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التي   وعالقتها باسرتاتيجيات الدراسةلبة جامعة مؤتةأنماط األهداف عند ط
  يستخدمونها

  
 رافع الزغول

*  
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هدفت الدراسة إلى استقصاء عالقة أنماط األهـداف باسـتراتيجيات          :ملخص
 جامعـة مؤتـة ألنمـاط      كما هدفت إلى الكشف عـن نـسبة تبنـي طلبـة           . الدراسة

و تكونت عينة . األهداف، ونسبة استخدامهم لكل من استراتيجيات الدراسة
 طالبا وطالبة تم اختيارهم بالطريقـة العـشوائية العنقوديـة           337الدراسة من   

واسـتخدم فـي الدراسـة مقيـاس     . من كليات اآلداب والعلوم والعلـوم التربويـة    
وقد أظهرت النتائج أن . اسة المنقحةالتوجهات الهدفية  ؛ وقائمة طرق الدر

لــديهم  % 42.1مــن طلبــة جامعــة مؤتــة لــديهم أهــداف تمكــن،و       % 89.6
% 74.2تجنــب، وأن -لــديهم أهــداف أداء % 72.4إقــدام، و -أهــداف أداء

يـستخدمون  % 73.0منهم يـستخدمون اسـتراتيجية الدراسـة العميقـة، وأن           
ــة% 52.5االســــــتراتيجية الــــــسطحية، وأن  ــة يــــــستخدمون طريقــــ  الدراســــ

وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة وجـــود ارتبـــاط دال إحـــصائيًا بـــين  . االســـتراتيجية
العميقــة واالســتراتيجية،  : أهــداف الــتمكن وكــل مــن اســتراتيجيتي الدراســة     

إقــدام واســتراتيجية الدراســة الــسطحية، وبــين أهــداف   -وبــين أهــداف األداء
ــةالكلمــــات المفت. (تجنــــب واســــتراتيجية الدراســــة الــــسطحية -األداء : احيــ

  ).التوجهات الهدفية، استراتيجيات الدراسة
  

  

  
 اإلنجـــاز باهتمـــام بـــالغ مـــن ةحظـــي مفهـــوم دافعيـــ :خلفيـــة الدراســـة

المختــصين فــي علــم الــنفس منــذ قــرن ونيــف مــن الزمــان، فقــد شــكل    
وتوالــت األبحــاث  .1890جــزءًا رئيــسيًا مــن كتــاب ولــيم جــيمس عــام  

ــى اآل       ويمكــن تعريــف  ،نفــي هــذا المجــال خــالل القــرن الماضــي وحت
دافعيــة اإلنجــاز علــى أنهــا عمليــة إمــداد الــسلوك الوجــداني والمعرفــي  

 نحـــو إنجـــاز ه حركـــي الكفـــؤ بالطاقـــة التـــي تحركـــه وتوجهـــ -والـــنفس 
ويـشكل منحـى األهـداف اإلنجازيـة         .يـز المهمات واألعمـال بإتقـان وتمّ     

ــر ــأثيراً   أكثــ ــة وتــ ــث أهميــ ــاحي البحــ ــاز     منــ ــة اإلنجــ ــال دافعيــ ــي مجــ  فــ
 علــم أم ، ســواء فــي حقــل علــم نفــس النمــو ،ت المتعلقــة بهــاوالدراســا

 وهـو األسـاس     . علم النفس االجتماعي والشخصية    مالنفس التربوي، أ  
 ،الذي بنيت عليه كثير من األبحاث الميدانيـة فـي األوضـاع المدرسـية         

 إلـى يسعى الفـرد      والهدف هو ما   .وضاع العمل، والسلوك الرياضي   أو
فعنــدما يحــدد  . تيجــة القيــام بالعمــل  الغــرض المنــشود ن   أو،تحقيقــه

 فإنـه ينـشغل بالـسلوك الـذي يقـود إلـى تحقيـق           ،الفرد لنفسه هدفا مـا    
ثناء ذلك يركز على الحالة الراهنـة والحالـة المثاليـة أو      أ و .ذلك الهدف 

 بــين األوضــاع ةلهــّوا ويحــاول جــسر ، ويحــدد الفــرق بينهمــا ،الهدفيــة
  ).Woolfolk, 1995 (الحالية وما يطمح للوصول إليه
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Goal Orientations and their Relationship to Learning 

Strategies Of Mu'tah University Students 
 

Rafe Al-Zghoul, Faculty of Educational Sciences, Mu’tah University, 
Al-Karak, Jordan. 

