيات. الدماغيــــة األيمــــن

  ).السيطرة الدماغية، الدماغ، الخصائص السيكومترية: المفتاحية

  
 
 
 
 
 

 
 Brain(تـم إعـالن عقـد التـسعينات عقـدًا للـدماغ       : خلفية الدراسة

decade(تيجــة االكتــشافات الهائلــة فــي بنائــه ووظائفــه خــالل ، وذلــك ن
فـوق كثيـرًا مـا عـرف عنـه فـي تـاريخ        تالتـي  ،  الماضـية الـسنوات العـشر  

 يمكــن القــول أن الــدماغ البــشري شــيء فريــد فــي الكــائن  إذالبــشرية، 
منظومـة وظـائف، فروابطـه ودينامياتـه أو نمـط           ك مالحي سواء كبنيـة أ    

العقـــل ال يماثلـــه أي شـــيء آخـــر  أدائـــه لوظائفـــه، وعالقتـــه بالجـــسم و 
  ). Jensen, 2001 (تعامل معه العلم حتى اآلن

 ،تألف الدماغ من نصفي كرتين ملتصقين من الناحية الداخليةوي
النصف وعادة ما يكون . ويكون أحدهما هو المسيطر على اآلخر

 األيسر هو الذي يسيطر على النصف اآلخر وعلى جميع الكروي
لدماغ إلى الجسم وذلك في األشخاص الذين اإلشارات الصادرة من ا

وأما الذين يستعملون اليد اليسرى  ،يستعملون اليد اليمنى أكثر
المسيطر هو أيضا األيسر في كثير من الحاالت النصف الكروي فإن 

 وهؤالء يستطيعون استعمال اليد اليمنى في بعض المهارات مثل 
  

________________________  
  .، االردن، األونرواربوية الجامعيةكلية العلوم الت* 
 .، اربد، األردن2007 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 
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Abstract: This study aims at investigating brain dominance Instrument 
Psychometric Characteristics and using it in revealing patterns of 
Brain Dominance in Jordanian undergraduate university students, 
The two researchers developed Ned Hermann Brain Dominance 
Instrument (HBDI). Development went through several steps in which 
the instrument validity and reliability was examined. The study 
instrument was applied to the sample which consisted of 500 subjects. 
The findings of the study revealed the commonness of the brain 
dominance pattern associated with the lower left brain part B, 
followed by the brain dominance pattern associated with the upper left 
brain part A; the brain dominance pattern connected with the left 
brain hemisphere was the commonest; and the brain dominance 
pattern joined with the right brain hemisphere was less common. 
However, the study variables had a significant effect on some brain 
dominance patterns at level (a≤0.05). The study ended with some 
comments. (Keywords: Brain Dominance, Whole Brain, and 
Psychometric Characterestics.) 

 
  

 بينمـا يكـون نـصف الكـرة     .تقشير الفواكه ورمي الكرة وأحيانا الكتابة
مــن % 40 - 30حــوالي عنــد  األيمــن  النــصفالمخيــة المــسيطر هــو

م اليــسرى وهــؤالء هــم الــذين يــصعب علــيهم    الــذين يــستعملون يــده 
 ,Jensen( اســـتعمال اليـــد اليمنـــى فـــي مختلـــف المهـــارات الحركيـــة 

2001(. 
ــسيطرة ال إّن  ــرة الـ ــةفكـ ــدة  دماغيـ ــرة ومفيـ ــرة مثيـ ــزال ، فكـ  وال يـ

 وتجــرى ،الغمــوض يكتنــف الكثيــر مــن األمــور المرتبطــة بهــا وبآليتهــا    
البــشري الــذي ال الكثيــر مــن الدراســات العلميــة لبحــث أســرار الــدماغ  

 بـالرغم مـن الكـم الهائـل مـن اإلنتـاج العلمـي             -تزال المعرفـة عنـه قليلـة      
علــى أن الموضــوع ال يــرتبط   - الــذي يــشهده العــالم فــي هــذه األلفيــة  

فقــط باســتعمال اليــد اليمنــى أو اليــسرى، بــل يتبعــه اســتعمال العــين       
ن الــشخص الــذي يكتــب باليـــد    القــول إ ولــذا يمكــن   .  أيــضاً والــساق 

 عـين بمهارة وسهولة أكثر مـن ال     أيضًا  رى يستعمل العين اليسرى     اليس
ومــن االختبــارات البــسيطة أن يقــف اإلنــسان ونظــره لألمــام       . يمنــىال

ويقــف الفــاحص خلفــه بعــد حــوالي متــر وفــي امتــداد خــط وهمــي إلــى   
 يـدير اإلنـسان عينـه     ما وعادة،مركز جسم المفحوص ثم يناديه فجأة   

  . ثر سهولة أي إلى اليمين أو اليسارورأسه وجسمه إلى الجهة األك
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 المــسيطر وال النــصف الكــرويهنــاك اختبــارات معقــدة لتحديــد  
ســيما فــي الحــاالت التــي يكــون مــن الــضروري فيهــا تحديــد الــسيطرة   

ويلعـب  .  وغيـر ذلـك  الـدماغ  إجراء عملية جراحية فـي      : مثل ،يةدماغال
ألطفـال   تتـضح عنـد ا     إذ  الدماغيـة،  التدريب دورا في تحديد السيطرة    

الطفــل يــستعمل ويالحــظ أن  ،أثنــاء نمــو الــدماغ والجــسم بــشكل عــام
دماغيـة  تتحـدد الـسيطرة ال  سـنوات   وخالل سنتين إلى أربع  ،كلتا يديه 

 فـي موضـوع الـسيطرة ألحـد          مهمـاً  وتلعب الوراثـة دوراً   . بصورة أكثر 
كمــا تلعــب إصــابات الــدماغ فــي المراحــل . النــصفين الكــرويين للــدماغ

 وعلــى .)1995المــالح،  ( فــي ذلــك ًاالطفولــة األولــى دور الجنينيــة أو 
ــأثير          ــإذا كــان ت ــر فــي هــذا الموضــوع، ف ــة أثــر كبي أيــة حــال فــإن للبيئ

، ويتمثـل   %70، فإن تأثير البيئـة يـصل إلـى          %30الوراثة يصل إلى    
ــل    ــة، مثـ ــل مختلفـ ــي عوامـ ــك فـ ــصداقة،   : ذلـ ــة، والـ ــة، والدراسـ الوالديـ

   .والعمل، وخبرات الحياة
ا تميز به عقد الدماغ مـن وفـرة فـي البحـث فـي بنائـه          ونتيجة لم 

ووظائفــه، فقــد حــدثت تغيــرات متــسارعة فــي حجــم اإلنتــاج العلمــي         
المتعلــق بــسبر أســرار هــذا  الجهــاز المعقــد؛ ولــذلك فــإّن نتــائج هــذه    
األبحاث قد ألقت بظاللها على البحث في إطـار علـم الـنفس؛ إذ بـرزت        

ــة ال   ــة فـــي دراسـ ــاد  اتجاهـــات جديـــدة ومتنوعـ ــة أبعـ فـــرد، ولعـــل دراسـ
الشخصية من حيث مكوناتها وخصائصها األساسية قـد احتلـت مرتبـة        
متقدمــة فــي جملــة نــواتج هــذه األبحــاث، كمــا كانــت دراســة الــسيطرة    

، وخاصـة أسـلوب الفـرد فـي التعامـل           دالدماغية وأساليب التعلم لألفـرا    
 خصائـصه   مع مختلف المواقف التي يمرُّ بها باعتباره كائنًا متفردًا فـي          

العقلية والجسمية واالنفعالية من أقوى االتجاهات التي أخذت تفـرض          
نفـــسها فـــي اآلونـــة األخيـــرة؛ إذ إّن نجـــاح الفـــرد وتقدمـــه فـــي حياتـــه    
مرهون بنوع التفضيالت المعرفيـة التـي يـستخدمها فـي مختلـف أوجـه               
ــرًا مــن القــرارات التــي تــواجههم       حياتــه؛ فمعظــم األفــراد يتخــذون كثي

ســة أوجــه حيــاتهم المختلفــة، كتلــك التــي تتــصل بخبــراتهم    خــالل ممار
ــف أو      ــون بمواقـ ــدما يواجهـ ــة، وعنـ ــة والتربويـ ــصية واالجتماعيـ الشخـ

 قدرتهم على النجـاح اجتماعيـًا أو تحـصيليًا، فـإنهم      يمشكالت تؤثر ف  
" أســلوب الــتعلم"يتبنــون طرقــًا للتعامــل مــع هــذه المــشكالت تــسمى    

)Learning Style(التعلم إلى الطريقة التي يـتعلم  ، إذ يشير أسلوب 
بهــــا الفــــرد فــــي اســــتقباله أو تحليلــــه للمعلومــــات، وكيفيــــة معالجتــــه  

وبوجـه عـام فـإن أسـاليب الـتعلم          . للمشكالت التي تعترض سير تقدمه    
 Information(والتفكيـــــر تعتبـــــر عـــــادات لمعالجـــــة المعلومـــــات  

Processing Habits( إذ يتـــضمن مجـــال أســـاليب الـــتعلم مفـــاهيم ،
الــذي يــشير  )Cognitive Learning(خــرى مثــل الــتعلم المعرفــي  ُأ

 ,Farrell(إلــى الفــروق الفرديــة فــي طــرق اإلدراك والتــذكر والتفكيــر  
1992.(  

 نإلـــى أ ) 1995( يـــشير كامـــل والـــصافي   وفـــي الـــسياق ذاتـــه  
 بـشكل متـسق علـى أحـد جـانبي الـدماغ             داألفراد يميلون إلـى االعتمـا     

 المعلومــات، إذ يــشار إلــى هــذا الجانــب أكثــر مــن اآلخــر أثنــاء معالجــة
لـدى األفـراد؛ وترتـب علـى ظهـور مفهـوم            ) السائد(بالجانب المسيطر   

الــسيطرة الدماغيــة أو الــسيادة الدماغيــة افتــراض مفــاده أن ســيطرة       
 علـــى شـــكل هأحـــد جـــانبي الـــدماغ لـــدى األفـــراد يمكـــن أن يعبـــر عنـــ  

 ومن هنا يالحظ    .أسلوب معين يتبناه الفرد في عملية التعلم والتفكير       
ــواء فــــي     ــة ســ ــربين علــــى اخــــتالف مــــستوياتهم التعليميــ ــام المــ اهتمــ

 منهــا أم الثانويــة أم حتــى فــي المــستوى الجــامعي  ةالمــدارس األساســي
، فــي محاولــة مــنهم ربهــذه الظــاهرة المهمــة فــي عمليــة الــتعلم والتفكيــ  

لفهم األسـلوب المفـضل لـدى الطلبـة فـي عمليـة الـتعلم والتفكيـر، عـن              
راســة االرتبــاط بــين أســلوب الــتعلم والتفكيــر والوظــائف التــي   طريــق د

  .   يقوم بها النصفان الكرويان للدماغ
أن الدراسـات  ) Sousa, 2001(مـن ناحيـة أخـرى يـرى سوسـا      

ــدماغ      ــرويين للــ ــصفين الكــ ــة النــ ــى نظريــ ــتندت إلــ ــي اســ  Twoالتــ
Hemispheres Brain Theory ــسبيري ــت )Sperry( لـ ، واهتمـ

والجانــب ) Left Brain(الجانــب األيــسر  : اغبوظــائف جــانبي الــدم  
بينت أن أنماط التفكيـر الـسائدة لـدى طلبـة     )  Right Brain(األيمن 

المدارس والجامعات بناًء على وظائف جانبي الدماغ تركـز علـى نمـط             
التفكيــر التحليلــي، والّلغــوي، والمنطــق الرياضــي، وهــذه األنمــاط مــن    

اغ، فـــي حـــين أن وظـــائف التفكيـــر مـــن وظـــائف الجانـــب األيـــسر للـــدم
الجانــب األيمــن للــدماغ تركــز علــى نمــط التفكيــر البــصري، والمكــاني،   
والحدسي، والتركيبي، واإلبـداعي، والكلـي، وهـذه األنمـاط فـي تراجـع              

  مستمر خاصة الوظيفة األهم وهي التفكير اإلبداعي       
ومـــن النظريـــات التـــي اهتمـــت بمفهـــوم الـــسيطرة الدماغيـــة إلـــى  

 سبيري للنـصفين الكـرويين للـدماغ نظريـة الـدماغ الكلـي       جانب نظرية 
)Whole Brain Theory ( ــان ــي قــدمت  )Herrmann(لهيرم ، الت

ي للـدماغ   لفهم وظائف الدماغ مـن خـالل النمـوذج الربـاع          مفهومًا آخر   
(Four Quadrant Model)عتبــر تفــسيرًا مجازيــًا ألنمــاط  ، الــذي ي

اإلنـسان، ويعـرض النمـوذج    التفكير، وتفضيالت ألنمـاط المعرفـة لـدى      
ــاليب أو أنمـــاط للتفكيـــر علـــى النحـــو اآلتـــي    ــة أسـ  الكلـــي للـــدماغ أربعـ

)Adams, 2003( :  
 Left mode thinking(عمليـات التفكيـر فـي الجانـب األيـسر      . 1

processes:(   
  : ويقسم هذا الجانب إلى قسمين هما

ــدماغ    -أ ــن ال ــوي م  ،)Upper Left Brain( الجــزء األيــسر العل
ــ  الـــشخص الـــذي يكـــون هـــذا الجـــزء  ويمتـــاز) A(ز لـــه بـــالرمز ويرمـ

يحـب العمـل مـع الحقـائق، ويتعامـل          :  بالخصائص التالية  مسيطرًا لديه 
مع الحقائق والقضايا بدقة وطرق مدروسة، ويعالج المشكالت بطـرق        

 واألرقــام، ةوالعقالنيــة، ويميــل إلــى التعامــل باللغــ تخــضع إلــى المنطــق
، واألداء العـالي فـي العمـل    )Technical(ات ويهتم بالتعامل مع التقني  

ــائق   ــه، ويفــــضل تحليــــل الحقــ ــذه  بو. مهــــم بالنــــسبة إليــ ــاء علــــى هــ نــ
ــر المرتبطـــة        ــضل طريقـــة التفكيـ ــشخص الـــذي يفـ ــصائص فـــإن الـ الخـ
بالجانـــب األيـــسر العلـــوي للـــدماغ ســـوف يميـــل إلـــى حـــل المـــشكالت 

فـي  ومعالجتها بطريقة منطقية تـستند إلـى الدقـة، ولـن تظهـر العاطفـة                
معالجة المشكالت؛ وبالتالي فـإن عمليـة تقيـيم الحقـائق مهمـة بالنـسبة           

  . إليه
 ،)Lower Left Brain(الجـزء األيـسر الـسفلي مـن الـدماغ        -ب

ــالرمز   ــه بـ ــاز ) B(ويرمـــز لـ الـــشخص الـــذي يكـــون هـــذا الجـــزء   ويمتـ
يفضل الطرق التقليدية فـي التفكيـر       :  بالخصائص التالية  مسيطرًا لديه 
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، ويحـب  )The Way I Know How أعرف فيها كيف الطريقة التي(
أن تكـــون الحقـــائق مرتبـــة ومنظمـــة، وأن تكـــون بيئـــة العمـــل مـــستقرة  
وثابتــة، ويــشعر بالرضــا واألمــان مــع طــرق العمــل المحــددة، ويفــضل    
األمـــن واالســـتقرار علـــى المخـــاطرة والمغـــامرات، ويميـــل إلـــى إنجـــاز   

عليـه فـإن الـشخص      وبنـاًء   . المهمات قيـد العمـل فـي الوقـت المناسـب          
الــذي لديــه ســيطرة للجــزء األيــسر الــسفلي للــدماغ ســوف يميــل إلــى   
ــة      ــه للمعلومــات األساســية، ويحــتفظ بعالق التنظــيم واالحتفــاظ بمتابعت

  . صارمة مع األمور المالية، ولديه أولوية بالنسبة لألمن
 Right mode thinking(عمليات التفكير فـي الجانـب األيمـن    . 2

processes: (  
  :  التاليين، وهماالجزأينيتضمن هذا الجانب و

 ،)Lower Right Brain( الجـزء األيمـن الـسفلي مـن الـدماغ      -ج
  الـشخص الـذي يـسود لديـه هـذا الجـزء          ويمتـاز ) (Cويرمز له بـالرمز   

تجـاه النـاس،   ) Intuitive( متعاطف ولديه حـدس   :بالخصائص التالية 
يـة، ويمتلـك القـدرة      وينزع إلى الحقائق والتجارب التي لهـا جذورعاطف       

علـــى اســـتعمال اللغـــة الرمزيـــة وغيـــر الـــشفوية والمتمثلـــة بمهـــارات        
  Body Language)(االتــصال عــن طريــق لغــة الجــسد واألعــضاء  

وتجميــل الوجــه والتعــابير، ويــشعر بالتعــاطف مــع اآلخــرين، ويعــالج        
المشكالت بطريقة عاطفية وليس بطريقـة منطقيـة، إضـافة إلـى شـعوره           

وبنـاًء عليـه فـإّن الـشخص الـذي          . ا يحب فكرة جديدة   بالحماس عندم 
يميــل إلــى تفــضيل نمــط التفكيــر المــرتبط بــالجزء األيمــن الــسفلي مــن   
الدماغ لديه تعاطف مع الناس واألحداث، ويمتلـك القـدرة علـى قـراءة      

  . لغة الجسد واالستمتاع بالتفاعل مع المجتمع الذي يحيا فيه
 ،)Upper Right Brain( الجــزء األيمــن العلــوي مــن الــدماغ  -د

الفــرد الــذي يــسود لديــه هــذا الجــزء   ويمتــاز ) D(ويرمــز لــه بــالرمز  
ــة  ــي    : بالخــــصائص التاليــ ــدقق فــ ــة وال يــ ــة كاملــ ــصورة الكليــ ــرى الــ يــ

، ويفـضل التغييـر   )جـشطلت (التفاصيل؛ إذ إنه يرى من خـارج اإلطـار     
ــشغوًال      ــه مـ ــستمتع بكونـ ــدة، ويـ ــياء جديـ ــد أشـ ــرب ليجـ ــاول ويجـ ويحـ

ة في الوقت نفسه، ولديه خيـال، وال يقتنـع بـسهولة، بـل              بأشياء عديد 
يبحـــث عـــن بـــدائل ُأخـــرى ليقتنـــع، ويـــستمتع بالمخـــاطر والتحـــديات،   
ولديه حساسية تجاه المـشكالت الجديـدة، وقـدرة علـى إعـادة ترتيـب               

 ووضــعها مــع بعــضها بعــضًا بطــرق وتراكيــب غيــر مألوفــة، وال   راألفكــا
ــًا بالطر  يقـــة نفـــسها، ويحـــب أن يجـــد  يميـــل إلـــى عمـــل األشـــياء دائمـ
والفـرد الـذي لديـه تفـضيل        . عالقات وروابط بين الحاضر والمستقبل    

ــة األشــياء          ــى رؤي ــل إل ــدماغ ســوف يمي ــوي مــن ال للجــزء األيمــن العل
بطريقة كلية وليس جزئية، وال يميـل إلـى االلتـزام بـالقوانين، ويعتمـد                

  . تعلى اإلحساس والعاطفة وليس على المنطق في مواجهة المشكال
التـي هـدفت إلـى    ) Adams, 2003(كمـا توصـلت دراسـة آدمـز     

معرفة مدى شـيوع الـسيطرة الدماغيـة بـين األفـراد إلـى مجموعـة مـن                   
مــــن األفــــراد لــــديهم ســــيطرة دماغيــــة  %) 60(أّن : الحقــــائق، منهــــا

مــن األفــراد لــديهم ســيطرة لثالثــة  %) 30(لجــزأين مــن الــدماغ، وأن 
مــن األفــراد لــديهم ســيطرة   %) 7(أجــزاء مــن الــدماغ، فــي حــين أن   

مـــن األفـــراد لـــديهم %) 3(لجـــزء واحـــد مـــن الـــدماغ، بينمـــا يوجـــد 
سيطرة دماغية في األجزاء األربعـة للـدماغ؛ بمعنـى أن لـديهم سـيطرة             

وبــين أنــه ال توجــد صــورة فــضلى أو مثلــى لــنمط       . دماغيــة متوازيــة 
كـل  التفكير، وفي السياق نفسه أورد آدمز نقاط القوة ألنماط التفكير ل          

جـزء مــن أجـزاء الــدماغ األربعـة؛ إذ يتميــز نمـط تفكيــر األفـراد الــذين      
يــسود لــديهم الجــزء األيــسر العلــوي مــن الــدماغ بجمــع المعلومــات،      
وتحليـــل القـــضايا، وتـــشكيل النظريـــات، والقيـــاس الـــدقيق والـــضبط،   
وحــل المــشكالت مــن خــالل المنطــق، والقــدرة علــى التحليــل المــالي       

م التقنــــي لألجــــزاء، والتعامــــل مــــع األرقــــام واتخــــاذ القــــرارات، والفهــــ
  . واإلحصاء

فيمـــا يتميـــز نمـــط تفكيـــر األفـــراد الـــذين يـــسود لـــديهم الجـــزء   
األيــسر الــسفلي مــن الــدماغ بإيجــاد منظــور محــدد للحركــة، ومعالجــة   
المشكالت باالستناد إلى التجارب والخبرة، وإجراء القياسات باتـساق         

درات وقيادتها واإلشراف عليها،    ومعالجتها، والقدرة على تقديم المبا    
وقـراءة التفاصــيل الدقيقـة فــي الوثـائق والعقــود، ومتابعـة المعلومــات،     
وتطوير الخطط بتفاصـيلها وطـرق عملهـا، واالحتفـاظ بـسجالت ماليـة            

  . واضحة المعالم
ــا نمـــط تفكيـــر األفـــراد الـــذين يـــسود لـــديهم الجـــزء األيمـــن     أّمـ

االعتـراف  : قاط القوة، منهـا   السفلي من الدماغ فيتميز بمجموعة من ن      
ــراءة مــــشاعر اآلخــــرين، والقــــدرة علــــى    بالمــــشكالت الشخــــصية، وقــ
توظيـــف الحـــدس الستكـــشاف مـــشاعر اآلخـــرين، وفهـــم لغـــة الجـــسد، 
والقـــدرة علـــى إثـــارة الحمـــاس لـــدى اآلخـــرين، والقـــدرة علـــى التـــأثير 

، )Sharing(واإلقناع والمصالحة بـين األفـراد، والتعلـيم، والمـشاركة           
بعـين  ) Values(هم االنفعالي لألجـزاء والمكونـات مـع أخـذ القـيم            والف

  .االعتبار
في حـين يتميـز نمـط تفكيـر األفـراد الـذين يـسود لـديهم الجـزء               

رؤيــة : األيمــن العلــوي مــن الــدماغ بمجموعــة مــن نقــاط القــوة، منهــا     
الصورة الكبيرة، واالعتراف باالحتماالت الجديـدة، وتحمـل الغمـوض،     

اد التكامـل بـين األفكـار والمبـادئ، وتركيـب األجـزاء             والقدرة على إيج  
غير المتماثلـة بطريقـة جديـدة وغيـر مألوفـة، والقـدرة علـى االختـراع                 
واإلبــداع فــي حــل المــشكالت والقــضايا، ومهــارة حــل المــشكالت مــن    

ــًا لنمـــوذج ) 1(ويبـــين الـــشكل رقـــم . خـــالل الحـــدس رســـمًا تخطيطيـ
  .تبطة بكل ربعهيرمان الرباعي والوظائف األساسية المر

  
رسم تخطيطي لنموذج هيرمان الرباعي والوظائف : )1(شكل 

  المرتبطة بكل ربع
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 ;Springer& Deutsch, 2003)وتــشير المراجــع العلميــة  
Hellige, 2001; Jensen, 2001)    ذات الـشأن بالـسيطرة الدماغيـة 

إلى أنه يمكن تحديد نمط السيطرة الدماغيـة لـدى األفـراد مـن خـالل                
ــين ــا منهجـ ــين، أولهمـ ــل  :  علميـ ــسية مثـ ــارات نفـ ــق اختبـ ــار : تطبيـ اختبـ
ــارثي    Torrenceتــــورنس  ــار مكــ ــة، واختبــ لقيــــاس الــــسيطرة الدماغيــ

McCarthy لقيــــــاس الــــــسيطرة الدماغيــــــة، وأداة هيرمــــــان لقيــــــاس 
ــة   ــسيطرة الدماغيـــ  Herrmann Brain Dominance(الـــ

Instrument( الـــذي يرمـــز لـــه بـــالرمز ،HBDI  وهـــو محـــور هـــذه ،
وســيتم الحــديث عنــه الحقــًا بالتفــصيل فــي إطــار إجــراءات     . اســةالدر

  .هذه الدراسة
أمـــا المــــنهج الثـــاني فيتمثــــل فـــي اســــتخدام تقنيـــات التــــصوير     

 Positron Emission(جهــاز قــذف البــوزيترون   : باألشــعة، مثــل 
Tomography (     والذي يختصر عادة بـ)PET(    والجهاز الوظيفي ،

ــالرنين المغناطيـــــسي    Functional Magnetic(للتـــــصوير بـــ
Resonance Imaging (     والـذي يرمـز لـه بـالرمز)FMRI .(  وجهـاز

 Magnetic Resonance Imaging)(التصوير بالرنين المغناطيـسي  
واسـتخدام اختبـار الـصوديوم أميتـال        ).MRI(والذي ُيرمز لـه بـالرمز       

)Sodium Amytal.(  
اغيـة  هذا وقد وقع االختيار على مقياس هيرمـان للـسيطرة الدم          

Herrmann Brain Dominance Instrument (HBDI) 
  :الستخدامه في إطار الدراسة الحالية، وذلك لألسباب التالية

ــى الــشخص   تــضمن هــذا ال ي   - ، وإنمــا  المقيــاس إصــدار حكــم عل
فــــــي طريقــــــة التفكيــــــر وأنمــــــاط معالجــــــة  التفــــــضيالت يبــــــين 

 .المعلومات
ــة      -  تناولـــت هـــذا لـــم تقـــع بـــين يـــدي البـــاحثين أيـــة دراســـة عربيـ

  .المقياس
   .يتميز هذا المقياس بسهولة فهمه   -
  .  أو الفريقفرد معلومات قيمة عن الوفر هذا المقياسي   -

 فقرة موزعـة فـي      120ويتألف المقياس في صورته األصلية من       
  )www.HBDI.com (:تجمعات كما يلي

تـــــشمل االســـــم وموضـــــوع التخـــــصص : معلومـــــات شخـــــصية    -1
  .لجامعيوالجنس والمستوى ا

ويتكون من فقـرتين اثنتـين حـول وضـعية اليـد فـي              : وضع اليد      -2
  .حالة الكتابة واستخداماتها

ويتكـــون هـــذا القـــسم مـــن ثـــالث فقـــرات  : موضـــوعات مدرســـية   -3
  .مختلفة حول درجة إجادة الموضوعات الدراسية

ويتكون من ست عشرة فقرة تضم عناصـر تبـين          : عناصر العمل    -4
  . يفضله الفرد أو الذي يمارسهطبيعة العمل الذي

ويـــضم خمـــسًا وعـــشرين فقـــرة يطلـــب مـــن  : أوصـــاف مفتاحيـــة  -5
المفحــوص اختيــار ثمــانٍ  منهــا بحيــث تــصفه بــشكل أفــضل مــن  

  .غيرها
ــًا وعــشرين فقــرة تمثــل هوايــات مختلفــة     : الهوايــات   -6 ويــضم ثالث

يطلب مـن المفحـوص اختيـار سـتًا منهـا حـسب درجـة ممارسـته                 
  .لها

ويتكون من فقرة واحدة تتناول الوقت الـذي        :  الدافعية مستوى   -7
  .تكون فيه دافعية الفرد في أعلى حاالتها

ويتكـون مـن فقـرتين اثنتـين تتنـاوالن درجـة            : دوخة المواصـالت     -8
  .اإلصابة بدوخة المواصالت من حيث تكرارها

ويضم أربعًا وعشرين فقـرة، وكـل فقـرة تعـرض           : أزواج الصفات    -9
  .ين يطلب من المفحوص اختيار إحداهماصفتين مختلفت

ويتـألف مـن فقـرة واحـدة يطلـب فيهـا مـن              : انبـساطي /  انطوائي   -10
المفحوص تحديد موقعه علـى متـصل يمتـد مـا بـين االنطوائيـة             

  .إلى االنبساطية 
ويتألف هذا القـسم مـن عـشرين فقـرة كـل منهـا       :  عشرون سؤاالً -11

قيـاس ليكـرت،   على شكل عبارة يليها خمـسة تـدريجات حـسب م    
موافــق بــشدة، وموافــق، ومحايــد، وغيــر موافــق، وغيــر       : هــي

  .موافق بشدة
التخطـيط  : ويمكن تطبيـق مقيـاس هيرمـان فـي المجـاالت التاليـة            

 ،دارات العليـا   واإل ،االستراتيجي، والتوظيف واالشراف، وعمل الفريق    
 وفهــم ، وتطـوير الشخـصية  ، واالبتكــار،بـداع  واإل،عـالم  واإل،واالتـصال 

 التجــــارة، ، إضـــافة إلـــى اســــتخدامه فـــي    والتعلـــيم والتــــدريب ،تالـــذا 
 والـــشؤون االجتماعيـــة ،دارة التغييـــرإ و، المؤســـساتأنظمـــةوتطـــوير 

فــي  طروحــة دكتــوراه   أ 60س هيرمــان  اتناولــت مقيــ  قــد  و. ســرية واأل
كمـا   .هيرمـان   مقـال علمـي نـشر عـن مقيـاس          100كثـر مـن     أو. الغرب

ــشركات العالميــة، والجــيش األ    ــستعمله ال ــة تكــساس  يرمت . كــي، وجامع
وروبـا  أكـا وعـدد مـن الـدول فـي           يرمأستخدم هـذا المقيـاس فـي        كما ي 

صــدار حكــم  ال يتــضمن إهيرمــان فمقيــاس . كــا الالتينيــة وآســيا رميأو
 يقـــيس العقليـــة بـــلعلـــى الـــشخص فهـــو ال يقـــيس الـــذكاء والقـــدرات  

 ، ويــساعد فــي تقيــيم الــسيطرة الدماغيــة عنــد اإلنــسانطريقــة التفكيــر
 وبالتـــالي علـــى تفكيــره ه التعـــرف علــى طريقـــة  اســطت  يمكـــن بووالــذي 
تـم التحقـق مـن    قـد   عامـا، و 15هو ثمرة لبحوث اسـتغرقت    و. سلوكه

 بطرائــق مختلفــة ســوف يــتم التعــرض لهــا الحقــًا فــي   ه وفاعليتــهدقصــ
رمـان لمـساعدة األفـراد      ي ه مقيـاس  خدميـست كمـا   . إطار هـذه الدراسـة    

ز العـاملين، والتعـرف الـدقيق        زيادة اإلنتاجيـة، وحفـ     علىوالمؤسسات  
 واإلبـــداع، والتفكيـــر العـــاملين،علـــى مواصـــفات العمـــل، واســـتعدادات 

 األفـراد والمؤسـسات     ، إضافة إلى تحقيق األمور التالية لـدى       اإلبداعي
)Herrmann, 2002(:  

  والتخاطبمالتفاه تحسين  
  عمل الفريقفاعلية تحسين  
 المؤسساتاألفراد في  تعلم تقوية  
  والخالفاتالمشكالت حل  
  العمل لقدرات الشخصمةءمال زيادة  
  اإلبداعية واالبتكارتالقدرا إثارة  
  العقلية بأفضل ما يمكنالقدرات استعمال  
  بين األفراد إلى قوة إبداعيةالخالفات تحويل  
  المختلفة وتأثير ذلك اإلدارة أنماط فهم  
 رؤساء العمل، والموظفين و زمالء العمل، اآلخرين، فهم  
  بين أفراد الفريق وتطوير الفريقالعالقات فهم  
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  ومصادره، وكيفية تطويرهاإلبداع طبيعة فهم  
لكشف عن نمط الـسيطرة  ونتيجة لقلة األدوات المستخدمة في ا   

الدماغية لـدى األفـراد فـي البيئـة العربيـة، ولكـون مقيـاس هيرمـان مـن                   
ــة     ــات عربيـ ــي دراسـ ــم توظـــف فـ ــي لـ ــاييس التـ ــم   -المقـ ــدود علـ ــي حـ  فـ

 فقد جاءت هذه الدراسة في محاولة لتفعيـل اسـتخدام هـذا             -الباحثين
  .المقياس

  أسئلة الدراسة
لــسيكومترية إلــى التحقــق مــن الخــصائص اهــدفت هــذه الدراســة 

ــسيطرة الدماغيــة واســتخدامه ل     ــاس هيرمــان لل لكــشف عــن نمــط   لمقي
ــة        ــة الجامعي ــة للمرحل ــات الجامعي ــة الكلي ــدى طلب ــة ل ــسيطرة الدماغي ال

 لهيرمـان   كلـي األولى، باستخدام المفاهيم الواردة فـي نظريـة الـدماغ ال          
ــى        ــه ذا معن ــتعلم وجعل ــز ال ــة لتعزي ــرات التعلمي ــاء الخب كنمــوذج فــي بن

ــابًال ــتدعاءوقـ ــن     .  لالسـ ــة عـ ــة اإلجابـ ــذه الدراسـ ــاول هـ ــدًا تحـ وتحديـ
  :األسئلة التالية

ما الخصائص السيكومترية لمقياس هيرمـان للـسيطرة الدماغيـة             -1
  على طلبة الكليات الجامعية للمرحلة الجامعية األولى؟

ما نمط السيطرة الدماغية السائد لدى طلبـة الكليـات الجامعيـة               -2
  ولى؟للمرحلة الجامعية األ

ــستوى         -3 ــى مـ ــصائية علـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــد فـ ــل توجـ  ≤ α(هـ
بـــين متوســـطات الـــدرجات الدالـــة علـــى نمـــط الـــسيطرة ) 0.05

الدماغيـــة علـــى الـــصورة االردنيـــة لمقيـــاس هيرمـــان للـــسيطرة       
ذكـــور، (الجـــنس : الدماغيـــة تعـــزى لكـــل مـــن المتغيـــرات التاليـــة

كليـــــات إنـــــسانية، وكليـــــات  (، والتخـــــصص الدراســـــي )وإنـــــاث
  ؟)علمية

 ≤ α(هل يوجد هنالـك تـأثير ذو داللـة إحـصائية علـى مـستوى             -4
ــة،   (لمتغيــر المــستوى الدراســي   ) 0.05 ــى، وســنة ثاني ســنة أول

على متوسـطات الـدرجات الدالـة علـى      ) وسنة ثالثة، وسنة رابعة   
ــة      ــة بالـــصورة األردنيـ ــي مقاسـ ــا هـ ــة كمـ نمـــط الـــسيطرة الدماغيـ

  لمقياس هيرمان للسيطرة الدماغية ؟
  همية الدراسةأ

تستمد هذه الدراسة أهميتها كونها من الدراسـات القليلـة التـي          
 لمقيـاس متـداول   ةحاولت التصدي الستقصاء الخصائص الـسيكومتري    

في األدب التربوي العـالمي والـذي حظـي بثقـة البـاحثين الغـربيين فـي                  
التعــرف علــى أســاليب الــتعلم والــسيطرة الدماغيــة لــدى األفــراد علــى     

قعهم، سواء من طلبة الجامعات أم المعلمين أم المـديرين    اختالف موا 
أم األفــراد فــي المؤســسات التجاريــة وغيرهــا؛ ممــا يجعــل هــذه األداة    

وبـالتحقق  . تتمتع بثقة ومصداقية في النتـائج التـي يـتم التوصـل إليهـا             
 - هدف هذه الدراسـة    -من الخصائص السيكومترية ألداة نيد هيرمان       

معلمــين أو مــديرين أو مرشــدين تربــويين يمكــن لمتخــذي القــرار مــن 
أن يفهمــوا أســاليب الــتعلم والــسيطرة الدماغيــة الــسائدة لــدى هــؤالء   

 التعلـيم   -المتعلمين؛ وبالتـالي الـتمكن مـن انتقـاء اسـتراتيجيات الـتعلم            
المناســـبة، واختيـــار أدوات التقـــويم التـــي تتـــسق مـــع أســـاليب الـــتعلم   

د الطلبــة إلــى نــوع المهنــة والــسيطرة الدماغيــة، إضــافة إلــى ذلــك إرشــا

ــالي تحقيــق التكيــف        ــة، وبالت التــي تتفــق مــع أنمــاط ســيطرتهم الدماغي
  . لدى األفراد

ومــن جهــة أخــرى فثمــة أهميــة أخــرى لهــذه الدراســة مــن خــالل   
الجـنس، والتخـصص، والمـستوى    : تناولها ألثر بعض المتغيرات، مثل    

  . لحاليةالدراسي على نمط السيطرة الدماغية لدى عينة الدراسة ا
  التعريفات اإلجرائية

  : لغايات هذه الدراسة تم اعتماد التعريفات اإلجرائية اآلتية
هـي ميـل الفـرد إلـى     : السيطرة الدماغية وفـق نمـوذج نيـد هيرمـان      

االعتمـــاد علـــى أحـــد أربـــاع الـــدماغ أكثـــر مـــن اعتمـــاده علـــى األربـــاع  
 مـن  )قـسم (األخرى مقاسة بعدد الدرجات التي ُيحققها علـى كـل ربـع             

الدماغ علـى مقيـاس نيـد هيرمـان للـسيطرة الدماغيـة، ويـتم الحـصول                 
علــى أربــع درجــات نتيجــة تطبيــق مقيــاس هيرمــان للــسيطرة الدماغيــة    

)HBDI (    الدرجـة علـى القـسم    : وهذه الدرجات تـتلخص فيمـا يلـي
وهـي تعنـي درجـة تفـضيل الفـرد لألنـشطة التـي        : )A(العلوي األيسر   

ــى ال    ــل، وتقــاس    تتطلــب معلومــات تــستند إل ــائق والمنطــق والتحلي حق
بمجموع الدرجات التي يحـصل عليهـا الفـرد نتيجـة تطبيـق المقيـاس،                

الدرجـة علـى    وذلك على الفقرات التي تـرتبط بوظـائف هـذا الجـزء، و            
 وهـــي تعنـــي درجـــة تفـــضيل الفـــرد     ):B(الجـــزء الـــسفلي األيـــسر   

ــات      ــة والمعلومــ ــسلة والمنتظمــ ــدًا والمتسلــ ــة جيــ ــشطة المخططــ لألنــ
يلية، وتقاس بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الفـرد نتيجـة         التفص

تطبيق المقياس، وذلك على الفقرات التي ترتبط بوظائف هذا الجـزء،           
 وهـــي تعنـــي درجـــة ):C(والدرجـــة علـــى الجـــزء الـــسفلي األيمـــن  

ــاالت       ــف واالنفعـــ ــى العواطـــ ــستندة إلـــ ــشطة المـــ ــرد لألنـــ ــضيل الفـــ تفـــ
يحصل عليها الفرد نتيجـة  والمشاعر، وتقاس بمجموع الدرجات التي   

تطبيق المقياس، وذلك على الفقرات التي ترتبط بوظائف هذا الجـزء،           
وهـــي تعنـــي درجـــة  : )D(والدرجـــة علـــى القـــسم العلـــوي األيمـــن  

تفــضيل الفــرد ألنـــشطة التفكيــر التـــي تــستند إلـــى المفــاهيم والنظـــرة      
الكليــة، وتقــاس بمجمــوع الــدرجات التــي يحــصل عليهــا الفــرد نتيجــة     

  . المقياس، وذلك على الفقرات التي ترتبط بوظائف هذا الجزءتطبيق
  الدراسات السابقة

احتل موضوع السيطرة الدماغية وأساليب التعلم مكانة مرموقة        
في األدب التربـوي؛ وذلـك فـي محاولـة جـادة لفهـم الـسيطرة الدماغيـة                 
وأســاليب التفكيــر، التــي يــستند إليهــا األفــراد فــي معــالجتهم للمعــارف    

ارات التي يتعلمونهـا، وفيمـا يلـي عرضـًا لـبعض هـذه الدراسـات                والمه
التي اتخذت من دراسة الـسيطرة الدماغيـة مجـاًال محـددا لهـا  سـواًء                 

  . على الصعيد العربي أم العالمي 
بهـدف الكـشف عـن    ) 1989(في دراسة أجراها هاشـم وحنـورة      

 الفروق في بعض الخصائص العقلية والوجدانيـة بـين الـذكور واإلنـاث            
من طالب القسمين العلمي واألدبـي فـي المرحلـة الثانويـة فـي الكويـت         
وعالقة ذلـك بالـسيطرة الجانبيـة لنـصفي الـدماغ، قـام الباحـث بتطبيـق                 
عدد من مقاييس اإلبـداع لجيلفـورد وتـورانس، كمـا اسـتخدم الباحـث               
ــة، وقــد قــام بتطبيــق هــذه        مقيــاس تــورانس لقيــاس الــسيطرة الدماغي

طالبـــًا وطالبـــة مـــن الفـــرعين ) 96(كونـــة مـــن المقـــاييس علـــى عينـــة م
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وأظهــرت نتــائج  . العلمــي واألدبــي فــي المــدارس الثانويــة فــي الكويــت   
ــة،        ــي فــي الطالقــة والمرون ــة الفــرع األدب ــًا واضــحًا لطلب الدراســة تفوق
بينمـــا تفـــوق طلبـــة الفـــرع العلمـــي فـــي المقـــاييس اإلبداعيـــة اللفظيـــة، 

اث فـي الطالقـة واألصـالة    وبالنسبة للجنس فقد ظهر تفوق واضح لإلنـ    
والمرونــة، كمــا بينــت نتــائج هــذه الدراســة أن أداء كلتــا المجمــوعتين   
ــن       ــسلوكية للكـــشف عـ ــضيالت الـ ــاس التفـ ــتخدام مقيـ ــا اسـ ــي أفرزهـ التـ
الـــسيطرة الجانبيـــة لنـــصفي الـــدماغ جـــاء متـــشابهًا علـــى المقـــاييس        
 اإلبداعية وكذلك فقد ظهر أن أداء طلبة الفـرعين العلمـي واألدبـي لـم         

   . يكن متمايزًا على مقاييس السيطرة الدماغية
ــسليماني   ــة الـ ــي دراسـ ــصاء   ) 1994(فـ ــى استقـ ــدفت إلـ التـــي هـ

أنماط التعلم والتفكير لدى عينة من طالب وطالبات المرحلـة الثانويـة     
فــي مــدينتي مكــة المكرمــة وجــدة فــي الــسعودية، تــم اســتخدام اختبــار  

 علـى عينـة مكونـة مـن         تورنس لقيـاس أنمـاط الـتعلم والتفكيـر وتطبيقـه          
، وقـد أشـارت نتـائج     مـن طلبـة المرحلـة الثانويـة     طالبًا وطالبة ) 674(

الدراسة إلى سيطرة الجانب األيمن على جميـع الطـالب والطالبـات مـا           
عدا طالب وطالبات الصفين الثاني والثالث الثانوي األدبي، إذ سـيطر   

م وجــود علــيهم الجانــب األيــسر للــدماغ، وبّينــت الدراســة أيــضًا عــد       
ــروق ذات داللــة إحــصائية فــي أنمــاط الــتعلم والتفكيــر تبعــًا لمتغيــر         ف

  . الجنس
ــوال   ــام نيكـ ــث    )Nicola, 1994(وقـ ــى بحـ ــدفت إلـ ــة هـ  بدراسـ

العناصــر اإلبداعيــة والــشكلية فــي حــل المــشكالت إبــداعيًا لــدى عينــة    
طالبـًا فـي المـدارس الثانويـة، بعـد أن حـصل هـؤالء               ) 20(مكونة مـن    

 اســـتمرت لمـــدة ُأســـبوعين، وقـــد عيبات فـــي اإلبـــداعلـــى تـــدرالطلبـــة 
أسفرت نتائج الدراسة عن أن حل المشكالت إبداعيًا يتضمن كًال مـن            

مـن عينـة الدراسـة    %) 56(التعلم ومعالجة المعلومات، كمـا تبـين أن    
يميلــون %) 13(يــستخدمون الجانــب األيمــن للــدماغ، فــي حــين أن     