  
 

Abstract: This study aimed at investigating students' achievement goal 
orientations, learning strategies, and the relationship between them. A 
random sample composed of 337 male and female students was 
chosen from the faculties of Arts, Science, and Educational Science at 
Mu'tah University. Members of the sample completed a questionnaire 
of achievement goals and The Approach to Studying Inventory(ASI). 
Results indicated that 89.6%  of the students had a mastery 
orientation, 42.1%  had a performance approach orientation, and 
72.4% had a performance  avoidance orientation. In addition, 74.2% 
of the students used a deep study strategy, 73.0%  used a surface study 
strategy, and 52.5% used a strategic study strategy. Mastery goals 
proved to be positive predictors of deep and strategic study strategies; 
also, performance-avoidance goals are positive predictors of the 
surface study strategy, while performance-approach goals correlated 
significantly with the surface strategy, but did not contribute 
significantly to the variance of its score. (Key words: goal-orientation, 
learning strategies). 

وتعد األهـداف تطلعـات مـستقبلية يرغـب األفـراد والمجموعـات             
وتـشكل قيمـا تحكـم    . في الوصول اليهـا، ويـسعون جاهـدين لتحقيقهـا        

وك األفــراد والمجموعــات، وتتــضمن مهمــات نــسعى إلــى إنجازهــا     ســل
وأغراضًا نحـاول الوصـول اليهـا ومعـايير نأمـل فـي تحقيقهـا ومكاسـب                 

 ويتبنـى األفـراد أهـدافا     . نناضل مـن أجـل تطويرهـا والمحافظـة عليهـا          
شخصية يسلكون طرقا مالئمة لتحقيقها ويستخدمون في سـبيل ذلـك          

  .كل الوسائل الضرورية
هــداف التحــصيلية بالنــسبة للطلبــة معــالم توضــح طــريقهم   إّن األ

وموجهـــات تـــؤثر فـــي ســـلوكهم المعرفـــي والوجـــداني أثنـــاء انهمـــاكهم 
بالعمل األكـاديمي تجعلهـم يختـارون مـن بـين بـدائل الـسلوك المتاحـة                 
ــى تحقيــق هــذه األهــداف، التــي تحــدد اختيــار الطالــب        مــا يقــودهم إل

ــور لديــــه تعريفــــ     ــصيلية وتبلــ ــات التحــ ــاح وتفــــسيرات  للمهمــ ات النجــ
ــاره الســتراتيجيات العمــل وحــل       المواقــف اإلنجازيــة؛ وتــؤثر فــي اختي

ألنهــا تجعلــه يلــزم نفــسه بالوصــول إلــى أهــداف هامــة فــي   ، المــشكالت
حياته األمر الذي يحّسن استغالله للوقت ويشعره بالرضـا عـن الـذات            

وتمثــل  وهــي تــساعد علــى تركيــز االنتبــاه،  . وعــن الحيــاة بــشكل عــام 
ــتعلم وتــوفر معــايير      ال مكونــات األساســية للتخطــيط وتــشكل دوافــع لل

ــًا لكثيــر مــن العمليــات والنــواتج         ــسلوك فتكــون متنبئ ــدير فعاليــة ال لتق
 & ,Ames, 1992; Elliot, McGregor(المرتبطــة بالتحــصيل 
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Gable, 1999; Lock & Latham, 1990; Meece, 
Blumenfeld, & Hoyle, 1988;.(  

 مجــال التحــصيل علــى أنهــا إطــار تنظيمــي   وينظــر لألهــداف فــي
لـــسلوك الفـــرد فـــي المواقـــف التحـــصيلية يحـــدد طريقـــة إدراكـــه لهـــذه 
المواقــــف ويــــزوده بمبــــادئ ومعــــايير ومحكــــات لتفــــسير المعلومــــات  
واختيـار الــسلوك وتقييمــه، وهــي تــساعد فــي ترتيــب أولويــات الطالــب  