من عينـة  %) 31(شكل إلى توظيف الجانب األيسر للدماغ، في حين    
الدراســة الطلبــة الــذين يميلــون إلــى توظيــف الــنمط المتــوازي لجــانبي  

  .الدماغ
 )Shelnutt et al., 1996(فـي دراسـة أجراهـا شـلنت وآخـرون      

ــا،       علــى مجموعــة مــن طلبــة كليــة الهندســة فــي جامعــة شــمال كارولين
ــوعي       ــأداة للـ ــة كـ ــسيطرة الدماغيـ ــان للـ ــاس هيرمـ ــا مقيـ ــتخدم فيهـ واسـ

ولتشكيل فرق العمل فـي المـشروعات التـي يعمـل بهـا الطلبـة،               الذاتي  
طالـب وطالبـة، وكـان متوسـط        ) 500(وقد تكونت عينـة الدراسـة مـن         

: درجاتهم على الفقرات المنتمية لكـل ربـع مـن أربـاع الـدماغ كمـا يلـي              
نقطـة  ) 54(، و Bنقطة على الربع    ) 78(، و Aنقطة على الربع    ) 86(

ورأى البــاحثون أن هــذه . D الربــع نقطــة علــى) 69(، وCعلــى الربــع 
النتائج متوقعة إلى حد ما، حيث أن طلبة كلية الهندسة يـسود لـديهم        

  . A، وبشكل أكثر تحديدًا الربع B وAغالبًا الربعان 
باستقــــصاء الــــسيطرة ) Lavach, 1997(كمــــا قــــام الفــــاش 

الدماغيــة لــدى عينــة مــن الطلبــة فــي فــروع مختلفــة مــن التخصــصات      
يــسود وتوصــلت دراســته إلــى أن طلبــة العلــوم اإلنــسانية    األكاديميــة، 

ــديهم ــة      ل ــوم الطبيعي ــا طــالب العل  النــصف الكــروي األيمــن للــدماغ، أّم
ــائج         ــدماغ، كمــا أشــارت نت ــديهم النــصف الكــروي األيــسر لل فيــسود ل

الدراســـة أيــــضًا إلــــى أن طلبــــة الدراســـات االجتماعيــــة يميلــــون إلــــى   
  . السيطرة الدماغية اليسرى

ــة ــور وفـــي دراسـ ــة  )(Power, 1997( بـ  التـــي اهتمـــت بدراسـ
العالقــة بــين نظريــة نمــط الشخــصية ونظريــة جــانبي الــدماغ، اســتخدم 

 Myers-Briggs Type) ( برجــز-مــايرز(مؤشــر نمــط الشخــصية  
Indicators ( وأداة الـــــسيطرة الدماغيـــــة)HBDI ( هيرمـــــان" لــــــ "

 مـا   مـستجيبًا تتـراوح أعمـارهم     ) 1925(وطبقها على عينة مكونة من      
ســنة، وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن هنــاك ارتباطــًا    ) 60-25(بــين 

إيجابيًا ذا داللة إحـصائية بـين االنبـساط والحـدس والـشعور واإلدراك        
من جهة، وبين نمط تفكير الجانب األيمن للـدماغ، وأن هنـاك ارتباطـًا              
إيجابيًا داًال إحصائيًا بين االنطواء والتفكير المنطقي من جهة، ونمـط       

  .فكير الجانب األيسر من جهة أخرىت
في دراسته الفروق بين الجنـسين      ) 1998(وعالج عبد الحميد    

في أساليب التعلم والتفكير اإلبداعي لدى عينة مـن الطلبـة المـصريين        
والعمــــانيين فــــي المــــستوى الجــــامعي، إذ اســــتخدم الباحــــث اختبــــار   

فـرق   التعلم، وقـد كـشفت نتـائج الدراسـة عـن وجـود               بتورنس ألسالي 
بــين الــذكور واإلنــاث فــي العينــة المــصرية فــي أســلوب الجانــب األيمــن  
ــلوب المتـــوازي لـــصالح         ــة الـــذكور، وفـــي األسـ ــدماغ لـــصالح الطلبـ للـ
اإلناث، بينما لم تظهر فروق في نمط التفكير في الجانـب األيـسر بـين         
الذكور واإلنـاث، فـي حـين أن الدراسـة بينـت وجـود فـروق ذات داللـة                 

نــة العمانيــة فــي نمــط التفكيــر فــي الجانــب األيــسر         إحــصائية فــي العي  
لصالح الذكور، وفي النمط المتـوازي لـصالح اإلنـاث، بينمـا لـم توجـد               

  .فروق بين الجنسين في نمط التفكير في الجانب األيمن
فقد قـام بدراسـة بحثـت العالقـة بـين      ) Seng, 2000(أما سينغ 

دم الباحـث ثالثـة     أساليب التعلم والنصفين الكرويين للدماغ، إذ اسـتخ       
، ومقيــــاس )Kolb(مقــــاييس، هــــي مقيــــاس كولــــب ألســــاليب الــــتعلم  

للتـصور  " ويلـز "، ومقياس   )McCarthy (مكارثي للسيطرة الدماغية  
طالبـًا فـي    ) 192(، إذ ُطبقـت هـذه المقـاييس علـى           )Wales(المكاني  

مركـــز للتـــدريب فـــي ســـنغافورة، وأســـفرت نتـــائج الدراســـة عـــن عـــدم    
فـضيالتهم الدماغيـة عبـر المجموعـات الـثالث فـي            اختالف الطلبة في ت   

القـــدرة علـــى التـــصور المكـــاني، وكـــذلك عـــدم وجـــود اختالفـــات فـــي    
تفــضيالت األســلوب التعليمــي القــائم علــى ســيطرة النــصفين الكــرويين  

  . للدماغ في المجموعات الثالث
بدراســة العالقــة االرتباطيــة بــين  ) Saleh, 2001(وقــام صــالح 

صه األكـاديمي ونمـط الـسيطرة الدماغيـة الـسائد        اختيار الطالب لتخص  
مــن طلبــة الجامعــة، إذ    فــردًا  ) 429(لديــه، وقــد تكونــت العينــة مــن     

لقيــاس الــسيطرة ) McCarthy" (مكــارثي"اســتخدم الباحــث مقيــاس  
ــائج الدراســة عــن وجــود         ــة الدراســة، وأســفرت نت ــدى عين ــة ل الدماغي

األكاديميــة ارتبــاط قــوي ذي داللــة إحــصائية بــين فــروع التخصــصات    
وسيطرة أحد النصفين الكرويين للدماغ، كما بينت نتائج الدراسـة أن          
الطلبـــة الـــذين يتخصـــصون فـــي األدب والفنـــون والتربيـــة والتمـــريض   
يميلون لتوظيف الجانب األيمن للدماغ، أّما الطلبة المتخصـصون فـي           
العلوم الدقيقة وإدارة األعمال والهندسـة، فـإنهم يميلـون إلـى توظيـف              
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 & Steyn(وفـي الدراسـة التـي أجراهـا كـل مـن سـتين ومـري         
Maree, 2002 (   بهدف استقصاء أساليب التعلم المفضلة لـدى طلبـة

ــان      ــام الباحثـ ــد قـ ــيات، فقـ ــو الرياضـ ــاتهم نحـ ــا واتجاهـ ــة بريتوريـ جامعـ
باســتخدام مقيــاس هيرمــان للــسيطرة الدماغيــة واســتبانة التوجــه نحــو 

 Study Orientation Questionnaire inياضـيات  الدراسـة فـي الر  
Mathematics (SOM)     واستبانة أخرى للتوجـه نحـو الدراسـة فـي ،

ــيات  Study Orientation Questionnaire in الرياضــ
Mathematics Tertiary (SOM)    إذ قـام الباحثـان بتطبيـق أدوات ،

سـة  طالبـًا مـن طلبـة كليـة الهند       ) 101(الدراسة على عينـة مكونـة مـن         
والعلوم والبرنامج الداعم للطلبـة فـي الـسنة األولـى، وقـد بينـت نتـائج                
الدراسة تنوع استجابات الطلبة على مقياس هيرمان، فقد كـان توزيـع          

 D وC وB وAطلبة كلية العلوم على أقسام الدماغ األربعة الـسائدة      
، أمــا توزيــع طلبــة الهندســة   4 و7 و18 و9: علــى الترتيــب كمــا يلــي  

ــان علـــى ا ــة   3 و6 و3 و18: لترتيـــبفكـ ــع طلبـ ــان توزيـ ــين كـ ــي حـ ، فـ
  . 6 و5 و5 و17: البرنامج الداعم لطلبة السنة األولى على الترتيب

دراســـة هـــدفت إلـــى معالجـــة نـــشاط     ) 2003(وأجـــرى حبيـــب  
النـــصفين الكـــرويين للـــدماغ كمحـــددات الســـتراتيجيات التفكيـــر لـــدى  

، إذ أسـفرت    طالبـًا وطالبـة   ) 170(عينة مـن طلبـة الجامعـة مكونـة مـن            
نتائج الدراسة عن دور نـشاط النـصفين الكـرويين للـدماغ فـي تحديـد            
اســتراتيجيات أنمــاط التفكيــر، كمـــا تبــين أن هنــاك دورًا مهمــًا لـــنمط       
التفكير المرتبط بالجانب األيمن للدماغ، إذ يـرتبط بهـذا الجانـب نمـط            

ماغ التفكيـر اإلبـداعي، أّمــا نمـط التفكيـر المــرتبط بالجانـب األيـسر للــد      
  .فيرتبط به نمط التفكير المنطقي
بدراســـــة استقـــــصت مـــــدى  ) 2003(وقـــــام مزيـــــان والزقـــــاى  

، إذ )الدماغيــة( مــساهمة البيئــة التعليميــة فــي تعزيــز الــسيادة المخيــة 
ــة الدراســة مــن     ــردًا، مــنهم  ) 475(تكونــت عين ــة،  ) 304(ف مــن الطلب

 مــن أســاتذة الجامعــة مــوزعين علــى معهــدي العلــوم الدقيقــة  ) 171(و
والعلوم اإلنسانية في الجزائر، وقد استخدم في هذه الدراسة مقيـاس       
السيطرة الدماغية لتورنس، إضافة إلى مقياس درجـة مـساهمة طرائـق            
التـــدريس فـــي الـــسيادة الدماغيـــة، ومقيـــاس العالقـــة التربويـــة اللـــذين  
أعدهما الباحـث نفـسه، وجـاءت نتـائج الدراسـة لتؤكـد نمـط الـسيطرة                 

لدى عينة العلوم الدقيقة، بينما ساد الـنمط األيمـن          الدماغية اليسرى   
للــدماغ لــدى عينــة العلــوم اإلنــسانية، وبينــت نتــائج الدراســة أيــضًا أن  
طرائق التدريس التي يستخدمها طلبة الجامعة تسهم فـي تعزيـز نمـط              

  .التفكير المرتبط بالجانب األيسر للدماغ
) Froehlich, et al., 2003(وفـي دراسـة  فـروهيش وآخـرين     

التـي هــدفت إلــى تحـسين برنــامج القــادة التربـويين لمــديري المــدارس    
المتــوقعين اســتنادًا إلــى وظــائف النــصفين الكــرويين للــدماغ، تكونــت      

مستجيبًا من طلبة الماجستير في اإلدارة التربويـة،        ) 256(العينة من   
واســـتخدم الباحـــث مقيـــاس الـــسيطرة الدماغيـــة الـــذي أعـــده هيرمـــان  

)HBDI (  ظهرت نتائج الدراسـة أن  ، وقد أ)مـستجيبًا يفـضلون   ) 71
) 81(، و%) 28(توظيــــــف الجانــــــب األيمــــــن للــــــدماغ أي بنــــــسبة  

مـــــستجيبًا يفـــــضلون توظيـــــف الجانـــــب األيـــــسر للـــــدماغ أي بنـــــسبة 

ــر  %)32( ــا أظهـــ ــًا   ) 104(، بينمـــ ــيًال متوازيـــ ــستجيبين مـــ ــن المـــ مـــ
  %).40(للسيطرة الدماغية، أي بنسبة 
ــوفز    ــى   ) Genovese, 2004(وفــي دراســة جين التــي هــدفت إل

 -أســاليب الــتعلم لفيلــدر) مؤشــر(استقــصاء الــصدق والثبــات لمقيــاس 
) 131(، تكونــت عينــة الدراســة مــن    )Soloman-Felder(ســولومن 

مــن الطلبــة المعلمــين مــا قبــل الخدمــة وفــي أثنائهــا فــي   طالبــًا وطالبــة 
مـــن ) 36(مــن اإلنـــاث و ) 95(تخــصص علـــم الــنفس التربـــوي مـــنهم   

سـنة، وتنوعــت  ) 27.9( وبلـغ متوسـط أعمــار أفـراد الدراسـة     الـذكور، 
، وطلبـة سـود   %)1.5(العينة عرقيًا؛ إذ وجد طلبة آسـيويون بنـسبة      

ــسبة  ــسبة  %)13.1(بنــــ ، وبــــــيض بنــــــسبة  %)3.8(، وإســــــبان بنــــ
ويتألف مقياس مؤشر أساليب    %). 3.1(وآخرون بنسبة   %) 78.5(

ة مــن نــوع فقــر) 44(مــن ) Index of Learning Styles(الــتعلم 
االختيار من بديلين، وُيصنف هـذا المقيـاس الطلبـة وفـق أربعـة أبعـاد                

( ، و) اللفظـــي-البـــصري(، و)الحدســـي-الحـــسي(أو تـــصنيفات هـــي،  
، وقــد تــم التحقــق مــن    ) الــشمولي-التسلــسلي(و )  التــأملي-النــشط

 -ثبات المقياس بطريقة االتساق الداخلي باستخدام معادلـة كرونبـاخ           
الفرعية األربعة، ومقياسي الـسيطرة الدماغيـة اليـسرى،      ألفا للمقاييس   

والسيطرة الدماغية اليمنـى، إذ بلغـت معـامالت الثبـات للمقـاييس كمـا               
( ، و0.71 ) اللفظــي-البــصري(، و0.72) الحدســي-الحــسي: (يلــي

، واختبــار 0.63)  الــشمولي-التسلــسلي(،  و0.53 ) التــأملي-النـشط 
تبار السيطرة الدماغية اليمنـى     ، واخ 0.68السيطرة الدماغية اليسرى    

وأظهــــرت الدراســــة وجــــود عالقــــة ارتباطيــــة بــــين بعــــدي        . 0.58
، إذ بلغ معامـل االرتبـاط   ) الشمولي-التسلسلي(و  ) الحدسي-الحسي(

، كمـا أن    )0.05(وهو ذو داللة عند مستوى الداللة       ) 0.37(بينهما  
ــدي     ــين بعـ ــة بـ ــة ارتباطيـ ــك عالقـ ــشط(هنالـ ــأملي-النـ ــصري(و) التـ  -البـ

ــغ   ) اللفظــي ــاط بل ــد مــستوى    ) 0.21(بمعامــل ارتب ــة عن وهــو ذو دالل
، كمــا أظهــرت الدراســة عــدم وجــود عالقــة ارتباطيــة    )0.05(الداللــة 

ــين بعــدي   ــشمولي-التسلــسلي (ب ــة   ) ال ــاري التفــضيالت الدماغي واختب
وتم التحقق مـن الـصدق العـاملي للمقيـاس بطريقـة            ). األيسر-األيمن(

ــتخدام    ــل الرئيــــسة باســ  Varimax(المحــــاور المتعامــــدة  العوامــ
Rotation (       العامـل األول وتكـون مـن بعـدين        : ، حيث وجـد عـامالن

، أّمـا العامـل الثـاني فتكـون         ) اللفظي -البصري(و  ) التأملي-النشط(هما
، وقـد   )الـشمولي -التسلـسلي   (و  ) الحدسـي -الحـسي (من بعـدين همـا      

  .من التباين الكلي للمقياس%) 60.34(فسرا 
راض الدراسات السابقة وبخاصة األجنبية منهـا        يالحظ من استع  

ــة استقــــصاء الخــــصائص الــــسيكومترية  الدراســــات التــــي حاولــــت   قلــ
فــي حــدود علــم البــاحْثين، كمــا أن   وذلــك )HBDI( هيرمــان مقيــاسل

هناك غيابًا كليًا في الدراسـات العربيـة السـتخدام مقيـاس هيرمـان فـي                
دماغية، أو في التحقـق  والسيطرة ال والتفكير  استقصاء أساليب التعلم    

من خصائصه السيكومترية أو في التحقق من فاعليته في الكشف عـن            
نمط الـسيطرة الدماغيـة، فقـد اسـتخدم فـي عـدد مـن هـذه الدراسـات                   

ــة أو مقيــــاس فيلــــدر   ــورانس للــــسيطرة الدماغيــ ــولمون -مقيــــاس تــ ســ
ألساليب التعلم، أو مقياس مكارثي للسيطرة الدماغية، من هنا جـاءت           

حقـق مــن الخــصائص الــسيكومترية لهــذا  راســة فــي محاولــة للتهـذه الد 
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ــر   أنمــاط المقيــاس بهــدف اســتخدامه فــي الكــشف عــن     ــتعلم والتفكي ال
  . السيطرة الدماغية لدى عينة من طلبة الجامعات األردنيةو

  مجتمع الدراسة وعينتها
ــة الكليــات الجامعيــة فــي       تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلب

ددهم حــسب إحــصاءات وزارة التعلــيم العــالي  األردن ، والــذين بلــغ عــ
: طالبًا وطالبة، موزعين على متغيـر الجـنس      ) 178619 (2005لعام  

) 103433(: أنثى، ومتغير التخصـص  ) 89459(ذكـرًا و ) 89160(
  .كليات علمية) 75186(كليات إنسانية و

 طالب وطالبـة تـم اختيـارهم    500أما عينة الدراسة فتكونت من      
وائية البـــسيطة مـــن بـــين طلبـــة الكليـــات الجامعيـــة فـــي بالطريقـــة العـــش

ــن       ــة مـ ــار عينـ ــم اختيـ ــث تـ ــى، حيـ ــة األولـ ــة الجامعيـ ــي المرحلـ األردن فـ
الجامعــــة األردنيــــة، وجامعــــة (الجامعــــات األردنيــــة بــــصورة عــــشوائية 

اليرموك، وجامعة اإلسـراء، وكليـة العلـوم التربويـة الجامعيـة، وجامعـة              
، ومن هذه الجامعـات  )جامعة فيالدلفياالعلوم والتكنولوجيا األردنية، و   

تــم اختيــار عينــة عــشوائية بــسيطة مــن الطلبــة بحيــث روعــي تــوزيعهم    
كليـــات (، ومتغيـــر التخـــصص )ذكـــور، وإنـــاث(حـــسب متغيـــر الجـــنس 

قـــــدر اإلمكـــــان مراعـــــاة تمثيلهـــــا ، وتـــــم )إنـــــسانية، وكليـــــات علميـــــة
ة ســنة أولــى، وســنة ثانيــة، وســنة ثالثــة، وســن    (للمــستويات الدراســية 

توزيــع أفــراد العينــة تبعــًا لمتغيــرات  ) 1(ويبــين الجــدول رقــم . )رابعــة
  . الدراسة 
  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغيرات الدراسة: )1(جدول 

  التخصص المجموع  كليات علمية  كليات إنسانية
  الكلي ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث  السنة

  160  60  100  30  20  30  80 سنة أولى
  182  62  120  31  50  31  70 سنة ثانية
  74  24  50  12  10  12  40 سنة ثالثة
  84  22  62  12  32  10  30 سنة رابعة
  500  168  332  85  112  83  220  المجموع

  HBDIمقياس هيرمان للسيطرة الدماغية 
بنـــاء علـــى طبيعـــة الدراســـة وهـــدفها األساســـي واألســـئلة التـــي   

المــستخدمة فــي تــسعى لإلجابــة عنهــا، وبعــد االطــالع علــى المقــاييس  
الدراسات السابقة للكشف عن نمط الـسيطرة الدماغيـة لـدى األفـراد؛             
فقــد تــم اختيــار مقيــاس هيرمــان للــسيطرة الدماغيــة، حيــث يــتم تعبئــة  
ــات       ــى الجهــ ــاله إلــ ــات وإرســ ــراد والمجموعــ ــل األفــ ــن قبــ ــاس مــ المقيــ
المتخصصة لتحليله وتقييم نمط تفكير الفـرد وتزويـده بتغذيـة راجعـة             

سيطرة الدماغيـة الـسائد لديـه، فمقيـاس هيرمـان يـصنف             حول نمط الـ   
األفــراد وفــق أربــع فئــات تبعــًا للنمــوذج الربــاعي للــدماغ، الــذي يقــسم  

الجزء األيسر العلوي للـدماغ ويرمـز لـه         : الدماغ إلى أربعة أجزاء هي    
، ) B(، والجزء األيسر السفلي للدماغ ويرمـز لـه بـالرمز            )A(بالرمز  

، والجـزء األيمـن   )C(لدماغ ويرمز له بالرمز   والجزء األيمن السفلي ل   
من هنا فإن السيطرة الدماغية     ). D(العلوي للدماغ ويرمز له بالرمز      

وفــق نمــوذج هيرمــان هــي ميــل الفــرد إلــى االعتمــاد علــى أحــد أربــاع    
الدماغ بدرجة أكبـر مـن األربـاع األخـرى مقاسـة بعـدد الـدرجات التـي                  

على مقياس هيرمان للسيطرة    من الدماغ   ) جزء(ُيحققها على كل ربع     

وقــد اعتمــد فــي مقيــاس هيرمــان المحكــات التاليــة لــتعكس    . الدماغيــة
إذا حــصل : درجــة ميــل الفــرد الســتخدام أحــد أقــسام الــدماغ األربعــة  

الفرد على درجة ترتبط بأحد أجزاء الدماغ األربعة تقع ضـمن المـدى       
فـــإن هـــذا يـــدل علـــى ســـيطرة ضـــعيفة لـــذلك الجـــزء، أي أن  ) 0-33(
لفرد يميل إلـى تجنـب التفكيـر بالطريقـة المرتبطـة بـذلك الجـزء، وإذا                 ا

فــإن هــذا يــدل علــى    ) 66-34(حــصل علــى درجــة تتــراوح مــا بــين      
سيطرة متوسطة لذلك الجزء، أما إذا كانت الدرجة التي حصل عليها           

 فإن هذا يعنـي  66الفرد على الفقرات الخاصة بأحد األجزاء أكبر من   
  . سيطرة قوية لذلك الجزء

وباإلضافة إلى ما سبق يتم استخراج درجـة الفـرد علـى النـصف             
األيسر من الدماغ بجمع الدرجات المتحققة له على الفقـرات المنتميـة        

، وكــذلك )B(واأليــسر الــسفلي  ) A(األيــسر العلــوي  : إلــى الجــزأين 
درجة الفرد على النصف األيمن من الدماغ بجمـع الـدرجات المتحققـة          

واأليمـن  ) C(األيمـن الـسفلي   : تميـة إلـى الجـزأين   له على الفقرات المن   
 كما يمكن إيجاد درجة الفـرد علـى النـصف العلـوي مـن          ).D(العلوي  

، وكـذلك  )D(و) A(الدماغ بجمع الدرجات المتحققة له على الربعين     
إليجاد درجـة الفـرد    ) C(و) B(جمع الدرجات على الربعين السفليين      

  . على النصف السفلي من الدماغ
ت الـــصدق والثبـــات لمقيـــاس نيـــد هيرمـــان فـــي صـــورته  دراســـا
  :األصلية

 HBDIأجريـــت عـــدة دراســـات علـــى مقيـــاس هيرمـــان األصـــلي  
للتحقق من صدق الصورة األصلية للمقياس وثباتها، حيث وجد أنهـا           

  : تتمتع بدالالت صدق وثبات متنوعة يمكن إجمالها على النحو اآلتي
ــاس     - ــارًا و HBDIطالمــا أن مقي ــيس اختب ــاس    ل ــه مــصمم لقي لكن

التفــضيالت العقليــة، فقــد تــم التحقــق مــن الــصدق الظــاهري لــه   
بعرضه على عدد من المحكمين مـن ذوي الخبـرة واالختـصاص            

  .   في مجال أبحاث الدماغ 
تتطلــب مؤشــرات الــصدق المــرتبط بمحــك مقــاييس إضــافية يــتم     -

اســتخدامها باإلضــافة إلــى مقيــاس الــسيطرة الدماغيــة لهيرمــان،   
ــذ ــى نمـــط       وهـ ــك للحكـــم علـ ــافية تعمـــل كمحـ ه المقـــاييس اإلضـ

الـــسيطرة الدماغيـــة والتفـــضيالت العقليـــة لـــدى الفـــرد، كمـــا أن  
الــدرجات نفــسها علــى مقيــاس هيرمــان تعمــل كمحــك الختيــار        
مجموعــات مــن األفــراد تختلــف فــي أنمــاط التفكيــر والــسيطرة        
الدماغية والتحقق مـن االسـتنتاجات الخاصـة بـسلوكهم وأدائهـم            

 مقاييس أخرى مشابهة، وقد اسـتخدم فـي مقيـاس هيرمـان         على
مؤشــر نمــط الشخــصية لمــايرز بريجــز، حيــث تــم فحــص معامــل  

االنبـساطية  / االرتباط بين الدرجات عليـه وعلـى بعـد االنطوائيـة       
 المـشار إليهـا   Kevin Hoفي مقياس هيرمـان فـي دراسـة كـيفن     

  .وكان مرتفعًا نسبيًا) Bunderson, 2005(في 
دلة صدق البناء هي األكثر صلة وعالقة بمقياس هيرمـان،          تعد أ    -

ــاء        ــاء لمقيــاس هيرمــان بكــل مــن صــدق البن ويتعلــق صــدق البن
ــداخلي  ــاء  Internal Construct Validityالـ ــدق البنـ  وصـ
ففيمـــا يتعلـــق . External Construct Validityالخـــارجي 

بالـــصدق الخـــارجي للمقيـــاس فهـــو يـــساعد فـــي تقيـــيم الـــصدق 
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ــة ال ــه     بمقارن ــالبنى الخارجــة عن ــه ب ــة في ــى الداخلي ــا صــدق  . بن أم
البناء الداخلي فهـو يـرتبط بعـدد البنـى أو األبعـاد األساسـية أو                
العوامــل المقاســة بــاألداة، وهــي هنــا أنمــاط الــسيطرة الدماغيــة    

 Aالجـزء األيـسر العلـوي    : المرتبطة بكل ربع من أربـاع الـدماغ       
 والجــزء Cفلي  والجــزء األيمــن الــسBوالجــزء األيــسر الــسفلي 

ــافة إلـــى النـــصف األيـــسر الـــذي يـــضم   Dاأليمـــن العلـــوي  ، إضـ
 و C ، والنــصف األيمــن الــذي يــضم الجــزأين B و Aالجــزأين 

D   وكـــذلك النـــصف العلـــوي الـــذي يـــضم الجـــزأين ،Aو  D ،
ففـــي دراســـة . C و Bوالنـــصف الـــسفلي الـــذي يـــضم الجـــزأين 

ن التــي أشــار إليهــا باندرســو ) Kevin Ho(كــيفن هــو  أجراهــا
)Bunderson,2005 (   بهـــــدف التحقـــــق مـــــن صـــــدق مقيـــــاس

مفحوصــًا مــن خــالل  ) 7989(هيرمــان باســتخدام عينــة قوامهــا  
إيجــــاد مــــصفوفة معــــامالت ارتبــــاط الــــدرجات علــــى األجــــزاء       

يبــــين ) 2(فـــإن الجــــدول رقــــم  ). العوامــــل(المختلفـــة للــــدماغ  
  .النتائج التي تم التوصل إليها

ط بين العوامل األربعة لمقياس مصفوفة معامالت االرتبا: )2(جدول 
  نيد هيرمان

الجزء األيسر   العامل
  Aالعلوي 

الجزء األيسر 
  Bالسفلي 

الجزء األيمن 
  Cالسفلي 

الجزء األيمن 
 Dالعلوي 

الجزء األيسر 
  Aالعلوي 

-    

الجزء األيسر 
  Bالسفلي 

0.08 -   

الجزء األيمن 
  Cالسفلي 

-0.77 -0.20 -  

الجزء األيمن 
  Dالعلوي 

-0.53 -0.68 0.88 - 

قـيم معـامالت االرتبـاط      ) 2(تعكس النتـائج الـواردة فـي الجـدول          
، إذ يالحــظ أن الجــزء األيــسر )0.88 -0.77-(التــي تتــراوح مــا بــين 

، كمـا   )0.08(العلوي يـرتبط ارتباطـًا ضـعيفًا بـالجزء األيـسر الـسفلي              
لـسفلي  أن الجزء األيمن العلوي يـرتبط ارتباطـًا قويـًا بـالجزء األيمـن ا           

 ومن جهة أخرى يالحظ أن معامالت االرتباط هي قيم سـالبة            )0.88(
،  )D و A(بــين الجــزأين الــواقعين فــي النــصف العلــوي مــن الــدماغ    

وكذلك الحال بـين الجـزأين الـواقعين فـي النـصف الـسفلي مـن الـدماغ                  
)B و C(         ممــا يــدل علــى وجــود عامــل يــرتبط بالنــصفين األيــسر ،

من الجدول أن الدرجات المرتبطة بالوظـائف  وكذلك يالحظ  . واأليمن
والعمليات التي تقع في النهايات المتعاكسة للعوامل القطريـة مترابطـة            
ترابطًا قويًا سالبًا، إذ يظهر ذلك واضـحًا بـين الجـزء األيـسر العلـوي                

A والجــزء األيمــن الــسفلي C) -0.77( وكــذلك بــين الجــزء األيــسر ،
ــسفلي  ــوي   Bالـ ــن العلـ ــزء األيمـ ــيفن   ). D) -0.68 والجـ ــام كـ ــا قـ كمـ

والنـصف  ) A+B(بإيجاد معامل االرتباط بين النصف األيسر للـدماغ         
، وكــذلك الحــال بــين )0.91-(فبلغــت قيمتــه ) C+D(األيمــن للــدماغ 

ــوي   ــسفلي  ) A+D(النــصف العل ــغ معامــل  )B+C(والنــصف ال ، إذ بل
 وهذه القيم مقبولة لغايات البحـث العلمـي،       ). 0.78-(االرتباط بينهما   

ــط        ــر ونمـ ــتعلم والتفكيـ ــاليب الـ ــاس  أسـ ــاس لقيـ ــدق المقيـ وتعكـــس صـ
  .السيطرة الدماغية

ذكـورًا  (كما قام كيفن في الدراسة نفسها بتحليل نتـائج األفـراد            
على تسعة أبعاد يمكن اشتقاقها مـن المقيـاس ويبـين الجـدول             ) وإناثًا
  .ملخصًا لها) 3(رقم 

 حسب الجنس المتوسطات الحسابية لدرجات األفراد: )3(جدول 
  على أبعاد مقياس هيرمان

 المتوسط الحسابي  الجنس  الجزء
  95.2  ذكور  النصف األيسر

  81.0  إناث  
  91.0  المجموع  

  86.0  ذكور  النصف األيمن
  102.3  إناث  
  91.1  المجموع  

  75.1  ذكور  الجزء األيسر العلوي
  53.3  إناث  
  68.6  المجموع  

  68.1  ذكور  الجزء األيسر السفلي
  68.8  إناث  
  68.3  المجموع  

  55.5  ذكور  الجزء األيمن السفلي
  79.9  إناث  
  61.2  المجموع  

  73.9  ذكور  الجزء األيمن العلوي
  79.1  إناث  
  75.5  المجموع  

  99.0  ذكور  النصف العلوي
  87.9  إناث  
  95.7  المجموع  

  82.1  ذكور  النصف السفلي
  95.4  إناث  
  86.0  المجموع  

  5.4  ذكور  االنبساطية/ االنطوائية
  5.7  إناث  
  5.5  المجموع  

كيفن هو بـالتحقق مـن ثبـات مقيـاس      والحقًا للدراسة نفسها قام   -
ــة  ) Test-retest(هيرمــان مــن خــالل أســلوب اإلعــادة     علــى عين

معــامالت )  4(ويبــين الجــدول رقــم  .  مفحوصــًا78مكونــة مــن 
  الثبات بطريقة اإلعادة 

  بات ألبعاد مقياس نيد هيرمانقيم معامالت الث: )4(جدول 
 معامل االرتباط  العامل

  A  0.86 األيسر العلوي الجزء
  B  0.98 األيسر السفلي الجزء
  C  0.94 األيمن السفلي الجزء

  D  0.97الجزء األيمن العلوي 
  A+B 0.96النصف األيسر 
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 معامل االرتباط  العامل
  C+D 0.96النصف األيمن 
  A+D  0.98النصف العلوي 
  B+C 0.91النصف السفلي 

  0.73  االنبساطية/ النطوائيةا
ــدول   ــن الجـ ــر مـ ــة   ) 4(ويظهـ ــاط مرتفعـ ــامالت االرتبـ ــيم معـ أن قـ

، )0.96( للــدماغ  رومناســبة؛ إذ بلــغ معامــل االرتبــاط للنــصف األيــس 
، وتراوحــــت معــــامالت االرتبــــاط )0.96(وللنــــصف األيمــــن للــــدماغ  
ــا بـــين   ــة مـ ــزاء األربعـ ــغ معامـــل الثبـــات  )0.98-0.86(لألجـ ــا بلـ ، فيمـ

ــص ــوي للنــ ــي(ف العلــ ــصف) Cerebral) (0.98 المخــ ــسفلي وللنــ  الــ
، وهي قـيم تعـزز اسـتخدام هـذا المقيـاس           )Limbic) (0.91اللمبي  (

  .في قياس أساليب التعلم والتفكير ونمط السيطرة الدماغية
مقيـــاس تطـــوير ألغـــراض اإلجابـــة عـــن أســـئلة الدراســـة ، تـــم   و

ــان  ــة  هيرمــ ــسيطرة الدماغيــ ــته (HBDI)للــ ــة   ودراســ ــة تحليليــ دراســ
  -:تفصيلية، إذ مرت عملية تطوير المقياس بالخطوات التالية

ترجمـــة النـــسخة اإلنجليزيـــة مـــن المقيـــاس، التـــي تـــم الحـــصول     -
ــة؛ وتــضم      ــى اللغــة العربي ــم  120عليهــا مــن اإلنترنــت إل  فقــرة ت

ملحـق  (مراجعتها وتدقيقها وتنقيحها من حيث الـصياغة واللغـة          
دب النظري المرتبط بوظـائف نـصفي       ، كما تم دراسة األ    )1رقم  

الـدماغ ووظــائف األجـزاء األربعــة للــدماغ كمـا وردت فــي بعــض    
المقــاالت المنــشورة فــي الموقــع اإللكترونــي للمؤســسة المــشرفة 
علــى المقيــاس، كمــا تــم تحليــل نتــائج بعــض المفحوصــين ممــن   

ــع     ــي هــذا الموق ــائجهم ف ــرات    . عرضــت نت ــصنيف الفق ــم ت وقــد ت
 جـزء مـن األجـزاء األربعـة للـدماغ، بغيـة        حسب انتمائها إلى كـل    

الحصول على أربـع عالمـات تمثـل نمـط الـسيطرة لـدى األفـراد،               
وذلك بجمع عالمـات الفـرد علـى الفقـرات المنتميـة لكـل ربـع مـن                  

ــدماغ  ــاع الــ ــة   . أربــ ــات التاليــ ــدت المحكــ ــا  (واعتمــ ــي أوردهــ التــ
لتعكس درجة ميل الفرد الستخدام أحد أقسام الـدماغ         ) هيرمان

إذا حصل الفرد على درجة ترتبط باحد أجـزاء الـدماغ           : عةاألرب
فـإن هـذا يـدل علـى سـيطرة          ) 33-0(األربعة تقع ضمن المـدى      

ضـــعيفة لـــذلك الجـــزء، أي أن الفـــرد يميـــل إلـــى تجنـــب التفكيـــر   
بالطريقة المرتبطة بذلك الجزء، وإذا حصل على درجـة تتـراوح        

ك فــإن هــذا يــدل علــى ســيطرة متوســطة لــذل) 66-34(مــا بــين 
الجــزء، أمـــا إذا كانـــت الدرجـــة التـــي حـــصل عليهـــا الفـــرد علـــى  

ــر مــن       فــإن هــذا يعنــي   66الفقــرات الخاصــة بأحــد األجــزاء أكب
  . سيطرة قوية لذلك الجزء

وتــم أيــضًا فــي هــذه الخطــوة تعريــف المــصطلحات والمفــردات      
التي وردت في أداة الدراسة تعريفًا إجرائيـًا، وبعـد ذلـك عرضـت هـذه                

نيـة محكمـين مـن أعـضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات                األداة على ثما  
ــا       ــرات ومقروئيتهـ ــوح الفقـ ــة ووضـ ــة الترجمـ ــن دقـ ــد مـ ــة، للتأكـ األردنيـ
ومالءمتها للغرض الذي أعدت له، ثم أجريت التعـديالت الالزمـة بنـاء        

  .على التغذية الراجعة التي تم الحصول عليها
ورته بعد االنتهاء من الخطوة األولى تـم تـشكيل المقيـاس بـص             و

طالب وطالبـة تـم     ) 100(األولية، وجرى تطبيقه على عينة مكونة من        

اختيارها عـشوائيًا مـن بـين طلبـة الكليـات الجامعيـة فـي بدايـة الفـصل                   
، وروعــــي فــــي  2005/2006الدراســــي األول مــــن العــــام الجــــامعي    

ذكــور، ( الجــنس : اختيارهــا قــدر اإلمكــان تمثيلهــا لمتغيــرات الدراســة
ــة  (، والتخــصص )وإنــاث ، والمــستوى )كليــات إنــسانية، وكليــات علمي

وقــد ). ســنة أولــى، وســنة ثانيــة، وســنة ثالثــة، وســنة رابعــة (الدراســي 
  :كان الهدف من الدراسة االستطالعية يتلخص فيما يلي

التعـــرف إلـــى مـــدى فهـــم المفحوصـــين واســـتيعابهم لتعليمـــات          -1
  .المقياس 

لكليـات الجامعيـة    التعرف إلى مدى إمكانية تطبيق المقياس فـي ا           -2
  .في ضوء اإلمكانات المتاحة

الحصول على مؤشرات أولية حول المقياس، مـن حيـث الـصدق              -3
والثبات، وهذا ما تم عرضه في إطار نتائج هذه الدراسة ضـمن   

  .اإلجابة عن السؤال األول
ــة        ثــم ــة مراجعــة الفقــرات التــي أبــدى الطلب تــم فــي هــذه المرحل

 تبدو غير واضـحة مـن حيـث الـصياغة           تساؤالت حولها، أو التي كانت    
اللغويــة، كمــا تــم مراجعــة تعليمــات بعــض الفقــرات وإعــادة صــياغتها       

وباالنتهـاء مـن هـذه      . على نحو يسهل على الطلبة فهم المطلوب منها       
تــم فــي  ثــم .الخطــوة أصــبح المقيــاس جــاهزًا لعمليــة التطبيــق النهــائي  

ــق أداة الدراســة     ــاس هيرمــان الم (هــذه الخطــوة تطبي ــربمقي علــى ) ع
عينــة الدراســة، واســتخراج الــدرجات ودراســة أثــر متغيــرات الدراســة     

  .على أنماط السيطرة الدماغية لدى الفرد
 مـن  كلياتهمعلى أفراد عينة الدراسة في  مقياس  ال تطبيق    تم ثم

 عنــد تطبيــق أداة  روعــي مباشــرة بالطريقــة الجمعيــة، و ينقبــل البــاحث 
ر الظـروف التـي   يتـوف قيـاس، و توضيح التعليمات الخاصـة بالم  الدراسة  

 تــضمن حــسن ســير عمليــة جمــع المعلومــات، مــن حيــث جديــة الطلبــة 
  . واهتمامهم بالموضوع

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
هــدفت هــذه الدراســة إلــى استقــصاء الخــصائص الــسيكومترية        
لمقياس هيرمان للسيطرة الدماغية واستخدامه فـي الكـشف عـن نمـط             

الكليات الجامعية في األردن، ومعرفة مـا    السيطرة الدماغية لدى طلبة     
ــًا لعــدد مــن المتغيــرات      : إذا كــان نمــط الــسيطرة الدماغيــة يتبــاين تبع

ومن أجل ذلـك تـم   . جنس الطالب، وتخصصه، والمستوى الجامعي له  
 ، الذي يتكـون    HBDIتطوير مقياس نيد هيرمان للسيطرة الدماغية       

بيقـه علـى عينـة       فقرة موزعة علـى أحـد عـشر بعـدًا، وتـم تط             120من  
 طالــب وطالبــة فــي المرحلــة الجامعيــة  500الدراســة التــي تتكــون مــن  

وكـــإجراء تنظيمـــي ســـيتم عـــرض النتـــائج تاليـــًا تبعـــًا ألســـئلة  . األولـــى
  :الدراسة 

ــسؤال األول  ــان    : ال ــاس هيرم ــسيكومترية لمقي ــا الخــصائص ال م
للــــسيطرة الدماغيــــة علــــى طلبــــة الكليــــات الجامعيــــة للمرحلــــة  

  ولى؟الجامعية األ
ــب اإلجــراءات المتبعــة         ــم ترتي ــسؤال فقــد ت ــة عــن هــذا ال لإلجاب

  :حسب كل خاصية على حدة
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  :صدق المقياس: أوًال
تـــم التحقـــق مـــن صـــدق المقيـــاس باســـتخدام كـــل مـــن الـــصدق  

  .الظاهري وصدق المحك وصدق البناء
  : الصدق الظاهري-1

تم التحقق مـن الـصدق الظـاهري مـن خـالل اإلجـراءات المتبعـة                
ترجمة مقيـاس هيرمـان     : مراحل تطوير المقياس، والمتمثلة في    خالل  

للــسيطرة الدماغيــة، ثــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــين تكونــت   
مــن ثمانيــة مــن أعــضاء هيئــة التــدريس فــي الكليــات الجامعيــة، وكتابــة   
تعليمــات المقيـــاس، ثـــم تحكيمـــه مـــرة أخـــرى مـــن قبـــل أعـــضاء هيئـــة  

يـل نتـائج الدراسـة االسـتطالعية        التدريس في الكليـات الجامعيـة، وتحل      
  .وإجراء التعديالت الالزمة

  : صدق المحك -2
ــى دالالت صــدق أخــرى للمقيــاس باســتخدام       ــم التوصــل إل إذ ت

ــر   كأســلوب"مقيــاس  ــتعلم والتفكي لتــورانس كمحــك، حيــث تــم   " فــي ال
جمــع المعلومــات عليــه فــي نفــس الوقــت الــذي جمعــت فيــه المعلومــات 

اس هيرمان، وفيما يلي نبـذة قـصيرة عـن          على النسخة العربية من مقي    
  .هذا المقياس

 Yourأسـلوبك فـي الـتعلم والتفكيـر    " يتضمن مقياس تـورانس  
Style of Learning and Thinking "  الــذي يختــصر بــالرمز ،

)YSOLAT (  أســلوب الــتعلم والتفكيــر :إشــارة إلــى األســاليب التاليــة
الــتعلم والتفكيــر األيمــن، وأســلوب الــتعلم والتفكيــر األيــسر، وأســلوب  

  .المتكامل
 فقرة، كـل منهـا علـى شـكل ثـالث          40ويتكون هذا المقياس من     

عبارات تشير إحداها إلى أسـلوب مـشتق مـن وظـائف النـصف األيمـن              
من الـدماغ، واألخـرى تـشير إلـى أسـلوب مـشتق مـن وظـائف النـصف                   
األيسر من الدماغ، والثالثة تشير إلى أسلوب تم اشتقاقه من وظـائف         

ونتيجـة تطبيـق المقيـاس يـستخرج لكـل فـرد ثـالث              . نصفين معـاً  كال ال 
عالمـــات؛ عالمـــة لكـــل أســـلوب مـــن أســـاليب الـــتعلم والتفكيـــر الثالثـــة    

هذا وقد تم تعريب المقيـاس وتطـويره    ). األيمن واأليسر والمتكامل  (
 المـشار إليهـا فـي       1986للبيئة األردنية من خالل دراسة قطـامي عـام          

 معــامالت الثبــات بطريقــة اإلعــادة لكــل   ، وقــد بلغــت)1990(القيــسي 
) 0.82(من األسلوب األيمن واألسلوب األيـسر واألسـلوب المتكامـل           

كمــا أنهــا منــسجمة مــع نتــائج     . علــى الترتيــب ) 0.87(و ) 0.80(و 
التـــي قامـــت بتطبيـــق المقيـــاس علـــى عينـــة  ) 1990(دراســـة القيـــسي 

ت بطريقـة    طالبًا وطالبة وقامت باسـتخراج معامـل الثبـا         50مكونة من   
ــة       ــداخلي باســتخدام معادل ــغ معامــل االتــساق ال ــداخلي فبل االتــساق ال
كرونباخ ألفـا علـى أسـاليب الـتعلم والتفكيـر الثالثـة المرتبطـة بالنـصف                 

، 0.61: األيمــن والنــصف األيــسر والمتكامــل علــى الترتيــب كمــا يلــي   
، أمــا معامــل الثبــات بطريقــة اإلعــادة فقــد كانــت قيمتــه     0.69، 0.40

ليب الــــتعلم والتفكيــــر الثالثــــة المرتبطــــة بالنــــصف األيمــــن  علــــى أســــا
، 0.53، 0.69: والنــصف األيــسر والمتكامــل علــى الترتيــب كمــا يلــي  

فـي هـذه   " في التعلم والتفكير كأسلوب"وقد استخدم مقياس   . 0.73
الدراســة كمقيــاس محكــي لدراســة الــصدق التالزمــي لمقيــاس هيرمــان   

  .المعرب

ــة، ومقيـــاس  وقـــد جـــرى تطبيـــق مقيـــاس هيرمـــان    قيـــد الدراسـ
أســلوبك فــي الــتعلم والتفكيــر، وذلــك علــى عينــة عــشوائية تكونــت مــن    

 طالبًا وطالبة، وبناء علـى ذلـك تـم اسـتخراج عالمتـين لكـل طالـب           40
على كل مـن المقياسـين، فعلـى مقيـاس هيرمـان تـم اسـتخراج الدرجـة                  
ــى       ــة إلـ ــرات المنتميـ ــى الفقـ ــات علـ ــع العالمـ ــسر بجمـ ــى النـــصف األيـ علـ

، والدرجــة علــى النــصف األيمــن بجمــع العالمــات علــى B وAأين الجــز
، وعلـــى مقيـــاس تـــورانس تـــم D وCالفقـــرات المنتميـــة إلـــى الجـــزأين 

استخدام عالمات الطلبـة علـى الفقـرات المنتميـة إلـى النـصفين األيمـن                
واأليسر، وتم استخراج معامـل ارتبـاط بيرسـون بـين الـدرجات ضـمن               

األيــسر واأليمــن علــى كــال   : اغيــةكــل نمــط مــن أنمــاط الــسيطرة الدم   
معامــل االرتبــاط علــى كــل نمــط ) 5(ويبــين الجــدول رقــم . المقياســين

علـى  ) الجانـب األيمـن والجانـب األيـسر        (من أنماط السيطرة الدماغية   
اعتبار أن الدرجة العليا التي تحققت للفرد على أي مـن النـصفين هـي               

  .مؤشر لسيادة ذلك النصف
باط بين درجات الطلبة على مقياس معامالت االرت: )5(جدول 

هيرمان ودرجاتهم على مقياس تورانس تبعًا لكل نمط من أنماط 
  السيطرة الدماغية

 معامل االرتباط مع المحك  نمط السيطرة الدماغية
  **0.355  الجانب األيمن
  *0.305  الجانب األيسر

  α ≥ 0.05ذو داللة على * : 
  α ≥ 0.029ذو داللة على ** : 

تصنيف األفراد حسب الجانب الدماغي المسيطر لـديهم   كما تم   
اعتمادًا على العالمة العليا التي حصلوا عليها على الفقـرات المرتبطـة     
بأي من نصفي الـدماغ، وتـم إيجـاد درجـة االتـساق فـي قـرار تـصنيف                   

ذوي الــسيطرة الدماغيــة اليمنــى وذوي الــسيطرة  : األفــراد إلــى فئتــين 
ــسرى باســتخدام ا   ــة الي ــاً الدماغي ــد هيرمــان   : لمقياســين مع مقيــاس ني

  .هذه النتائج) 6(ويبين الجدول رقم . ومقياس تورانس
: درجة االتساق في قرار تصنيف األفراد إلى فئتين: )6(جدول 

ذوي السيطرة الدماغية اليمنى وذوي السيطرة الدماغية اليسرى 
  تورانسمقياس نيد هيرمان ومقياس : باستخدام المقياسين

  نمقياس هيرما مقياس تورانس
 الجانب األيمن الجانب األيسر

 نسبة االتساق

 4 15 الجانب األيسر
 14 7 الجانب األيمن

0.73 

أن نــــسبة االتــــساق فــــي قــــرار  ) 6(يتبــــين مــــن الجــــدول رقــــم  
  . وهي مناسبة ألغراض الدراسة الحالية0.73التصنيف بلغت 

األيمـن  كما تم إيجاد معامل االرتباط بين الدرجـة علـى النـصف             
 مما يدل على أن الفقـرات التـي      0.270-ككل والنصف األيسر فكانت     

تنتمــي للنــصف االيمــن مــن الــدماغ تقــيس عكــس مــا تقيــسه الفقــرات      
  .المنتمية للنصف األيسر من الدماغ

  :ثبات المقياس : ثانيًا 
لـــى مؤشـــرات عـــن ثبـــات الـــدرجات علـــى مقيـــاس  إتـــم التوصـــل 

  :هيرمان المعرب بالطرق التالية 
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  : الثبات باإلعادة -1
 40أجريت دراسة الثبات بطريقة اإلعـادة علـى عينـة مؤلفـة مـن                

طالبًا وطالبة من طلبة الكليات الجامعية األردنية وبفاصـل زمنـي قـدره          
أسبوعان بين التطبيق األول والتطبيق الثاني، وقد كان معامل الثبات          

اط بيرسـون   المحسوب بطريقة اإلعادة والناتج من معادلـة معامـل ارتبـ          
علــى كــل نمــط مــن أنمــاط الــسيطرة الدماغيــة المــرتبط بكــل جــزء مــن   

والجـزء  ) A(الجـزء األيـسر العلـوي       : أجزاء الدماغ على النحو اآلتي    
والجـــزء األيمـــن ) C(والجـــزء األيمـــن الـــسفلي ) B(األيـــسر الـــسفلي 

) C+D(والنـــصف األيمـــن ) A+B(والنـــصف األيـــسر )  D(العلـــوي 
كمــا هــو مبــين  ) B+C(والنــصف الــسفلي ) A+D(والنــصف العلــوي 
  )7(في الجدول رقم 

معامالت الثبات المحسوبة بطريقة اإلعادة على كل : )7(جدول 
  نمط من أنماط السيطرة الدماغية

 معامل الثبات باإلعادة  الجانب المسيطر
  **A  0.92 األيسر العلوي الجزء
  **B  0.77 األيسر السفلي الجزء
  **C  0.69 األيمن السفلي الجزء

  **D  0.82الجزء األيمن العلوي 
  **A+B 0.78النصف األيسر 
  **C+D 0.81النصف األيمن 
  **A+D  0.92النصف العلوي 
  **B+C 0.83النصف السفلي 

  α ≥ 0.00دال إحصائيًا على : ** 
إلــى أن قــيم معــامالت الثبــات باإلعــادة ) 7(ويبــين الجــدول رقــم 

يعهــا ذات داللــة إحــصائية علــى باســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون جم
 وهـي   0.92 و   0.69 وتتـراوح مـا بـين        0.00مستوى داللة أقل مـن      

  .مناسبة ألغراض الدراسة الحالية
  : الثبات بطريقة االتساق الداخلي -2

ــة كرونبــاخ ألفــا إليجــاد معامــل االتــساق      وقــد اســتخدمت معادل
طرة الداخلي بداللة إحـصائيات الفقـرة علـى كـل نمـط مـن أنمـاط الـسي                 

الدماغية للتعـرف إلـى درجـة اتـساق الـدرجات علـى الفقـرات المرتبطـة            
) 8(بكــل نمــط مــن أنمــاط الــسيطرة الدماغيــة، ويوضــح الجــدول رقــم  
  .معامالت االتساق الداخلي الناتجة عن تطبيق معادلة كرونباخ ألفا

معامالت الثبات المحسوبة باستخدام معادلة كرونباخ : )8(جدول 
  من أنماط السيطرة الدماغيةألفا على كل نمط 

 معامل االتساق الداخلي  الجانب المسيطر
  **A  0.53 األيسر العلوي الجزء
  **B  0.61 األيسر السفلي الجزء
  **C  0.62 األيمن السفلي الجزء

  **D  0.59الجزء األيمن العلوي 
  **A+B 0.79النصف األيسر 
  **C+D 0.84النصف األيمن 
  **A+D  0.80النصف العلوي 
  **B+C 0.85النصف السفلي 

  α ≥ 0.00دال إحصائيًا على : ** 

ــم   ــدول رقــ ــشير الجــ ــساق   ) 6(ويــ ــامالت االتــ ــيم معــ ــى أن قــ إلــ
الــداخلي باســتخدام إحــصائيات الفقــرة جميعهــا ذات داللــة إحــصائية       

، 0.85 و 0.53 وتتراوح قيمتها مـا بـين        0.00على مستوى أقل من     
ــضمن    ــاد المتـ ــع األبعـ ــى أن جميـ ــدل علـ ــا يـ ــسقة  ممـ ــاس متـ ــي المقيـ ة فـ

  .داخليًا
كما تم إيجاد معامل االتساق الداخلي بـين الـدرجات المتحققـة            

 وبــين الــدرجات D و C و B و A: علــى كــل ربــع مــن أربــاع الــدماغ
ويبـــين . األيـــسر واأليمـــن: المتحققـــة علـــى كـــل مـــن نـــصفي الـــدماغ  

معـــامالت االتـــساق الـــداخلي باســـتخدام معادلـــة      ) 9(الجـــدول رقـــم   
  . ألفاكرونباخ

  )9(جدول رقم 
معامالت االتساق الداخلي المحسوبة باستخدام معادلة كرونباخ 

 ونصفي D و C و B و Aألفا على كل ربع من أرباع الدماغ 
  األيسر واأليمن: الدماغ

 النصف األيمن  النصف األيسر أرباع الدماغ
 الجزء
 Aاأليسر العلوي 

0.65**  -0.35  

 الجزء
  Bاأليسر السفلي 

0.80**  -0.23  

 األيمن الجزء
  Cالسفلي 

-0.22  0.65**  

الجزء األيمن 
  Dالعلوي 

-0.25  0.52**  

  α ≥ 0.05دال إحصائيًا على : ** 
 يرتبطـان  B و Aأن ربعـي الـدماغ     ) 9(يتبين من الجدول رقـم      

بعالقة قوية مع النصف األيسر للدماغ، إذ تراوحت معامالت االرتبـاط           
، بينمــا يتــضح أن 0.80 و 0.65 مـع النــصف األيـسر للــدماغ مــا بـين   

-معامل ارتباطهما بالنصف األيمن هـو قيمـة سـالبة تراوحـت مـا بـين               
 يرتبطـــان  D و Cكمـــا يالحـــظ أن ربعـــي الـــدماغ    . 0.23- و 0.35

ــامالت     ــع النــــصف األيمــــن للــــدماغ، إذ تراوحــــت معــ ــة مــ ــة قويــ بعالقــ
، بينمـا يظهــر مــن  0.65 و 0.52ارتباطهمـا بالنــصف األيمـن مــا بــين   

ــالبة   الجـــد ــا بالنـــصف األيـــسر هـــو قيمـــة سـ ول أن معـــامالت ارتباطهمـ
  . 0.25- و 0.22-تراوحت ما بين 

وباإلضــــافة إلــــى مــــا ســــبق فقــــد تــــم إيجــــاد معــــامالت ارتبــــاط  
الدرجات المتحققة على كل ربع من أرباع الدماغ بالدرجات المتحققـة      

أحـد  (على الفقرات، التي تنتمي إلى كل ربع في مجـال أزواج الـصفات     
 24 صــفة موزعــة فــي  48الــذي يــضم  ) مجــاالت الرئيــسة للمقيــاس ال

ــع        ــة بواق ــدماغ األربع  12زوجــًا مــن الــصفات موزعــة حــسب أجــزاء ال
وقد كانت معامالت االرتباط ذات داللة إحصائية عند        . صفة لكل جزء  

α  =0.000  هذه النتائج) 10(ويبين الجدول رقم.  
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تحققة على كل ربع من أرباع الدماغ بالدرجات المتحققة على الفقرات التي تنتمي إلى كل ربع في بعد معامالت ارتباط الدرجات الم: )10(جدول 
  أزواج الصفات

 D ا األيمن العلوي C األيمن السفلي B األيسر السفلي A األيسر العلوي نمط السيطرة الدماغية الرقم

**A 0.54أزواج الصفات  1  -0.03  -0.43  -0.08  
B -0.13 أزواج الصفات 2  0.47**  -0.18  -0.42  
C -0.15أزواج الصفات  3  -0.07  0.75**  -0.35  
D -0.19أزواج الصفات  4  -0.37  -0.29  0.71**  

  α ≥ 0.05دال إحصائيًا على :  **    
أن معامـل ارتبـاط الـدرجات علـى         ) 10(يتضح من الجدول رقم     

تــرتبط ) A(أزواج الــصفات التــي تنتمــي إلــى الجــزء  األيــسر العلــوي   
ــد     ــصائية عنــ ــة إحــ ــًا ذا داللــ ــى  ) α ≥ 0.05( ارتباطــ ــدرجات علــ بالــ

بينمـا كـان معامـل      ). A(الفقرات المنتمية إلـى الجـزء األيـسر العلـوي           
ارتباطها باألجزاء الثالثة المتبقيـة هـو قيمـة سـالبة، ممـا يؤكـد أن مـا             

 هـــو عكـــس مـــا تقيـــسه األجـــزاء  Aتقيـــسه الفقـــرات المنتميـــة للجـــزء 
 األمــر فيمــا يتعلــق بــأزواج الــصفات التــي تنتمــي إلــى  األخــرى، وكــذلك

) C(والجـــزء األيمـــن الـــسفلي ) B(كـــل مـــن الجـــزء األيـــسر الـــسفلي 
ــوي    ــن العلــ ــزء األيمــ ــداخلي   ) . D(والجــ ــساق الــ ــد االتــ ــذا يؤكــ وهــ

  .للمقياس
مـا نمـط الـسيطرة الدماغيـة الـسائد لـدى طلبـة              :  السؤال الثاني 

  ولى؟الكليات الجامعية للمرحلة الجامعية األ
لإلجابـة عــن هـذا الــسؤال فقـد تــم تـصنيف األفــراد حـسب نمــط      

 العليــــاالـــسيطرة الدماغيـــة لـــدى كـــل مـــنهم اعتمـــادًا علـــى الدرجـــة         
المتحققــة للفــرد بــين الــدرجات علــى األنمــاط المختلفــة تبعــًا للجــزء         

 ، B ، والجـــزء األيـــسر الـــسفلي Aالجـــزء األيـــسر العلـــوي : الـــسائد
 ، وكـذلك تـم   D األيمـن العلـوي   الجـزء  ، و  Cوالجزء األيمن الـسفلي     

استخراج الدرجة الكلية على النصف األيسر للـدماغ بجمـع الـدرجتين            
 وكـذلك   B ، واأليـسر الـسفلي       Aاأليـسر العلـوي     : على كال الـربعين     

الدرجة الكلية على النـصف األيمـن للـدماغ بجمـع الـدرجتين علـى كـال               
، ثـم تـم اسـتخراج    D ، واأليمـن العلـوي   Cاأليمن الـسفلي  : الربعين  

التكــرارات والنــسب المئويــة للتكــرارات لكــل نمــط مــن أنمــاط الــسيطرة  
 B ، والجانــب األيــسر الــسفلي  Aالجانــب األيــسر العلــوي  : الدماغيــة

، وللنــصف D والجانــب األيمــن العلــوي   Cوالجانــب األيمــن الــسفلي   
هـــذه ) 11(ويبـــين الجـــدول رقـــم . األيـــسر وللنـــصف األيمـــن عمومـــًا

  .النتائج
النسب المئوية لتكرارات إجابات أفراد عينة الدراسة : )11(دول ج

  ضمن كل نمط من أنماط السيطرة الدماغية
النسبة المئوية   التكرار  نمط السيطرة الدماغية  الرقم

 للتكرار
   A  128  25.60% األيسر العلوي الجزء  1
   B  239  47.80% األيسر السفلي الجزء  2
  C  108  21.60% األيمن السفلي الجزء  3
   D  25  5.00%الجزء األيمن العلوي   4
   %84.00  420  النصف األيسر  5
   %16.00  80  النصف األيمن  6

أن النمط األكثر شـيوعًا مـن أنمـاط    ) 11(يتبين من جدول رقم     
ــرتبط         ــنمط الــذي ي ــك ال ــة هــو ذل ــراد العين ــة لــدى أف ــسيطرة الدماغي ال

نمط المــرتبط  ، يليــه الــ %47.80 بنــسبة B األيــسر الــسفلي  الجزءبــ
وهـــــذان يمـــــثالن %. 25.60 بنـــــسبة A األيـــــسر العلـــــوي الجزءبـــــ

 لجزءالــسيطرة الدماغيــة اليــسرى، فــي حــين احتــل الــنمط المــرتبط بــا   
والـنمط المـرتبط     % 21.60 المرتبة الثالثة بنـسبة      Cاأليمن السفلي   

كمــا يتبــين %. 5.00بــالجزء األيمــن العلــوي المرتبــة األخيــرة بنــسبة 
ط السيطرة الدماغيـة المـرتبط بالنـصف األيـسر هـو         من الجدول أن نم   

فيمــا كانــت نــسبة شــيوع الــسيطرة   % 84.00األكثــر شــيوعًا بنــسبة 
   %.16.00ماغية اليمنى لدى أفراد العينة دال

ــدرجات     ــة للـ ــات المعياريـ ــسابية واالنحرافـ ــطات الحـ ــا المتوسـ أمـ
ــة الدراســة علــى كــل نمــط مــن أنمــاط الــسيطرة        المتحققــة ألفــراد عين

  )12(ية فتظهر في الجدول رقم غاالدم
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )12(جدول 

للدرجات المتحققة ألفراد عينة الدراسة ضمن كل نمط من أنماط 
  السيطرة الدماغية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  نمط السيطرة الدماغية
  A  49.60  6.15 األيسر العلوي الجزء
  B  52.44  7.20سر السفلي  األيالجزء
  C  48.18  8.29 األيمن السفلي الجزء

  D  40.18  7.59الجزء األيمن العلوي 
  10.63  102.04  النصف األيسر
  11.45  88.35  النصف األيمن

ــم    ــدول رقــ ــن الجــ ــين مــ ــدرجات  ) 12(إذ يتبــ أن متوســــطات الــ
مـع  المتحققة ألفراد العينة مرتبة تنازليـًا مـن األكبـر إلـى األصـغر تتفـق                 

المتعلــــق بــــالتكرارات والنــــسب المئويــــة    ) 11(نتــــائج جــــدول رقــــم   
، ) 52.44(الجــزء األيــسر الـــسفلي   : للتكــرارات وهــي علــى الترتيــب    
ــزء األيــــــسر العلــــــوي   ــزء األيمــــــن الــــــسفلي  )49.60(والجــــ ، والجــــ

كما يتبـين أن متوسـط     ). 40.18(، والجزء األيمن العلوي     )48.18(
أكبر مـن متوسـط   ) 102.04 (الدرجات المتحققة على النصف األيسر   

مـا  وهـذا أيـضًا     ) . 88.35(الدرجات المتحققـة علـى النـصف األيمـن          
 &Springer(الذي ورد فـي  ) Hugoliepman(أكده هيوجوليبمان 
Deutsch, 2003 ( حيــث أشــار إلــى ســيطرة النــصف الكــروي األيــسر

لــدى معظــم األفــراد، إذ بــّين أن النــصف األيــسر للــدماغ هــو الــذي         
أشـــار  وكـــذلك الحركـــات اإلراديـــة، واللغـــة، والمنطـــق؛ يـــسيطر علـــى

ــة     )Sousa,2001(سوســا  ــدى طلب ــسائدة ل ــر ال ــى أن أنمــاط التفكي  إل
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المدارس والجامعات بناًء على وظائف جانبي الدماغ تركـز علـى نمـط             
التفكيــر التحليلــي، والّلغــوي، والمنطــق الرياضــي، وهــذه األنمــاط مــن    

ــسر ل     ــب األيـ ــائف الجانـ ــن وظـ ــر مـ ــدماغالتفكيـ ــذه   . لـ ــائج هـ ــق نتـ وتتفـ
، )Froehlich etal, 2003 ( وزمالئــهالدراســة مــع دراســة فــروهيش 

، وربمـا يعــود  طلبـة الالتـي بينـت سـيطرة الجانــب األيـسر للـدماغ علــى      
ــتعلم التــي يــستخدمها المعلمــون،       ذلــك إلــى اســتراتيجيات التعلــيم وال

غ، والتــي تركــز غالبــًا علــى وظــائف تــرتبط بالجانــب األيــسر مــن الــدما   
  .كالترتيب والتنظيم والتسلسل وإجراء الحسابات

هـــل توجــد فــروق ذات داللـــة إحــصائية علـــى    : الــسؤال الثالــث  
بـين متوسـطات الـدرجات الدالـة علـى نمـط       ) α ≥ 0.05(مـستوى  

ــان       ــاس هيرمـ ــة لمقيـ ــصورة االردنيـ ــى الـ ــة علـ ــسيطرة الدماغيـ الـ
ــة     ــرات التالي ــة تعــزى لكــل مــن المتغي الجــنس : للــسيطرة الدماغي

إنـسانية، وكليـات     كليات(، والتخصص الدراسي    )ذكور، وإناث (
  ؟) علمية

لإلجابــــة عــــن هــــذا الــــسؤال فقــــد تــــم اســــتخراج المتوســــطات 
ــة     ــراد عينـ ــة ألفـ ــدرجات المتحققـ ــة للـ ــات المعياريـ ــسابية واالنحرافـ الحـ
الدراسة تبعًا لكل من متغير الجنس ومتغيـر التخـصص علـى كـل نمـط        

ــم   ــة، ثـ ــسيطرة الدماغيـ ــاط الـ ــن أنمـ ــار  مـ ــائج اختبـ ــتخرجت نتـ ) ت( اسـ
للعينــات المــستقلة لداللــة الفــروق بــين متوســطات الــدرجات علــى كــل   
نمــط مــن أنمــاط الــسيطرة الدماغيــة تبعــًا لمتغيــر الجــنس والتخــصص   

  .هذه النتائج) 14(و ) 13(ويبين الجدوالن رقم . الدراسي
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )13(جدول 

متحققة ألفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس على كل للدرجات ال
نمط من أنماط السيطرة الدماغية ونتائج اختبار ت للعينات المستقلة 

  لداللة الفروق بين المتوسطات
أنماط 

السيطرة 
  الدماغية

مستويات 
 متغير الجنس

االنحرافات   المتوسطات
  المعيارية

مستوى   قيمة ت
 الداللة

 األيسر الجزء
  Aلوي الع

  ذكور
  إناث

50.26  
49.27  

5.99  
6.22  

1.715 0.087  

 األيسر الجزء
  Bالسفلي 

  ذكور
  إناث

53.33  
51.98  

6.73  
7.40  

1.983 0.08  

 األيمن الجزء
  Cالسفلي 

  ذكور
 إناث

45.95  
49.31  

7.39  
8.50  

4.358* 0.000  

الجزء األيمن 
  Dالعلوي 

  ذكور
  إناث

39.81  
40.36  

7.22  
7.78  

0.767 0.40  

 النصف
  األيسر

  ذكور
 إناث

103.60  
101.25  

10.03  
10.85  

2.341* 0.02  

  ذكورالنصف األيمن
  إناث

85.76  
89.67  

10.51  
11.70  

3.653* 0.000  

  α ≥ 0.05دال إحصائيًا على :  *
ــة  ) 13(يتبــــين مــــن الجــــدول رقــــم   ــًا ذات داللــ أن هنــــاك فروقــ

إحصائية بـين متوسـطات درجـات الـذكور ومتوسـطات درجـات اإلنـاث               
الجانـب  :  كل نمط من أنماط السيطرة الدماغية المرتبط بكل مـن           على

 ، والنــصف األيــسر والنــصف األيمــن وذلــك علــى      Cاأليمــن الــسفلي  
، إذ كانــت درجــات الطالبــات أعلــى مــن      )α ≥ 0.05(مــستوى داللــة   

ــة       ــسيطرة الدماغيـ ــنمط الـ ــة بـ ــرات المتعلقـ ــى الفقـ ــالب علـ ــات الطـ درجـ
.  وبالنــصف الـــدماغي األيمـــن  ،Cالمــرتبط بالجانـــب األيمــن الـــسفلي   

بينما كانت درجات الطـالب أعلـى مـن درجـات الطالبـات علـى الفقـرات                 
، المتعلقة بنمط السيطرة الدماغيـة المـرتبط بالنـصف الـدماغي األيـسر         

وربمـــا يعـــزى ذلـــك إلـــى أن اإلنـــاث أكثـــر اهتمامـــًا بالجانـــب اإلنـــساني  
كثــر مــيًال مــن الــذكور، وأ المــرتبط باألحاســيس والمــشاعر الوجدانيــة 

إلــى الفنــون وفهــم لغــة الجــسد ومثــل هــذ المهمــات تــرتبط بالجانــب          
األيمـــن مـــن الـــدماغ، فـــي حـــين يميـــل الـــذكور إلـــى توظيـــف المنطـــق  

وهـذه النتيجـة تتفـق مـع        والعقالنية في التعامل مـع القـضايا المختلفـة،          
، التــي أظهــرت تفوقــًا واضــحًا  )1989(نتيجــة دراســة هاشــم وحنــورة  

 والتـي تـرتبط بالنـصف الـدماغي     قة واألصالة والمرونةلإلناث في الطال  
التــي ) 1994(تختلــف مــع نتــائج دراســة الــسليماني    ولكنهــا . األيمــن

أظهـــرت عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية فـــي أنمـــاط الـــتعلم   
) 1998 (وكـذلك دراسـة عبـد الحميـد     . والتفكير تبعـًا لمتغيـر الجـنس      

ي أســلوب التفكيــر المــرتبط التــي أظهــرت فرقــًا بــين الــذكور واإلنــاث فــ 
بالجانب األيمن للدماغ لصالح الطلبـة الـذكور، بينمـا لـم تظهـر فـروق                

وربمـا يعـود    . في نمط التفكير في الجانب األيسر بين الذكور واإلناث        
اختالف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج بعض الدراسـات الـسابقة إلـى             

اث إلى الظهـور بمظهـر      اختالف العوامل االجتماعية والبيئية وميل اإلن     
  .  اجتماعي وخاصة في المرحلة الجامعية أكثر من الذكور

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية : )14(جدول 
للدرجات المتحققة ألفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير التخصص على 
كل نمط من أنماط السيطرة الدماغية ونتائج اختبار ت للعينات 

   الفروق بين المتوسطاتالمستقة لداللة
أنماط السيطرة 

  الدماغية
مستويات 
  متغير الجنس

االنحرافات  المتوسطات
  المعيارية

مستوى   قيمة ت
 الداللة

 األيسر الجزء
  Aالعلوي 

  كليات إنسانية
  كليات علمية

49.59  
49.69  

6.17  
6.14  

0.250 0.803  

 األيسر الجزء
  Bالسفلي 

  كليات إنسانية
  كليات علمية

52.57  
52.24  

6.71  
7.92  

0.482  
  

0.630  

 األيمن الجزء
  Cالسفلي 

  كليات إنسانية
 كليات علمية

49.40  
46.30  

8.51  
7.58  

4.140* 0.000  

الجزء األيمن 
  Dالعلوي 

  كليات إنسانية
  كليات علمية

39.61  
41.05  

7.33  
7.92  

2.070* 0.039  

  كليات إنسانية النصف األيسر
 كليات علمية

102.11  
101.92  

9.97  
11.59  

0.193 0.847  

  كليات إنسانية النصف األيمن
  كليات علمية

89.01  
87.35  

11.18  
11.81  

1.583 0.114  

  α ≥ 0.05دال إحصائيًا على :  *
ــة  ) 14(يتبــــين مــــن الجــــدول رقــــم   ــًا ذات داللــ أن هنــــاك فروقــ

إحصائية بين متوسطات درجات طلبـة الكليـات اإلنـسانية ومتوسـطات            
يــة علـــى كــل نمــط مــن أنمــاط الـــسيطرة      درجــات طلبــة الكليــات العلم   

ــسفلي      ــن الـ ــزء األيمـ ــن الجـ ــل مـ ــرتبط بكـ ــة المـ ــزء  ، و Cالدماغيـ الجـ
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، إذ كانـت  )α ≥ 0.05(، وذلك عند مـستوى داللـة   Dاأليمن العلوي   
ــات      ــة الكليـ ــة الكليـــات اإلنـــسانية أعلـــى مـــن درجـــات طلبـ درجـــات طلبـ

ــر     ــة المـ ــنمط الـــسيطرة الدماغيـ ــة بـ ــرات المتعلقـ ــى الفقـ ــة علـ تبط العلميـ
ــة الكليــات    Cبــالجزء األيمــن الــسفلي   ، وربمــا يعــود ذلــك إلــى أن طلب

اإلنسانية يميلون إلى الجوانب المرتبطة بالمـشاعر ومهـارات االتـصال           
ــة   والتفاعــل مــع المجتمــع الــذي يعــيش فيــه،     بينمــا كانــت درجــات طلب

ــى        ــسانية علـ ــات اإلنـ ــة الكليـ ــات طلبـ ــن درجـ ــى مـ ــة أعلـ ــات العلميـ الكليـ
ــة  ــة المــرتبط بــ   الفقــرات المتعلق ــسيطرة الدماغي ــنمط ال الجزء األيمــن  ب

ــة بحكــم      Dالعلــوي  ــات العلمي ــة الكلي ــى أن طلب ــك إل ، وربمــا يعــزى ذل
تخصصهم يتناولون مـشكالت مختلفـة تتطلـب مـنهم حلهـا بطـرق غيـر                

 وتتفـق   مألوفة، كما يميلون إلى التجديد واالبتكار فـي مجـال عملهـم،           
، التـــي )Lavach, 1997(نتـــائج هـــذه الدراســـة مـــع دراســـة الفـــاش  

توصــلت إلــى أن طلبــة العلــوم اإلنــسانية يميلــون إلــى ســيطرة النــصف    
) 2003( وكــذلك دراســة مزيــان و الزقــاى    الكــروي األيمــن للــدماغ،  

التــي جــاءت نتائجهــا لتؤكــد ســيادة الــنمط األيمــن للــدماغ لــدى عينــة    
العلوم اإلنسانية، ولكنها تختلف مع هذه الدراسـات مـن حيـث سـيطرة              

  . األيمن السفلي من الدماغ لدى طلبة الكليات العلميةالجزء
 α( هل يوجد هنالك تأثير ذو داللة إحصائية علـى مـستوى   -4

ســنة أولــى، وســنة ثانيــة، (لمتغيــر المــستوى الدراســي ) 0.05 ≤
علـى متوسـطات الـدرجات الدالـة علـى         ) وسنة ثالثة، وسنة رابعة   

ــة بالـــصورة ا    ــا هـــي مقاسـ ــة كمـ ــسيطرة الدماغيـ ــة نمـــط الـ ألردنيـ
  لمقياس هيرمان للسيطرة الدماغية ؟

لإلجابة عن هذا السؤال فقد تم استخراج متوسـطات الـدرجات    
المتحققــة للطلبــة علــى كــل نمــط مــن أنمــاط الــسيطرة الدماغيــة تبعــًا      

ســـنة أولـــى، وســـنة ثانيـــة، وســـنة ثالثـــة، وســـنة (للمـــستوى الدراســـي 
داللـة تـأثير هـذا    ثم استخرجت نتائج تحليل التبـاين األحـادي ل        ) رابعة

  .هذه النتائج) 15(المتغير على الدرجات ويبين الجدول رقم 
متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على كل نمط : )15(جدول 

من أنماط السيطرة الدماغية حسب متغير المستوى الدراسي ونتائج 
  تحليل التباين األحادي لداللة تأثير متغير المستوى الدراسي

أنماط 
السيطرة 
  الدماغية

مستويات متغير 
المستوى 
  الدراسي

المتوسطا
  ت

االنحرافات 
  المعيارية

قيمة 
  ف

مستوى 
 الداللة

 الجزء
األيسر 
 Aالعلوي 

  سنة أولى
  سنة ثانية
  سنة ثالثة
  سنة رابعة

49.19  
49.68  
49.42  
50.36  

6.45  
6.26  
5.73  
5.52  

0.687 0.500  

 الجزء
األيسر 
 Bالسفلي 

  سنة أولى
  سنة ثانية

  الثةسنة ث
  سنة رابعة

51.82  
51.69  
53.89  
53.96  

7.32  
7.58  
5.83  
6.92  

3.363
*  

0.019  

 الجزء
األيمن 
 Cالسفلي 

  سنة أولى
  سنة ثانية
  سنة ثالثة
  سنة رابعة

46.53  
48.50  
50.50  
48.57  

7.58  
7.67  

10.31  
8.43  

4.277
*  

0.005  

الجزء 
األيمن 
 Dالعلوي 

  سنة أولى
  سنة ثانية
  سنة ثالثة
  سنة رابعة

  

39.96  
40.87  
39.64  
39.55  

7.66  
7.58  
7.99  
7.12  

0.871 0.456  

أنماط 
السيطرة 
  الدماغية

مستويات متغير 
المستوى 
  الدراسي

المتوسطا
  ت

االنحرافات 
  المعيارية

قيمة 
  ف

مستوى 
 الداللة

النصف 
  األيسر

  سنة أولى
  سنة ثانية
  سنة ثالثة
  سنة رابعة

101.01  
101.37  
103.31  
104.32  

11.18  
11.54  
8.66  
8.58  

2.403 0.067  

النصف 
  األيمن

  سنة أولى
  سنة ثانية
  سنة ثالثة
  سنة رابعة

86.49  
89.37  
90.14  
88.11  

11.55  
10.96  
12.87  
10.66  

2.520 0.057  

  α ≥ 0.05دال إحصائيًا على :  *
أن هنالــك فروقــًا ذات داللــة بــين ) 15(يتبــين مــن الجــدول رقــم 

متوسطات الدرجات المتحققة ألفراد عينة الدراسة على كـل مـن نمـط           
 األيسر  وبالجزء C األيمن السفلي    بالجزءالسيطرة الدماغية المرتبط    

للوقـوف علـى مـصادر      و). α ≥ 0.05(لة   عند مستوى دال   Bالسفلي  
يبـبن  هذه الفروق فقـد تـم إجـراء اختبـار شـيفيه للمقارنـات البعديـة، و          

  .نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية) 16(الجدول رقم 
الفروق بين متوسطات األداء على نمط السيطرة : )16(جدول 

سب الدماغية للجانب األيسر السفلي وللجانب األيمن السفلي ح
  متغير المستوى الدراسي

الجانب 
  المسيطر

المستوى 
  الدراسي

سنة 
  أولى

سنة 
  ثانية

سنة 
  ثالثة

سنة 
 رابعة

 الجزء
األيسر 
  Bالسفلي 

  سنة أولى
  سنة ثانية
  سنة ثالثة
  سنة رابعة

-  0.13  
-  

-2.07  
-2.21  

-  

-2.15  
-2.28  
-0.07  

-  
 الجزء

األيمن 
  Cالسفلي 

  سنة أولى
  سنة ثانية
  سنة ثالثة

  رابعةسنة 

-  -1.97  
-  

-3.97*  
-2.00  

-  

-2.04  
-0.07  

1.93  
-  

  α ≥ 0.05دال إحصائيًا على :  *
تشير نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعديـة إلـى أن الفـرق بـين            
ــسنة         ــة ال ــى ومتوســط درجــات طلب ــسنة األول ــة ال متوســط درجــات طلب

جزء الثالثة على الفقرات المتعلقة بنمط السيطرة الدماغية المرتبط بـال     
، )α ≥ 0.05(األيمن السفلي كان داًال إحـصائيًا علـى مـستوى داللـة             

 علــى الــسنوات األربــعبــين متوســط درجــات طلبــة  فــي حــين أن الفــرق  
ــالجزء األيــسر  الفقــرات المتعلقــة بــنمط الــسيطرة الدماغيــة المــرتبط     ب

ــسفلي ــان ال ــسنة         ك ــة ال ــة وطلب ــسنة الثاني ــة ال ــين طلب ــا يمكــن ب ــر م أكب
لرغم من أن هذا الفرق لم يكن ذا داللة إحصائية علـى     الرابعة،  على ا   

)α ≥ 0.05(  ،            وربما تعود هذه النتيجة إلـى الخبـرة االجتماعيـة التـي
مــر بهـــا طلبـــة مـــستوى الـــسنة الثالثــة مقارنـــة بطلبـــة مـــستوى الـــسنة   

  .األولى
  التوصيـات

فـــي ضـــوء النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا هـــذه الدراســـة، يوصـــي 
  :الباحثان بما يلي
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ريب الطلبــة فــي المــدارس والكليــات الجامعيــة علــى توظيــف     تــد •
الجانب األيمن من الدماغ، من خالل توظيف األنشطة المناسبة         

  .لذلك
إجراء المزيد مـن الدراسـات العربيـة حـول اسـتخدامات مقيـاس               •

  .هيرمان للسيطرة الدماغية في المجال التربوي
راد، إجــراء دراســات عربيــة لتعــرف االختالفــات فــي ســلوك األفــ     •

  .الذين يسود لديهم أنماط مختلفة من السيطرة الدماغية
إجــراء مزيــد مــن الدراســات للتحقــق مــن صــدق وثبــات مقيــاس    •

العـاملين فـي   : نيد هيرمـان علـى عينـات ُأخـرى متباينـة مـن مثـل           
، والمؤســــسات  )البنــــوك (المؤســــسات التجاريــــة، والمــــصارف   

  . األمنية والعسكرية
ــدرة     • ــن قــ ــق مــ ــات للتحقــ ــراء دراســ ــؤ   إجــ ــى التنبــ ــاس علــ المقيــ

  .بسلوكات األفراد في المواقف العملية المختلفة
توظيـــف مقيـــاس نيـــد هيرمـــان فـــي اختيـــار األفـــراد للوظـــائف         •

والمهن وفقًا ألسلوب التعلم والتفكير ونمـط الـسيطرة الدماغيـة       
  السائد لديهم

اعتمــاد النــسخة العربيــة المعربــة للبيئــة العربيــة مــن مقيــاس نيــد   •
بـــة أســـاليب الـــتعلم والتفكيـــر ونمـــط الـــسيطرة هيرمـــان فـــي مراق

 هم وتفكيــرهــمالدماغيــة لــدى األفــراد، وفــي ضــوء أســاليب تعلم  
 . يتم تصميم البرامج التدريبية المناسبة

  المراجـــــع المصادر و
ــب، مجــدي   ــي تعلــيم التفكيــر،     ). 2003(حبي ــات حديثــة ف اتجاه

ــتراتيجيا ــدة تاسـ ــة الجديـ ــستقبلية لأللفيـ ــاهرة.  مـ دار : القـ
 .الفكر العربي

دراســة : أنمــاط الــتعلم والتفكيــر). 1994(الــسليماني، محمــد حمــزة 
نفسية قياسية لدى عينـة مـن طـالب وطالبـات المرحلـة الثانويـة               

مجلة مركز البحوث التربوية    .  وجدة ةفي مدينتي مكة المكرم   
 .209-171): 6(3، بجامعة قطر

ســاليب الفــروق بــين الجنــسين فــي أ   ). 1998(عبــد الحميــد، شــاكر   
، مجلـة دراسـات نفـسية     دراسـة عبـر ثقافيـة ،        : التعلم والتفكير 

  . 359-329: رابطة المتخصصين النفسانيين المصرية
عالقة اسـاليب الـتعلم والتفكيـر المرتبطـة         ). 1990(القيسي، هند   

االيــسر باالبــداع والجــنس لــدى    بنــصفي الــدماغ االيمــن و  
ــان     ــة عم ــة الــصف العاشــر بمدين ــر   .طلب رســالة ماجــستير غي
 .منشورة، الجامعة األردنية، عمان، األردن

تــأثير ). 1995(كامــل، محمــد مــصطفى و الــصافي، عبداللــه بــن طــه  
ــى      ــق علــ ــة القلــ ــر وحالــ ــتعلم والتفكيــ ــلوب الــ ــين أســ ــل بــ التفاعــ

، مجلة جامعة جامعـة التحصيل الدراسي لدى عينة من طالب ال    
 313 -275): 2 (7، الملك سعود

ــاة  ). 1995(المــالح، حــسان   ــسي والحي : دمــشق. 2ط. الطــب النف
  .دار اإلشراقات

مساهمة البيئة التعليمية فـي     ). 2003(مزيان، محمد والزقاى، نادية     
ــة  ــة بــــبعض الجامعــــات  : تعزيــــز الــــسيادة المخيــ ــة ميدانيــ دراســ

 –، كليــة التربيــة  والنفــسيةمجلــة العلــوم التربويــةالجزائريــة، 
 .42-11): 4 (4جامعة البحرين 

الــــسيطرة المخيــــة ). 1989(هاشــــم، عبــــد اللــــه وحنــــورة، مــــصري  
المجلــة  ". دراســة ميدانيــة "واإلبــداع كأســاس لبنــاء المنــاهج    

  .164-149): 19 (5 الكويت، –، جامعة الكويت التربوية
Adams, J. (2003). Whole Brain Thinking. Retrieved May, 

2006 From: 
www.nzpf.ac.nz/resources/magazine/2003/aug. 

Bunderson, Victor (2005). The Validity of the Herrmann 
Brain Dominance Instrument. Retrieved  January 
2.2006.from: 
www.herrmann.com.au/pdfs/articles/ValidityoftheHB
DI.pdf 

Farrell- Moskwa C. (1992). The Relationship between 
Learning Style and Academic Achievement. 
Unpublished M.A.thesis Kean College of New Jersey  

Froehlich, L,. Leary, P., & Ranson, J, (2003). Leader 
Training. , retrieved November 9, 2003, from: 
www.Nationalforum.com 

Genovese, J. (2004). The Index of Learning Styles: An 
Investigation of its Reliability and Concurrent 
Validity With Preference Test. Retrieved December 
15,2005, From: http://www.idrg.org/ide.    

Hellige, J.(2001) . Hemispheric Asymmetry, What’s Right 
and what’s Left. First Harvard University Press                                                 

Herrmann, N. (2002). The Creative Brain, retrieved 
September 9, 2005, from: www.HBDI.com 

Jensen, Eric (2001). Brain – Based learning, USA: CA, 
Store San Diego.  

Lavach, J. (1997). Cerebral Hemisphericity, College 
Major and Occupational choices. Journal of Creative 
Behavior, 25(3), 218-222 

Nicola, G. (1994). Intuitive and formal Elements in 
Problem Solving. Retrieved October 17, 2002, from: 
EBSCO 

Power, S. (1997).Studies that Compare Type Theory and 
Left- brain/ Right- brain Theory. Journal of 
Psychological Type, 43, 22-28 

Saleh, A. (2001). Brain Hemisphericity and Academic 
Majors: Correlation Study. College Student Journal, 
35. Issue, 01463934. Retrieved December 15.2002 
from: EBSCO. 

Seng, S. (2000). Spiral Visualization Ability and Learning 
style Preference of Low Achieving Students. 
Retrieved February 7.2002 from: http://eric.ed.gov  

Shelnutt, J.; Middleton, S.; Buch, K. and Lumsdaine, M. 
(1996). Forming Student Project Teams Based on 
Herrmann Brain Dominance (HBDI) Results, ASEE 
Annual Conference, ASEE, 1996, Session 630, paper 
no. 3. 

 



  نوفل و أبوعواد

 159

Sousa, D. (2001). How the brain learns. Reston, VA: 
National Association of Secondary school principals 

Springer, S. & Deutsch, G. (2003). Left Brain – Right 
Brain. 5th Ed. W.Hdreeman and Company 

Steyn, T. & Maree, J. (2002). A Profile of First Year 
Students Learning Preferences and Study Orientation 
in Mathematics. Retrieved April 2006 from: 
http://www.math.uoc.gr/~ictm2/Proceedings/pap211.
pdf.  

 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

 )1(ملحق رقم 
 قييم أساليب التفكير والسيطرة الدماغيةأداة هيرمان لت

Hermann Brain Dominance Instrument - Thinking Style Assessment 
  

  
 سؤاًال مختلفًا، حيث تهدف هـذه األسـئلة إلـى وضـع تـصور عـن أنمـاط التفكيـر العقلـي لـديك، وذلـك مـن خـالل                    120تشتمل هذه األداة على     

ك لألنماط التفكير لديك ستحصل على تقدير أعلى لكيفية تعلمك واتخـاذك للقـرارات وحلـك المـشكالت                 ومن خالل فهم  . تصميم صفحة نفسية بذلك   
. وطريقة اتصالك باآلخرين، فاألداة الحالية تقيس تفضيالت وال تقيس مهارات، لـذا فهـي ليـست اختبـارًا ولـيس هنالـك إجابـة صـحيحة وأخـرى خطـأ               

  .                                                ن فقرات هذه األداة بكل صراحة وصدقوستكون الفائدة التي تجنيها أعظم إذا أجبت ع
 :التعليمات 

 ســؤاًال، أجــب عــن جميــع 120ســيتم  وضــع تــصور عــن أنمــاط تفكيــرك مــن خــالل اإلجابــة عــن األســئلة الــواردة فــي هــذه الكراســة، وعــددها   
بة أو اختيار الخانات المناسبة، مع مالحظة أن هذه األداة ليست اختبارًا وال توجـد إجابـة صـحيحة        األسئلة بكتابة الكلمة المناسبة أو األرقام المناس      

أو خطأ على أي من األسئلة، وكل ما هو مطلـوب منـك أن تـضع تفـضيلك للمواضـيع التـي تـسأل عنهـا بكـل صـدق ومـسؤولية قـدر اإلمكـان، مجيبـًا                            
استرشــد بقائمــة . وعنــدما تكمــل اإلجابــة تـــأكد أنــك أجبــت عــن جميــع األســئلة   . ت أو العمــلعنهــا بمــا يعبــر عــن ذاتــك العامــة ســواء كنــت فــي البيــ   

  .المصطلحات التالية لتحديد معاني المصطلحات الواردة في األسئلة التي تتناولها هذه األداة
  :قائمة المصطلحات 

  .ها لبعضهاتقسيم األشياء وتجزئة األفكار واختبارها لمعرفة مدى مالءمت : Analyticتحليلي 
 .القدرة على تسيير شؤون المؤسسة أو المكان الذي يعمل فيه : Administrativeإداري 

  .االستمتاع واكتساب المهارة في الرسم أو الموسيقى أو القدرة على تنسيق األلوان واستخدام التأثيرات الخاصة  :Artisticفني 
  . الخطط والوصول إلى تعميمات القدرة على صياغة األفكار ووضع : Conceptualمفاهيمي 

  .القدرة على السيطرة على المشاعر  : Controlledضابط 
  .الميل إلى المحافظة على التقاليد والعادات المتعارف عليها  :Conservativeمحافظ / متعصب
  .القدرة على توليد أفكار غير عادية ووضع األشياء مع بعضها بشكل مبتكر وتخيلي  :Creativeمبدع 

  .القدرة على التفكير التقويمي وإصدار األحكام بعناية  :criticalاقد ن
  .االهتمام باألشياء الصغيرة أو أجزاء الفكرة أو المشروع  :Detailedتفصيلي 
  .السيادة والقدرة على التأثير في اآلخرين  :Dominantمسيطر 
  .ه المشاعر امتالك مشاعر متحفزة والقدرة على إظهار هذ :  Emotionalانفعالي 

  .القدرة على فهم مشاعر اآلخرين والتواصل معهم  : Empatheticمتعاطف 
  .يهتم باألشياء وباآلخرين خارج نطاق ذاته  :Extrovertانبساطي

  .يمتلك الكفاية في مراقبة وتناول القضايا المالية والميزانيات واالستثمارات  : Financialمالي 
  .وإدراكها برمتها دون االلتفات إلى المفاهيم واألفكار واالنفعاالت الفرعية فيها" صورة ككل ال" يمكنه فهم  : Holisticكلي 

يمكنه تكوين صورة عقلية ألشـياء وصـور لـم يرهـا مـن قبـل أو ليـست واقعيـة ويمكنـه أيـضًا التعامـل مـع المـشكالت بطريقـة                   :Imaginativeخيالي  
  .جيدة 

  .از األنشطة والتأكد من ذلك بمقاييس دقيقة ونتائج محسوسة القدرة على إنج :Implementationتطبيقي 
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  .القدرة على تقديم أفكار وطرق وأساليب مستحدثة ومبتكرة : Innovatingابتكاري 
  .يمتلك القدرة على تركيب القطع واألجزاء المنفصلة لتكوين أشكال كاملة  :  Integrationتكاملي 
  .القدرة على االستدالل واكتساب المعرفة والحصول عليها يمتلك Intellectual  :مفكر   /عقالني 

  .يمتلك القدرة على تطوير عالقات طيبة مع اآلخرين واالحتفاظ بها  : Interpersonal) اجتماعي(بين شخصي
  .يتجه لالهتمام بذاته والتأمل في أفكاره وفهمها  : Introvertانطوائي 
  .يمتلك فهمًا ومعرفة دون أن يحتاج إلى حقائق وبراهين، بهيعرف شيئًا دون التفكير  : Intuitive حدسي
  .قادر على االستدالل واالستنتاج مما حدث سابقًا  :  Logicalمنطقي 
  .يدرك األرقام ويفهمها ويستطيع معالجتها للوصول إلى نهاية معينة  : Mathematicalرياضي 
  .صرية واللفظية واستخدام االستعارة في التعبيرات األدبيةقادر على فهم واستخدام الرموز الب : Metaphoricalمجازي 

  .يهتم بالموسيقى ويمتلك موهبة بها أو بالرقص  :  Musicalموسيقي 
  .قادر على ترتيب الناس والمفاهيم واألشياء والعناصر في عالقات مترابطة  : organizedمنظم 
 .قادر على إنتاج أشياء جديدة : Originalمبتكر 

  صياغة أساليب ووسائل لتحقيق غاية  :  Planningمخطط 
  .قادر على إيجاد حلول للمشكالت الصعبة باالستدالل  :  Problem solvingحالل المشكالت 

  .يتجه لالهتمام بالعالقات العددية ويميل إلى معرفة القياسات الدقيقة  :Quantitativeكمي 
  .ستدالل اتخاذ القرارات على أسس من اال : Rationalعقالني 
  .القراءة بكثرة واالستمتاع بها  : Readerقارئ 

  .التفكير بالتفاصيل واإللمام بها في حل المشكالت  :  Rigorous Thinkingتفكير صارم 
  .التعامل مع األشياء واألفكار واحدة تلو األخرى وبالترتيب  :  sequentialمتسلسل 

  .ة أكثر من نمط واحد من المدخالت العقلية في نفس الوقت القدرة على معالج : Simultaneousمتزامن ، آني 
  .الفراغ /القدرة على الوصول الى العالقات النسبية لألشياء في الفضاء  :  Spatialمكاني 

  .القدرة على التعامل مع روح الشيء بعيدًا عن مكوناته :  Spiritual روحي  
  .ت واإلشارات واستخدامها لتمثيل األفكار والحقائق القدرة على فهم األشياء والعالما : Symbolicرمزي 
  .توحيد األفكار المنفصلة والعناصر والمفاهيم المجزأة في شيء جديد : Synthesizerتركيبي 
  .القدرة على فهم وتطبيق المعرفة العلمية والهندسية  :  Technical تقني 

  .فكار واإلجراءات بطريقة يمكن للناس فهمها وتطبيقهاالقدرة على توضيح األ : Training/Teachingتدريبي /تعليمي 
  .يمتلك مهارة لفظية جيدة واستخدام كلمات واضحة ومؤثرة  :  Verbalلفظي 
  .امتالك القدرة على التواصل بوضوح مع الكلمة المكتوبة واالستمتاع بها  :  Writerكاتب 

  :معلومات شخصية
        أنثى ذكر : الجنس . 2................... ):....................اختياري(االسم . 1
  : ............................................التخصص. 3
        سنة رابعة     سنة ثالثة       سنة ثانية سنة أولى            السنة أو المستوى الجامعي .4

  :وضع اليد 
  أي صورة مشابهة لطريقة ضبطك للقلم ؟. 5
   -         د    - ج           -        ب        -أ

  :أي من اليدين تقوم باستخدامها بشكل أساسي . 6
  .   اليسار  -أ

  . اليسار أساسي واستخدام اليمين بعض الشيء-ب
  . استخدام اليدين معًا-د.               اليمين أساسي واستخدام اليسار بعض الشيء -ج

  . اليمين -هـ 
  : ات مدرسية موضوع

رتـب هـذه المـواد حـسب إجادتـك أو إتقانـك لهـا        ، كيف كان أداؤك لها في المدرسة االبتدائية و المدرسـة الثانويـة     ، هنالك مواد مدرسية فيما يلي      
  إجادة بالمرتبة الثالثة) 3(إجادة بالمرتبة الثانية   ) 2(إجادة تامة  ) 1: (حسب التالي 

  )اللغة األم(اللغة األصلية . ............. 9اللغات األجنبية  ............ . .8رياضيات    ........... 7
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  : عناصر العمل 
  :عبر عن كل نشاط من أنشطة العمل التالية برقم للداللة على درجة قيامك به 

  : مرات 4استخدم التدريجات باتزان وال تستخدم أي درجة أكثر من 
  دائمًا العنصر الرقم

5 
  غالبًا
4 

  ًاأحيان
3 

  نادرًا
2 

  أبدًا
1 

      تحليلي 10
      إداري 11
      مفاهيمي 12
      معبر عن أفكار 13
      تكاملي 14
      كتابي 15
      تقني أو فني 16
      تطبيقي 17
      تخطيطي 18
      مهتم بالعالقات الشخصية 19
      مهتم بحل المشكلة 20
      ابتكاري 21
      تدريبي/تعليمي  22
      تنظيمي 23
      يتضمن مظاهر إبداعية 24
      يحيط باألمور المالية 25

  
  أوصاف مفتاحية 

،  بجـوار كـل مـن هـذه الـصفات الثمانيـة      2 في العمود xضع إشارة ،اختر ثماني صفات تعتقد أنها تصف بشكل أفضل الطريقة التي ترى بها نفسك     
  . إلى جانبها لتعكس الصفة التي تصفك بشكل أفضل 3 في العمود xشارة ثم اختر إحداها وضع إ

 3 2 الصفة الرقم 3 2 الصفة الرقم
   روحي 39   منطقي 26
   عقالني 40   مبدع 27
   ضابط/موجه 41   موسيقي 28
   رياضي 42   متسلسل 29
   رمزي 43   تركيبي 30
   مسيطر 44   لفظي 31
   كلي 45   متعصب 32
   حدسي 46   تحليلي 33
   كمي 47   تفصيلي 34
   قارئ 48   عاطفي 35
   متزامن 49   مكاني 36
   واقعي 50   انتقادي 37
       لديه نزعة فنية 38

 :الهوايات 
 بجـوار الهوايـة   2 فـي العمـود   xرة وإشـا ،  بجوار الهواية الغالبة على هواياتك3 في العمود xثم ضع إشارة ،  هوايات تمارسها    6اختر على األكثر    

  :مرة واحدة فقط ) 3(  بجوار الهواية التي تمارسها نادرًا، بحيث تستخدم الرقم  1 في العمود xوإشارة ، التي تمارسها أحيانًا
 1 2 3 الهواية الرقم 1 2 3 الهواية الرقم
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    االستماع للموسيقى 62    حرف/فنون 51
    الموسيقىعزف  63    ركوب القوارب 52
    التصوير 64    التخييم 53
    القراءة 65    ورق اللعب 54
    اإلبحار 66    جمع األشياء 55
    الخياطة 67    الطبخ 56
    الرياضة الجماهيرية 68    الكتابة اإلبداعية 57
    الغطس/السباحة 69    صيد السمك 58
    التنس 70    الزراعة والحدائق 59
    الترحال 71    لعب الغولف 60
    األعمال الخشبية 72    تحسين المنزل 61

  . هوايات6وأنك اخترت فقط  ، مرة  واحدة ) 3(الرجاء التأكد أنك وضعت الرقم  
  

  :مستوى الدافعية 
  .  في المربع الذي يسبق كل بديلxرة فكر في مستوى الدافعية أو الطاقة لديك واختر اإلجابة التي تمثلك بصورة أفضل، وذلك بوضع إشا. 73

  في الليل )  جمتساٍو في الليل والنهار               ) ب في النهار            )  أ
  

  :دوخة المواصالت /غثيان
ي يعبـر عـن عـدد    أو ركـوب وسـيلة نقـل؟ إذا كانـت اإلجابـة نعـم فـاختر البـديل الـذ              / هل أصابك سابقًا دوخة أو غثيان أثناء قيادتك للسيارة          . 74

  مرات حدوث ذلك ؟
   مرات10أكثر من )  د          10 - 3)  ج           2 -1)  بلم يحدث ذلك    )  أ
  هل تستطيع القراءة أثناء القيادة أو الركوب دون أن تصاب بدوخة أو غثيان أو ألم في المعدة ؟ . 75

  ال )  بنعم                       )  أ
  :ت  أزواج الصفا

ضمن كل سؤال من األسئلة التالية اعمل على اختيار الصفة التي تصفك بشكل أفضل من بـين كـل زوج ، وضـع إشـارة     : فيما يلي زوج من الصفات    
xفي المربع الذي يرافق تلك الصفة     :  

  متسلسل / خيالي . 88  متعاطف / محافظ . 76
  ثقة / مبتكر . 89  تركيبي / تحليلي . 77
  منطقي / مبدع . 90  موسيقي / كمي .. 78
  انفعالي /ضابط . 91  مخطط / حالل مشكالت . 79
  تفصيلي / موسيقي . 92  مبدع / ضابط . 80
  متعاطف / متزامن . 93  عاطفي / مبتكر . 81
  مفهومي / قادر على التواصل . 94  مفكر  / انفعالي . 82
  متوجه للناس   / متوجه لألشياء التقنية. 95  تنظيمي / عي اجتما. 83
  منطقي / تنظيمي . 96  مبدع / متدين . 84
  تفكير مجازي / تفكير صارم . 97  كلي  / تفصيلي . 85
  يميل للرياضيات / يميل لألشياء المخططة . 98  يثبت األفكار / يولد األفكار . 86
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 اتجاهات طلبة اإلرشاد النفسي في جامعة الريموك 
  نحو تخصصهم األكاديمي وعالقتها ببعض املتغريات

  
  الجراحرعبد الناص

*  
  

 3/6/2007 تاريخ قبوله     4/2/2007 تاريخ تسلم البحث

هدفت الدراسة إلى الكشف عن اتجاهات طلبة اإلرشـاد النفـسي فـي جامعـة          :ملخص
ــا إذا كانـــت هـــذه االتجاهـــات تختلـــف   اليرمـــوك نحـــو تخصـــصهم، والـــى   الكـــشف عمـ

بــاختالف جــنس الطالــب، ومــستواه األكــاديمي، ومكــان ســكنه، إضــافة إلــى بحثهــا عــن  
ومــن أجــل . طبيعــة العالقــة بــين المعــدل التراكمــي للطالــب واتجاهاتــه نحــو تخصــصه 

ذلــك تــم بنــاء أداة لقيــاس االتجاهــات نحــو تخــصص اإلرشــاد النفــسي، وزعــت علــى       
كشفت النتائج عـن وجـود اتجاهـات إيجابيـة لـدى الطلبـة نحـو         .بًا وطالبةطال) 241(

ــة      ــاد النفـــسي، ودور وأهميـ ــة تخـــصص اإلرشـ ــو دراسـ ــام، ونحـ تخصـــصهم بـــشكل عـ
تخــصص اإلرشــاد النفــسي فــي المجتمــع والحيــاة العامــة، فــي حــين جــاءت اتجاهــات      
الطلبـــة حياديـــة نحــــو المدرســـين فــــي تخـــصص اإلرشـــاد النفــــسي، ونحـــو الخطــــة       

كمــا أظهــرت النتــائج وجــود أثــر لمتغيــر المــستوى الدراســي للطالــب فــي     . دراســيةال
اتجاهاتــه نحــو تخصــصه بــشكل عــام، وفــي اتجاهاتــه نحــو المدرســين، ونحــو دور         
وأهمية تخصص اإلرشاد النفسي فـي المجتمـع والحيـاة العامـة، حيـث كانـت اتجاهـات         

وأخيـرًا بّينـت النتـائج      . اتطلبة السنة األولـى أكثـر إيجابيـة مـن اتجاهـات بـاقي الـسنو               
وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين المعدل التراكمي للطالب وبـين اتجاهاتـه علـى             
مجــالي االتجاهــات نحــو دراســة تخــصص اإلرشــاد النفــسي، واالتجاهــات نحــو دور         

ونوقـشت النتـائج فـي      . وأهمية تخصص اإلرشاد النفسي في المجتمـع والحيـاة العامـة          
اتجاهـات،  :  الكلمات المفتاحيـة  (.ي، وقدمت التوصيات المناسبة   ضوء األدب التربو  

  .)اإلرشاد النفسي
  
 
 
 
  

 تؤكد عديـد مـن الدراسـات علـى أهميـة االتجاهـات              :خلفية الدراسة 
ومكانتها في شتى ميادين الحياة، فهي تساعد في تحديد ميول الفرد           

تــساعد واهتماماتــه، فتعمــل كــدوافع ُمَهيِّئــة وموجِّهــة لــسلوكه، ال بــل و
 ؛ 2002؛ المرســــي وإدريــــس، 2004العميــــان،(فــــي التنبــــؤ بــــسلوكه

، فتجــد الفــرد يقــدم )Shrigly, 1983؛ 1991؛ التــل،1994حمــزة، 
ــا إذا امتلــك اتجاهــًا إيجابيــًا نحــوه،         ــى ممارســة عمــل أو نــشاط م عل

مقابلــــة والجــــراح (ويحجــــم عنــــه فــــي حــــال امتالكــــه التجــــاه ســــلبي   
  ).1996والشريدة، 

 االهتمام الكبير بموضـوع االتجاهـات، وتناولهـا         وعلى الرغم من  
من قبل كثير من العلماء والبـاحثين، إال أنهـم لـم يتفقـوا علـى تعريـف             
ــات تعريــف         ــات افتراضــية، ومــن هــذه التعريف ــا تكوين ــا كونه موحــد له

 ميــل مــتعلم،: بأنهــا(Fishbein & Ajzen, 1975) فـشبن وأجــزن  
 

________________________  
  .، االردناربد، ية، جامعة اليرموككلية الترب* 
  .، اربد، األردن2007 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 
  

 

  
Attitudes of Counseling Students at Yarmouk University 

Toward their Major in the Light of Some Variables 
 

Abdelnaser Al-Jarrah, Faculty of Education, Yarmouk University, 
Irbid, Jordan. 

 
Abstract: This study aimed at investigating both the attitudes of 
psychological counseling students at Yarmouk University toward their 
major of study, and whether these attitudes differ according to their 
gender, academic level, and area of residence. In addition, this study 
investigated the relationship between the students' achievement 
measured by (GPA) and their attitudes toward their major. An 
instrument of attitudes toward the counseling major was designed and 
distributed to a sample of 241 students. The results revealed that 
attitudes of students toward their major in general were positive. The 
results also revealed that there were positive attitudes among students 
toward studying educational counseling and toward the role and the 
importance of educational counseling in the society and in public life. 
The students' attitudes toward their instructors and their degree plan 
were neutral. Furthermore, the study revealed there was an effect of 
the students' academic level on their attitudes toward their major in 
general, attitudes toward instructors, the role and  importance of 
educational counseling in the society and public life and this effect 
was in favor of the first year students. Finally, the results revealed 
that there was a positive relationship between the (GPA) and the 
attitudes toward studying counseling and the attitudes toward the role 
and importance of counseling in the society and public life. The 
results were discussed based on the related literature and appropriate 
recommendations were given. (Keywords: Attitudes, Counseling). 

 
يعكس استجابة الفرد بأسلوب ثابت بتفضيل أو عدم تفضيل موضوع           

 & Gibson, John)فـي حـين يعرفهـا جبـسون وجـون وجـين       . معين
Jane, 1994) شـعور أو حالـة مـن اسـتعداد ذهنـي ايجابيـة أو       :  بأنهـا

 الخبرة والتجربة، وهي التي تحـدث      سلبية، مكتسبة ومنظمة من خالل    
أمـا  . تأثيرًا محددًا في استجابة الفرد نحو الناس واألشياء والمواقف        

رد فعل وجداني، إيجـابي أو  :  فيعرف االتجاه بأنه Bruvoldبروفولد
ســلبي نحــو موضــوع مــادي أو مجــرد، أو نحــو قــضية مثيــرة للجــدل     

  ).1999درويش، (
معرفـــي ويتـــضمن المعلومـــات : ولالتجـــاه ثالثـــة مكونـــات، األول

واألفكـــار والمعتقـــدات التـــي يكتـــسبها الفـــرد حـــول موضـــوع االتجـــاه،  
وجــداني يعبــر عــن تــأثر الفــرد بموضــوع االتجــاه واالنفعــال،  : والثــاني

بحيــث يمتلــك وجهــة نظــر أو تــصور حــول موضــوع االتجــاه تــؤثر فــي  
نزوعـي أو سـلوكي ويتمثـل بـسلوك الفـرد      : سـلوكه مـستقبًال، والثالـث   

استجابته لموضوع االتجاه بناء على ما كّونه من أفكار وآراء تتعلق           و
به، ومدى انفعاله به، والذي يدفعه إلـى الـسلوك بأسـلوب معـين عنـد                

ــاه   ــوع االتجــ ــة موضــ ــسن، (مواجهــ ــشواتي، 2004حــ  ؛1985؛ نــ
Anderson,1985 ،1983؛ ويتج.(  
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ــرة والعمليــــات     ــتعلم والخبــ ــًا للــ ــًا مركبــ وتعــــد االتجاهــــات نتاجــ
، وأن التعلــيم مــصدر هــام لتزويــد    )1998جــابر وكفــافي،  (فعاليــةاالن

ــه        ــه وتــدعيمها، وأن ــرد بالمعلومــات التــي تــساهم فــي نمــو اتجاهات الف
كلمــا زاد عــدد ســـنوات التعلــيم لـــدى الفــرد، كلمــا ســـاعد ذلــك فـــي       

وهو ما أشـار    ). 2001الشخص،  (إمكانية تغيير اتجاهاته، أو نموها      
عـة التـي يـدرس بهـا الطالـب، أو المنـزل             بـأن للجام  ) 1993(إليه ايفانز 

الذي يسكن فيه، أو المجتمع الذي يعيش فيه دورًا وتأثيرًا كبيـرًا فـي      
غــرس االتجاهــات لــدى الطالــب، وأنهــا اســتجابة للظــروف أو العوامــل  
المختلفــــة، وتختلــــف مــــن فــــرد إلــــى آخــــر، تبعــــًا الخــــتالف الرغبــــات  

  . والمطالب لكل طالب
ى أن اتجاهـات الطلبـة نحـو عمليـة        إلـ ) 2004(ويشير بني جـابر   

التعليم تلعب دورًا كبيرًا في نجاح هذه العملية أو فشلها، فإذا امتلك             
ــة، فــإن ذلــك سيــساعده        ــًا نحــو اللغــة اإلنجليزي الطالــب اتجاهــًا ايجابي
على اكتساب مهاراتها بـسهولة ويـسر، فـي حـين سـيواجه صـعوبة فـي                 

وعليــه، فــإن .  نحوهــااكتــساب هــذه المهــارات إذا كــان اتجاهــه ســلبياً  
ــين، قــد         ــة نحــو موضــوع دراســي مع ــة التجاهــات ايجابي امــتالك الطلب
تنمــي لــديهم الرغبــة فــي تعلمــه واإلقبــال عليــه برغبــة ونــشاط، فيعمــل  
على توظيفه واالستفادة منه، حتى لو تميز هذا الموضوع بالـصعوبة؛    
في حين يحجم عنه ويبتعد عن تعلمه، في حال امتالكه التجـاه سـلبي       

  . نحوه، حتى ولو كان هذا الموضوع سهًال
ــات      ــي القطاعـ ــاملين فـ ــاني بعـــض العـ ــن تفـ ــا نـــسمع عـ ــرًا مـ وكثيـ
ــائهم     ــر وانتمـ ــائهم الكبيـ ــالهم، وعـــن عطـ ــة فـــي أعمـ ــة والخاصـ الحكوميـ
لمهنهم، كما نسمع عن فئة أخرى قليلة العطاء واالنتماء للمهنة التـي            

 عدم الرضـا عـن      يعملون فيها، و يبررون ذلك بعدم توفر الحوافز، أو        
ولعل هذا الحال ينطبق علـى بعـض        . المهنة، وعن مكانتها االجتماعية   

المعلمـــين والمرشـــدين النفـــسيين أو التربـــويين، إذ نجـــد أن بعـــضهم 
يكّرس كل وقته وجهده فـي سـبيل نجاحـه فـي مهنتـه، وبعـضهم اآلخـر                 
تجــده ال يبــالي بمــا يحــدث، ولــيس لديــه أدنــى مــستوى مــن الدافعيــة    

العطــاء فــي مجالــه، أو لتحــسين وضــعه وتنميــة ذاتــه علــى   لمزيــد مــن 
الصعيد الشخصي والمهني، ويبرر بعضهم ذلك بعدم قناعته أو رضـاه           
عـــن مهنتـــه، وعـــن تخصـــصه أصـــًال، خاصـــة إذا مـــا قـــورن بغيـــره مـــن  

  .التخصصات التي تلقى قبوًال اجتماعيًا في المجتمع
ه بـه،   ويرى البعض أن حب الطالب لتخصصه األكاديمي، وقناعت       

وامتالكــه التجاهــات ايجابيــة نحــوه، يــنعكس علــى تحــصيله األكــاديمي، 
إذ يجـــد فـــي القـــراءة والبحـــث والمعرفـــة فـــي ميـــدان تخصـــصه متعـــة   
وفائدة، فتجده يبحث عـن كـل جديـد عبـر وسـائل المعرفـة المختلفـة،                 

ــى جوانـــب الـــضعف      ــه ويتالفـ ــوة لديـ ــوي جوانـــب القـ ــي يقـ ــة (لكـ مقابلـ
ــراح والــــــشريدة،  ــدات  ، )1994والجــــ ــة حميــــ ) 2003(إال أن دراســــ

أشــــارت إلــــى عــــدم تــــأثر اتجاهــــات الطلبــــة نحــــو اإلرشــــاد التربــــوي  
  .بالتحصيل الدراسي لهم

وفي ظل األسس المعتمدة لقبول الطلبة في الجامعات الرسـمية          
األردنيــة، والتــي تعتمــد علــى األغلــب معــدل الثانويــة العامــة كمعيــار         

، نجــد أن )2003جــرادات، (للمفاضــلة للقبــول فــي كلياتهــا المختلفــة  
ــات ال      ــي الجامعـ ــذين يلتحقـــون فـ ــة الـ ــن الطلبـ ــة مـ نـــسبة ليـــست بقليلـ

ــت       ــي كانـ ــتها، أو التـ ــي دراسـ ــون فـ ــي يرغبـ ــصات التـ ــون التخصـ يدرسـ
خيارهم األول ضمن الطلب الذي تقدم به الطالب إلى مكتـب التنـسيق          
الموحـــد فـــي الجامعـــات األردنيـــة، األمـــر الـــذي يجعـــل بعـــض الطلبـــة   

ض التخصــصات عــن غيــر قناعــة، ال بــل ويــسعون خــالل   يدرســون بعــ
الــسنة األولــى مــن دراســتهم فــي الجامعــة وراء االنتقــال إلــى تخــصص    

 رغـــب الطالــب أم لـــم يرغـــب فـــي  -آخــر يرغبونـــه، وفـــي كــال الحـــالين   
، فـــــإن ذلــــك ســـــينعكس علــــى تحـــــصيله   -التخــــصص الـــــذي يدرســــه  

  .األكاديمي
يمي للطالـب   ويبدو أن دراسة االتجاهات نحـو التخـصص األكـاد         

أصبحت ضرورة ملحة، خاصـة إذا مـا اعتبرنـا أن التخـصص الدراسـي               
يعد من المحددات الرئيسة للتوجهات المهنية، والمسار الذي يتخـذه          
ــو تخـــصص       ــات نحـ ــال االتجاهـ ــي مجـ ــرج، ففـ ــد التخـ ــسه بعـ ــرد لنفـ الفـ
اإلرشـــاد النفـــسي، يبـــدو أن الدراســـات قليلـــة، وعليـــه، ســـيتم عـــرض  

 االتجاهــات نحــو أي ميــدان مــن ميــادين علــم   الدراســات التــي تناولــت 
ففي دراسـة أجراهـا     . النفس المختلفة، أو نحو العملية اإلرشادية ككل      

 للكـــشف عـــن (Foster & O'Leary, 1977)فوســـتر وأوليـــري 
اتجاهات المعلمين نحو الخدمات النفسية والتربوية المقدمـة لألطفـال          

ــة والنفــسية،       ــذين يعــانون مــن المــشكالت التربوي ــك علــى عينــة   ال وذل
حيــث أظهــرت النتــائج أن معظــم المعلمــين   . معلمــًا) 99(تكونــت مــن  

أشـــاروا إلـــى أن دور المختـــصين فـــي علـــم الـــنفس المدرســـي، وعلـــم   
ــة،      ــور الطلبـــ ــاء أمـــ ــدارس، وأوليـــ ــدراء المـــ ــي، ومـــ ــنفس اإلكلينيكـــ الـــ
والمعلمــين اآلخــرين، ضــعيف جــدًا فــي التــصدي لمــشكالت األطفــال؛     

 أو خيارًا نفسيًا وتربويًا لمـساعدتهم فـي حـل       بديالً 14وعند تقديم   
مــشكالت األطفــال، جــاء فــي الترتيــب األول صــغر حجــم الــصف، تــاله    
وجــود معــاون أو مــساعد للمعلــم، وفــي المرتبــة الثالثــة زيــادة فريــق      

  . اإلرشاد المدرسي
 دراســـة هـــدفت إلـــى  (Mahmod,1988)وقـــد أجـــرى محمـــود  

رشـاد المهنـي، وذلـك علـى        الكشف عن الفروق فـي االتجاهـات نحـو اإل         
طالبـًا وطالبـة مـن الجامعـة األردنيـة وجامعـة            ) 591(عينة تكونـت مـن      

وقــد أظهــرت النتــائج أن  . اليرمــوك، ومــن كافــة المــستويات الدراســية  
ــاد     اإلنـــاث المـــستجدات يمـــتلكن اتجاهـــات أكثـــر إيجابيـــة نحـــو اإلرشـ
النفــــسي مــــن اإلنــــاث غيــــر المــــستجدات، ومــــن اتجاهــــات الــــذكور        

دين والقدامى، في حين لم تكن هناك فروق بـين المـستجدين     المستج
والقــــدامى تعــــزى لمتغيــــرات العمــــر، والكليــــة، والحالــــة االجتماعيــــة،  
والـــدخل الـــشهري، وحجـــم األســـرة، والخبـــرة الـــسابقة فـــي اإلرشـــاد،  

  .والمستوى التعليمي لألب أو األم
دراسة من أهدافها   ) 1989(وأجرى أبو حطب والكامل وخزام      

 عن اتجاهات الشباب العماني نحو علـم الـنفس، تكونـت العينـة      الكشف
ــًا وطالبــة مــن طلبــة جامعــة الــسلطان قــابوس   ) 230(مــن  وقــد . طالب

كــشفت النتــائج أن الــشباب العمــاني يمتلكــون اتجاهــات إيجابيــة عامــة    
ــة مــن اتجاهــات         ــر إيجابي ــاث أكث ــنفس، وأن اتجاهــات اإلن ــم ال نحــو عل

ام، وعلــى كــل مجــال مــن مجــاالت  الــذكور نحــو علــم الــنفس بــشكل عــ  
  . الدراسة
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 ,Coursey)وفــي دراســة أجراهــا كورســي وفاريــل وزاهنيــسر  
Farrell, & Zahniser, 1991)  مـن المـصابين بمـرض    ) 204( علـى

نفــسي مــزمن، كــان مــن أهــدافها الكــشف عــن اتجاهــاتهم نحــو العــالج    
 النفــسي، فقــد أشــارت النتــائج إلــى أنهــم تلقــوا عــدة أنــواع مــن العــالج 

النفسي والمساعدة، وأن عالقاتهم جيدة مع المعالجين النفـسيين، إال          
أنهـــم يـــشكون مـــن عـــدم العدالـــة فـــي المعاملـــة، ومـــن التمييـــز، وقلـــة   

  . االحترام بسبب المرض
طالبًا وطالبة من   ) 900(دراسة على   ) 1991(كما أجرت التل    

جامعة اليرموك، للكشف عن اتجاهاتهم نحو علم النفس، حيـث طبقـت     
لــيهم مقيــاس االتجاهــات نحــو علــم الــنفس الــذي طورتــه ألغــراض         ع

الدراسة، وقد كـشفت النتـائج عـن وجـود اتجاهـات إيجابيـة نحـو علـم          
النفس علـى المقيـاس ككـل، وعلـى جميـع األبعـاد لـدى طلبـة الجامعـة،           
وأن اتجاهــات الطالبــات نحــو علــم الــنفس أكثــر إيجابيــة مــن اتجاهــات   

  .الذكور
دراسـة للتعـرف علـى اتجاهـات     ) 1994(وقـد أجـرى الـصمادي    

ــرات       ــوء متغيـ ــي ضـ ــك فـ ــاد، وذلـ ــو اإلرشـ ــوك نحـ ــة اليرمـ ــة جامعـ : طلبـ
الجنس، والتخصص، والمعدل التراكمـي، والديانـة، والـدخل الـشهري           
لألســـــرة، ومكـــــان الـــــسكن، ووضـــــع الوالـــــدين، وعالقـــــات الطالـــــب       
االجتماعيــة، والحالــة الــصحية، ومهنــة األب، ومهنــة األم، وقــد تكونــت   

وأظهـرت نتـائج الدراسـة أن       . طالبـًا وطالبـة   ) 706(نة الدراسة مـن     عي
اتجاهات الطالبـات نحـو اإلرشـاد أكثـر إيجابيـة مـن اتجاهـات الطـالب،                 
وأن أبناء المدن يمتلكون اتجاهـًا إيجابيـًا أعلـى نحـو اإلرشـاد مقارنـة              
مــع أبنــاء القــرى، وأن الطلبــة الــذين لــديهم أكثــر مــن صــديق كانــت          

 إيجابية من الذين لـديهم صـديق واحـد، فـي حـين لـم                اتجاهاتهم أكثر 
تكــن هنــاك أيــة  فــروق فــي االتجاهــات نحــو اإلرشــاد تعــزى ألي مــن      

  .المتغيرات األخرى
وفــي دراســة تحليليــة للدراســات التــي تناولــت االتجاهــات نحــو     

ــين      ــرة مــا ب ، أجراهــا رول 1989 – 1976اإلرشــاد النفــسي فــي الفت
 كشفت نتائجهـا أن هنـاك تباينـًا     (Rule & Gandy, 1994 )وجاندي

في نتائج الدراسات التي أجريت في السنة الواحدة، وتباينًا أيـضًا فـي          
نتــائج الدراســات فــي الــسنوات المختلفــة، وقــد قــدمت تفــسيرات لهــذا  
االختالف تعـود إلـى طبيعـة المجتمعـات التـي أجريـت فيهـا الدراسـات،                 

  .  وإلى الفروق بين الجنسين
دراســة ) 1995(المجتمــع أجــرى خريــسات وعلــى طلبــة كليــات 

طالبـــًا وطالبـــة مـــن الكليـــات الحكوميـــة والخاصـــة فـــي       ) 770(علـــى 
األردن، أشارت نتائجهـا إلـى أن اتجاهـات طلبـة الكليـات الخاصـة نحـو                 
اإلرشاد أكثر إيجابية من اتجاهات طلبـة الكليـات الحكوميـة، فـي حـين               

 للمـــستوى لـــم تكـــن هنـــاك فـــروق فـــي االتجاهـــات بـــين الطلبـــة تعـــزى 
  .  األكاديمي

 للكـــشف عـــن (Lovett, 1997)وفـــي دراســـة أجراهـــا لوفيـــت 
اتجاهــات الطلبــة األمــريكيين مــن أصــول افريقيــة نحــو اإلرشــاد، وذلــك  

ــة   ) 56(علـــى عينـــة تكونـــت مـــن   ــًا، مـــسجلين فـــي جامعـ ــًا جامعيـ طالبـ
للسود فـي منطقـة الـشمال الـشرقي مـن الواليـات المتحـدة األمريكيـة،                 

ئج أن اتجاهـــات اإلنـــاث أكثـــر إيجابيـــة مـــن اتجاهـــات      وأظهـــرت النتـــا 

الذكور، في حين لم تكن هناك فروق في االتجاهات بين الطلبة تعـزى         
للخبرة السابقة، مـن حيـث دراسـة مـساقات فـي اإلرشـاد سـابقًا أو ال،                
ــم تظهــر أيــة فــروق فــي االتجاهــات تعــزى للمــستوى الدراســي        كمــا ل

  .للطالب
ــة ا  لمهـــاجرين مـــن أصـــل هنـــدي  وللكـــشف عـــن اتجاهـــات الطلبـ

 آســـــيوي نحـــــو اإلرشـــــاد النفـــــسي أجـــــرى بانجانامـــــاال وبلـــــومر  
(Panganamala, & Plummer, 1998)     دراسـة علـى عينـة تكونـت 

ــا عــن وجــود اتجاهــات       ) 101(مــن  ــدي آســيوي، وكــشفت نتائجه هن
إيجابيــة نحــو اإلرشــاد النفــسي أكثــر ممــا كــان متوقعــًا، وأن اتجاهــات   

بـل عـشر سـنوات أكثـر إيجابيـة ممـن هـاجروا              األفراد الذين هـاجروا ق    
  .منذ فترة أقصر

ــل    ــان وجابــ ــالدن وليهمــ ــتريبل واوبــ  ,Strebel)وأجــــرى ســ
Obladen, Lehmann, & Gaebel, 2000) ــة ــة لمعرفـ  دراسـ

اتجاهــــات طلبــــة الطــــب النفــــسي نحــــو المعالجــــة النفــــسية واألطبــــاء   
ا، طالب طب في ألمانيـ    ) 105(النفسيين، وذلك على عينة تكونت من       

وأظهرت النتائج أن االتجاهات نحو العالج النفسي كانـت إيجابيـة، فـي          
حـــين كانـــت أقـــل إيجابيـــة نحـــو المعـــالجين النفـــسيين؛ كمـــا تبـــين أن   
الطلبـــة الـــذين تلقـــوا خـــدمات نفـــسية ســـابقة كانـــت اتجاهـــاتهم أكثـــر   

  . إيجابية ممن لم يتلقوا مثل هذه الخدمات
 نحـو اإلرشـاد وبـين    وبهدف الكشف عن العالقة بـين االتجاهـات      

 Ponterotto)المستوى الثقافي والجنس أجـرى بونتيروتـو وزمـالؤه    
et al, 2001)      طالبـًا جامعيـًا،   ) 232( دراسـة علـى عينـة تكونـت مـن

بعــضهم أمريكيــون مــن أصــل إيطــالي، وبعــضهم اآلخــر أمريكيــون مــن      
أن : وقــد كــشفت الدراســة عــن عــدد مــن النتــائج منهــا   . أصــل يونــاني
ن أصـــل إيطـــالي يـــثقن لدرجـــة عاليـــة بالخـــدمات النفـــسية الطالبـــات مـــ

المقدمـــة لهـــن مـــن مرشـــدين إيطـــاليين، وأن الطـــالب األمـــريكيين مـــن 
ــاني ومــن مــستوى ثقــافي متــدن يفــضلون       أصــل إيطــالي أو أصــل يون

  .وبقوة أن يكون المرشد النفسي من نفس عرقهم
 & Constantine)وفـي دراسـة  أجراهـا كونـستانتين وجـاينور     

Gainor, 2004) علـــى نـــساء الكليـــة ثنائيـــات العـــرق Biracial  ، 
بعضهن من السويات وبعضهن اآلخر مـن المـصابات باالكتئـاب، وذلـك             
لمعرفة اتجاهـاتهن نحـو اإلرشـاد النفـسي، وكـشفت النتـائج أن النـساء                
الــسويات يمــتلكن اتجاهــًا إيجابيــًا نحــو اإلرشــاد أكثــر مــن المــصابات    

أفــضل مــا يكــون نحــو تقــديم الخــدمات    باالكتئــاب، وأن هــذا االتجــاه  
  .النفسية المهنية

 & Yi)وفي الواليـات المتحـدة األمريكيـة أجـرى يـي وتيـدويل       
Tidwell, 2005)   ــى ــًا مــن   ) 157( دراســة أجريــت عل ــًا أمريكي طالب

أصل يابـاني، وذلـك للكـشف عـن اتجاهـاتهم نحـو البحـث عـن خـدمات                 
ــائج عــدم  اإلرشــاد النفــسي مــن مختــصين فــي اإلرشــاد، وأظهــرت       النت

وجــود أثــر لمتغيــري الجــنس ومــستوى الــدخل فــي االتجاهــات نحــو       
ــين أن         ــي حــين تب ــسيين، ف ــدم مــن مختــصين نف اإلرشــاد النفــسي المق
اتجاهات طلبـة الـسنة الرابعـة نحـو اإلرشـاد النفـسي أكثـر إيجابيـة مـن                  

  . اتجاهات طلبة باقي السنوات الدراسية األخرى
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ر ودييتريــــك وكنــــزين   وفــــي دراســــة أجراهــــا انجرميــــر وبرييــــ    
 & ,Angermeyer, Breier, Dietrich, Kenzine)وماتـسكينجر  

Matschinger, 2005) براتسالفا :  في عدة بلدان هيBratislava 
 ونوفوسيبريــــــسك Slovak Republicوجمهوريــــــة الــــــسلوفاك  

Novosibirsk         وروسيا وألمانيا، وذلـك للكـشف عـن اتجاهـات العامـة 
وقد أظهرت النتائج أن المـستجيبين يفـضلون        . نحو المعالجة النفسية  

تلقــي المعالجــة والرعايــة النفــسية علــى أيــدي أشــخاص مختــصين فــي   
الــصحة النفــسية، وأن جميــع المــشتركين ومــن كافــة الــدول يمتلكــون      

  . اتجاهًا ايجابيًا نحو العالج النفسي
يالحــظ مـــن الدراســـات الـــسابقة أنهــا تناولـــت دراســـة اتجاهـــات   

المجتمــع نحــو اإلرشــاد النفــسي، أو أحــد ميــادين  شــرائح عديــدة مــن 
علم النفس والطب النفسي، إال أن أّيًا منها لم يدرس اتجاهات الطلبـة           
الدارســين لتخــصص اإلرشــاد النفــسي نحــو تخصــصهم، رغــم أن مثــل   
هــذه الدراســة علــى درجــة عاليــة مــن األهميــة، وذلــك كمــا يــرى كــوون  

 (Coon, Yates, Touchet, & Lund, 2006)وياتس وتاوكـت ولنـد  
بــأن اتجاهــات طلبــة الطــب النفــسي نحــو العــالج النفــسي مــن الكفايــات  
الرئيسة لنجاح الطبيب النفسي مستقبًال وذلك من وجهـة نظـر أعـضاء             

  .هيئة التدريس
وعلى الرغم من أن معظم نتائج هذه الدراسات قـد أشـارت إلـى      

 علـم  وجود اتجاهـات إيجابيـة نحـو اإلرشـاد النفـسي، أو أحـد ميـادين            
؛ 1989، أبو حطب، Mahmod, 1988(النفس أو الخدمات النفسية 

ــل،  ــسات، 1994؛ الــــــــــــــــصمادي، 1991التــــــــــــــ ؛ 1995؛ خريــــــــــــــ
Lovett,1997 ؛(Panganamala, & Plummer, 1998 إال أن ،

ــرة ســــلبية نحــــو اإلرشــــاد النفــــسي         ــضها أشــــار إلــــى وجــــود نظــ بعــ
، (Foster & O Leary, 1977)والمرشدين واألخـصائيين النفـسيين   

ــة     ــالجين النفـــسيين فـــي دراسـ ــة المرضـــى النفـــسيين للمعـ ــا أن رؤيـ كمـ
(Coursey, et al.,  1991)       مـن حيـث عـدم العدالـة، والتمييـز بـين 

المرضى وعـدم احتـرامهم، لمؤشـر علـى وجـود اتجاهـات سـلبية نحـو                 
كمـــا أظهـــرت نتيجـــة دراســـة  . بعـــض الجوانـــب فـــي العمـــل اإلرشـــادي 

 أن اتجاهـات طلبـة الطـب    (Strebel, etal., 2000)سـتريبل وزمالئـه   
  . النفسي نحو المعالجين النفسيين أقل إيجابية

ــتالف       ــي اخـ ــًا فـ ــاك تباينـ ــضًا أن هنـ ــائج أيـ ــن النتـ ــظ مـ ــا يالحـ كمـ
االتجاهــات تبعــًا لمتغيراتهــا كــالجنس، والمــستوى الدراســي، ومكــان       

ــات    ــارت دراســ ــين أشــ ــي حــ ــسكن، ففــ ــل، 1994الــــصمادي، (الــ ؛ التــ
إلـى أن اتجاهـات   ) Mahmod, 1988 ؛ 1989؛ أبـو حطـب،   1991

اإلناث نحو اإلرشـاد أو علـم الـنفس كانـت أكثـر ايجابيـة مـن اتجاهـات                   
قد أشارت إلى عدم ) Yee & Tid, 2005( الذكور، نجد أن دراسة 

أمــا متغيــر مكــان . وجــود فــروق فــي االتجاهــات تعــزى لمتغيــر الجــنس
 دراســة الـسكن فقـد اختلفـت النتـائج حولـه أيـضًا، حيـث أظهـرت نتـائج         

أن اتجاهــات أبنــاء المدينــة نحــو اإلرشــاد أكثــر       ) 1994(الــصمادي  
) 2003(إيجابيــة مــن اتجاهــات أبنــاء القريــة، إال أن دراســة حميــدات  

قد أظهرت العكس تمامـًا، حيـث أن اتجاهـات سـكان القـرى فيهـا أكثـر                  
أمــا متغيــر المــستوى الدراســي، فقــد . إيجابيــة مــن ســكان غيــر القــرى

النتــائج فيــه أكثــر، ففــي حــين أظهــرت نتــائج دراســتي   كــان التبــاين فــي 

 عدم وجود فروق في (Lovett, 1997)، ولوفيت )1995(خريسات 
االتجاهــات نحــو اإلرشــاد النفــسي تعــزى لمتغيــر المــستوى الدراســي     

 ,Yi & Tidwell)للطلبـة، فقـد أشـارت نتـائج دراسـة يـي وتيـدويل        
ابيــة مــن اتجاهــات  بــأن اتجاهــات طلبــة الــسنة الرابعــة أكثــر إيج 2005

بــاقي الــسنوات، وهــي عكــس النتيجــة التــي جــاءت فــي دراســة محمــود   
(Mahmod, 1988)     مــن أن اتجاهــات الطالبــات المــستجدات أكثــر 

  .إيجابية نحو اإلرشاد من اتجاهات غير المستجدات
عـدم وجـود أثـر     (Lovett, 1997) كمـا أظهـرت دراسـة لوفيـت    

رشــاد فــي اتجاهــات الطلبــة  للخبــرة الــسابقة أو لدراســة مــساق فــي اإل 
مـــن أن ) 1994(نحـــو مهنـــة اإلرشـــاد، كمـــا بّينـــت دراســـة الـــصمادي 

ــة نحــو اإلرشــاد،          ــي اتجاهــات الطلب ــر ف ــه أث ــيس ل المعــدل التراكمــي ل
إضافة إلى متغيـرات مهنـة األب، ومهنـة األم، والحالـة الـصحية، ووضـع                

ة، الوالــدين، وعالقــة الطالــب االجتماعيــة، والــدخل الــشهري، والديانــ   
   .والتخصص

ولعل نتائج هذه الدراسات تؤكد نتـائج الدراسـة التحليليـة التـي         
  مـن تبـاين نتـائج    (Rule & Gandy, 1994)أجراهـا رول وجانـدي  

الدراسات التي أجريت في الـسنة الواحـدة، وعبـر الـسنوات المختلفـة،           
والتي تم عزوها إلى طبيعة المجتمعـات التـي أجريـت فيهـا الدراسـات،               

د مـن اإلشـارة إلـى أن هــذا االخـتالف فـي النتـائج قـد يعــود        وهنـا ال بـ  
إلــى اخــتالف عيناتهــا، فبعــضها أجــري علــى األســوياء وبعــضها اآلخــر   
علـــى المرضـــى، وبعـــضها علـــى طلبـــة المـــدارس، واآلخـــر علـــى طلبـــة   

أمــا الدراســات التــي أجريــت فــي . الجامعــات إلــى غيــر ذلــك مــن الفئــات 
نهـــا لـــم يـــدرس اتجاهـــات طلبـــة المجتمـــع األردنـــي، فـــيالحظ أن أّيـــًا م

تخــــصص اإلرشــــاد النفــــسي نحــــو تخصــــصهم، وإنمــــا درس بعــــضها  
اتجاهــات طلبـــة الجامعـــة بـــشكل عـــام نحـــو اإلرشـــاد النفـــسي أو علـــم  

، فــي )Mahmod, 1988؛1991؛ التــل، 1994الــصمادي، (الــنفس 
ــسات    ــة خريــ ــت دراســ ــين تناولــ ــات  ) 1995(حــ ــة كليــ ــات طلبــ اتجاهــ

  . حو اإلرشاد النفسيالمجتمع الحكومية والخاصة ن
وعلـــى الـــرغم مـــن تعـــدد هـــذه الدراســـات، إال أنهـــا تتبـــاين فـــي  
ــسكن       ــدًا متغيــرات الجــنس ومكــان ال ــًا لمتغيراتهــا، وتحدي نتائجهــا تبع
ــذه       ــاد هـ ــى اعتمـ ــوء الباحـــث إلـ ــرر لجـ ــا يبـ ــي، ممـ ــستوى الدراسـ والمـ
المتغيــرات فــي الدراســة الحاليــة، أمــا متغيــر التحــصيل الدراســي، فقــد 

وكانت عينتها طلبة المـدارس،     ) 2003(ي دراسة حميدات    استخدم ف 
وعينتها من طلبة الجامعة ككل باسـتثناء       ) 1994(ودراسة الصمادي   

 إذ لـــم يكـــن هـــذا التخـــصص قـــد افتـــتح فـــي -طلبـــة اإلرشـــاد النفـــسي
، ومــن هنــا فــإن هــذه الدراســة تمثــل إضــافة نوعيــة فــي   -الجامعــة بعــد

فسي، وذلك من خالل دراسة     مجال دراسة االتجاهات نحو اإلرشاد الن     
اتجاهــات طلبــة تخــصص اإلرشــاد النفــسي نحــو تخصــصهم فــي ضــوء  
بعــض المتغيــرات التــي اختلفــت حولهــا نتــائج الدراســات الــسابقة، كمــا 
أنهـــا تعتبـــر الدراســـة األولـــى التـــي تناولـــت دراســـة اتجاهـــات طلبـــة         
تخــصص اإلرشــاد النفــسي فــي جامعــة اليرمــوك نحــو تخصــصهم، منــذ  

ج بكــالوريوس اإلرشــاد النفــسي فــي جامعــة اليرمــوك عــام  إنــشاء برنــام
1998.  
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ــة    :مــشكلة الدراســة وأســئلتها   مــن األهميــة بمكــان أن يمتلــك الطلب
الدارسون ألي تخصص كان اتجاهًا إيجابيًا نحو ذلك التخصص، لمـا      

ويعـــد . لـــذلك مـــن أثـــر فـــي انتمـــائهم وعطـــائهم فـــي ذلـــك التخـــصص   
قــى إقبــاًال مــن الطلبــة علــى   اإلرشــاد النفــسي مــن التخصــصات التــي تل  

ــث      ــرى، إال أن الباحـ ــصات أخـ ــن تخصـ ــا مـ ــال إليهـ ــتها، أو االنتقـ دراسـ
ــة        ــة تخــصص اإلرشــاد النفــسي لمرحل الحــظ مــن خــالل تدريــسه لطلب
البكــالوريوس تــذمر فئــة قليلــة مــنهم مــن دراســتهم لتخــصص اإلرشــاد   
النفسي، ومن خوفهم على مستقبلهم بعد التخـرج، كمـا ذهـب بعـضهم        

ول بأنهم كانوا يتوقعون الشيء الكثير مـن دراسـتهم لتخـصص            إلى الق 
اإلرشــاد، إال أنهــم فوجئــوا بعكــس ذلــك، حتــى أنهــم أصــبحوا ينقلــون      

  .مثل هذه الصورة إلى زمالئهم من الطلبة الجدد
ــدريب        ــة التـ ــى طلبـ ــشرفين علـ ــزمالء المـ ــشكو بعـــض الـ ــا يـ  كمـ

مهم الميــداني، مــن تــدني مــستوى بعــض الطلبــة المتــدربين، ومــن قيــا  
بعــدد مــن الــسلوكيات الدالــة علــى عــدم انتمــائهم وحــبهم لتخصــصهم، 
. كالغيـــاب عـــن المـــدارس، وعـــدم قيـــامهم بالواجبـــات المطلوبـــة مـــنهم

ــًا مــن مثــل هــذه المعتقــدات، واألحكــام المــسبقة لــدى بعــض        وانطالق
الطلبة، ونظرًا لـدورها الكبيـر فـي حـب الطالـب لتخصـصه وإبداعـه أو                 

 علـى تحـصيله األكـاديمي، وعلـى عطائـه فـي       فشله فيه، وانعكـاس ذلـك   
ــة      ــإن مـــن الـــضروري التعـــرف علـــى اتجاهـــات طلبـ ــه مـــستقبًال، فـ مهنتـ
تخــصص اإلرشــاد النفــسي نحــو تخصــصهم، والكــشف عمــا إذا كانــت    

وتحديــدًا تــسعى . هــذه االتجاهــات تختلــف تبعــا لعــدد مــن المتغيــرات 
  :الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن األسئلة التالية

اهــات طلبــة تخــصص اإلرشــاد النفــسي نحــو تخصــصهم     مــا اتج .1
  األكاديمي؟

ــاد النفـــسي نحـــو     .2 هـــل تختلـــف اتجاهـــات طلبـــة تخـــصص اإلرشـ
تخصـــــصهم األكـــــاديمي بـــــاختالف جـــــنس الطالـــــب، ومـــــستواه  

  الدراسي، ومكان سكنه؟
ــل هنــــاك عالقــــة بــــين المعــــدالت التراكميــــة للطلبــــة وبــــين         .3 هــ

  اتجاهاتهم نحو تخصصهم األكاديمي؟
 يلعـب اإلرشـاد النفـسي دورًا كبيـرًا فـي الكـشف عـن                :سـة أهمية الدرا 

خـــصائص المتعلمـــين وقـــدراتهم وتحديـــد مـــواطن القـــوة والـــضعف       
لديهم، ممـا يـسهم فـي توجيـه عمليـة الـتعلم والتعلـيم بمـا يتـواءم مـع                     
هذه الخصائص لتحقيق المواءمـة النوعيـة للمخرجـات التعليميـة، كمـا          

 علـى مـشكالتهم األكاديميـة       يعمل على مساعدة المتعلمين في التغلـب      
والحياتيــة مــن خــالل إكــسابهم المهــارات الــضرورية للتغلــب علــى هــذه  
المشكالت أو التكيف معها، ولن ُيكَتب لهذه األدوار أن تتحقق إال من            

  .خالل مرشد نفسي مؤمن برسالته المهنية، ومحٍب لتخصصه
وبما أن االتجاهات تعمـل كـدوافع مهيئـة لحـدوث الـسلوك، وأن              

طاء الفرد األكاديمي والمهني يتأثر باتجاهات الفـرد نحـو تخصـصه،           ع
ومدى قناعته بهذا التخصص وانتمائه له، ونظرًا للـدور الكبيـر الـذي           
يلعبه األخصائيون النفسيون في شتى ميـادين العمـل، وتحديـدًا عمـل             
المرشــدين النفــسيين فــي المــدارس مــن مــساعدة الطلبــة علــى التكيــف 

 مـــع كافـــة الـــضغوط التـــي تـــواجههم، لـــذا تنبثـــق االجتمـــاعي والنفـــسي
أهمية هذه الدراسة مـن محاولـة كـشفها عـن اتجاهـات طلبـة تخـصص                 

اإلرشاد النفسي نحو تخصصهم، والتي قد تعمل كمؤشـر علـى حـبهم         
ــين فــي هــذا         ــر الــذي يــساعد المعني وانتمــائهم لهــذا التخــصص، األم

ل االتجاهـات   المجال علـى تـدعيم االتجاهـات اإليجابيـة لـديهم، وتعـدي            
السلبية منها، وذلك قبل تخـرجهم، وانخـراطهم فـي سـوق العمـل، مـن          

 والعمـل علـى     - إن وجـدت   –خالل معرفة أسباب مثل هذه االتجاهـات        
 .تعديلها

كما أن هناك أهمية أخـرى للدراسـة تتمثـل بتطـوير أداة لقيـاس        
اتجاهات طلبة تخصص اإلرشاد النفسي نحو تخصصهم، وفـق أسـس           

 سليمة، مما يتيح الفرصة الستخدامها من قبل بـاحثين        منهجية علمية 
  .آخرين في مجتمعات عربية أخرى

 اقتــصرت الدراســة الحاليــة علــى عينــة مــن طلبــة  :محــددات الدراســة
بكالوريوس اإلرشاد النفسي فقط، وبالتالي ال يمكن تعميم نتائجها إال          

  .على عينات لها نفس خصائص عينة الدراسة
طالبـًا وطالبـة مـن      ) 241( عينـة الدراسـة مـن         تكونـت  :عينة الدراسة 

طلبــة البكـــالوريوس فــي قـــسم علــم الـــنفس اإلرشــادي والتربـــوي فـــي     
 ،  Counseling and Educational Psychologyجامعـة اليرمـوك  

والمـــــسجلين خـــــالل الفـــــصل الدراســـــي األول مـــــن العـــــام الجـــــامعي   
طالبــــــًا وطالبــــــة، حــــــسب ) 635(، والبــــــالغ عــــــددهم 2006/2007
  .ت الرسمية لدائرة القبول والتسجيل في جامعة اليرموكالسجال

طالبـــًا وطالبـــة اختيـــروا ) 250(تـــم توزيـــع أداة الدراســـة علـــى  
ــون    ــة متيـــــسرة، يمثلـــ ــع الدراســـــة،   %) 35.36(بطريقـــ مـــــن مجتمـــ

والمسجلين في أربع شعب لمساقات تخصص اإلرشاد النفسي، وبعـد          
، لعـــدم التـــزام  الفـــرز األولـــي لالســـتبيانات، تـــم اســـتبعاد تـــسع منهـــا      

يبــين ) 1(والجــدول رقــم . المــستجيبين بالتعليمــات، ونقــص البيانــات 
  .توزيع أفراد العينة حسب متغيراتها

  )العدد االنسبة(  يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيراتها:)1(جدول 
 المستوى الدراسي مكان السكن جنس الطالب

 رابعة ثالثة ثانية أولى قرية مدينة إناث ذكور
46 195 80 161 50 52 97 42 
19.1% 80.9% 33.2% 66.8% 20.7% 21.6% 40.2%17.4% 

241 241 241 

  : لقد اشتملت الدراسة على المتغيرات التالية:متغيرات الدراسة
  ).ذكور، إناث(وله مستويان : الجنس -
  ).مدينة، قرية(وله مستويان : مكان السكن -
سـنة أولــى  ( ويات ولـه أربعـة مــست  : المـستوى الدراسـي للطالــب   -

 ســاعة معتمــدة، ســنة ثانيــة ودرس  34ودرس الطالــب اقــل مــن  
-67 ساعة معتمدة، سـنة ثالثـة ودرس الطالـب           66-34الطالب  

ــب   99 ــة ودرس الطالــ ــنة رابعــ ــدة، ســ ــاعة معتمــ  132-100 ســ
 ).ساعة معتمدة

ــصهم،       - ــو تخصـ ــسي نحـ ــاد النفـ ــة تخـــصص اإلرشـ ــات طلبـ اتجاهـ
ليهــا الطالــب مــن   والمقــيس مــن خــالل الدرجــة التــي يحــصل ع     

  . استجاباته على األداة المعدة لهذا الغرض
وهـو معـدل الطالـب التراكمـي فـي          : التحصيل األكاديمي للطالـب    -

 . الجامعة والذي اعتمد بناء على التقرير الذاتي للطالب
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ــسكن،       ــان الــ ــنس، ومكــ ــرات الجــ ــع متغيــ ــل مــ ــم التعامــ ــد تــ  وقــ
ن اسـتخدمت   والمستوى الدراسي للطالب كمتغيرات مـستقلة، فـي حـي         

 .   اتجاهات طلبة اإلرشاد النفسي نحو تخصصهم كمتغير تابع
 بعد االطالع على الدراسات السابقة فـي هـذا المجـال            :أداة الدراسة 

، فقــد اســتفاد )2003، ؛ حميــدات1994؛ الــصمادي، 1991التــل، (
الباحث من المنهجية التي اسـتخدمت فـي كـل منهـا فـي بنـاء األدوات،                  

االت المكونـــة لالتجاهـــات نحـــو علـــم الـــنفس أو     وتعـــرَّف علـــى المجـــ  
ــة     ــم إعــــداد أداة لقيــــاس اتجاهــــات طلبــ ــه تــ ــاد النفــــسي، وعليــ اإلرشــ
تخــصص اإلرشــاد النفــسي نحــو تخصــصهم بــصورتها األوليــة، وقــد        

األول ويتـضمن البيانـات الخاصـة بالطالـب، والتـي           : تكونت من جـزأين   
 فقــرة،) 60(والثــاني يتكــون مــن  . تمثــل متغيــرات الدراســة المــستقلة 

، موزعــة علــى أربعــة مجــاالت  )نــصفها موجــب والنــصف اآلخــر ســالب (
مجال االتجاهات نحو دراسة تخـصص اإلرشـاد النفـسي، ومجـال      : هي

االتجاهــات نحــو دور تخــصص اإلرشــاد النفــسي وأهميتــه فــي الحيــاة     
العامــة والمجتمــع، ومجــال االتجاهــات نحــو المدرســين فــي تخــصص      

تجاهــــات نحــــو الخطــــة الدراســــية فــــي اإلرشــــاد النفــــسي، ومجــــال اال
 .تخصص اإلرشاد النفسي

ــصدق والثبــات    :إجــراءات الــصدق والثبــات    للتحقــق مــن دالالت ال
لألداة، تم عرضها على عشرة محكمين من المختصين في فـروع علـم             
الــنفس المختلفــة فــي جامعــة اليرمــوك، وقــد طلــب مــنهم إبــداء آرائهــم   

ه، وفيمـا إذا كانـت المجـاالت        ببنية المقياس من حيث مجاالته، وفقراتـ      
ــاد        ــو تخـــصص اإلرشـ ــات نحـ ــاس االتجاهـ ــية لقيـ ــاور أساسـ ــل محـ تمثـ
النفـسي، إضــافة إلـى انتمــاء الفقــرات إلـى المجــال الـذي تنــدرج تحتــه؛     
وبناء على آراء المحكمين تم اإلبقاء علـى الفقـرات التـي أجمـع عليهـا                 

 ، وعليه فقد تم حذف ست فقـرات، وتعـديل         %)80(ثمانية محكمين   
  .صياغة بعض الفقرات

وكمؤشر على صدق البنـاء للمقيـاس تـم حـساب معامـل ارتبـاط           
بيرســون بــين المقيــاس ككــل وبــين كــل مجــال مــن مجاالتــه، وبــين كــل  
ــاط       ــامالت االرتبـ ــع معـ ــاءت جميـ ــد جـ ــرى، وقـ ــاالت األخـ ــال والمجـ مجـ

، والجـــدول ) α =0.01(المحـــسوبة دالـــة إحـــصائيا عنـــد مـــستوى  
  . يبين ذلك) 2(رقم 

يبين قيم معامل ارتباط بيرسون بين المقياس ككل  :)2 (جدول
وبين كل مجال  من مجاالته وبين كل مجال وباقي المجاالت 

  .األخرى
دراسة  المجال

 التخصص
دور اإلرشاد  المدرسين

 وأهميته
الخطة 
 الدراسية

المقياس 
 ككل

  **0.80  **0.39  **0.68  **0.31 1.00 دراسة التخصص
  **0.74  **0.22  **0.48 1.00  المدرسين

  **0.86  **0.36 1.00   دور اإلرشاد
  **0.86 1.00    الخطة الدراسية
 1.00     المقياس ككل

  )α =0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى  ** 
) 40(وللتحقق مـن دالالت ثبـات األداة، تـم تطبيـق األداة علـى               

امـــل االتـــساق طالبـــًا وطالبـــة مـــن خـــارج عينـــة الدراســـة، وحـــساب مع
الداخلي عن طريق معادلـة كرونبـاخ ألفـا للمقيـاس ككـل، ولكـل مجـال                 
مـــن المجـــاالت، وبنـــاء علـــى نتـــائج التحليـــل تـــم حـــذف أربـــع فقـــرات؛  

فقـرة، انظـر ملحـق    ) 50(وعليه، تكّون المقياس بصورته النهائيـة مـن    
، فـــي حـــين )0.86(وقـــد بلـــغ معامـــل ثبـــات األداة الكلـــي  ). 1(رقـــم 

وهـــي قـــيم   ) 0.74 – 0.57(بـــات المجـــاالت بـــين    انحـــصرت قـــيم ث  
مقبولــة ألغــراض الدراســة الحاليــة، كمــا تــم حــساب ثبــات األداة علــى    

ــي       ــات األداة الكلـ ــغ ثبـ ــد بلـ ــة وقـ ــة للدراسـ ــة الكليـ ــا )0.93(العينـ ، أمـ
). 0.81 – 0.61(الت فقــد تراوحــت قــيم معامــل الثبــات بــين   اللمجــ

ــم   ــدول رقـ ــاس ع   ) 3(والجـ ــرات المقيـ ــع فقـ ــح توزيـ ــه  يوضـ ــى مجاالتـ لـ
  .األربعة، واتجاه كل فقرة، ومعامل ثبات المقياس واألبعاد الفرعية

  . يبين توزيع فقرات المقياس على مجاالته األربعة، واتجاه كل فقرة ومعامالت ثبات المقياس واألبعاد الفرعية:)3(جدول 
عدد  المجال

 الفقرات
معامل  
  الثبات 

 40=ن

  معامل الثبات 
  ةعلى العينة الكلي

  241= ن 

  
 )موجبة أم سالبة( أرقام فقرات المجال واتجاه الفقرة 

االتجاهات نحو دراسة تخصص 
 .اإلرشاد النفسي

13 0.74 0.78 - 1  ، +5  ،- 9  ، +14  ، +18  ، +23  ،- 28  ، +32 ،  
-  36  ، +39  ،- 42  ، - 46  ، +48 

االتجاهات نحو دور تخصص 
لحياة اإلرشاد النفسي وأهميته في ا

 .العامة والمجتمع

15 0.68 0.73 +2 ،-  6  ،-  10  ،+12  ، +15  ،-  19  ،-  21  ، +24 ،  
-  26  ،-  29  ، +33  ، +35  ،- 37  ،  +40  ، +44 

االتجاهات نحو المدرسين في 
 .تخصص اإلرشاد النفسي

15 0.75 0.81 - 3  ، +7  ،-  11  ، +16  ،-  20  ، +25  ،-  30  ، +34،  
  - 38  ، +41  ، +43  ،-  45  ،- 47  ، - 49  ، +50 

االتجاهات نحو الخطة الدراسية 
 .في تخصص اإلرشاد النفسي

7 0.57 0.61 - 4  ،  +8   ،-  13  ، +17  ، +22  ، +27  ، +31 

 جميع الفقرات 0.93 0.86 50 المقياس الكلي

يعهـا علـى     بعـد بنـاء أداة الدراسـة، تـم توز          :إجراءات الدراسـة  
طالبــًا وطالبــة مــن خــالل أربــع شــعب لمــساقات مختلفــة فــي         ) 250(

ــا       ــة، وأنهـ ــن الدراسـ ــيح الهـــدف مـ ــم توضـ ــد تـ ــاد، وقـ تخـــصص اإلرشـ
ألغــراض علميــة بحتــة، كمــا أجــاب الباحــث علــى جميــع استفــسارات         

وقد استغرقت تعبئة الطلبـة لالسـتبانات       . الطلبة حول فقرات المقياس   

بعد االطالع على االستبانات تم حذف      و. دقيقة) 25 - 20(حوالي    
  .منها لعدم اكتمال البيانات فيها ) 9(

 كـــان نمـــط االســـتجابة علـــى الفقـــرات موافـــق   :تـــصحيح األداة
ــر موافــق بــشدة، وأعطيــت        ــر موافــق، غي ــد، غي بــشدة، موافــق، محاي

علـــى التـــوالي للفقـــرات االيجابيـــة، فـــي ) 1، 2، 3، 4، 5( الـــدرجات 
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للفقــرات الــسلبية، وعليــه ) 5، 4، 3، 2 ،1( حــين أعطيــت الــدرجات 
، )50(فــإن أقــل درجــة يحــصل عليهــا المفحــوص علــى المقيــاس هــي    

، وللحكــم علــى االتجاهــات تــم تحويــل هــذه )250(وأعلــى درجــة هــي 
درجـات، وذلـك بتقـسيم الدرجــة    ) 5-1(الـدرجات بحيـث تنحـصر بـين     

الكليــة للمقيــاس علــى عــدد فقراتــه، وقــسمة درجــة البعــد علــى عــدد       
قراته أيضًا؛ وبما أن االتجاهات في هـذه الدراسـة قـسمت إلـى ثـالث                ف

، )اتجاهــات ســلبية، اتجاهــات محايــدة، اتجاهــات إيجابيــة  : (فئــات هــي
وهـي  ) 3(على ) 5(فقد تم تقسيم الدرجة الكلية على المقياس وهي      

ــاتج    ــات االتجــاه، فكــان الن ــة التــي    ) 1.33(فئ وقــد اعتمــد كطــول للفئ
  :ما يليتحدد االتجاه، وهي ك

  .اتجاهات سلبية) 2.33 – 1(  -
  .اتجاهات محايدة) 3.67 – 2.34(  -
  .اتجاهات إيجابية) 5  - 3.68(  -

 فيمـا يلـي عـرض لنتـائج الدراسـة مـن خـالل اإلجابـة            :نتائج الدراسـة  
 عن أسئلتها

مــــا اتجاهــــات طلبــــة تخــــصص  " لإلجابــــة عــــن الــــسؤال األول 
اب المتوسـطات   تم حس " اإلرشاد النفسي نحو تخصصهم األكاديمي؟    

ــة علــى المقيــاس      ــة الســتجابات الطلب الحــسابية، واالنحرافــات المعياري
يوضـح  ) 4(والجـدول رقـم     . ككل، وعلى كل بعـد مـن أبعـاد المقيـاس          

  .ذلك
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات :)4(جدول 

  .الطلبة على المقياس ككل، وعلى كل بعد من أبعاد المقياس
  المتوسط العينة المجال

 الحسابي
  االنحراف
 المعياري

 0.505 4.01 241 االتجاهات نحو دراسة التخصص
 0.507 3.38 241 االتجاهات نحو المدرسين

االتجاهات نحو دور اإلرشاد    
 وأهميته

241 4.04 0.413 

 0.476 3.54 241 االتجاهات نحو الخطة الدراسية
 0.360 3.76 241 المقياس ككل

أن اتجاهـــات طلبـــة تخــــصص   ) 4(يالحـــظ مـــن الجـــدول رقــــم    
اإلرشـــاد النفـــسي نحـــو تخصـــصهم كانـــت إيجابيـــة، إذ بلـــغ المتوســـط  

ــل      ــاس ككـ ــى المقيـ ــة علـ ــة الدراسـ ــتجابات عينـ ــسابي السـ ) 3.76(الحـ
، كما كانت اتجاهاتهم إيجابيـة نحـو        )0.36(بانحراف معياري مقداره    

اة العامـة والمجتمـع،     دور تخصص اإلرشاد النفـسي وأهميتـه فـي الحيـ          
) 4.04(حيث بلغ المتوسط الحـسابي لالسـتجابات علـى هـذا المجـال        

كذلك فقـد كانـت اتجاهـات الطلبـة         ). 0.41(بانحراف معياري مقداره    
نحــو دراســة تخــصص اإلرشــاد النفــسي إيجابيــة، حيــث بلــغ المتوســط   

بــانحراف معيــاري  ) 4.01(الحــسابي لالســتجابات علــى هــذا المجــال   
أما على مجال االتجاهات نحو الخطة الدراسـية فـي          ). 0.50(مقداره  

اإلرشــاد النفــسي، فقــد كانــت اتجاهــاتهم حياديــة، حيــث بلــغ المتوســط  
) 3.54(الحــــسابي الســــتجابات عينــــة الدراســــة علــــى هــــذا المجــــال   

وأخيــرًا كانــت االتجاهــات نحــو   ).  0.47(وانحــراف معيــاري مقــداره  
ــي تخــصص اإلرشــاد النفــسي حيا     ــضًا، حيــث بلــغ    المدرســين ف ديــة أي

بـانحراف  ) 3.38(المتوسط الحسابي لالسـتجابات علـى هـذا المجـال           
  ).0.50(معياري مقداره 

أما إجابة السؤال الثاني فسيتم الحديث عنها في جـزأين، األول          
يتناول مدى اختالف اتجاهات الطلبة نحـو تخـصص اإلرشـاد النفـسي             

الـسكن؛ والثـاني    وفق متغيرات الجـنس، والمـستوى الدراسـي، ومكـان           
يتحــدث عــن مــدى اخــتالف اتجاهــات الطلبــة نحــو تخــصص اإلرشــاد     
النفسي على كل مجال من مجاالتها وفق متغيرات الجنس والمـستوى         

  . الدراسي ومكان السكن
هــل تختلــف : " ولإلجابــة عــن الجــزء األول مــن الــسؤال الثــاني  

اتجاهــات طلبــة تخــصص اإلرشــاد النفــسي نحــو تخصــصهم األكــاديمي 
ختالف جنس الطالب، ومستواه الدراسي، ومكان سكنه؟ تم حـساب          با

ــى       ــة عل ــدرجات الطلب ــة ل ــات المعياري المتوســطات الحــسابية واالنحراف
ــاد النفـــسي وفـــق متغيـــرات     مقيـــاس االتجاهـــات نحـــو تخـــصص اإلرشـ

  .يوضح ذلك) 5(والجدول رقم . الدراسة
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رجات الطلبة على مقياس االتجاهات نحو تخصص اإلرشاد النفسي وفق متغيرات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لد:)5(جدول 
  .الجنس والمستوى الدراسي ومكان السكن

  

  
  

المستوى   الجنس
  الدراسي

مكان 
  السكن

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

المستوى   الجنس
  الدراسي

مكان 
  السكن

المتوسط   العدد
  الحسابي

  االنحراف
   لمعياري

 29. 3.94  15  مدينة 21. 3.87  4  مدينة
 28. 3.92  30  قرية 23. 3.92  8  قرية

  
  أولى

 22. 3.90  12 المجموع

  
  أولى

 33. 3.81  45  المجموع
 35. 3.82  17  مدينة 33. 3.88  3  مدينة
 34. 3.82  35  قرية 34. 3.80  13  قرية

  
  ثانية

 33. 3.81  16 المجموع

  
  ثانية

 50. 3.74  52  المجموع
 32. 3.71  35  مدينة 66. 3.42  5  مدينة
 39. 3.73  62  قرية 37. 3.64  11  قرية

  
  ثالثة

 47. 3.57  16 المجموع

  
  ثالثة

 45. 3.57  97  المجموع
 28. 3.64  13  مدينة 00. 3.70  1  مدينة
 34. 3.62  29  قرية 00. 3.71  1  قرية

  
  رابعة

 49. 3.69  2 المجموع

  
  رابعة

 43. 3.76  42  المجموع
 32. 3.77  80  مدينة 33. 3.77  12  مدينة
 36. 3.77  161  قرية 37. 3.75  34  قرية

  
  
  
  
  
  

  ذكور

  
  الكلي

 33. 3.89  46 المجموع

  
  
  
  
  
  

  الكلي

  
  الكلي

 21. 3.87  241  المجموع
 28. 3.94  11  مدينة
 29. 3.93  27  قرية

  
  أولى

 33. 3.79  38 المجموع
 39. 3.84  14  نةمدي
 35. 3.82  22  قرية

  
  ثانية

 46. 3.80  36 المجموع
 31. 3.73  30  مدينة
 37. 3.76  51  قرية

  
  ثالثة

 45. 3.57  81 المجموع
 29. 3.63  13  مدينة
 34. 3.61  27  قرية

  
  رابعة

 42. 3.77  40 المجموع

  
ا ظاهريـة بـين   أن هنـاك فروقـ   ) 5(يتبين مـن الجـدول رقـم        

متوسطات درجات الطلبة على مقياس االتجاهـات نحـو تخـصص     
ــة      اإلرشــاد النفــسي وفــق متغيــرات الدراســة، وللتعــرف علــى دالل

 Way 3هــذه الفـــروق، تــم حـــساب تحليــل التبـــاين الثالثــي     
ANOVA يبين ذلك) 6(، والجدول رقم.  

 

 32. 3.77  68  مدينة
 36. 3.77  127  قرية

  
  
  
  
  
  
  

  إناث

  
  الكلي

 30. 3.88  195 المجموع
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نتائج تحليل التباين الثالثي للفروق بين المتوسطات  :)6(جدول 
الحسابية على مقياس االتجاهات نحو تخصص اإلرشاد النفسي وفق 

  .متغيرات الدراسة
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
متوسط  ح.د

 المربعات
قيمة 

 ف
مستوى 
 الداللة

 0.488 0.483 0.0059 1 0.0059 الجنس
  0.005 4.335 0.536 3 1.609 المستوى الدراسي

 0.49 0.46 0.0057 1 0.0057 مكان السكن
* الجنس 

 المستوى الدراسي
0.383 3 0.128 1.032 0.38 

مكان * الجنس 
 السكن

0.0016 1 0.0016 0.130 0.719 

المستوى الدراسي 
 مكان السكن* 

0.0053 3 0.0017 0.145 0.93 

  0.124 226 27.964 الخطأ
  241 3451.330 الكلي

ــة إحــصائية   ) 6(يالحــظ مــن الجــدول رقــم    وجــود أثــر ذي دالل
لمتغيــــر المــــستوى الدراســــي ) α=0.005(عنــــد مــــستوى الداللــــة 

 ممـــا يؤكـــد علـــى وجـــود أثـــر 4.335للطلبـــة، حيـــث بلغـــت قيمـــة ف 
للمــستوى الدراســي للطالــب علــى اتجاهاتــه نحــو تخــصص اإلرشــاد        

كشف عن مواقع هذه الفروق بين المجموعات األربـع، تـم          ولل. النفسي
استخدام اختبار شافيه للمقارنات البعدية، كما هو مبين فـي الجـدول            

  ).7(رقم 
نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية بين المستويات  :)7(جدول 

الدراسية األربعة على مقياس االتجاهات نحو تخصص  اإلرشاد 
  .النفسي

المتوسط 
 ابيالحس

المستوى 
 الدراسي

 رابعة ثالثة ثانية أولى

 * *   أولى 3.92
     ثانية 3.82
     ثالثة 3.72
     رابعة 3.62

أن هنـاك فرقـًا دال إحـصائيًا عنـد          ) 7(يالحظ من الجدول رقـم      
بــين الــسنتين األولــى والثالثــة، وذلــك لــصالح    ) α =0.01(مــستوى 

، )3.92(حــسابي لــدرجاتهم طلبــة الــسنة األولــى، إذ بلــغ المتوســط ال  
، وكذلك عند مقارنة الـسنة األولـى        )3.72(في حين بلغ للسنة الثالثة      

= α(مع السنة الرابعة كان الفرق داًال إحصائيًا عند مستوى الداللـة           
لصالح طلبة السنة األولى أيضًا، حيث بلغ المتوسط الحسابي         ) 0.01

  ).  3.62(للمجموعة الرابعة 
 اتجاهـات الطلبـة نحـو تخـصص اإلرشـاد        ولمعرفة مدى اختالف  

ــت هــذه          ــا إذا كان ــى كــل مجــال مــن مجــاالت الدراســة، وم النفــسي عل
االتجاهات تختلف باختالف جنس الطالب ومـستواه الدراسـي، ومكـان           
سكنه، تم حـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة علـى              

دول رقـم   كل مجال من مجاالت الدراسة وفق متغيرات الدراسة، والج        
  .يبين ذلك) 8(

  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على كل :)8(جدول 
  .مجال من مجاالت الدراسة وفق متغيرات الدراسة

 الجنس مكان السكن أولى ثانية ثالثة رابعة الكلي
المتغير 
 عالتاب

)المجال(  
 س 3.94 4.20 3.52 4.08 3.83
 ع 51. 31. 56. 00. 54.

 مدينة

 س 4.06 4.02 3.85 4.08 3.98
 ع 25. 46. 61. 00. 46.

 قرية

 ذكور

 س 4.12 4.08 4.00 3.71 3.98
 ع 41. 43. 68. 63. 60.

 مدينة

 س 4.24 4.06 3.96 4.07 4.06
 ع 37. 50. 50. 38. 46.

 قرية

 إناث

 س 4.07 4.10 3.93 3.71 3.96
 ع 42. 41. 68. 63. 59.

 مدينة

 س 4.19 4.04 3.94 4.07 4.01
 ع 35. 47. 52. 37. 49.

 قرية

 س 4.16 4.06 3.94 3.96 4.01
 ع 37. 45. 58. 49. 50.

 الكلي

 
 الكلي

االتجاهات 
نحو دراسة 

 صص تخ
اإلرشاد 
  النفسي

 

 س 3.77 3.38 3.33 3.28 3.49
 ع 22. 39. 63. 06. 48.

 مدينة

 س 3.85 3.45 3.12 3.33 3.43
 ع 27. 42. 39. 00. 45.

 قرية

 ذكور

 س 3.59 3.31 3.42 3.22 3.39
 ع 55. 59. 53. 47. 54.

 مدينة

 س 3.68 3.49 3.29 3.07 3.35
 ع 41. 47. 49. 49. 51.

 قرية

 إناث

 س 3.62 3.32 3.40 3.22 3.40
 ع 48. 55. 53. 47. 53.

 مدينة

 س 3.72 3.47 3.26 3.07 3.37
 ع 39. 45. 47. 48. 50.

 قرية

 س 3.69 3.42 3.31 3.40 3.38
 ع 41. 48. 50. 53. 51.

 الكلي

 
 الكلي

االتجاهات 
نحو 

 المدرسين
 

 س 4.05 4.09 3.51 3.60 3.83
 ع 29. 20. 91. 11. 65.

 مدينة

 س 4.06 4.06 4.08 4.00 4.06
 ع 26. 44. 41. 00. 37.

 قرية

 ذكور

 س 4.22 4.18 4.07 3.79 4.06
 ع 33. 37. 46. 51. 44.

 مدينة

 س 4.23 4.05 4.03 3.88 4.04
 ع 31. 45. 35. 38. 38.

 قرية

 إناث

 س 4.17 4.16 3.99 3.79 4.03
 ع 32. 29. 57. 51. 48.

 مدينة

 س 4.19 4.05 4.04 3.88 4.05
 ع 30. 44. 36. 37. 38.

 قرية

 س 4.18 4.09 4.02 3.85 4.04
 ع 30. 40. 44. 41. 41.

 الكلي

 
 الكلي

االتجاهات 
نحو دور 
اإلرشاد 
 وأهميته
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 الجنس مكان السكن أولى ثانية ثالثة رابعة الكلي
المتغير 
 عالتاب

)المجال(  
 س 3.53 3.90 3.26 3.18 3.51
 ع 21. 54. 65. 07. 54.

 مدينة

 س 3.48 3.57 3.45 3.14 3.49
 ع 32. 51. 50. 00 45.

 قرية

 ذكور
 

 س 3.40 3.45 3.64 3.59 3.55
 ع 32. 41. 50. 31. 43.

 مدينة

 س 3.37 3.74 3.60 3.52 3.56
 ع 61. 48. 49. 37. 50.

 قرية

 إناث

 س 3.44 3.53 3.59 3.59 3.55
 ع 29. 46. 53. 31. 44.

 مدينة

 س 3.39 3.68 3.57 3.50 3.54
 ع 55. 49. 49. 37. 49.

 قرية

 س 3.41 3.63 3.58 3.53 3.54
 ع 49. 48. 50. 35. 47.

 الكلي

 
 الكلي

االتجاهات 
نحو الخطة 

 الدراسية
 
 
 
 

ــم   ــين  ) 8(يالحـــظ مـــن الجـــدول رقـ ــة بـ ــًا ظاهريـ أن هنـــاك فروقـ
متوسطات درجات الطلبة على كل مجـال مـن مجـاالت الدراسـة، وفـق               

مستوى الدراسـي، ومكـان الـسكن، وللتعـرف علـى           متغيرات الجنس وال  
ــاين متعـــد    ــم حـــساب تحليـــل التبـ ــروق، تـ ــذه الفـ ــة هـ ــرات دداللـ  المتغيـ

MANOVA   لكــل مجــال مــن مجــاالت المقيــاس، وقــد بلغــت قيمــة ،
وهــي غيــر دالــة  ) 1.005(لمتغيــر الجــنس علــى اختبــار هــوتلنج  ) ف(

اختبـار  لمتغير مكـان الـسكن علـى        ) ف(إحصائيًا، في حين بلغت قيمة      
ــة إحــصائيًا أيــضًا، كمــا تــم حــساب      ) 0.812(هــوتلنج  وهــي غيــر دال

قيمـــة ويلكـــس المـــدا لمتغيـــر المـــستوى الدراســـي حيـــث بلغـــت قيمـــة 
= α(وهــــي دالــــة إحــــصائيًا عنــــد مــــستوى الداللـــــة ) 2.451=ف(

  . يبين نتائج هذه التحليالت) 9(والجدول رقم ). 0.004

 المتغيرات للفروق بين المتوسطات الحسابية على كل مجال من مجاالت مقياس االتجاهات نحو دي متعد نتائج تحليل التباين الثالث:)9(جدول 
  .تخصص اإلرشاد النفسي وفق متغيرات الدراسة

  مجموع المتغيرات التابعة مصدر التباين
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  مستوى قيمة ف
 الداللة

 282. 1.165 292. 1 292. االتجاهات نحو دراسة تخصص اإلرشاد النفسي
 495. 467. 107. 1 107. االتجاهات نحو المدرسين

 178. 1.822 295. 1 295. االتجاهات نحو دور اإلرشاد وأهميته

الجنس
قيمة هوتلنج
Hotelling's 

1.005 =
 553. 354. 0079 1 008. االتجاهات نحو الخطة الدراسية الداللة 406.

 217. 1.535 385. 1 385. االتجاهات نحو دراسة تخصص اإلرشاد النفسي
 753. 100. 0022. 1 002. االتجاهات نحو المدرسين

 254. 1.306 211. 1 211. االتجاهات نحو دور اإلرشاد وأهميته

كنمكان الس
قيمة هوتلنج
Hotelling's 

.812 = 
 824. 049. 0011. 1 001. االتجاهات نحو الخطة الدراسية الداللة  519.

 067. 2.420 606. 3 1.819 االتجاهات نحو دراسة تخصص اإلرشاد النفسي
 001. 5.848 1.343 3 4.028 االتجاهات نحو المدرسين

 034. 2.950 477. 3 1.431 االتجاهات نحو دور اإلرشاد وأهميته

 الدراسيالمستوى
 قيمة ويلكس

Wilks' Lambda 
2.451 =

 221. 1.477 332. 3 996. االتجاهات نحو الخطة الدراسية  الداللة 004.

 730. 119. 0029. 1 003. االتجاهات نحو دراسة تخصص اإلرشاد النفسي
 736. 114. 0029. 1 003. االتجاهات نحو المدرسين

 140. 2.191 354. 1 354. االتجاهات نحو دور اإلرشاد وأهميته

مكان السكن * الجنس
 
 
 470. 524. 118. 1 118. االتجاهات نحو الخطة الدراسية 

 547. 710. 178. 3 534. االتجاهات نحو دراسة تخصص اإلرشاد النفسي
 455. 874. 201. 3 602. االتجاهات نحو المدرسين

 652. 545. 0088. 3 264. االتجاهات نحو دور اإلرشاد وأهميته

 الدراسيالمستوى * الجنس
 
 
 151. 1.786 401. 3 1.204 جاهات نحو الخطة الدراسيةاالت 

 234. 1.434 359. 3 1.078 االتجاهات نحو دراسة تخصص اإلرشاد النفسي
 356. 1.085 249. 3 747. االتجاهات نحو المدرسين

 225. 1.466 237. 3 711. االتجاهات نحو دور اإلرشاد وأهميته

 المستوى * مكان السكن
الدراسي

 
 
 

 794. 343. 008. 3 231. االتجاهات نحو الخطة الدراسية
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  مجموع المتغيرات التابعة مصدر التباين
  المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

  مستوى قيمة ف
 الداللة

   251. 226 56.623 االتجاهات نحو دراسة تخصص اإلرشاد النفسي
   230. 226 51.888 االتجاهات نحو المدرسين

   162. 226 36.555 االتجاهات نحو دور اإلرشاد وأهميته

الخطأ
 
 
   225. 226 50.806 االتجاهات نحو الخطة الدراسية 

    241 3945.633 االتجاهات نحو دراسة تخصص اإلرشاد النفسي
    241 2817.582 االتجاهات نحو المدرسين

    241 3978.596 االتجاهات نحو دور اإلرشاد وأهميته

الكلي

 
    241 3082.776 االتجاهات نحو الخطة الدراسية 

االتجاهـات نحـو    "  المقيـاس    فيما يتعلق بالبعد األول من أبعـاد      
عـدم  ) 9(يالحظ من الجـدول رقـم       " دراسة تخصص اإلرشاد النفسي   

ــة إحــصائية فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو دراســة       وجــود فــروق ذات دالل
تخــــصص اإلرشــــاد النفــــسي تعــــزى ألي مــــن متغيــــرات الدراســــة، أو  

  .للتفاعالت الثنائية
 تخـصص   اتجاهات الطلبة نحو المدرسين فـي     "أما البعد الثاني    

وجـود أثـر ذي داللـة    ) 9(فيالحظ من الجدول رقم    " اإلرشاد النفسي 
ــة    ــستوى الداللـ ــد مـ ــصائية عنـ ــستوى  ) α =0.001(إحـ ــر المـ لمتغيـ

، ممـا يؤكـد علـى دور        5.848الدراسي للطلبة، حيـث بلغـت قيمـة ف          
وللكــشف . المــستوى الدراســي فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو المدرســين  

ــتخ     ــم اسـ ــروق، تـ ــذه الفـ ــع هـ ــن مواقـ ــات   عـ ــافيه للمقارنـ ــار شـ دام اختبـ
  ).10(البعدية، كما هو مبين في الجدول رقم 

 نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية بين :)10(جدول 
المستويات الدراسية األربعة على بعد االتجاهات نحو المدرسين في  

  .اإلرشاد النفسي
المتوسط 
 الحسابي

المستوى 
 الدراسي

 رابعة ثالثة ثانية أولى

 * * *  أولى 3.69
 *    ثانية 3.42
     ثالثة 3.31
     رابعة 3.12

أن هنــاك فروقــًا دالــة إحــصائيًا  ) 10(يالحــظ مــن الجــدول رقــم  
عنــد مقارنــة المتوســط الحــسابي لطلبــة     ) α=0.05(عنــد مــستوى  

الــسنة األولــى مــع المتوســط الحــسابي لطلبــة الــسنوات الثانيــة والثالثــة  
الـــسنة األولـــى، إذ بلـــغ المتوســـط الحـــسابي والرابعـــة، ولـــصالح طلبـــة 

ــا   ــدرجات أفرادهـ ــغ   )3.69(لـ ــين بلـ ــي حـ ــة،  ) 3.42(، فـ ــسنة الثانيـ للـ
للـسنة الرابعـة، ممـا يـدل علـى أن           ) 3.12(للسنة الثالثـة، و   ) 3.31(و

ــو المدرســـين أكثـــر إيجابيـــة مـــن         ــات طلبـــة الـــسنة األولـــى نحـ اتجاهـ
  . اتجاهات السنوات األخرى

ــد الث  ــق بالبعـ ــا يتعلـ ــاد  "الـــث وفيمـ ــو دور اإلرشـ ــات نحـ االتجاهـ
يالحــظ مــن الجــدول  " النفــسي وأهميتــه فــي المجتمــع والحيــاة العامــة  

= α(وجـود أثـر ذي داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               ) 9(رقم  
ــة ف      ) 0.03 ــت قيمـ ــث بلغـ ــة، حيـ ــي للطلبـ ــستوى الدراسـ ــر المـ لمتغيـ

ــي     2.950 ــب فــ ــي للطالــ ــستوى الدراســ ــى دور المــ ــد علــ ــا يؤكــ ، ممــ
ــه ــاة      اتجاهات ــه فــي المجتمــع والحي  نحــو دور اإلرشــاد النفــسي وأهميت

العامــة ، وللكــشف عـــن توجــه الفــروق بـــين المــستويات األربعــة، تـــم       
استخدام اختبار شافيه للمقارنات البعدية، كما هو مبين فـي الجـدول            

  ).11(رقم 
نتائج اختبار شافيه للمقارنات البعدية بين  :)11(جدول 

عة على بعد االتجاهات نحو دور اإلرشاد المستويات الدراسية األرب
  .النفسي وأهميته في المجتمع والحياة العامة

المتوسط 
 الحسابي

المستوى 
 الدراسي

 رابعة ثالثة ثانية أولى

 *    أولى 4.18
     ثانية 4.09
     ثالثة 4.02
     رابعة 3.85

ــم    ــدول رقــ ــن الجــ ــظ مــ ــة   ) 11(يالحــ ــًا ذي داللــ ــاك فرقــ أن هنــ
ــة  إحــصائية ع ــة المتوســط  ) α=0.05(نــد مــستوى الدالل عنــد مقارن

الحسابي لدرجات طلبة السنة األولى مع المتوسـط الحـسابي لـدرجات            
طلبــة الــسنة الرابعــة، ولــصالح طلبــة الــسنة األولــى، إذ بلــغ المتوســط     

لطلبـــة ) 3.85(، فـــي حـــين بلـــغ )4.18(الحـــسابي لـــدرجات أفرادهـــا 
ت طلبــة الــسنة األولــى نحــو  الــسنة الرابعــة، ممــا يــدل علــى أن اتجاهــا 

ــر       ــة أكثـ ــاة العامـ ــع والحيـ ــي المجتمـ ــه فـ ــسي وأهميتـ ــاد النفـ دور اإلرشـ
  . إيجابية منها لدى طلبة السنة الرابعة
هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة بــين    " لإلجابــة عــن الــسؤال الثالــث   

تــم " التحــصيل األكــاديمي للطلبــة وبــين اتجاهــاتهم نحــو تخصــصهم؟  
ين المعــدل التراكمــي للطلبــة وبــين   حــساب معامــل ارتبــاط بيرســون بــ  

اتجاهــاتهم نحــو تخــصص اإلرشــاد ككــل، وبــين معــدالتهم التراكميــة        
) 12(والجــدول رقــم . واتجاهــاتهم علــى كــل بعــد مــن أبعــاد المقيــاس

  .يبين ذلك
قيم معامل ارتباط بيرسون بين المعدل التراكمي  :)12(جدول 

ن معدالتهم للطلبة وبين اتجاهاتهم نحو تخصص اإلرشاد ككل، وبي
 .التراكمية واتجاهاتهم على كل بعد من أبعاد المقياس

المقياس  
 الكلي

دراسة 
تخصص 
 اإلرشاد

دور وأهمية  المدرسين
تخصص 
 اإلرشاد

الخطة 
 الدراسية

المعدل 
 التراكمي

0.10 0.18**  - 0.074 0.14*  0.12 

مستوى 
 الداللة

0.11 0.005 0.25 0.02 0.06 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 176

وجود عالقة ارتباطيـة غيـر دالـة        ) 12(يالحظ من الجدول رقم     
ــو       ــه  نحــ ــين اتجاهاتــ ــب وبــ ــي للطالــ ــدل التراكمــ ــين المعــ ــصائيا بــ إحــ

أمـا  ). 0.10= ر(تخصصه، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون     
على مجـاالت المقيـاس فقـد كـشف معامـل االرتبـاط عـن وجـود عالقـة                  

ســة ارتباطيــة بــين المعــدل التراكمــي للطالــب وبــين اتجاهاتــه نحــو درا  
تخــصص اإلرشــاد النفــسي، حيــث بلغــت قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون  

ــستوى    ) 0.18= ر( ــد مــــــــ ــصائية عنــــــــ ــة إحــــــــ ــي ذات داللــــــــ وهــــــــ
)α=0.005 .(    كمــا أظهــر معامــل االرتبــاط  وجــود عالقــة ارتباطيــة

ــة        ــو دور وأهميـ ــه نحـ ــين اتجاهاتـ ــب وبـ ــي للطالـ ــدل التراكمـ ــين المعـ بـ
ة، حيــث بلغــت تخــصص اإلرشــاد النفــسي فــي المجتمــع والحيــاة العامــ   

وهـي ذات داللـة إحـصائية       ) 0.14= ر(قيمة معامل ارتبـاط بيرسـون       
أمــا قيمــة معامــل االرتبــاط بــين المعــدل   ). α=0.02(عنــد مــستوى 

التراكمـي للطالـب وبـين اتجاهاتـه نحـو الخطـة الدراسـية فـي تخــصص         
. وهـي غيـر دالـة إحـصائياً       ) 0.12= ر( اإلرشاد النفسي، فقد بلغت     

 قيمة معامل االرتباط بين المعدل التراكمـي للطالـب          وأخيرًا فقد بلغت  
ــاد النفــــسي    ــين فــــي تخــــصص اإلرشــ ــه نحــــو المدرســ   وبــــين اتجاهاتــ

  .وهي غير دالة إحصائيًا) 0.074 -= ر(
 لقد كشفت نتـائج الـسؤال األول عـن وجـود      :مناقشة نتائج الدراسة  

اتجاهات إيجابية لدى طلبة تخصص اإلرشاد النفسي نحو تخصصهم         
 ,Mahmod(، وهـذا يتفـق مـع نتـائج عـدد مـن الدراسـات        بشكل عام

؛ 1994؛ الــــــصمادي، 1991؛ التــــــل، 1989، أبــــــو حطــــــب، 1988
ــسات،   & ,Panganamala)؛ Lovett,1997؛ 1995خريــــ

Plummer, 1998 .  ويمكــــن تفــــسير هــــذه النتيجــــة فــــي أن طلبــــة
تخصص اإلرشاد النفسي قد التحقوا في دراسة هذا التخصص نظـرًا           

ونتيجــة . هميــة هــذا التخــصص ودوره فــي الحيــاة العامــة   لقناعــاتهم بأ
كمـا  . إليمانهم بانعكاس هذا التخـصص ودوره فـي صـقل شخـصياتهم           

ال ننــسى أن تخــصص اإلرشــاد النفــسي أصــبح حاليــًا مــن التخصــصات  
الجاذبة للطلبة بسبب توفر سوق عمل للخريجين من هـذا التخـصص          

لــذي يــدعو نــسبة مــن  فــي األردن أو الــدول العربيــة الــشقيقة، األمــر ا  
ــذا        ــى هـ ــا إلـ ــوا فيهـ ــرى قبلـ ــصات أخـ ــن تخصـ ــال مـ ــى االنتقـ ــة إلـ الطلبـ
التخــصص، ممــا قــد يعنــي أن الطلبــة يحبــون تخصــصهم الــذي قبلــوا   
فيه، أو أنهم انتقلوا إليـه لقناعـاتهم بأهميتـه، وأن ذلـك انعكـس إيجابـًا         
على اتجاهاتهم نحوه، لكن ال بـد مـن النظـر إلـى هـذه النتيجـة بحـذر،                   

وهـو قريـب   ) 3.76( أن المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة كان   حيث
ــة أم        ــا إذا كانــت االتجاهــات إيجابي ــد م جــدًا مــن عالمــة القطــع لتحدي

، وهذا يعني أن اتجاهاتهم قابلة للتغيير لمزيـد     )3.68(محايدة وهي   
وهنا تقع المسؤولية على عاتق أعـضاء       . من اإليجابية أو نحو الحياد    

قسم بضرورة العمل على تدعيم اتجاهـات الطلبـة         هيئة التدريس في ال   
ــائهم        ــى عطـ ــاس علـ ــن انعكـ ــذلك مـ ــا لـ ــصهم، لمـ ــو تخصـ ــة نحـ االيجابيـ

  . األكاديمي ومستقبلهم المهني
أمـــا اتجاهـــات الطلبـــة نحـــو المدرســـين فـــي تخـــصص اإلرشـــاد   
النفسي، فقد كانت حيادية، وهذه النتيجة تدلل على وجـود فجـوة مـا            

ورة البحـث عـن أسـباب ذلـك، ألن عـدم         بين الطلبـة والمدرسـين، وضـر      

معرفتنا باألسباب قد تؤدي إلـى تفـاقم هـذه الظـاهرة لـدى الطلبـة، ال                 
  .بل أنها قد تصل إلى مستوى تكوين اتجاهات سلبية نحوهم

أما اتجاهات الطلبة نحو دور وأهمية تخصص اإلرشاد النفـسي          
يعنــي فــي المجتمــع والحيــاة العامــة، فقــد كانــت إيجابيــة، األمــر الــذي     

إيمــان الطلبــة بأهميــة تخصــصهم فــي المجتمــع ودوره فــي تخفيــف أو    
الحد من معاناة الكثير من األفـراد، وذلـك فـي كافـة قطاعـات المجتمـع        

وربمـا تكـون هـذه القناعـة قـد تـشكلت لـدى              . التربوية منهـا أو العامـة     
ــزمالئهم       ــوفرت لــ ــي تــ ــرة التــ ــل الكثيــ ــالل فــــرص العمــ ــن خــ ــة مــ الطلبــ

 على حاجة المدارس له، ولقناعـة وزارة التربيـة        الخريجين، والتي تدل  
والتعلــيم بأهميــة ودور المرشــد النفــسي فــي الــصحة النفــسية للطلبــة،   
ــي       ــاد دور فـ ــي تخـــصص اإلرشـ ــين فـ ــون للمدرسـ ــن أن يكـ ــذا ويمكـ هـ

  .ترسيخ أهمية هذا التخصص لدى الطلبة
ــي        ــية فـ ــة الدراسـ ــو الخطـ ــة نحـ ــات الطلبـ ــاءت اتجاهـ ــرًا جـ وأخيـ

ادية، ويعتبر الباحث هـذه النتيجـة مؤشـرًا علـى أن     اإلرشاد النفسي حي 
الطلبة فـي تخـصص اإلرشـاد النفـسي يتوقعـون أن تكـون الخطـة أكثـر                  
شموًال مما هي عليه اآلن، خاصة إذا ما اعترفنا بوجود نقص واضـح    
فــي عــدد المــساقات ونوعيتهــا، خاصــة التــي تتــضمن التــدريب العملــي 

رشـد النفـسي أو المدرسـي،       للطلبة، والذي يعتبـر األسـاس لنجـاح الم        
األمر الذي يدعو إلـى إعـادة النظـر فـي الخطـة الدراسـية لبكـالوريوس                 

  .اإلرشاد النفسي
ــاني    ــسؤال الث ــائج ال ــالجزء األول مــن    : مناقــشة نت فيمــا يتعلــق ب

الـــسؤال الثـــاني، فقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى عـــدم وجـــود اثـــر لمتغيـــر   
فـق مـع نتـائج    الجنس علـى اتجاهـات الطلبـة نحـو تخصـصهم، وهـذا يت             

؛ الخاليلــة، 2003 ؛ حميــدات،Yi & Tidwell, 2005(دراســات 
األمر الذي قد يعزوه الباحث إلـى طبيعـة المعرفـة األكاديميـة             ) 1992

التي يتلقاها كال الجنسين خالل محاضراتهم التخصصية، مما يـساهم          
  .في إزالة مثل هذه الفروق

تـائج عـن   أمـا متغيـر المـستوى الدراسـي للطالـب فقـد كـشفت الن       
وجــود أثــر لــه فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو تخــصص اإلرشــاد النفــسي،     
وأنهــا لــصالح طلبــة الــسنة األولــى علــى حــساب بــاقي الــسنوات، وهــي   

ــع نتيجــة دراســة     ــع نتيجــة   (Mahmod, 1988)تتفــق م  وتتعــارض م
ولعــل هــذه النتيجــة تــستدعي   . (Yi & Tidwell, 2005)دراســة 

نـه كلمـا تقـدم الطالـب فـي دراسـة       الوقوف عندها، إذ أنها تـشير إلـى أ     
تخـــصص اإلرشـــاد النفـــسي كلمـــا انخفـــضت االيجابيـــة فـــي اتجاهاتـــه،  
ويمكــن تفــسير هــذه النتيجــة مــن خــالل نتيجــة الــسؤال الــسابق، فقــد    
ُيقبل الطلبة في تخصص اإلرشاد أو ينتقلون إليه بناء علـى قناعـاتهم             

خــذ هــذه بــه وإيمانــا بأهميتــه ودوره فــي الحيــاة، ولكــن ســرعان مــا تأ  
ــود إلـــى      ــيئًا فـــشيئًا، وذلـــك ألمـــور قـــد تعـ ــأثر الـــسلبي شـ ــة بالتـ القناعـ
المدرسين في تخصص اإلرشاد، أو إلدراكهـم بثغـرات وعيـوب الخطـة          
الدراســية، وال بــد أن ينظــر أعــضاء هيئــة التــدريس إلــى هــذه النتيجــة   
ــة كلمــا        ــة فاحــصة، لمعرفــة أســباب تراجــع اتجاهــات الطلب نظــرة متأمل

توى الدراســي، وهنـا ُيطــرح الـسؤال التــالي، والــذي   تقـدموا فــي المـس  
انبثقت منه مـشكلة الدراسـة الحاليـة، ألـيس التجاهـات الطلبـة انعكـاس                
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علــى عطــائهم المــستقبلي فــي مهنــتهم؟ وكيــف يكــون هــذا العطــاء فــي   
  ظل هذه االتجاهات؟ 

ــكان       ــين سـ ــروق بـ ــر فـ ــم تظهـ ــسكن، فلـ ــان الـ ــق بمكـ ــا يتعلـ وفيمـ
ــن طل    ــة مـ ــكان القريـ ــة وسـ ــي    المدينـ ــسي فـ ــاد النفـ ــصص اإلرشـ ــة تخـ بـ

اتجاهــاتهم نحــو تخصــصهم، وكــأن هــذه النتيجــة جــاءت وســطية بــين    
ــائج دراســتي الــصمادي    ــدات ) 1994(نت ، ففــي حــين  )2003(وحمي

إلـــى أن اتجاهـــات ســـكان ) 1994(أشـــارت نتيجـــة دراســـة الـــصمادي  
المدينة أكثر إيجابية من اتجاهات سكان القرية نحو اإلرشاد النفسي،          

. عكــس النتيجــة تمامــًا) 2003(رت نتيجــة دراســة حميــدات فقــد أظهــ
ويمكـــن مناقـــشة هـــذه النتيجـــة فـــي ضـــوء التركيبـــة الحاليـــة للمجتمـــع  
األردنــي، إذ أن أبنــاء المدينــة والقريــة فــي تواصــل مــستمر، حتــى أن    
كثيــرًا مــن ســكان المــدن حاليــًا هــم مــن أصــول ريفيــة قرويــة، كمــا أن    

 رقعتهـــا لتـــصبح فـــي تـــداخل  كثيـــرًا مـــن المـــدن والقـــرى قـــد اتـــسعت 
عمرانــي وســكاني، ممــا ُيــصعِّب عمليــة الفــصل بينهمــا، وال ننــسى أن     
أبنـــاء المدينـــة والقريـــة فـــي تخـــصص اإلرشـــاد النفـــسي فـــي الجامعـــة   
يتلقــون نفــس المعرفــة األكاديميــة تقريبــًا مــع اخــتالف مــستوى الفائــدة 

فـة  فيما بينهم، األمر الـذي قـد يـساهم فـي بنـاء وعـي مـشترك بـين كا                   
  . فئات الطلبة

أما مناقشة نتائج الجـزء الثـاني مـن الـسؤال الثـاني، فـيالحظ أن         
ــي تخــصص اإلرشــاد         ــًا فــي االتجاهــات نحــو المدرســين ف ــاك فروق هن
النفسي تعزى لمتغير المستوى الدراسي للطالب، وذلـك لـصالح طلبـة            
ــة الــسنة        ــاه أن طلب ــاقي الــسنوات، وهــذا معن ــة بب ــى، مقارن الــسنة األول

يمتلكــون اتجاهــات أكثــر ايجابيــة نحــو المدرســين، وأنــه كلمــا   األولــى 
تقدم الطالب في مستواه الدراسي تنخفض اتجاهاته نحو المدرسـين،          

ويمكـن تفـسير هـذه النتيجـة        . وذلك كما تشير المتوسـطات الحـسابية      
ــة الــسنة األولــى نحــو المدرســين هــي جــزء مــن        فــي أن اتجاهــات طلب

نهم اختاروا هـذا التخـصص بنـاء       اتجاهاتهم العامة نحو التخصص، وأ    
علـــى قناعـــاتهم فيـــه، أمـــا أن تـــنخفض اتجاهـــات الطالـــب كلمـــا تقـــدم   
ــة        ــة العالقـ ــي طبيعـ ــة فـ ــة طويلـ ــب وقفـ ــذا يتطلـ ــي، فهـ ــستواه الدراسـ مـ
األكاديمية واالجتماعيـة الـسائدة بـين المدرسـين والطلبـة فـي القـسم،               

أن ألن هــذه النتيجــة قــد تــدل علــى وجــود خلــل فــي هــذه العالقــة، أو  
الطلبــة كــانوا قــد شــكلوا صــورة نموذجيــة أو مثاليــة لمدرســيهم، وأن  
هذه الـصورة لـسبب أو آلخـر بـدأت تتـشوه وتتراجـع لـديهم مـع مـرور                    

  . الوقت
ــًا فــي االتجاهــات نحــو دور       كمــا أظهــرت النتــائج أن هنــاك فروق
وأهمية اإلرشـاد النفـسي فـي المجتمـع والحيـاة العامـة تبعـًا للمـستوى                 

ب أيــضًا، وذلـك لــصالح طلبــة الـسنة األولــى مقارنــة مــع   الدراسـي للطالــ 
وهنا ال بـد مـن اإلشـارة إلـى أن كـال المتوسـطين               . طلبة السنة الرابعة  

الحــسابيين يؤكــدان امــتالك طلبــة الــسنتين األولــى والرابعــة التجاهــات  
إيجابيـــة نحـــو دور وأهميـــة تخـــصص اإلرشـــاد النفـــسي فـــي المجتمـــع  

جاهـــات طلبـــة الـــسنة األولـــى أكثـــر  أمـــا عـــن كـــون ات. والحيـــاة العامـــة
إيجابية من اتجاهات طلبة السنة الرابعة، فـيمكن عزوهـا إلـى أن طلبـة               
الــسنة األولــى لــم ينخرطــوا بعــد فــي دراســة المــساقات األكاديميــة فــي 
ــرًا مــن       تخــصص اإلرشــاد، وأنهــم يتوقعــون أن يأخــذوا ويتعلمــوا كثي

مرشــــدين خاللهــــا، وأنهــــم ســــيكونون قــــادرين علــــى أداء أدوارهــــم ك 
ناجحين في المدارس أو في المجتمع، إال أن هـذه اآلمـال قـد تبـددت                
مـع مــرور الوقـت وقــربهم مــن مرحلـة التخــرج، وأن لـديهم شــكوكًا فــي     
إمكانية نجـاحهم كمرشـدين، خاصـة فـي ظـل شـكاوى فئـة مـنهم بـأنهم                  
أصـــبحوا مـــؤهلين نظريــــًا، بـــسبب احتـــواء البرنــــامج علـــى مــــساقين      

 في اإلرشاد النفسي، وتدريبات ميدانيـة فـي         مختبر: عمليين فقط هما  
اإلرشـــاد النفـــسي، إضـــافة إلـــى بعـــض الجوانـــب التطبيقيـــة فـــي بعـــض   
ــل كــل         ــذ خطــة المــساق مــن قب ــإجراءات تنفي ــة ب المــساقات والمرهون

  .مدرس على حدة
لقد أظهـرت النتـائج وجـود عالقـة       : مناقشة نتائج السؤال الثالث   

ــب    ــي للطالــ ــدل التراكمــ ــين المعــ ــة بــ ــو   ارتباطيــ ــه نحــ ــين اتجاهاتــ ، وبــ
تخصصه، إال أن هذه العالقة غير دالة إحـصائيًا، وهـذه النتيجـة تتفـق            

واللتــان ) 2003(وحميــدات ) 1994(مــع نتيجــة دراســتي الــصمادي  
أظهرتــا عــدم تــأثر اتجاهــات الطلبــة نحــو اإلرشــاد بالمعــدل التراكمــي    

  .للطالب
ــائج عــن        أمــا علــى مــستوى مجــاالت الدراســة، فقــد كــشفت النت

ــين      و ــة بــين المعــدل التراكمــي للطالــب وب جــود عالقــة ارتباطيــة موجب
اتجاهاتـه نحــو دراســة تخــصص اإلرشــاد النفــسي، وعــن وجــود عالقــة  
ارتباطيــة موجبــة أيــضًا بــين المعــدل التراكمــي للطالــب وبــين اتجاهاتــه 
ــاة       ــه فــي المجتمــع والحي نحــو دور تخــصص اإلرشــاد النفــسي وأهميت

طالــــب عنــــدما يكــــون مقتنعــــًا بــــدور  العامــــة، وهــــذا يعــــود إلــــى أن ال
التخصص وأهميته، ويقدم علـى دراسـته بنـاء علـى قناعـة ذاتيـة، فـإن                  
هـــذا يـــشكل دافعـــًا للطالـــب نحـــو االجتهـــاد والمـــذاكرة، األمـــر الـــذي   

كمـا أن حـصول الطالـب علـى معـدل       . ينعكس على تحصيله األكـاديمي    
  .عال قد يعزز من اتجاهاته االيجابية نحو التخصص

ينبثــق مــن نتــائج هــذه الدراســة عــدد مــن  : لدراســةتوصــيات ا
  :التوصيات من أبرزها

ضــرورة أن يعمــل أعــضاء هيئــة التــدريس فــي تخــصص اإلرشــاد  -
النفــسي علــى تــدعيم االتجاهــات اإليجابيــة لــدى طلبــتهم نحــو        

  .تخصصهم، خاصة وأنها جاءت قريبة من الحيادية
ة ضــرورة التعــرف علــى أســباب تكــوين الطلبــة التجاهــات حياديــ    -

  .نحو مدرسيهم، والعمل على تحسين هذه االتجاهات
ضرورة التعرف علـى األسـباب الحقيقيـة وراء انخفـاض مـستوى              -

 .اتجاهات الطلبة كلما تقدم المستوى الدراسي لهم
  المصادر والمراجع
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  )1(ملحق رقم 

  مقياس  االتجاهات نحو تخصص اإلرشاد النفسي
  أعزائي الطلبة

يرجــى قــراءة كــل فقــرة بعنايــة جيــدة، والتعبيــر عــن  . أضــع بــين أيــديكم قائمــة بعــدد مــن الفقــرات لقيــاس االتجاهــات نحــو تخــصص اإلرشــاد النفــسي 
  :في المربع المناسب وفق التدريج التالي( * ) لك بوضع إشارة مشاعركم تجاهها بصراحة، وذ

  موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة
وأرجو أن أعلمكم بأن المعلومات ستستخدم ألغراض البحث العلمي، وأنها ستعامل بسرية تامة، ودليل على ذلك لم يطلب مـنكم كتابـة االسـم، بـل                         

  .راجيًا منكم االستجابة عليها بكل أمانة وجدية. لتي تساعد الباحث في تحليل البيانات وتحليلهاطلب بعض المعلومات ا
                           

  .مع جزيل شكري وعظيم امتناني
 
 

 الباحث
عبد الناصر الجراح. د  

 
 
 

  معلومات شخصية
   أنثى ذكر               الجنس       

  رابعة ثالثة        ثانية            أولى         المستوى الدراسي للطالب    
   مخيم بادية      قرية               مدينة            مكان اإلقامة       

 .........................معدل الطالب في البكالوريوس
 

 الفقرة الرقم
  موافق
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .و يكون حضور المحاضرات اختيارياًً في تخصص اإلرشاد النفسيأتمنى ل 1
      . تخصص اإلرشاد النفسي ال يقل أهمية عن تخصصي الطب أو الهندسة 2
      .تستفزني سلوكات بعض المدرسين في تخصص اإلرشاد النفسي 3
      .أرى بأن بعض المساقات ال ضرورة لها في تخصص اإلرشاد النفسي 4
      . أحب حضور الندوات والمؤتمرات العلمية في تخصص اإلرشاد النفسي 5
أعتقد أن فرص العمل في تخصص اإلرشاد النفسي ضئيلة مقارنـة مـع غيرهـا فـي               6

 .التخصصات األخرى
     

      . أرى بأن التدريس في تخصص اإلرشاد النفسي يسير وفق أسس علمية 7
 مـواد تخـصص اإلرشـاد النفـسي علـى حـساب المـواد               حبذا لو أن هناك زيادة في      8

 . االختيارية البعيدة عن التخصص
     

      .أتمنى لو تتاح لي فرصة التحويل من  تخصص اإلرشاد النفسي 9
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 الفقرة الرقم
  موافق
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .أعتقد أن اسم تخصص اإلرشاد النفسي أكبر من حجمه 10
ــد      11 ــا كمرشـ ــى نجاحنـ ــدود علـ ــأثير محـ ــا تـ ــين لهـ ــود المدرسـ ــي أعتقـــد أن جهـ ين فـ

 .المستقبل
     

      .أشعر بالسعادة عندما أتعرف بمتخصص في مجال اإلرشاد النفسي 12
      .أرى بأن هناك تداخل كبير بين كثير من مساقات اإلرشاد النفسي 13
      .اخترت دراسة تخصص اإلرشاد النفسي لقناعتي بأهميته 14
      .  على تطوير شخصيتيأعتقد أن دراسة تخصص اإلرشاد النفسي تعمل 15
      . اشعر بهيبة مدرسي اإلرشاد النفسي 16
      .يكسبني كل مساق في اإلرشاد النفسي أشياء جديدة 17
      .أسعى لشراء أي كتاب ذيو قيمة علمية في تخصص اإلرشاد النفسي 18
      .أعتقد بأنه لن يكون هناك أي جديد في مجال تخصص اإلرشاد النفسي 19
      . أشعر بالتوتر عند التعامل مع مدرسي اإلرشاد النفسي 20
      . يبتعد عني الكثير من الطلبة عندما يعرفون تخصصي 21
      . حبذا لو يتم زيادة ساعات التدريب الميداني في اإلرشاد النفسي 22
      . تزداد قناعتي بتخصص اإلرشاد النفسي يومًا بعد يوم 23
      .تقد أن دوري سيكون مهمًا في مجال اإلرشاد النفسيأع 24
      .أعتقد بأن مدرسي اإلرشاد النفسي مؤهلون نظريًا وعمليًا في مجال تخصصهم 25
      . الصورة اإليجابية المنتشرة عن تخصص اإلرشاد النفسي لها ما يبررها 26
      . ة ال يتم طرحهاحبذا لو يتم طرح بعض المساقات في الخطة والتي عاد 27
      .لو كنت مسؤوًال ألغلقت تخصص اإلرشاد النفسي 28
      . أعتقد بأن المستقبل غير مشرق لمن يدرسون تخصص اإلرشاد النفسي 29
أرى بــأن مدرســي مــساقات اإلرشــاد يكــررون كــالم بعــضهم بعــضًا فــي المــساقات      30

 . المختلفة
     

      .قات أكثر ارتباطًا بالحياة العمليةأتمنى لو تضاف للخطة مسا 31
      .أشعر بالفخر لدراستي تخصص اإلرشاد النفسي 32
      .أعتقد أن تخصص اإلرشاد النفسي من التخصصات المفيدة للمجتمع 33
      .أنحني احترامًا لمعظم مدرسي اإلرشاد النفسي 34
      .يأشعر بالفراغ عند خروجي من قسم اإلرشاد النفس 35
أعتقــد أن دراســـتي لتخــصص اإلرشـــاد النفـــسي كــان مـــن القــرارات الخاطئـــة فـــي      36

 .حياتي
     

أرى أنه يمكن ألي شخص متقدم في الـسن أو يتمتـع بخبـرة فـي الحيـاة أن يقـوم                      37
 .بشيء أفضل مما يقوم به المختص في اإلرشاد النفسي

     

إلرشــاد النفــسي بحاجــة إلــى مــن  أعتقــد بــأن كثيــرًا مــن المتخصــصين فــي مجــال ا   38
 .يرشدهم

     

      . أنصح زمالئي في التخصصات األخرى بالتحويل إلى تخصص اإلرشاد النفسي 39
أرى بـــأنني اســـتفيد كثيـــرًا مـــن دراســـتي لتخـــصص اإلرشـــاد النفـــسي فـــي حيـــاتي   40

 .العامة
     

      .أتخذ من بعض مدرسي اإلرشاد النفسي نموذجًا وقدوة 41
      .ال أنصح أحدًا بدراسة تخصص اإلرشاد النفسي 42
أعتقد بأننا نأخذ الكثير من المعارف والعلوم من مدرسينا فـي تخـصص اإلرشـاد       43

 .النفسي
     

      .أشعر بالسعادة عندما اكتسب مهارة جديدة في تخصص اإلرشاد النفسي 44

عــام ال يــستند إلــى أســاس  أعتقــد بــأن المعلومــات التــي يقــدمها المدرســون كــالم    45
 .علمي
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 الفقرة الرقم
  موافق
 بشدة

 محايد موافق
غير 
 موافق

غير 
موافق 
 بشدة

      .لو عاد الزمن إلى الوراء لدرست تخصص آخر غير تخصص اإلرشاد النفسي  46

بـاب النجـار   " ينطبق على المدرسين في تخصص اإلرشاد النفـسي المثـل القائـل         47
 ".مخَلع

     

      .أود إكمال دراستي العليا في تخصص اإلرشاد النفسي  48

ــي        أرى   49 ــساقات التـ ــع المـ ــي جميـ ــسه فـ ــالم نفـ ــررون الكـ ــين يكـ ــأن بعـــض المدرسـ بـ
 .يدرسونها

     

أعتقد أن معاملة مدرسـي اإلرشـاد النفـسي للطلبـة أفـضل مـن معاملـة غيـرهم مـن             50
 .المدرسين في التخصصات األخرى
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No. Grade Items  

23 1 2 3 4 5 I am going to choose the occupation that my friends and family suggest. 
24 1 2 3 4 5 I think I will choose the occupation that I prefer in spite of the opinions of others. 
25 1 2 3 4 5 Others' support is essential for me in deciding on an occupation. 
26 1 2 3 4 5 I am going to choose an occupation according to my own stand. 
27 1 2 3 4 5 In order to live my own life, I have to select an occupation based on my own convictions. 
28 1 2 3 4 5 No matter what others might say, I need to choose an occupation that matches my interests. 
29 1 2 3 4 5 In my case, if I choose an occupation which my parents disapprove of, I think I will regret it later. 
 
4. Goal Orientation 

30 1 2 3 4 5 The most important consideration in choosing an occupation is money. 
31 1 2 3 4 5 I am going to choose an occupation to make other people envious rather than choose an occupation that 

matches my aptitude. 
32 1 2 3 4 5 I want an occupation with short working hours and a good working environment.  
33 1 2 3 4 5 When choosing an occupation, my first consideration is whether or not I will be successful.  
34 1 2 3 4 5 I do not care what kind of occupation I choose as long as I earn a lot of money. 
35 1 2 3 4 5 I am going to choose a prestigious occupation regardless of my interest or ability. 
36 1 2 3 4 5 When choosing an occupation, I consider promotion opportunities instead of job characteristics.  
37 1 2 3 4 5 Rather than choosing an occupation that provides professional satisfaction, I want a comfortable occupation 

that provides me with a lot of money. 
 
5. Confidence  
38 1 2 3 4 5 I am anxious that I might not be able to attain the occupation I want. 

 
39 1 2 3 4 5 I am not sure if I will be able to succeed in the occupation I choose. 

 
40 1 2 3 4 5 I am confident that I will be able to work as well as anyone working in my chosen occupation. 
41 1 2 3 4 5 Since I do not have much confidence in myself, I am doubtful about succeeding in the occupation I choose. 
42 1 2 3 4 5 I am certain that I will do well in whatever occupation I choose. 

 
43 1 2 3 4 5 I am worried that the occupation I choose will not help me become the person I want to be. 
44 1 2 3 4 5 I can achieve anything I want to as long as I try. 

 
45 1 2 3 4 5 I lack confidence in myself and ability. 

 
46 1 2 3 4 5 I feel confident about being accepted by supervisors in my future workplace. 
47 1 2 3 4 5 No matter how hard I try, I might not be able to attain the occupation of my choice. 
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Career Attitude Maturity Inventory 
Dear students: 
The following Items describe career maturity. Please printout your copy and rate the degree of importance that you 
would assign to yourself using the scale below: 

1= not at all agree.  
2= somewhat agree. 
3= seldom agree.  
4= often agree. 
5= very much agree. 

No. Grade Items  

1. Decisiveness 

1 1 2 3 4 5 I have already made a decision about what to do in the future. 
2 1 2 3 4 5 I am interested in many occupations, but I have difficulty in choosing one of them. 
3 1 2 3 4 5 I have chosen an occupation already, so I do not need to worry about selecting one now. 
4 1 2 3 4 5 I often think about possible occupations, but I have not yet decided on a specific occupation. 
5 1 2 3 4 5 The many occupational options that people around me have cause me to be confused about my own 

occupational decisions. 
6 1 2 3 4 5 I have not thought about my future after graduation and I feel helpless. 
7 1 2 3 4 5 I have definitely decided on an occupation. 
8 1 2 3 4 5 Though I may change, for now I have decided on an occupation that interests me. 
9 1 2 3 4 5 I have not definitely decided on an occupation. 
10 1 2 3 4 5 It is difficult for me to decide on an occupation. 
 
2. Preparation 
11 1 2 3 4 5  Although I am a student now, I can envision my work life in the future. 
12 1 2 3 4 5 In order to obtain the occupation I want, I need to plan ahead. 
13 1 2 3 4 5 I am not interested in finding a prospective occupation. 
14 1 2 3 4 5 I am not interested in collecting information about possible occupations. 
15 1 2 3 4 5 When I read the newspaper, I read articles about successful people working in my field of interest. 
16 1 2 3 4 5 I want to talk with people who work in occupations that interest me. 
17 1 2 3 4 5 I would like the alumni of my school to talk about academic preparation and future careers. 
18 1 2 3 4 5 When I see some people successful in their fields of interest, I tend to act like them in order to be like them. 
19 1 2 3 4 5 Although I have not decided on an occupation, I think it is important for me to consider and prepare for the 

future. 
20 1 2 3 4 5 I would like to obtain counseling to help me learn more about my interests and personality.  
3. Independence 
21 1 2 3 4 5  If my parents do not approve of the occupation I want, it will be difficult for me to decide on my 

occupation. 
22 1 2 3 4 5  I am going to choose the occupation that my parents want. 
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important than job selection. On the other hand, females 
seem to be more prepared for understanding and 
planning for their career choice than male students.  

There is presently a great need for increasing the 
emphasis placed on decision making in the career 
development process. Guidance counselors need to be 
able to assist their clients in making decisions, and, thus 
facilitate the process of career choice.  
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NO. Item  Mean SD 
occupations. 

To answer the second question which states "Are 
there any significant differences of the means of career 
maturity due to gender, class, or culture? a T-test was 
conducted to find the mean differences of genders 
(male-female), Grade differences (11th &12th grade) and 
Culture differences (Indian &Omanis). Table (6) clearly 
shows the T-test results. The result of the study showed 
no significant differences between males and females on 
career maturity. The result of the study is not consistent 
with the findings of Lee's(2001) study, which reported 
that Korean female students achieved higher scores than 
Korean male students for goal- orientation and 
preparation sub-factors of (CAMI). Most studies 
conducted over two decades have found that females in 
several age groups have higher scores on career 
maturity than males (Luzzo, 1995). (Fouad)(1988) 
found that females scored high on some subscales only. 
However, Achebe (1982) reported that males scored 
higher than females. 
Table (6): T-test for Career Maturity with Gender 

Dimensions Gender N Mean SD t Sig.
Male 112 3.3699 .85991 Decisiveness 
female 89 3.3062 .91994 .506 .614

Male 112 3.6553 .53342 Preparation 
female 89 3.7126 .46051 .803 .423

Male 112 3.8251 .62327 Independence 
female 89 3.7537 .56371 .841 .401

Male 110 3.2147 .52713 Goal 
oreintation female 89 3.3134 .46014 1.390 .166

Male 110 3.8536 .73919 Confidence 
female 88 3.8053 .63491 .486 .627

Male 112 3.5908 .41611 Total 
female 89 3.5839 .36707 .123 .903

Table 7 shows the relationship between career 
maturity and nationality. The results of the study 
showed no significant differences between Indian and 
Omani students. This finding could be explained by the 
fact that Indian and Omani schools are both under the 
supervision of the Ministry of Education in the 
Sultanate of Oman. The results could have been 
different if the comparison had taken place between 
Western and Eastern cultures as the previous studies 
have shown.  
 
 
 
 
 
 
 
Table (7): T-test for Career Maturity with Nationality 

Dimensions Nationality n Mean SD t Sig.
Indian 111 3.3300 .88851 Decisiveness 
Omani 108 3.3539 .89775 .198 .844

Indian 111 3.7110 .52798 Preparation 
Omani 108 3.6065 .48068 1.530 .128

Indian 111 3.8293 .57384  
Independence Omani 108 3.7294 .62559 1.232 .219

Goal Indian 110 3.2772 .52561 .906 .366

orientation Omani 107 3.2173 .44282 
Indian 110 3.8220 .69558 Confidence 
Omani 106 3.8099 .68114 .130 .897

Indian 111 3.6019 .37571 Total 
Omani 108 3.5487 .40501 1.009 .314

To find the relationship between (CAMI) and 
school grades, the study used a T-test. The results are 
shown in table (8). The findings for each grade level 
showed that the mean (CAMI) scores for the 11th grade 
students were lower than those of the12th grade. The 
study also showed statistically significant differences on 
the preparation sub-factor (α = 0.005), independence (α 
= 0.045), goal orientation (α = 0.009), and confidence (α 
= 0.038). 

The result is consistent with (Al-Damen, 1989; 
Wendy and Creed, 2001) 
Table (8):T-test for Career Maturity with Class 
Dimensions Class N Mean SD t Sig. 

11 54 3.3523 .83440 Decisiveness 
12 165 3.3426 .90807 .069 .945 

11 54 3.4992 .49808 Preparation 
12 165 3.7192 .49237 2.841 .005 

11 54 3.6404 .57580 Independence 
12 165 3.8305 .60848 2.018 .045 

11 54 3.0985 .40975 Goal 
orientation 12 163 3.2977 .50126 2.641 .009 

11 54 3.6523 .68015 Confidence 
12 162 3.8774 .68732 2.090 .038 

11 54 3.4578 .38329 Total 
12 165 3.6192 .38696 2.667 .008 

Discussion 
One of the main objectives of the present study was 

to examine cultural differences in career maturity 
measured by (CAMI) amongst Indian and Omani 11th 
and 12th grade students.  

The present study indicated that there were no 
significant differencebetween Indian and Omani 
students. As for Omani students, they expressed more 
decisiveness compared to Indian students. These results 
are not consistent with Fouad's (1988) and Moracco's 
(1976) which concluded that American students scored 
higher than Israeli and Arab students on the Career 
Maturity Inventory –Attitude Scale CMI-AS.  

The differences between Indian and Arab students 
could be explained in terms of differences in social 
environment. Career-related activities or attitudinal 
development have not been actively introduced to Arab 
high school students. Instead, they have traditionally 
been oriented with university level education. Another 
possible reason for the low scores on career maturity by 
Arab students is at the heart of the Arab culture. Arab 
societies stress the individual's duty towards the family 
or group in relation to occupational choice. The Arab 
culture places great emphasis on group opinions relative 
to personal interests.  

The present study also examined gender 
differences in career maturity and found that female 
students were more developed on the dimensions of 
preparation and goal-orientation when compared to 
male students. This suggests that female students tend to 
view self-improvement and social services to be more 
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by ten specialists in the field of psychology and career 
counseling in the psychology department in the faculty 
of education at Sultan Qaboos University. 
Table (2): Cronbach-Alpha for the five dimensions of 
career maturit 
Dimensions Items No. Alpha 
Decisiveness  10 0.843 
Preparation  10 0.571 
Independence  9 0.682 
Goal orientation  8 0.536 
Confidence  10 0.773 
Total  47 0.808 

As displayed in Table 3, the differences between 
the five dimensions of career maturity were extracted. 
The dimensions were ranked in a descending order. The 
dimension of preparation came first with a mean of 
(3.78), followed by Independence (3.78), Decisiveness 
(3.34), Goal orientation (3.08) and Confidence (2.19). 
Table (3): Means and Standard Deviations of the five 
dimensions of career maturity 
Dimensions Mean SD 
Preparation 3.87 .5576 
Independence 3.78 .6115 
Decisiveness 3.34 .8952 
Goal orientation 3.08 .7832 
Confidence 2.19 .7053 
Total 3.57 .3910 
Results  

To answer the first question "What are the most 
important items for Indian and Arab students on the 
Career Attitude Maturity Inventory (CAMI)?", the mean 
and standard deviation of the responses of the study 
sample were calculated. Table (4) shows the mean and 
standard deviation results for the ten most important 
items of career maturity of the Indian students ranked in 
a descending order.  
Table (4): Means and standard deviation for the ten 
most important career maturities of the Indian students 
No. Item  Mean SD 
28 No matter what others might say, I 

need to choose an occupation that 
matches my interests. 

4.59 .74 

27 In order to live my own life, I have 
to select an occupation based on 
my own convictions. 

4.37 .84 

12 In order to obtain the occupation I 
want, I need to plan ahead. 

4.32 1.04 

26 I am going to choose an occupation 
according to my own stand. 

4.31 .97 

17 I would like the alumni of my 
school to talk about academic 
preparation and future careers. 

4.30 1.00 

24 I think I will choose the occupation 
that I prefer in spite of the opinions 
of others. 

4.25 1,04 

13 I am not interested in finding a 
prospective occupation. 

4.17 1.10 

16 I want to talk with people who 
work in occupations that interest 
me. 

4.17 1.17 

6 I have not thought about my future 
after graduation and I feel helpless. 

4.14 1.29 

No. Item  Mean SD 
22 I am going to choose the 

occupation that my parents want. 
4.13 1.13 

In reference to table (4), item 28 which states "No 
matter what others might say, I need to choose an 
occupation that matches my interests" was ranked first 
with a mean of (4.59). This reflects the students' 
maturity, as well as, their willingness to choose an 
occupation according to their interests. Item number 27 
which states "In order to live my own life, I have to 
select an occupation based on my own convictions" has 
a mean of (4.37) placing it second according to 
importance. The third item in ranking was "In order to 
obtain the occupation I want, I need to plan ahead". This 
item represents the students' readiness to plan for their 
future career. The fourth item was "I am going to 
choose an occupation according to my own stand". The 
mean of this item was (4.31). The study could conclude 
that nine out of ten items represent preparation and 
independency among the sample. 

In Table (5), it was noticed that Arab students 
ranked item 13 which stated "I am not interested in 
finding a prospective occupation" as the most important 
item with a mean of (4.50). This may reflect the role of 
family in the Arab culture which plays an integral role 
in career planning. Arab cultural values respect 
obedience of authority and older individuals. It is 
noticeable that eight out of the ten most important items 
were the same amongst Indian and Arab students. The 
Items were: 13, 28, 16, 6, 22, 12, 27 and 26. Both Indian 
and Arab students concentrated on preparation and 
independence dimensions as displayed in Table (3). 
Table (5): Means and standard deviation for the ten 
most important career maturities of Omani students 
NO. Item  Mean SD 
13 I am not interested in finding a 

prospective occupation. 
4.50 .80 

28 No matter what others might say, I 
need to choose an occupation that 
matches my interests. 

4.45 .82 

16 I want to talk with people who 
work in occupations that interest 
me. 

4.37 .89 

6 I have not thought about my future 
after graduation and I feel helpless. 

4.34 1.08 

31 I am going to choose an 
occupation to make other people 
envious rather than choose an 
occupation that matches my 
aptitude. 

4.26 1.14 

22 I am going to choose the 
occupation that my parents want. 

4.17 1.13 

12 In order to obtain the occupation I 
want, I need to plan ahead. 

4.15 1.04 

27 In order to live my own life, I have 
to select an occupation based on 
my own convictions. 

4.14 .93 

26 I am going to choose an 
occupation according to my own 
stand. 

4.06 1.08 

14 I am not interested in collecting 
information about possible 

4.01 1.20 
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measures of problem solving and career maturity. 
Salami used the multiple regression analysis to analyze 
the data collected. The study employed three variablese: 
personal control, approach-avoidance and confidence. 
The results indicated that the three variables, when 
combined effectively, predicted career maturity among 
the students. Personal control made the highest 
contribution to the prediction. It was followed by 
approach-avoidance and confidence in that order.  

Moracco (1976) investigated the vocational 
maturity of Arab and American ninth and eleventh 
grade students. Arab students were found to have lower 
maturity scores than American students. Eleventh 
graders of both nationalities were more vocationally 
mature than ninth graders. The possibilities that the 
overall difference found between Arab and American 
students can be attributed to cultural differences were 
supported by the response trend of discriminating items 
as revealed by an item analysis.  

As far as psychological factors are concerned, 
Luzzo (1991) provided evidence for the expected 
relationship between locus of control and career 
maturity. The more internal an individual's locus of 
control is the more mature that person's attitudes will be 
towards career development.  

To explore the relationship between career 
maturity and personality type and social adjustment, 
Super's career development Inventory was applied on 
200 college students. Results showed that career 
development is related to a greater realization of one's 
potential and a higher degree of social adjustment. 
Furthermore, the results indicated that more mature 
attitudes toward career planning and exploration are 
related to an adjustment style characterized by 
extroversion in interpersonal relationships and by a 
positive orientation to social norms. (Mark et al, 2002).  

Gottfredson (1986) identified 12 factors that affect 
career choice and the difficulties faced in respect to 
making decisions that influence career choices. The 
factors include low intelligence, poor education, cultural 
isolation, low self-esteem, functional limitations, 
nontraditional interests, social isolation, low/high 
intelligence compared with family, peers, primary care-
taker, and primary economic provider 
 Career maturity and Nationality  

Moracco (1976), in his study of the vocational 
maturity of Arab and American ninth and eleventh 
grade students, found that Arab students had lower 
maturity scores than American students. Eleventh 
graders of both nationalities were more vocationally 
mature than ninth graders. Nevertheless, the research 
addressed the possibility of differences as a product of 
cultural differences (Moracco, 1976).  
Method 
Participants 

Participants included in the study were 219 
secondary school students enrolled in grades eleven and 
twelve across two secondary schools in the Sultanate of 
Oman. Indian students who were included in the study 

were 111; 52 of them were F and 59 M. Meanwhile, 
Omani students amounted to 108, 50 of whom were 
females and 58 M. 18 of the total student sample did not 
identify their gender. 54 of the students who were 
available in the 11th grade were selected from Omanis 
and Indians for this sample. While, 165 students were 
chosen from the 12th grade. The students' age ranged 
from 16 - 18 with a mean of 16.5 years. Table 1 shows 
the relevant sample information that pertains to the 
study. 
Table (1): Participants' Distribution based on 
Demographic Variables 

Instrument 
The Career Attitude Maturity Inventory (CAMI) 

was constructed by Lee (2001) in his across cultural 
study of the career maturity of Korean and United states 
High school students. The Inventory consists of five 
constructs which are decisiveness, preparation, 
independence, goal orientation, and confidence. The 
reliability of those five constructs, measured by internal 
consistency, ranged from 0.75 to 0.88 with a mean of 
0.78. Construct validity of the (CAMI) was assessed by 
a ratio of common factor to unique factor inter-
correlations between sub-factors and reference-related 
validity. Comparing (CAMI) with Crites' Career 
Maturity Inventory (CMI), we realize that many 
similarities exist between them. The last version of the 
Career Maturity Inventory (Crites and Savickas, 1995) 
does not provide subscale scores because it exhibited 
poor reliability. In addition, it is not used in counseling. 
Career-mature attitudes were assessed by the 50-item 
Career Maturity Inventory-Attitude Scale (CMI-A) 
(Crites, 1978). Crites (1978) reported internal 
consistency coefficient for each of the five subscales of 
the CMI-A ranging from 0.50 to 0.70. In order to 
measure career maturity, the study relied on 
questionnaires that were distributed to students at the 
Indian High School and Sultan Private School. The 
study was mainly concerned with schools that used 
English as the medium of communication. The 
classroom teachers who were provided with instructions 
regarding the administration protocol distributed the 
survey forms. The (CAMI) consisted of 47 items 
measuring five dimensions. Each of the five dimensions 
was assessed by eight to ten statements. Decisiveness 
had 10 items, preparation 10 items, independence 9 
items, goal orientation 8 items, and confidence 10 items. 
Students were asked to respond based on a 5-point 
Likert scale (1: not at all agree to 5: very much agree). 
As shown in table 2, reliability of these five constructs 
measured by internal consistency coefficient ranged 
from 0.54 to 0.84. The validity of (CAMI) was assessed 

No. Variable Levels Number Total 
Indian 111 1 Nationality 
Omani 108 219 

Male 112 2 Gender 
Female 89 201 

11 54 3 Class 
12 165 219 
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Literature Review 
Career maturity is central to the developmental 

approach through which an individual can gain an 
understanding of career behavior. It involves an 
assessment of the individual's levels of career progress 
in relation to his or her career relevant development 
tasks (Crites, 1976).  

Previous researchers have focused on career 
maturity and its relationship to age, gender, and 
nationality. However, their major focus was on different 
cultures. To that reason, this study concentrated on the 
difference between Arabic Culture and the culture of 
others.  
Career Maturity and Age 

Career Maturity Inventory (CMI) showed an 
incremental increase in career maturity from grade 9 to 
grade 12 (Crites, 1973). Other researchers have shown 
that students in higher grades have higher career 
maturity scores than those in lower grades (Wallace, et 
al, 1994). Theoretical assumptions would suggest a 
strong relationship between age and career maturity, 
however, research findings have varied.  

Researchers have identified a positive relationship 
between the career maturity of students and their grade 
point averages (GPAS) (Luzzo, 1990). Others have also 
shown that career maturity is strongly associated with 
students' intellectual capacity. It was argued that 
students with higher GPAs have higher levels of career 
maturity than students with relatively low GPAs (Healy 
et al, 1985).  

As far as age is concerned, studies have revealed 
that older students display higher levels of career 
maturity than younger students. Several studies have 
commented that career maturity may be more useful 
than age, due to the influence of the educational milieu 
as the primary agent of career development behavior 
(Watson and Van Aarade, 1986). More recently, Powell 
and Luzzo (1998) demonstrated that neither age nor 
grade was related to career maturity. Super, et al, (1981) 
found significant differences in career maturity scores 
between grades nine and ten, nine and eleven, and nine 
and twelve. Other work has also shown that students in 
higher grades have higher career maturity scores than 
those in lower grades (Wallace, et al, 1994). In contrast, 
Fouad (1988) conducted a study which compared ninth 
and twelfth graders from the United States and found 
that students in lower grades did not score less than 
those in higher grades. In this same study, Fouad 
reported an increase in score level across grades in an 
Israeli sample. Other investigations have yielded similar 
results in Australia (Lokan, 1984) 

Research has also found that career maturity 
increases with age, and that students in higher grades 
(i.e. juniors and seniors) have higher levels of career 
maturity than students in lower grades (i.e., freshmen 
and sophomores) (Luzzo, 1993). 
Career Maturity and Gender 

Concerning the impact of gender on career 
maturity, the great majority of studies have found that 

females of different age groups have scored higher on 
career maturity measures than males (King, 1989). In 
other studies, females were reported to have higher 
scores only on some subscales (Fouad, 1988). 
Nonetheless, Achebe's (1982) conducted a study in 
Nigeria where he found that males scored higher than 
females. South African research has failed to find 
gender differences in the career maturity of high school 
students (Watson and Van Aarrode, 1986). 

A sample of (341) Australian students in their last 
year of secondary school showed no significant 
differences between genders on the measure of career 
decidedness (how decided they were on a career). 
Females reported more difficulty in making decisions, 
and both females and males who were confident in their 
verbal interpersonal skills tended to be relatively 
decisive. 

Recent research has revealed that young women 
have significantly higher levels of career maturity than 
younger men (Luzzo, 1995). In her study of 401 college 
students, she found that female students scored 
significantly higher than male students on each of the 
career maturity measures, attitudes, career decision 
making, and vocational congruence. 

Vignoli et al (2005) studied 283 French high 
school students to find out their career exploration. The 
results varied by gender. Females viewed general 
anxiety and neglect as being negatively related to career 
exploration. Subsequently, they perceived secure 
attachment and fear of failing as being positively related 
to career maturity. As for males, fear of disappointing 
parents was positively related to career exploration.  

Healy et al (1987) have revealed significant gender 
differences in career maturity, with females exhibiting 
higher levels of career maturity than their male 
counterparts. According to Healy et al, females tend to 
mature vocationally at an earlier age than males.  

Wallace et al (1994) compared males and females 
on measures of career maturity, career decision-making, 
and self-perception. Their investigation found females 
to be more vocationally mature than males. 
Furthermore, they concluded that females tend to spend 
more time exploring and planning for their careers 
relative to males.  

Lee (1992) reported that Korean female students 
marked higher scores than Korean male students in 
respect to all the sub factors of (CMI). 

The great majority of studies found that females of 
different age groups have scored higher on career 
maturity measures than males (King, 1989). However, 
Achehe's (1982) study in Nigeria reported males scoring 
higher than females. South African research has failed 
to find gender differences in the career maturity of high 
school students (Watson and Van Aarode, 1986). 

Salami (2004) conducted a study that focused on 
the relationship between problem-solving ability and 
career maturity among high school students in Nigeria. 
The sample for the study consisted of 230 final year 
secondary school students who completed self-report 



Al-Damen 

205  

Several factors have been linked to career 
development in adolescence. These factors could be 
categorized on the individual, as well as, the family 
level. Regarding factors related to the individual level, 
career aspirations in adolescence have consistently been 
found to be associated with socioeconomic status, 
internal locus of control, self-esteem, high education 
aspirations, academic achievement and intact families 
(McDonald and Jessel, 1992). Alternatively, factors on 
the family level have provided exploratory activities 
directed toward both self and environment in late 
adolescence (Felsman and Blustein, 1999). 

Parenting styles adopted by parents can also have a 
significant effect on career development. These styles 
can be authoritative (Warm and Controlling), 
authoritarian (hostile and controlling), permissive 
(warm and non-controlling) and neglectful (hostile and 
controlling). Although each particular style can yield 
differing results, however, adolescents from 
authoritative families have the highest adjustment scores 
in many areas while adolescents from neglectful 
families have the lowest (Lamborn et al, 1991).  

Young adults undergo a tumultuous process 
deciding whether or not to attend college. This choice 
depends on several factors such as sense of self-efficacy 
on a particular domain, parental push or role modeling, 
aspirations to secure a good job, and ultimately make 
money and improve the human condition (Kimwel, 
1999). 
The problem and its objectives  

Recent research shows that higher levels of career 
maturity are likely to be linked with an attribution style 
that suggests a sense of control over and responsibility 
for career decision making (Luzzo, 1995). In addition, 
researchers have found that as little as 20% and many as 
60% of students entering college are undecided about an 
academic major or career choice (Gordon, 1995). 

The main objective of this study was to examine 
cultural differences in career maturity measured by the 
CAMI on Indian and Omani 11th and 12th grade 
students. Additionally, the study aimed to expose the 
degree to which career maturity varies on the basis of 
gender and class. The study attempted to answer the 
following questions: 

  
1. What are the most important items for Indian and 

Omani students on the Career Attitude Maturity 
Inventory (CAMI)? 

2. Do the means of the career maturity variable differ 
due to gender, class, or culture?  

 
Importance of the study 

People who possess relatively high levels of career 
maturity are likely to obtain successful and satisfying 
careers. Those people are capable of making career 
decision, preparing alternative careers, relating their 
present behavior to future goals, possessing high levels 

of self-reliance in making career decisions, and 
acknowledging the demands of reality (Savickas, 1990).  

Ohler and Levinson (1994) emphasize the 
relevance of assessing career maturity in preparation for 
developing counseling and education programs for 
adolescents.  
Definition of terms 

Career maturity is defined as the individual's 
readiness to cope with the developmental tasks with 
which he or she is confronted. Development could be 
affected by biological factors inherited within each 
individual as well as society's expectations. Other 
definitions include the individual's ability to make 
appropriate career choices, including awareness of what 
are required to make a career decision and the degree to 
which one's choices are both realistic and consistent 
over time (Levinson et al, 1998). Career maturity could 
also be described as the readiness of an individual to 
make informed age-appropriate career decisions and to 
cope with career development tasks (Crites, 1971). 
Crites (Crites, 1978) developed a model which includes 
both affective and cognitive dimensions. The cognitive 
dimensions of career maturity were represented by 
career-choice competences (i.e. career decision making 
skills). As for the affective dimension, it is represented 
by attitudes toward career development. This study used 
(CAMI) which includes five dimensions: decisiveness, 
goal orientation, confidence, preparation, and 
independence. The operational definition of career 
maturity will be decided based on what the (CAMI) 
measures. The following are the definitions of the five 
dimensions of (CAMI): 
 Decisiveness is the extent of firmness about one's 

preferred orientation toward career. 
 Goal orientation is the degree to which one prefers 

self-improvement to realistic interest through one's 
career. 

 Confidence is the degree of ones faith and sureness 
of success in the chosen career. 

 Preparation is the degree of understanding and 
planning of one's career choice and degree of 
involvement in one's career. 

 Independence is the degree of one's independent 
career decision making.  

Limitations of the Study 
One of the limitations faced by this study was the 

small size of the sample. The participants were 219 
students from the 11th and 12th grades. Of the total 
sample, 89 were females, 112 were males, and 18 were 
unidentified. The second limitation was the number of 
schools that were included in the study. This research 
focused on the Indian High School and Sultan Private 
School. Due to the preparations for the Third Secondary 
Exam, many schools declined to participate in this 
study. As for the original plan, the study was supposed 
to include students from the British School in Muscat; 
however, the senior administrator decided to refrain 
from participating due to time constraints related to 
examinations. 
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Abstract: The study aimed at conducting a cross cultural 
comparison of career maturity between Indian and Omani 
private high school students in the sultanate of Oman. The 
sample of the study consisted of 219 students; 111 were Indian 
students and 108 were Arab students. Males accounted for 
112 of the total sample while there were only 89 females. 18 
students chose to keep their gender as unidentified. 54 of the 
students were in the 11th grade while 165 of them were in the 
12th grade. The Career Attitude Maturity Inventory (CAMI) 
scale was used in this study. The Inventory was composed of 
five sub-factors which were decisiveness, preparation, 
independence, goal-orientation, and confidence. The scale 
validity and credibility were confirmed. The reliability of the 
subscales ranged from 0.57 of the independence dimension to 
0.83 of the decisiveness dimension. The dependent variables in 
this study were nationality, gender, and grade. The findings 
revealed the lack of significant differences in the mean of 
career maturity related to culture and gender. The T-test 
results showed significant differences between the grades in 
favor of the 12th grade relative to the 11th grade. The results of 
this study could assist decision makers in designing curricula 
while taking into consideration the different cultural factors. 
Additionally, the study conclusions could allow counselors to 
further aid and support students with the career decision-
making process.( Keywords: Career Maturity, Cross Cultural, 
vocational choice). 
 
 
 
Introduction: The dominant approach in studying 
vocational choice focuses on the characteristics of the 
individual and the occupations from which the 
individual has to choose.  

Career maturity is one of the most widely 
researched aspects of career development among 
adolescence. It is defined as the readiness of an 
individual with an appropriate career development tasks 
(Crites, 1971). 

The cognitive dimension of career maturity is 
represented by career choice competences (i.e., career 
decision making skills), whereas the affective 
dimension is represented by attitudes toward the career 
decision-making process.  

Career maturity has been an important construct in 
vocational development theory. Super (1957) viewed 
vocational development as a life long process, and 
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 في املرحلة دراسة عرب ثقافية للنضج املهني لدى الطلبة الهنود و العمانيني

 الثانوية
 

  ،، جامعة السلطان قابوس، مسقط، عمان التربيةكلية، منذر الضامن
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق عبر الثقافية بين طلبة المرحلة  :ملخص
طلبة الهنود والطلبة العرب ممثلين بالمدرسة الهندية الخاصة ومدرسة الثانوية لل

 طالبا 111 طالبا وطالبة منهم 219تكونت عينة الدراسة من . السلطان الخاصة
 طالبا بينما يبلغ 112ويبلغ عدد الذكور ،  من الطالب العمانين 108هنديا و 

 طالبا 54م العينة وتض،  جنسهمددواحي طالبا لم 18 طالبة و 89عدد اإلناث 
وقد .  طالبا وطالبة في الصف الثاني عشر165وطالبة في الصف الحادي عشر و 

: استخدم لهذه الغاية مقياس النضج المهني ،الذي يتكون من خمسة محاور هي
و استخدمت . والثقة، ووضع األهداف، واالستقالل، والتحضير، اتخاذ القرار

ما الفقرات " معيارية لإلجابة على السؤال األول الحسابية واالنحرافات التالمتوسطا
األكثر أهمية بالنسبة للطلبة العرب والهنود على مقياس النضج المهني؟ وقد كانت 

كما أوضحت نتائج اختبار  .النتائج متقاربة من حيث ترتيب الفقرات حسب أهميتها
،  المهنيعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين متغيري الجنس والثقافة والنضج) ت(

. في حين أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا لصالح الصف الثاني عشر
الطلبة خاصة،كما توصي  وتوصي الدراسة بضرورة قيام المرشدين بمساعدة

وكذلك الحال . اتخاذ القرارات المتعلقة بالمهن بضرورة تركيز واضعي المنهاج على
مات المهنية والتي بدورها تعمل على  المعلوىبالنسبة لواضعي المنهاج للتركيز عل

. زيادة النضج المهني للطلبة و األخذ بعين االعتبار عملية الفروق الثقافية بينهم
 )، عبر ثقافي، االختيار المهنيالنضج المهني :لمفتاحيهالكلمات ا(
 

 
defined career maturity as the extent to which an 
individual has mastered the developmental tasks 
appropriate to his or her career stage. These tasks relate 
to both career choice content and career choice process 
(Crites, 1978). Nonetheless, some discrepancies can 
result in different processes and outcomes of career 
maturity.  

People who possess relatively high levels of career 
maturity are likely to obtain successful and satisfying 
careers. They tend to display more awareness of the 
career decision-making process and often think about 
alternative careers. In addition, they relate their present 
behavior to future goals and possess high levels of self-
reliance in making career decisions. People that are 
mature career wise are also committed to making career 
choices and are willing to acknowledge and concede to 
the demands of reality (Savickas, 1990). 

Larson et al (1988) suggested that some students 
are not ready to make decisions due to lack of 
information about the career planning process. 

Super (1990) views vocational maturity as the 
extent to which an individual has successfully 
completed his or her developmental tasks. He perceives 
developmental tasks as the accomplishments of career 
developmental steps compared with other people of the 
same age. Specific career behaviors and attitudes are 
required for people to achieve developmental tasks. 
These are tasks that clients need to resolve in order for 
their careers to develop.  
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APPENDIX (2) 
  لعاطفيمقياس الذكاء ا

  الوعي الذاتي
 .عندما أكون في مزاج سيء، أكون على وعي بذلك .1
 .أستطيع أن أعرف بوضوح إذا كنت سعيدًا أم حزينًا .2
 .أستطيع أن أدرك حالتي االنفعالية الحالية من مشاعري الداخلية .3
 .أستطيع أن أحدد انفعاالت الغضب أو الخوف من خالل ردة فعلي البدنية .4
 . اطفأنا متع .5

  إدارة االنفعاالت
 .أشعر غالبًا بالسعادة .1
 .ال تتأثر انفعاالتي بسهولة بالمؤثرات الخارجية .2
 .أنا لست شخصًا سريع التحسس .3
 .أحافظ غالبًا على استقرار مشاعري .4
 .ال أشعر باإلحباط عندما ال تسير األمور كما أريد .5

  الدافعية الذاتية
 .عندما أبدأ عمًال ما، أضع أهدافًا مسبقة .1
 .أعمل بجد إلنجاز أية مهمة أكلف بها .2
 .عندما أواجه ضغطًا ما أمتلك الشجاعة لمواجهته .3
 .أمنع نفسي من القيام بعمل أستمتع به قبل أن أحقق أهدافي .4
 .أستطيع أن أقاوم أي إغواء خارجي حتى أحقق أهدافي .5

  التعاطف
 .عندما أرى شخصًا مستسلمًا، أشعر باألسف .1
 .، أشعر بالغضب لغياب العدالةعندما أرى شخصًا متمردًا .2
 .عندما يحصل شخص على هدية بمناسبة عيد ميالده، أشعر بالسعادة أيضًا .3
 .أركز بدقة عند التعامل مع مشكالت أصدقائي .4
 .عندما أرى رجًال عجوزًا بائسًا ووحيدًا، أتعاطف معه مباشرة .5

  معالجة العالقات
 .أكون صداقات بشكل سريع .1
 .أحب أن أكون حول آخرين .2
 .أحب التحدث مع مجموعات من الناس .3
 .أحب أن أتعاون مع آخرين إلنجاز مهمة ما .4
 . أحب األنشطة االجتماعية .5
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APPENDIX (1) 

EMOTIONAL INTELLIGENCE SCALE 
Self-Awareness 

1. When I am in a bad mood, I am aware of it. 
2. I can clearly know whether my current emotion is sad or happy. 
3. I can recognize my own current emotional condition from inner feelings. 
4. From my physical reaction, I can identify my emotions and am able to tell whether I feel fear or 

anger. 
5. I am empathetic. 

Managing Emotions 
1. I often feel happy. 
2. My emotions are not easily affected by external circumstances. 
3. I am not sentimental. 
4. I often maintain emotional stability. 
5. When something doesn’t go my way, I don’t get depressed. 

Self-motivation 
1. When I begin to do something, I will set goals in advance. 
2. I will work hard to accomplish each task I am given. 
3. When I encounter pressure, I am courageous and face it. 
4. I can refrain from doing something I enjoy before achieving my goals. 
5. In order to fulfill my goals, I can resist any external temptations. 

Empathy 
1. When someone is distraught, I feel very sorry for him/her. 
2. When someone is bullied, I feel angry because of the injustice. 
3. When someone receives a birthday gift, I am happy too. 
4. I concentrate fully on dealing with my friends’ problems. 
5. When I see an old man who is alone and helpless, I instantly feel sympathy for him. 

Handling Relationships  
1. I make friends easily. 
2. I like being around others. 
3. I like to talk with groups of people. 
4. I like to cooperate with others to accomplish a task. 
5. I love social activities. 
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effective teamwork (Davis, 2003; Kravitz & Schubart, 
2000). 

Similarly, dimensions of self-awareness and 
managing emotions received moderate mean values of 
3.37 and 3.21 respectively. Vocational students are able 
to recognize the status of their emotions in relation to 
sadness, happiness, fear, and anger. These emotions 
may influence people’s life and progress. Recognizing 
such emotions may play a critical role in hindering such 
emotional states by seeking help from others (Michaud, 
2000). Goleman (1998) stated that self-awareness 
includes the capacity to know one’s self by 
understanding one’s emotions, strengths and 
weaknesses, and to tap into one’s intuitive self in 
dealing with everyday challenges in the workplace. 
These results suggest that vocational students are 
emotionally stable. Managing emotions results suggest 
that vocational students’ emotions are not easily 
affected by external circumstances and that they do not 
get depressed when things do not go their way. Usually 
the work environment is associated with work-related 
pressure dealing with customers, co-workers, and 
supervisors. Therefore, employees who are able to 
control and manage their emotions will be more 
successful and are an asset to their organization. 

 In this study, self-motivation and handling 
relationships were the dimensions of the lowest value 
means (2.94 and 2.78 respectively, which are not far 
from the midpoint). With regard to self-motivation, 
vocational students perceived that they set goals in 
advance, achieve goals promptly, work hard to 
accomplish a task given, face challenges courageously, 
and resist external temptations. These qualities are what 
employers seek in today’s challenging work 
environments (Sanborn, 1994). Moreover, vocational 
students regard themselves as relationship people who 
like being around others, are able to talk around a group 
of people, make friends easily, love social activities, and 
cooperate with others to achieve a task. Today’s 
workplace is all about relationships where possessing 
the ability to attract others is the key to success. In a 
diverse workforce, we need to understand others 
accurately to avoid resorting to stereotyping that could 
lead to performance problems (Steele, 1997). One must 
consider collaboration when working on a task.  Finally, 
significant differences were not detected between 
gender of respondents on each dimension of the 
emotional intelligences subscales. This outcome is not 
consistent with the study conducted by  2001(فوقية(   
who found significant differences in the level of 
emotional intelligence based on gender for the favor of 
female university students in Saudi Arabia. This fact 
can be justified in light of the recent development in the 
educational system and work environments in Jordan 
where both males and females have equal opportunity to 
education and work. Males as well as females can 
express their feelings freely and both have the ability to 
assume corporate positions. It has been proved over the 

years that females can assume responsibilities and 
handle them well enough. They can mange emotions, 
handle pressure, set goals, achieve goals, and be the 
focus of attention in social gathering. With regard to the 
area of specialization, difference were not detected 
either. This can be justified by the fact that these studied 
three majors are purely vocational in nature and 
intercorelated in many ways. Therefore, requiring the 
same level of emotional intelligence. 

There are some conclusions and implications that 
can be drawn from this research. First, this study 
increased our awareness of the level of emotional 
intelligence of Jordanian vocational students in 
secondary schools . Vocational students have moderate 
level of emotional intelligence but not at the required 
level. To compete in a global market, students should 
have higher levels of emotional intelligence. Emotional 
intelligence is a learnable skill that can be developed at 
any time and at any age (Cherniss, 1998). A well-
designed training program of emotional intelligence can 
help students to improve their emotional intelligence 
skills. Suggestions for improvement include paying 
attention to others' emotions and the motivation behind 
behavior, building meaningful relationships that teach 
them about human behavior, and expressing emotions in 
a socially acceptable manner (Jerabek, 1998).  Second, 
the results of this study may inspire school 
administrators and decision-makers to take further steps 
in incorporating emotional intelligence competencies 
into school curriculums that emphasize the values of 
integrity, empathy, motivation, credibility, and 
persuasion.  

The present research also provides a number of 
suggestions for future research including: (a) confirm 
the important findings of this study with a larger sample 
of all vocational schools in Jordan, (b) test the 
predictive and concurrent validity of the scale with other 
work-related variables such as organizational 
commitment and job satisfaction, and (c) compare the 
level of emotional intelligence between Jordan and 
other non Arab countries. Finally, it is hoped that this 
research will set the pace for future research in 
secondary schools, university settings, and work settings 
to provide more valuable insights for academics and 
practitioners.  
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However, self-motivation (2.94) and handling 
relationships (2.78) had the lowest mean values. These 
results indicate a somewhat moderate level of emotional 
intelligence. 
Table 1: Means and Standard Deviations of the Five 
Dimensions of Emotional Intelligence Scale  

Dimension Means Standard Deviations 
Empathy  3.51 .61 
Self-awareness 3.37 .51 
Managing Emotions 3.21 .59 
Self-motivation 2.94 .64 

Handling Relations 2.78 .52 
Overall 3.17 .32 

Results Pertaining to Research Question 2 
Research question 2 was to determine whether 

significant differences exist between dimensions of 
emotional intelligence and vocational students’ gender. 
The t-test for independent samples was used to examine 
the differences in mean values between males and 
females.  

Table 2: The Differences between Male and Female Vocational Students on Each Dimension of the Emotional 
Intelligence Scale 

Dimensions Gender N Means Std. Deviations T p 
M 84 3.52 .60 Empathy  
F 66 3.49 .62 

.29 .76 

M 84 3.34 .52 Self-awareness 
F 66 3.41 .49 

-.89 .37 

M 84 3.18 .63 Managing Emotions 
F 66 3.25 .53 

-.71 .47 

M 84 3.00 .67 Self-motivation 
F 66 2.88 .60 

1.19 .23 

M 84 2.83 .53 Handling Relations 
F 66 2.74 .50 

1.10 .26 

 M 84  3.17  .53  Overall 
 F 66 3.15 .50 

.40  .69  

Table 2 shows that there were no significant 
differences at the 0.05 level between vocational 
students' males and females on each dimension and on 
the overall dimension of the Emotional Intelligence 
Scale. 
Results Pertaining to Research Question 3 

Research question 3 was to determine whether 
significant differences exist between dimensions of 
emotional intelligence and vocational students’ area of 
specialization (industrial, agriculture, and home 
economics).  
Table 3: Differences between the Three Levels of Area 
of Specialization (Industrial, Agriculture, and Home 
Economics) on Each Dimension of the Emotional 
Intelligence Scale 

Sum of Squares df F p 
Empathy  Between Groups 

Within Groups 
Total 

.057 
55.426 
55.48 

2 
147 
149 

.07 .59 

Self-awareness Between Groups 
Within Groups 
Total 

.276 
38.521 
38.796 

2 
147 
149 

.53 .59 

Managing 
Emotions 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.137 
51.864 
52.002 

2 
147 
149 

.19 .82 

Self-Motivation Between Groups 
Within Groups 
Total 

.484 
61.169 
61.653 

2 
147 
149 

.58 .56 

Handling 
Relationships 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

.228 
39.915 
40.143 

2 
147 
149 

.42 .65 

Overall  Between Groups 
Within Groups 
Total 

.008 
15.421 
15.429 

2 
147 
149 

.04 .96 

By utilizing the one-way analysis of variance, 
Table 3 shows that there were no significant differences 
between the three areas of specialization on each 
dimension and on the overall score of the Emotional 
Intelligence Scale. 

Discussion and Conclusions 
The purpose of this study was to assess the level of 

emotional intelligence among future vocational 
workforce in Jordan. Another purpose was to determine 
differences between responses to the five dimensions of 
emotional intelligence based on gender and area of 
specialization. A sample of 150 secondary vocational 
students from three secondary vocational schools in the 
second district of Amman was chosen through stratified 
clustered random sampling procedures. Descriptive 
statistics including means and standard deviations were 
utilized to report students’ level of emotional 
intelligence categorized under each dimension. Overall, 
students had a moderate level of emotional intelligence. 
In other words, vocational students possess an 
acceptable level of emotional intelligence which enables 
them to enter the workforce upon graduation. However, 
to produce better vocational workforce, vocational 
students should receive training on how to increase their 
emotional intelligence. Studies show that training can 
have a tremendous impact on emotional competence 
and can produce behavioral changes which can have an 
impact on people’s daily life (Fisher, 1998).  

Although the five dimensions of emotional 
intelligence were moderate, the empathy dimension as 
perceived by vocational students has the highest mean 
value of 3.51. Vocational students perceive that they 
have concerns and objections to injustice in their lives. 
They tend to take actions to solve problems related to 
unfairness of all kinds. When their friends have happy 
occasions, happiness is passed into them. In today’s 
work environments, these qualities are needed and are 
considered essential. Employers would like to see 
employees who are fair, just, and sympathetic. Such 
qualities will create a harmonious workplace and an 
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translated (from Arabic to English) by other two faculty 
members, bilingual in English and Arabic.  

The back-translated items were then evaluated by a 
group of four faculties to ensure that the item meanings 
were equivalent in both the original English versions 
and the back-translated version. If differences in 
meaning were found between items, those items were 
put through the forward and back-translation process 
again until the faculties were satisfied there was 
substantial meaning equivalence. The Arabic version of 
the EIS was then pilot tested with a group of 12 students 
and 6 faculties to collect feedback about instrument 
content and usage. The feedbacks from the students lead 
to minor changes. The feedback from the faculties 
emphasized that the instrument has both face and 
content validity. Faculties also recommended rewording 
some of the items in a positive manner, so reverse 
coding will not be used. 
Instrument Standardization  

The Arabic instrument was pilot tested with a 
group of 30 students chosen representatively from the 
three secondary vocational schools in the second district 
of Amman. These students were excluded from the 
main sample of the study. Changes recommended by the 
validation panel and those identified as needed during 
the pilot test were incorporated into the instrument. 
These changes occurred in the wording of some items. 
The validation panel also asserted that the instrument 
has both content and face validity. The internal 
consistency of the instrument was determined using the 
same group of students used in the pilot study. The 
calculated coefficient alpha reliability for the five sub-
scales was as follows: self-awareness (.67), managing 
emotions (.70), self-motivation (.71), empathy (.73), and 
handling relationships (.82).  

The standards for instrument reliability for 
Cronbach’s alpha by Robinson, Shaver, and 
Wrightsman (1991) were used to judge the quality of 
the scales of the instrument. These standards were: .80-
1.00 – exemplary reliability, .70 - .79 – extensive 
reliability, .60 - .69 – moderate reliability, and < .60 – 
minimal reliability. Moreover, a .64 alpha coefficient 
demonstrates acceptability for research conducted in the 
behavioral sciences (Green, Salkind, & Akey, 2000). 
Based on the above guidelines, three of the subscales 
exhibited extensive reliability except for the self-
awareness subscale which exhibited moderate 
reliability. Therefore, these figures suggest that the 
instrument is suitable to measure the level of emotional 
intelligence among secondary vocational students (see 
Appendices 1 and 2).    
Data Collection and Analysis 

Data for this study were collected using the 
emotional intelligence scale used in this study. The 
survey was distributed by the researchers during 
October for the academic year of 2006/2007. Each 
school principal was contacted by telephone to grant 
permission to conduct the study. Once permission 
granted, researchers visited the three selected secondary 

vocational schools during class sessions, explained the 
purpose and instructions of the study, assured 
confidentiality of results, and handed the surveys to 
students. At the end of class sessions, instruments were 
collected by the researchers. One hundred seventy-nine 
(179) surveys were distributed at class sessions. Of 
these, 150 were useable, resulting in a return rate of 
84%.   

The alpha level was set at .05 a priori. Procedures 
for the statistical analysis are discussed by research 
questions. Research question one was to determine the 
level of emotional intelligence among vocational 
students. Descriptive statistics were used to answer this 
question by computing frequencies, means, and standard 
deviations for the five dimensions of students’ 
emotional intelligence. Research question two was to 
determine if there are significant differences between 
dimensions of emotional intelligence and vocational 
students’ gender. Since there are two levels for gender 
(male vs. female), the t-test was used to compare males 
and females on each dimension of emotional 
intelligence. Research question three was to determine if 
there are significant differences among dimensions of 
emotional intelligence and vocational students’ area of 
specialization. Analysis of variance (ANOVA) statistic 
was used to compare dimensions of emotional 
intelligence on each area of specialization (industrial, 
agriculture, and home economics). The SPSS statistical 
package version 11.5 was employed to carry out these 
analyses.  
Results 

The data collected from all participants were 
coded, entered to the SPSS spreadsheets, and analyzed 
using software package SPSS version 11.5. Descriptive 
statistics for all variables in this study were examined 
using SPSS frequencies. The minimum and maximum 
values of each variable were examined for the accuracy 
of data entry by inspecting out of range values. An 
examination of these values showed that no out of range 
values were detected. Missing subjects were not 
detected, either. Results of the study are addressed by 
each research question. 
Results Pertaining to Research Question 1 

Research question 1 was about determining the 
level of emotional intelligence among vocational 
students in Jordan. Means and standard deviations were 
used to accomplish this objective. Table 1 presents 
means and standard deviations for each dimension as 
well as the overall mean value for all items ordered by 
the highest mean value. Higher mean values indicate a 
higher level of emotional intelligence whereas lower 
mean values indicate a lower level of emotional 
intelligence. Description of mean values was based on 
the following classification as follow: 1.5 - 2.49: weak 
value; 2.5 - 3.49: moderate value; 3.5 – 4.49: strong 
value; and above 4.5: exemplary value. As shown in the 
table, the mean of the empathy dimension is higher than 
all other means (3.51), followed by self-awareness 
(3.37) and managing emotions (3.21) respectively. 
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vocational students enter the marketplace immediately 
after graduation. Therefore, these individuals need to be 
equipped with a three-dimensional skills package 
encompassing technical, intellectual, and emotional 
intelligence skills in order to succeed in their academic 
and future employment (Nelson & Low, 2003).  

However, to the best knowledge of the researchers 
based on the review of previous research, fewer studied 
were conducted in the area of investigating emotional 
intelligence and no empirical research was identified in 
Jordan that specifically examines the level of emotional 
intelligence among vocational students. This is an 
indication of lack of research in the area of emotional 
intelligence which can negatively impact the efficiency 
and effectiveness of organizations and the economy of 
Jordan as a whole in the future. Hence, this study came 
to determine vocational students’ level of emotional 
intelligence. Based on that, the present study was driven 
by the following three research questions: 
1. What is the level of emotional intelligence among a 

sample of vocational students in Jordan? 
2. What differences exist in dimensions of emotional 

intelligence based on vocational students’ gender? 
3.  What differences exist in dimensions of emotional 

intelligence based on vocational students’ area of 
specialization? 

Significance of the Study 
Despite the change in standards that businesses 

require for success, most schools have not changed with 
time. In order to merge business and academia, schools 
need to recognize the importance of developing 
emotional intelligence skills for students in the 
classroom. This systematic change begins with 
assessing the level of emotional intelligence being 
practiced by vocational students. The outcome of such 
assessments can elicit necessary information to develop 
programs (curriculums) to teach vocational students 
skills that will increase their own emotional intelligence 
competencies on how to manage anger, resolve conflict, 
regulate emotions, communicate through skills such as 
listening, develop healthy relationships, manage stress, 
and empathize with others (McCarthy, 2001). 
Moreover, this research could help schools at the 
national level to identify the current level of emotional 
intelligence of vocational students and the required level 
needed in the workplaces which, in turn, may help 
improve the quality of vocational education. Finally, 
this research will add to and compliment the existing 
body of knowledge in this area and provide a foundation 
for future research since emotional intelligence as a 
concept is new and is still growing in importance. 
Population and Sample 

The target population for this study was defined as 
all secondary vocational education students in Jordan 
(the future workforce). The accessible population was 
defined as secondary vocational education students 
currently enrolled in secondary vocational schools 
located in the second district of Amman. The list from 
the Ministry of Education showed that the number of 

schools was eight. The sample consisted of all students 
who are majoring in industrial, agriculture, and home 
economics from three secondary vocational education 
schools in the second district of Amman which was 
equal to 179 students. With regard to the sample 
description, 84 of the respondents were males and 66 
were females. In relation to the area of specialization, 
48 were industrial (32%), 66 agricultural (44%), and 36 
home economics (24%). 
Instrument 

A two-part instrument was used to collect data in 
this study. The first part contained the Emotional 
Intelligence Scale (EIS). The EIS was originally 
developed by Ming (2004) to measure levels of 
emotional intelligence. The original scale consisted of a 
pool of 65 items based on the theoretical model of 
emotional intelligence developed by Salovey and Mayer 
(1990) and Goleman (1995). The scale consisted of five 
subscales: self-awareness, managing emotions, self-
motivation, empathy, and handling relationships, each 
with 13 items. The items of the EIS were reviewed by a 
panel of twenty-two experts from the field of 
measurement and psychology and that the face and 
content validity of the scale was established. The EIS 
was pilot tested with 134 college students. Based on the 
pilot test and the reviews of the validation panel, the 
scale ended with 55 items with an overall reliability 
coefficient of .82. The 55-item scale was also tested 
with three independent samples (N = 716) to test its 
psychometric properties. These studies resulted in a 
shortened 25-item scale; each subscale comprised of 
five items. Responses to the scale were measured on a 
five-point Likert-type scale ranged as 1 = strongly 
disagree, 2 = disagree, 3 = neutral, 4 = agree, and 5 = 
strongly agree. The new shortened EIS was tested with 
375 high school students and resulted in reliability 
coefficients as follow: self-awareness (.66), managing 
emotions (.66), self-motivation (.73), empathy (.70), and 
handling relationships (.80) and the total scale .80. The 
second part of the instrument contained information 
related to demographic characteristics such as gender 
and area of specialization.   
Instrument Translation Process 

To ensure equivalence of meaning of the items and 
constructs between the Arabic and English versions of 
the EIS, a rigorous translation process was used that 
included forward and backward translation, subjective 
evaluations of the translated items, and pilot testing. The 
goal of the translation process was to produce an Arabic 
version of the EIS with items that were equivalent in 
meaning to the original English version (Lomi, 1992; 
Sperber, Devellis, & Boehlecke, 1994). Two translators 
(faculty members) bilingual in English and Arabic, 
translated the English version of the EIS into Arabic 
(forward translation). These translators were instructed 
to retain both the form (language) and the meaning of 
the items as close to the original as possible but to give 
priority to meaning equivalence. When the Arabic 
translation was finalized, the EIS was then back-
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also found to possess strong personal skills, social skills, 
and self-confidence more than their fellow workers who 
had low levels of emotional intelligence. High levels of 
emotional intelligence have been shown to increase 
organizational commitment (Abraham, 2000), to 
positively impact decision-making (Bagshaw & 
Bagshaw, 1999), to maximize success (Dodge & 
Murphy, 2002), and to affect productivity and the 
quality of work (Trinidad & Johnson, 2000). However, 
lack of emotional intelligence skills can lower team 
effectiveness, create dysfunctional team interaction, and 
impede career success (McDowelle, 1999). According 
to Cooper and Sawaf (1998): 

 If we lack emotional intelligence, whenever stress rises 
the human brain switches to autopilot and has an inherent 
tendency to do more of the same, only harder. Which, more 
often than not, is precisely the wrong approach in today’s 
work world (p. xxx).  
Cooper and Sawaf (1998) also mentioned: 

Every thing important that happens to us arouses 
emotion. Emotions are the primary source of 
motivation, information (feedback), personal power, 
innovation, and influence. In most cases, emotions are 
not at odds with good judgment and reasoning; rather, 
they inspire and enliven good judgment and reasoning 
and are linked to success and profitability (p. xv).   

The importance of emotional intelligence to 
students' career development and success at work has 
been widely stressed (Callahan, 2000; Callahan & 
McCollum, 2002; Chemiss & Goleman, 2001). 
Emotions are likely to influence all aspects of individual 
work performance including relationships, learning, and 
development. Therefore, emotional intelligence is 
receiving attention as an important quality needed in the 
workplace. Also, we argue that schools should prepare 
vocational students ready to enter the workforce with 
emotional intelligence skills related to the essentials of 
managing emotions (e.g., anger, sadness), managing 
conflicts, developing empathy and relationships, and 
controlling impulses (McCarthy, 2001; O’Neil, 1996). 
Based on the viewpoints of Goleman (1995, 1998) and 
Salovey and Mayer (1990), emotional intelligence was 
identified as consisting of five major components of 
self-awareness, managing emotions, self-motivation, 
empathy, and handling relationships. These 
competencies can aid in on-the-job success, predicting 
outstanding performance, and have potential in 
enhancing learning.  

Self-awareness is the ability to recognize and 
identify own feelings as it happens and how they affect 
job performance. Managing emotions is the ability to 
handle feelings of fear, anger, anxiety, and sadness 
appropriately. Self-motivation is the extent to which an 
individual can channel emotions to accomplish a goal. 
Empathy is the recognition of and sensitivity to others’ 
feelings and concerns and taking their perspective about 
various issues.  Handling relationships is the degree to 
which an individual forms and maintains relationships 
and reflects one’s level of self-awareness and social 

competence. Handling relationships encompasses 
managing emotions in others, social competence, and 
social skills. 

On the regional and national level, there are a no 
studies assessing the level of emotional studies for high 
school vocational students. A number of Arabic studies 
related to emotional intelligence focused primarily on 
university students and school principals. For example, 

)1998(فاروق   conducted a study with 772 university 
students in the university of Um-Alqura in Saudi Arabia 
aimed at determining the meaning of the concept of 
emotional intelligence and its dimensions. The results of 
the study indicated that more research is needed to 
better understand emotional intelligence and its 
relationship with other personal, familial, and social 
variables. ( 2001، فوقية ) studied the relationship between 
emotional intelligence and academic achievement and 
creative thinking among 289 university students. The 
results of the study showed a positive and significant 
relationship between the emotional intelligence and 
academic achievement and creative thinking. Students 
with high level of emotional intelligence were found to 
have higher levels of creative thinking skills and 
academic achievement compared to those students with 
lower levels of emotional intelligence. The study also 
found significant differences in the level of emotional 
intelligence between males and females for the favor of 
females.  

One study was located in Jordan which 
investigated the relationship between emotional 
intelligence and principal's performance ( ، البوريني
2006). The sample of this study consisted of 100 
primary school principals from Amman. The results of 
the study indicated a strong and positive relationship 
between emotional intelligence and the performance of 
school principals. The results also revealed significant 
differences in the level of emotional intelligence based 
on gender for the favor of female principals. Based on 
the above discussion, we can conclude that there is a 
paucity of research concerning emotional intelligence 
especially related to vocational students in Jordan. 
Statement of the Problem 

Organizations of all kinds are expanding their job 
requirements to encompass not only technical skills and 
intellectual abilities but also to include personal 
characteristics (emotional intelligence) which are a 
necessary ingredient for success (Goleman, 1998; 
Weisinger, 2000). Current research shows that as the 
workplace increasingly requires one to do more with 
fewer resources, emotional intelligence skills become 
increasingly important. According to Rose (1998), there 
has been a lack of identifiable skills for successful 
vocational students (the future workforce) who are 
ready to enter the workplace. Vocational students are 
those individuals who have not managed to stay in 
regular high school but need to learn a profession after 
completing two years of training in one of the 
recognized Jordanian vocational centers. Usually, 
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Introduction: In any organization, maintaining highly 
qualified and productive employees is a critical asset 
and is fundamental to an organization’s bottom line 
productivity as well as to its ability to compete. The 
workplace of the twenty-first century has witnessed 
major changes in the work environment and the suitable 
type of workers required to hold a job. Based on that, 
there are new rules for success in the workplace where 
employers are no longer interested only in technical and 
intellectual skills, but also are beginning to consider 
their employees and focus more on their personal 
characteristics (Goleman, 1995). The new work 
environment requires that individuals possess personal 
characteristics or competencies such as initiative and 
empathy, adaptability and persuasiveness that enable 
them to understand those with whom they work or lead 
(Goleman, 1998; Gowing, 2001). These personal 
characteristics or competencies are named emotional 
intelligence, which is defined as “the capacity for 
recognizing our own feelings and those of others, for 
motivating ourselves, and for managing emotions well 
inside ourselves and in our relationships” (Goleman, 
1998, p. 317). 
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هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مستوى الذكاء العاطفي لدى القوى  :ملخص

 من طالب التعليم المهني في إحدى 150قبلية في األردن بحيث شاركالمهنية المست
مديريات التربية و التعليم األردنية في اإلجابة على أداة الدراسة التي تكونت من 

وقد أشارت النتائج إلى وجود مستوى متوسط من الذكاء . خمسة أبعاد رئيسية
ذلك فقد أشارت النتائج وباإلضافة إلى . العاطفي لدى الذين شاركوا في الدراسة

إلى عدم وجود فرق ذو داللة إحصائية بين أبعاد الذكاء العاطفي و المتغيرات 
وفي النهاية قدمت الدراسة مجموعة من االقتراحات . األخرى مثل النوع والتخصص

التي يمكن أن تستخدم لرفع مستوى الذكاء العاطفي لدى الطالب وذلك من اجل 
طلبة ، القوى العاملة: الكلمات المفتاحية. (ي المستقبلتحسين أدائهم الوظيفي ف

 ).النجاح، المؤسسات، الذكاء العاطفي، التعليم المهني
 

Goleman (1995) explored the importance of 
feelings as a part of one’s overall intelligence. He 
posited that the emotions within one’s intelligence 
provide the basic mental capability to rationale, to solve 
problems, and to make relationships with others. 
Moreover, emotional intelligence includes a 
combination of competencies which contribute to a 
person’s ability to manage and monitor one's own 
emotions, correctly gauge others' emotional state, and 
influence opinions (Caudron, 1999). Emotionally 
intelligent individuals can promote cognitive flexibility 
in thinking and seeing things in diverse ways, improve 
job outcomes and valuable outcomes, and can increase 
responsibility (Goleman, Boyatiz, & Mckee, 2002). It is 
our emotional intelligence that will solve our retention 
and morale problems, improve our creativity, create 
synergy from teamwork, drive our purpose, and ignite 
the best and most inspired performance from our people 
(Mount, 2005).  

Previous research has emphasized the importance 
of emotional intelligence as a necessary ingredient for 
success in the workplace (Goleman, 1998). Lambert 
(1998) mentioned “the research showed that for jobs of 
all kinds, emotional intelligence is twice as important as 
an ingredient of outstanding performance as cognitive 
ability and technical skills combined” (p. 8).   Research 
has shown that emotional intelligence may be a better 
predictor of success and individual effectiveness than 
traditional measures such as IQ (Druskat & Wolff, 
2001; Ghosn, 1999; Pool, 1997; Weisinger, 2000). 
Smigla and Pastoria (2000) indicated that emotional 
intelligence is necessary for success at work and can 
make the workplace more efficient and harmonious. 
Most recently, Mount (2005) and Elfenbein (2005) 
found that emotional intelligence is positively 
associated with superior performance in business 
settings.  

Goleman (1998) conducted a study with 500 
organizations and concluded that individuals who 
possessed high levels of emotional intelligence were 
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APPENDIX 
 

Listening in class questionnaire 
 

Item 
 

Strongly 
agree 

Agree No 
opinion 

Disagree Strongly 
disagree 

1. I write down any new words, phrases or rules my 
instinstructor says so I will be sure to remember 
them. 

     

2. I ask the instructor questions when I don't understand 
what s/he is saying. 

     

3. When I hear a new English word that sounds like an 
Arabic word, I assume it has a similar meaning. 

     

4. I find myself translating what the teacher says back 
into Arabic so I can understand. 

     

5. When listening to the teacher, I apply grammar rules 
to help myself understand. 

     

6. When I hear a new word, I think of a sentence in 
which I might use it later. 

     

7. I try to relate what I hear to my own experiences or to   
information I already know. 

     

8. I guess the meaning of unfamiliar words by using my 
knowledge of prefixes and suffixes.  

     

9. I pay more attention to some words and phrases than 
to others when the instructor is talking in English. 

     

10. When I listen, I plan in advance to pay more 
attention to what the instructor says so I'll be sure to 
remember them. 

     

11. When I hear a new English word, I try to learn the 
instructor's pronunciation by copying or imitating it. 

     

12. After I listen, I try to summarise mentally what the 
teacher says to understand better. 

     

13. When I don’t understand what the instructor says, I 
get help from classmates. 

     

14. When the instructor speaks, I create a mental image 
of what I hear. 

     

15. To understand unfamiliar English words, I make 
guesses. 

     

16. I try to guess what the other person will say next in 
English. 

     

17. When I hear English, I try not to translate word-for-
word. 

     

18. I pay attention when someone is speaking English.      
19. I try to learn about the culture of English speakers.      
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Student I: [I think in] Arabic language [when 
listening]. 

Student S: I try to hear and think in English so I can 
answer . . . I speak [English] in my home . 
. . I use the dictionary [in the classroom], 
watching TV . . . I don’t understand 
words, I ask my father or other what is 
that mean. 

Student A:  . . . I don’t want to use dictionary, but 
sometimes it’s-sometimes it’s what I want 
because exactly, I want to exactly know 
meaning . . . sometimes I use the 
dictionary, but I cannot bring the 
dictionary, so just guess-just guess; and 
then is I ask about something somebody. 

Student F: Uh, I use dictionary. I watch T.V. 
The study determined that listening to foreign 

language is a task at a high level of difficulty in 
cognitive terms, and therefore, demands full attention. 
This result was reported earlier by Liyanage (2004). In 
the present study, however, EFL students used various 
learning strategies in the classroom. Frequently used 
strategies were paying attention when someone was 
speaking and asking people to slow down or say again. 
Some of the common strategies used by both groups 
tend to be the following: note-taking, directed-attention, 
selective-attention and cooperation. To practice and 
improve their listening ability outside the classroom, 
both groups generally watched television. From the 
outcomes of the present study, it can be summarized 
that both of English majors and class teachers used 
several learning strategies when they listen to language 
in the classroom. Watching television was the most 
popular strategy for the students to practice the second-
language listening skills outside the classroom.  

Learning strategies that the two groups frequently 
used in order to develop their listening comprehension 
were: watching television programs spoken in the target 
language and asking the other person to repeat or slow 
down if they did not understand something. The results 
from the learning strategy study, also, revealed the 
strategies that were rarely used by the students. One 
learning strategy that was infrequently used by the 
students in this study was listening to the radio, even 
though they watched television on a regular basis. Kim 
(2003) studied how to improve English listening 
comprehension and pointed out that listening to the 
radio tends to be one of the most effective ways of 
improving listening comprehension. Yet unfortunately, 
the results of the present research showed EFL students 
(English majors and class teachers) as underestimating 
the radio as a resource of improving their listing 
comprehension. 
Recommendations 

A major recommendation of this study is that 
greater emphasis on interactive listening promotes the 
communicative language ability of Jordanian university 
students of English in their English lessons. Future 
studies might consider the following directions.  Firstly, 

the derived categories of the present study may be re-
examined by using quantitative methods only such as 
factor analysis. Secondly, a standardized inventory of 
listening learning strategies could be created to provide 
instructors and learners with an efficient way to improve 
listening strategies (e.g. inventories introduced by:  
Chamot, 2005; Liynange, 2004).  Thirdly, although the 
present study focused on listening strategies, strategies 
for other language skills such as reading, writing, 
communication, etc., could also be further explored in 
terms of the difficulties in the strategy acquisition 
process.  

This research study was conducted with only a 
small group of ESL (64) students at Mu'tah university. 
As a result, the interpretation and the generalizability of 
the findings are limited. Future study may be 
administered to a larger group of students or to several 
groups of universities so that their listening proficiency 
level could be interpreted.  
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*Estudent: English language student 
Eclass teacher: English language teacher 

The students participating in this study used all 
three types of learning strategies to facilitate their 
comprehension and language learning. Cognitive 
strategies frequently used by the students were 
inferencing: using available information to guess 
meanings of unfamiliar words, resourcing: and note-
taking: writing down key words to assist the listening 
task. Metacognitive strategies used by the students were 
directed attention: deciding in advance to attend to the 
listening task and maintaining attention while listening; 
seeking practice opportunities: Social and affective 
strategies used by the students in this study were 
questioning: asking another person to say again or to 
slow down.  
Results related to the second question 

 The second question of the present research was 
mostly concerned with differences, if any, in listening 
comprehension strategies between the two groups 
(English major EFL students and English class teacher 
students). Interviews were the tool for eliciting 
information about the strategies that the students used to 
facilitate their English listening and understanding. The 

outcomes of the interviews regarding the participants' 
self-assessment of their listening skill in the classroom 
are listed in Table (5). 
Table 5: The participants' self-assessment report during 
the interviews 

Group Response 
 

Excellent Average Weak Total 

English major sts* Frequency 6 22 4 32 

 Percent 
 

18.75% 68.75% 12.5% 100% 

English class 
teacher sts 

Frequency 9 21 2 32 

 Percent 
 

28.125% 65.625% 6.25% 100% 

*sts: students 
It can be noted from the participants' reports about 

their language listening in English classes that they tend 
to perceive themselves as mostly having average 
language levels. This explains the reasons why they do 
not employ metacognitive strategies in language 
learning. 

The participants reported that when they did not 
understand what instructors were saying, the students 
generally asked others to repeat what they just said or to 
speak more slowly. Sometimes, the students asked for 
the definition or spelling of an unknown word. 
Following is what the students normally said when they 
were unable to catch what the researcher said to them. 
Student G: “Pardon,” “Speak more slowly.” 
Student D: “Would you please say that again?” 
Student L: “Again, please.” 
Student K: “Not too fast,” “I’m not following you,” 

“I’m sorry, I don’t understand you.” 
Student R: “Excuse me, please. I couldn’t catch your 

speak,” “Excuse me, what do you say?” 
Student A: “Repeat, please.” 
Student M: “Please repeat,” “Speak again,” “How to 

say?” 

 
Table 6: Strategies used by both groups to improve their listening ability 

Total Use 
Dictionary 

Listen to the 
Radio 

Watch Television Response  

32 4 6 22 frequency 

100% 13% 19% 68% Percent 

Group 1 

32 9 2 21 frequency 

100% 28 % 6% 66% Percent 

Group 2 

The results from the interviews showed that all 
students taking part in the current study tend to spend 
time watching television every day so that they 
practiced listening to the target language. The 
interviews also revealed some learning strategies that 
the students used in learning English. Most students 
mentioned using a dictionary to consult meanings when 
they encountered an unfamiliar word. Some students 
reported that they usually tried to guess what the other 
person would say next. Other students, however, 
generally thought in their own native language (Arabic) 
when they listened to the target language. Some other 
students, on the other hand, tried not to translate 

between their first language and the second language 
they were learning. The students’ remarks on the 
strategies that they applied in learning the English 
language are the following: 
 
Student M: I had to study by myself, watching TV, 

listening radio, and the tapes. 
Student F: I listen to the verb and the nouns more 

carefully. . . . First I, uh, use English-
English dictionary; and sometimes the 
explanation I’m very confused, so I learn 
from Arabic, English-Arabic dictionary . . 
. to take notes in class. 

GROUP
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Table (3): Mean scores, standard deviation and t-value 
for the two groups 

English major 
students 

English class 
teacher students 

Item 

Mean Std. 
deviation 

Mean Std. 
deviation 

Sig. Degree 
of 

freedom

t 

1. 4.375 0.751 4.063 0.840 0.122 62 -
1.569

2. 3.781 0.975 3.531 1.164 0.355 62 -
0.932

3. 4.219 0.975 3.125 1.238 0.000 62 -
3.927

4. 3.844 1.019 3.313 1.355 0.081 62 -
1.773

5. 2.781 0.975 3.281 1.114 0.061 62 1.911
6. 3.313 1.256 3.438 1.134 0.677 62 0.418
7. 3.813 1.281 4.156 0.884 0.216 62 1.249
8. 3.594 1.188 4.031 0.967 0.111 62 1.616
9. 3.281 1.373 3.844 0.987 0.065 62 1.881
10. 4.250 0.950 4.156 0.723 0.659 62 -

0.444
11. 4.563 0.669 4.156 0.808 0.032 62 -

2.191
12. 3.938 0.948 3.719 1.170 0.415 62 -

0.821
13. 4.375 0.751 4.094 0.963 0.197 62 -

1.303
14. 3.656 1.096 4.094 0.734 0.065 62 1.876
15. 3.906 0.856 4.00 0.842 0.660 62 0.442
16. 3.031 1.204 3.875 0.942 0.003 62 3.122
17. 3.625 1.238 3.594 1.103 0.915 62 -

0.107
18. 3.906 1.329 4.250 0.622 0.190 62 1.325
19. 4.500 0.880 3.750 1.136 0.004 62 -

2.953
The results of the study showed that both groups of 

language learners employed a variety of learning 
strategies as they sought to understand and remember 
the target language. The data showed that the following 
strategies were employed by the participants of group 
one (English major students) foremost: note-taking, 
elaboration, inductive/deductive, selective attention, 
directed attention, cooperation, imagery, and 
inferencing. On the other hand, the strategies which 
were employed by the participants of group two 
(English class teacher students) foremost were the 
following: note-taking, transfer, directed attention, 
selective attention, and cooperation. It is evident that the 
common strategies used by both groups tend to be the 

following: note-taking, directed-attention, selective-
attention and cooperation.  

Obviously as can be noted form the mean scores, 
group one participants tend to use more cognitive 
strategies than the participants of group two.  This may 
be attributed to the fact that Jordanian universities 
accept only excellent high school scores in English 
language departments, whereas average high school 
scores are usually accepted in Curricula and Instruction 
Departments. 

However, group one (English majors) tends to 
employ more social affective strategies than group two 
(English class teachers). Many empirical studies 
confirmed the relationships between the use of language 
learning strategies and second-language achievement 
(O'Malley and Chamot, 1990; Green and Oxford, 1995; 
Cohen, 1998). Cohen (1998) stated: 

No single strategy will be appropriate for all 
learners or for all tasks, and individual 
learners can and should apply the various 
strategies in different ways, according to their 
personal language learning needs (pp. 266-
267). 
Furthermore, the results of the present study may 

be interpreted on the grounds of the idea that students' 
attitudes towards language learning tend to vary 
considerably in the light of the teacher who speaks that 
language. Research studies showed that a positive 
attitude towards an English class is an important factor 
in students’ second language learning. Cook (1996) 
stated, “The student’s attitudes towards the learning 
situation as measured by feelings about the classroom 
teacher and level of anxiety about the classroom 
contribute towards the student’s motivation” (p. 131). 
To maintain students’ positive attitudes, the teacher 
might consider providing an appropriate input and 
interaction to the class by allowing the students to 
express themselves in the classroom. 

It was a further interest of this study to compare the 
learning strategies between the two groups (English 
major students as well as English class teacher 
students). Table 4 below presents t-test values for 
comparing independent samples. 

Table 4: T-test values for two groups' comparison 
English major students English class teacher studentsStrategy type 

Std. deviation Mean Std. deviation Mean 
Sig. Degree of 

freedom 
t 

Cognitive 0.514 3.707 0.394 3.750 0.711 62 0.372 
Social affective 0.51 4.078 0.704 3.813 0.089 62 -1.728 
Metacognitive 0.697 3.969 0.419 3.932 0.801 62 -0.254 

It is very clear from Table (4) that all significance 
values were more than 0.05 for all learning strategies. 
This pinpointed that there are no statistically significant 
differences between the two groups which may be 
attributed to strategy type. Also, from the Table, one 
may note the differences in mean scores between the 
two groups, again, such differences were not 
statistically significant. This may be attributed to the 
small number of the samples. 

Studying the mean scores of both groups through 
the chart below displays the idea that English major 
students (group 1) tend to use the third strategy (social 
Affective) foremost.  Then they prefer the second 
strategy (cognitive), and lastly the first strategy 
(metacognitive). 
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the students when they listened to the target 
language in the classroom. The language learning 
strategy questionnaire was derived from the 
Strategy Inventory of Language Learning (SILL) 
developed by Oxford (1990). This self-report 
instrument used a five-point Likert scale, ranging 
from very strongly disagree to agree strongly, to 
assess the frequency of the students' use of different 
techniques for English-language listening. The 
form of the language learning strategy 
questionnaire was as follows: 

Table 2: Strategy types and their classifications 
Strategy type Strategy name 
Metacognitive ♦ Selective attention 

♦ Self –management 
♦ Directed-attention 

Cognitive ♦ Translation 
♦ Note-taking 
♦ Deduction/Induction 
♦ Contextualization 
♦ Elaboration 
♦ Inferencing 
♦ Imagery 
♦ Summarizing 

Social Affective ♦ Questioning for clarification 
♦ Cooperation 

Validity is a measure of the degree to which the 
instrument is measuring what it is intended to measure. 
Reliability, on the other hand, is a measure of the degree 
to which the same analysis procedure is likely to give 
consistent results (Gay, 1996). The instruments were 
subjected to judgment and piloting, as well. All of the 
semi-structure interview items as well as the strategy 
questionnaire were validated by a jury of English 
language specialists. The jury was formed as follows: 
1. Seven experienced university professors in TEFL. 
2. Three language supervisors. 
3. Two evaluation and assessment university 

professors. 
The team was asked to validate the content of the 

instruments concerning their instructions and suitability 
to the objectives of the research. The team's comments 
and suggestions were studied carefully, and the 
necessary modifications were made accordingly. For 
example, the number of the interview items was five 
questions; this was reduced later, by the jury, to two 
questions. Also, the items of the questionnaire, which 
were initially thirty, were reduced later, by the jury, to 
nineteen. 

The reliability of the instruments was field tested 
and refined through the split-half method on a pilot 
group of thirty 2nd year students who were randomly 
chosen from the English language Department (fifteen 
students) and the Curricula and Instruction Department 
(fifteen students). The correlation coefficient was found 
to be 0.90 which was considered to be appropriate to 
conduct the current study. However, these instruments 
may not be generalizable to all contexts. Rather, they 
are intended as adaptable guidelines for foreign 
language instructors in all their English classes to be 
used selectively and creatively for various classrooms 

scenarios. Some instructors may be hesitant to account 
for the listening strategies used by students in the 
classroom of concerns about its efficacy, time 
constraints, or prior unsuccessful experiences. This 
study intends to present well articulated and purposeful 
varied listening strategies. 
Procedure 

At the outset of the course, students were 
interviewed first. The purpose of the interview session 
was for the researcher to establish rapport with students 
and to assess their listening comprehension skills, such 
as their former English-language learning experiences 
and their preceding practice in English-language 
listening. However, the task of interviewing was not 
easy, for instance, finding time to schedule the 
interviews. It was decided that in the interest of a free-
flowing relaxed meeting, interviews conducted for the 
research should not be recorded on a tape-recorder, but 
rather notes to be taken down by the researcher.  

The length of the interview varied from one 
participant to another and lasted from twenty to thirty 
minutes. It was noticed that the length of the interviews 
made with the English major students was longer than 
that from the interviews by English class teacher 
participants. The reason is that English class teacher 
participants were more inclined to criticism, 
particularly, when they were talking about the major 
weaknesses of their language.  
Results and Discussion 

The discussion of the results is organized according 
to the research questions stated earlier. To answer these 
questions the researcher integrated quantitative as well 
as qualitative instruments: namely, the semi-structured 
interviews as well as the learning strategy questionnaire. 
To review, the research questions were:  
1- What types of learning strategies are most 

frequently used by two groups of 2nd year Mu'tah 
university students (namely English major EFL 
students and English class teacher students) in the 
classroom? 

2- Are there significant differences in listening 
comprehension strategies between the two groups? 
The following sections present the findings related 

to research questions involving the learning strategies 
used by English majors as well as the English class 
teachers while listening in class. 
Results related to the first question 

The purpose of the learning strategy questionnaire 
(see the appendix) was to obtain information on the 
frequency that the students used different strategies for 
English listening and language learning. Table 3 
displays the mean scores, the standard deviations, and 
the t-value of both participating groups on each item of 
the questionnaire. 
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levels of language proficiency have also been associated 
with less anxiety and more confidence, indicating that 
affective factors in addition to learning strategies can 
influence performance on a task. 

Wharton (2000) reported two SILL (Strategy 
Inventory of Language Learning) studies illustrate that 
some of the learning strategy preferences reported by 
students in different cultural contexts. A study of 
ethnically Chinese, bilingual Singaporean university 
students studying a foreign language (French or 
Japanese) found that students reported a preference for 
social strategies as well as a disinclination to use 
affective strategies.  

Another study conducted by Olivares-Cuhat (2002) 
looked at the language learning strategies of students in 
a university advanced Spanish writing class and 
compared achievement on a writing sample between 
those students speaking Spanish as a first or heritage 
language and those learning Spanish as a foreign 
language. As expected, students with a Spanish 
language background were graded higher on their 
writing samples than the other students, but they also 
showed a greater preference for affective and memory 
strategies and these latter were highly correlated with 
writing achievement. 

In conclusion, this research examined a number of 
issues in language learning strategies research and 
practice that are important in helping students become 
more successful language learners. While we have 
learned much about the usefulness of including 
language learning strategy instruction in foreign 
language education, much still remains to be 
investigated. 
Research Questions 
The primary research questions addressed in the study 
were as follows: 
1. What types of learning strategies are most 

frequently used by two groups of 2nd year Mu'tah 
university students (namely English major EFL 
students and English class teacher students) in the 
classroom? 

2. Are there significant differences in listening 
comprehension strategies between the two groups? 

Methodology 
The present study aimed at describing the listening 

strategies (metacognitive, cognitive, social affective) of 
two 2nd year groups of a Jordanian university (Mu'tah 
University) in the classroom. The first group consisted 
of English major EFL students, whereas the second 
group consisted of English class teacher EFL students. 
Based on the theoretical frameworks and research 
discussed earlier, listening strategies could provide a 
particularly rich opportunity to develop both 
comprehension and, in turn, language and social skills. 
The purpose of this study was to explore how the skill 
of listening operates by two different groups who are 
both studying English language but differently. That is 
to say, the first group (English major students) is 
supposed to be qualified to teach upper basic and 

secondary stage at Jordanian schools, whereas the 
second group (English class teacher) is supposed to be 
qualified to teach the primary stage only. Interviews as 
well as questionnaires were the means for collecting 
data for the current study. It is hoped that the 
suggestions of the study would be highlighted as points 
of departure, rather than arrival, and that they might 
serve as useful topics for discussion when the skill of 
listening is taught. 
Sample and Design  

The population of the study consisted of all male 
and female 2nd year students attending two English 
courses during the first semester, 2005/2006, at Mu'tah 
University. The population (78 students) consisted of 
forty English major students, and thirty-eight English 
class teacher students. However, the sample (64 
students), which was purposeful, consisted of all 
students who voluntarily cooperated in the present study 
in face-to-face interview sessions for data collection, as 
well as, for the strategy questionnaire. Sixty-four 
students from both groups participated in the current 
study where each group consisted of thirty-two students. 
The interviews were conducted in order to obtain 
information about the listening abilities of the two 
groups of students.  To analyze the data, transcripts 
were made of the interviews; notes were made from the 
recorded material on the listening performance. These 
data were triangulated with the information obtained 
from the strategy questionnaires. All data were 
examined in order to answer the research questions 
about students' listening learning strategies.  
However, the following instruments were used in the 
present study: 

 A semi-structured interview. The interview 
contained questions with reference to the students’ 
ability in listening comprehension. The purpose of 
the interview was to obtain the students’ viewpoint 
about their competence in second-language 
listening comprehension which could not be 
elicited by the questionnaire. That is, the interview 
accounted for the subjects' expression of the 
assessment of their listening comprehension 
strategies together with an idea of how to go about 
improving this skill. In order to determine students’ 
listening ability, each student was requested to give 
responses to the following questions: 

Table 1: Interview questions 
Key word answer Interview Question 
-Excellent 
- Average 
- Weak 

1. Give yourself  a rating on listening:  

- Watch television 
- Use dictionary 
- Listen to the radio 

2. What do you do to improve your 
listening ability?                                           

 A language listening strategy questionnaire. In 
addition to the semi-structured interviews, the 
students, after the interview, were asked to fill out 
the learning strategy questionnaire (see the 
appendix). The questionnaire, however, was 
distributed to identify the behaviors employed by 
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identify learners’ mental processing. As they aptly 
stated: 

… it is not easy to get inside the ‘black box’ of 
the human brain and find out what is going on 
there. We work with what we can get, which, 
despite the limitations, provides food for 
thought… 
(p. 54). 
Chamot and O'Malley (1990) and Chamot (2005) 

also developed a content-based instruction model for 
language learners, namely, the Cognitive Academic 
Language Learning Approach (CALLA). This approach 
is perceived as a social-cognitive learning model, in 
which collaborative learning, learners' prior knowledge, 
and metacognitive awareness and self-reflection of 
learners are emphasized. Part of CALLA is devoted to 
providing on explicit instruction of language learning 
strategies within the context of academic content areas. 
CALLA consists of five phases: preparation, 
presentation, practice, evaluation, and expansion. For 
this purpose, the instruction models for general 
language learning strategies have established the 
groundwork for the present study. 

Another established instruction model is proposed 
by Oxford (1990). She provided a guideline for 
instructors in the teaching of learning strategies. It 
included eight steps, in which the first five involve 
planning and preparation, and the last three concern 
conducting, evaluating, and revising the training 
program. These steps are:  
1. Determine the learners' needs and the time 

available;  
2. Select strategies well; 
3. Consider integration of strategy training; 
4. Consider motivational issues; 
5. Prepare materials and activities;  
6. Conduct "completely informed training";  
7. Evaluate; and 
8. Revise the strategy training. 

Other than the content and integration criteria, the 
affective dimension has also gained attention. For 
example, MacIntyre and Noels (1996) used social-
psychological variables to predict the use of language 
learning strategies. The variables including anxiety, 
motivation and attitude toward the language community 
are considered as important factors when conducting 
and evaluating strategy instruction. 

Based on the relatively extensive research on the 
range of listening strategies, the concern of the present 
research is on how best to promote pedagogically more 
successful listening comprehension. 
Language learning strategies 

The research by Murphy (1987) explored the types 
of strategies used and the contrast of strategy usage at 
different proficiency levels. Murphy investigated 
college students by analyzing their oral and written 
responses to listening selections. Seventeen specific 
strategies were identified and categorized. The results 
show that both more and less proficient listeners could 

be distinguished by the frequency of the strategies they 
used. For instance, more proficient listeners used the 
strategies of elaborating, inferencing, anticipating, 
conclusion drawing, self-description, etc., more 
frequently than less-proficient learners. Murphy also 
explored the sequential patterns of the strategies that 
both more proficient listeners and less proficient 
listeners followed. For example, more proficient 
listeners tended to apply "wide distribution" strategies 
(i.e., in relation to an open and flexible use of strategies) 
while less proficient listeners were found in use of "text 
heavy" strategies (i.e., in relation to reliance on the text 
and paraphrasing). 

Rost and Ross (1991) examined the use of certain 
strategies correlated with language proficiency, and, 
with training, whether the use of listening strategies 
increased and listening comprehension improved. They 
focused on EFL listeners' feedback on paused texts. The 
use of clarification questions in native speaker vs. 
nonnative speaker discourse was also investigated. The 
results showed that more proficient listeners resorted to 
"hypothesis testing" (asking about specific information 
in the story), "forward inference" (inquiring by using 
information already given in the story), and continuation 
signals or backchannel communication more frequently 
than "lexical pushdowns" (asking about word 
meanings), and "global reprises" (asking for general 
repetition, rephrasing, or simplification). After training, 
listeners at elementary as well as intermediate/advanced 
levels showed improvement on listening comprehension 
tasks and were able to ask more hypothesis-testing 
questions. 

Goh (2002) looked into the mental tactics or 
specific techniques through which a general strategy is 
operationalized. The subjects were Chinese learners of 
ESL in Singapore. Immediate retrospective 
verbalizations were conducted to collect data. It was 
found that, for instance, in order to operate the 
contextualization strategy, learners related new 
information to a wider familiar context by using tactics 
such as placing input in a social or linguistic context, 
finding related information on hearing a key word, or 
relating one part of a text to another. Similarly, to 
operate the monitoring strategy, the learners might use 
tactics such as identifying words or ideas not 
understood, checking current interpretation within the 
context of the message or prior knowledge, or 
confirming that comprehension has taken place. More 
proficient language learners use a greater variety and 
often a greater number of learning strategies.  

Anderson (2002) shed the light on such differences 
between more and less proficient language learners, on 
how the strategies are applied to the task, and on the 
appropriateness of the strategies for the task. Anderson 
maintained that students’ understanding of the task 
requirements and whether they could match a strategy to 
meet those requirements seemed to be a major 
determinant of the effective use of language learning 
strategies. Khaldieh (2000) pointed out that higher 
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language is taught as a subject at school and used only 
inside, but not outside, the classroom. Jordanian EFL 
university students study English in their home country 
where English is not the dominant native language in 
Jordan. The fundamental objective of the present study 
was to examine the listening ability in students of 
English as a foreign language. In conjunction with the 
primary objective, the study also identified the learning 
strategies EFL Jordanian university students used when 
they experienced listening in class.  

Applied research on language learning strategies 
investigated the feasibility of helping students become 
more effective language learners by teaching them some 
of the learning strategies that descriptive studies have 
identified as a characteristic of the good language 
learner (Rubin, 1995). 

Language learning strategies are thoughts and 
behaviors that students use to improve their knowledge 
and understanding of a target language (Cohen, 1998). 
There are three types of learning strategies: cognitive 
strategies, metacognitive strategies, and social/affective 
strategies (Oxford, Lavine and Crookall (1989); 
Chamot, 2005). Cognitive strategies involve 
unconscious interactions with the material to be learned, 
such as inferencing, resourcing, and note-taking. 
Metacognitive strategies, on the other hand, involve 
conscious management and control over the learning 
process, such as planning, paying attention, and 
monitoring. Social and affective strategies involve 
interacting with another person or using affective 
control to assist learning, such as questioning, working 
with peers, and lowering anxiety (O'Malley, Chamot 
and Küpper, 1989; Oxford et al. (1989). 

This study seeks to discover what learning 
strategies are reported by EFL learners.  The study 
focuses on the types of learning strategies of two EFL 
classrooms learners. It is hoped that the study provides 
information about what EFL learners actually do in 
"learning to listen."  
Literature Review 

Liynange (2004) stated that listening is the ability 
to understand spoken language. Purdy (1997) defined 
listening as "the active and dynamic process of 
attending, perceiving, interpreting, remembering, and 
responding to the expressed (verbal and nonverbal), 
needs, concerns, and information offered by other 
human beings" (p. 8). Listening implies more than just 
hearing or perceiving a stream of sounds; it also 
requires comprehension of the speaker's intended 
message. Byrnes (1984) indicated that listening requires 
"an interplay between all types of knowledge" (p. 322). 
A listener needs to have some command over major 
components of the language; these components are 
phonology, lexicon, syntax, semantics, and text 
structure (Bacon, 1989). 

In addition to grammatical competence, listeners 
also rely on other types of knowledge as they perform a 
listening comprehension process. One is sociocultural 
competence, which is the listeners' degree of familiarity 

with the sociocultural content of the message and 
knowledge of the social as well as cultural expectations 
of native speakers of the language. Another is strategic 
competence, which is listeners' ability to guess 
meanings of unfamiliar words heard and to use 
strategies to compensate for their missing knowledge. 
The other is discourse competence, which is listeners' 
ability to use cohesive devices to link meaning across 
sentences and ability to recognize how coherence is 
used to maintain the unity of the message (Scarcella and 
Oxford, 1992; Shrum and Glisan, 1999).Listening 
comprehension is described by Rubin (1995) as an: 

Active process in which listeners select and 
interpret information which comes from 
auditory and visual cues in order to define 
what is going on and what the speakers are 
trying to express (p.7) 
In summary, listening is an active process of 

attaching meaning to the speech sounds. As a listener 
performs a variety of tasks in a comprehension process, 
he or she has to rely upon various types of knowledge 
such as grammatical knowledge and sociocultural 
knowledge 

Anderson (2002) distinguished two kinds of mental 
representations in the information-processing model: 
declarative knowledge and procedural knowledge. 
Declarative knowledge refers to static information in 
memory, or what we already know about and identified 
later in this research as cognitive strategies. Procedural 
knowledge includes dynamic information in memory, or 
what we know how to do and referred later in the 
present research as metacognitive strategies. Strategic 
knowledge is categorized as procedural knowledge 
because it works on the applications of our knowledge 
of rules to solve linguistic problems. While declarative 
knowledge or factual information may be acquired 
quickly, procedural knowledge is acquired gradually 
and only with extensive opportunities for practice.  
Fillmore and Swain (1984) highlighted the function of 
learning strategies as:  

They [learning strategies] are used to refer to 
how they [learners] develop specific skills. It 
is possible, therefore, to talk of both 'language 
learning strategies' and 'skill-learning 
strategies (p. 712). 
That was close to Chamot's (2005) definition 

where she described learning strategies as the conscious 
thoughts and actions that learners take in order to 
achieve a learning goal. She, further, maintained that 
strategic learners have metacognitive knowledge about 
their own thinking and learning approaches, a good 
understanding of what a task entails, and the ability to 
orchestrate the strategies that best meet both the task 
demands and their own learning strengths. 

Grenfell and Harris (1999) noted that language 
learning strategies are identified through self-report. 
Although self-report may be inaccurate if the learner 
does not report truthfully, it is still the only way to 
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the 
listening comprehension processes and listening strategies 
used by two groups of students from Mu'tah University 
(namely English majors and English class-teachers). Three 
different types of listening strategies were used to elicit the 
data: metacognitive, cognitive, and social affective. Sixty-four 
Jordanian 2nd year university students (English majors n=32 
and English class teachers n=32) participated in the study. 
Qualitative (interviews) and quantitative (questionnaires) 
methods were adopted. The data analysis indicated the 
participants were likely to pay selective attention, to take-
notes, and to ask their colleagues when they do not understand 
English in class. To maintain students’ positive attitudes, the 
teacher might consider providing interaction by allowing the 
students to express themselves in the classroom. A major 
recommendation of this study is that greater emphasis be on 
interactive listening which would, in turn, promote the 
communicative language ability of Jordanian university 
students of English in their English lessons.(Keywords: 
Teacher, Student, English, Foreign Language, Teaching). 
 
 
 
Introduction: Listening plays a significant role in the 
lives of people. Of the four major areas of 
communication skills and language development ــ 
listening, speaking, reading, and writing ــ the one that is 
the most basic is listening. It is evident that children 
listen and respond to language before they learn to talk. 
When it is time for children to learn to read, they still 
have to listen so that they gain knowledge and 
information to follow directions. In the classroom, 
students have to listen carefully and attentively to 
lectures and class discussions in order to understand and 
to retain the information for later recall. 
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 اإلنجليزية كلغة ةاسرتاتيجيات تعلم االستيعاب السمعي اللغوي لدى طلبة اللغ

 أجنبية في األردن
 

  .، جامعة مؤتة، األردنكلية العلوم التربوية، دينا الجمل
 

بحثت هذه الدراسة في العمليات العقلية واالستراتيجيات لمهارة  :ملخص
اإلنجليزية وطلبة معلم صف طلبة اللغة (االستيعاب السمعي لدى  مجموعتين من 

استخدمت في الدراسة . من طالب السنة الثانية في جامعة مؤتة) اللغة اإلنجليزية
:  المختلفة من أجل الحصول على المعلوماتتثالثة أنواع من االستراتجيا

وشارك . استراتيجيات فوق معرفية، واستراتيجيات معرفية، واستراتيجيات اجتماعية
 طالبًا وطالبة ومعلم 32= لغة إنجليزية(وستون طالبًا وطالبة في الدراسة أربعة 

وتبنت الدراسة منهج البحث الكّمي ).  طالبًا وطالبة32= صف اللغة اإلنجليزية
وقد أظهر تحليل البيانات ميل الطلبة الستخدام ). مقابالت( والنوعي ) استبانه(

ظات، واستراتيجية سؤال استراتيجية االنتباه االنتقائي واستراتيجية أخذ المالح
وخلصت الدراسة إلى ضرورة الحث  .الزمالء عما يقوله المدرس باللغة اإلنجليزية

على إدامة التفاعل الصفي في اللغة اإلنجليزية، والذي بدوره يعطي  الطلبة الفرص 
ومن أهم ما أوصت به الدراسة ضرورة التأكيد على أن .  الكافية للتعبير عن أنفسهم

ة االستماع تفاعلية، كي تزيد من قدرة الطلبة اللغوية االتصالية خالل تكون عملي
 الكلمات(.محاضرات طلبة اللغة اإلنجليزية وطلبة معلم صف اللغة اإلنجليزية

  ).تدريس اللغة االجنبية، اللغة االنجليزية، الطالب، المعلم: المفتاحية
 

 
 
In a language classroom, listening comprehension 

plays a significant role in the development of other 
language skills. When students first learn a language, 
they generally have to listen to the words several times 
before they are able to recognize and pronounce those 
words. Listening can also help students build 
vocabulary, develop language proficiency, and improve 
language usage. Kim (2004) found that students' ability 
to comprehend written material through reading and to 
express themselves through speaking and written 
communication is directly related to students' maturity 
in the listening phase of language development. Curtain 
and Pesola (1988) also asserted that developing 
proficiency in listening comprehension is the key to 
achieving proficiency in speaking. To Curtain and 
Pesola, listening skills are not only the basis for the 
development of all other skills; but they are also the 
main channel through which students make initial 
contact with the target language and its culture. 

Despite the importance of listening practice in 
language instruction, English language classes in many 
countries still emphasize only the skills of reading and 
writing. This is especially the case of an English-as-a-
foreign-language (EFL) situation in which the English 
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