.(Ames & Archer,1987; Meece, et al.,1988)   
جه نحو هدف تحصيلي معين برنـامج عمـل للنـشاط           ويمثل التو 

 أن (Weiner) ويـرى واينـر  . المعرفـي والوجـداني والـسلوكي للطالـب    
أنمــاط األهــداف تهــتم بــأغراض الــسلوك اإلنجــازي وتّعــرف علــى أنهــا    
ــشكل        ــي ت ــدات والتفــسيرات والوجــدانات الت نمــط متكامــل مــن المعتق

ألنــشطة اإلنجازيــة غايــات الــسلوك ومقاصــده، وتتمثــل باإلقــدام علــى ا
ــا   ــتجابة لهـ ــا واالسـ ــشاركة فيهـ ــاراكي  . (Ames,1992)والمـ ــشير هـ ويـ

ــوت    ــارون و اليــــــ ــز و بــــــ  &,Harackiewicz,Barron)ويكــــــ
Elliot,1998)      ــيالت ــا تمثـ ــى أنهـ ــرف علـ ــداف تعـ ــاط األهـ ــى أن أنمـ إلـ

عقلية لألشياء التـي نرغـب فـي إنجازهـا والتـي تعمـل كموجهـات تـوفر                  
وهــي بــشكل عــام تعكــس الرغبــة فــي . هالطاقــة للــسلوك وتحــدد اتجاهــ

اإلنجــاز وإظهــار الكفــاءة فــي نــشاط مــا، ويمكــن أن تــؤثر فــي طريقــة      
اختيــار الطلبــة لمــساقاتهم وتحــدد خبــراتهم فيهــا، وتهــتم فــي تحقيــق   
الكفــاءة فــي األوضــاع التحــصيلية وتمُثــل التوجــه الــدافعي للطلبــة فــي    

   .مواقف التحصيل المحددة والعامة
تحديـــد األهـــداف يلعـــب دورًا فـــي حفـــز     يتـــضح مـــن ذلـــك أن   

ــازي وتحريكــــ  ــسلوك اإلنجــ ــادة و هالــ ــويره وزيــ ــه وتطــ ــه وتوجيهــ  تيرتــ
 & Lock)  وقــد بــين لـــوك والثــم   ته،والمحافظــة علــى اســتمراري   

latham,1990)ها الفـــرد لنفـــسه تـــسهم فـــي ضع أن األهـــداف التـــي يـــ
توجيـه   :ة اإلنجـاز وهـي       المكونـة لدافعيـّ    المزايـا تحقيق مجموعـة مـن      

، وزيــــادة الجهــــد، والمثــــابرة، وتطــــوير اســــتراتيجيات عمــــل نتبــــاهاال
  .جديدة

وحتى يتم تحقيق الفائدة المرجوة من األهداف، البد أن تكـون            
ــة المــــدى،      ألنهــــذه األهــــداف محــــددة ومتوســــطة الــــصعوبة وقريبــ

  أكثـر  لخصائص تزيد دافعية الفـرد وتجعلـه      األهداف التي تتمتع بهذه ا    
 قــدرة علــى التغلــب علــى     وأكثــرز العمــلمثــابرة وإصــرارا علــى إنجــا   

 فاألهــداف المحــددة تــشكل معــايير تــساعد  . أيــضًاالــصعاب والعقبــات
 تـصحيح مـسار      إلـى  الفرد على تقويم أدائه والحكم عليه، فيؤدي ذلـك        

األهداف متوسطة الصعوبة    وتتيح   .السلوك وتوفر له التغذية الراجعة    
اع فـي االستكـشاف     للفرد التحدي الذي يبعـث علـى النـشاط واالسـتمت          

 ، أمــا األهــداف قريبــة المــدى.وتعلــم الجديــد ويجنبــه الــشعور بــالعجز
 بنشاط دون تأجيل للمهمات      يعمل  وتجعل الفرد  ففإنها تمنع التسوي  

  .)Woolfolk, 1995 (أو تأخير لها
وينظــر إلــى الهــدف المحــدد الــذي يتبنــاه الفــرد علــى أنــه يخلــق  

 وقــد .إلنجازيــة وخبراتــه فيهــاإطــارًا يــنظم تفــسيرات الفــرد لألوضــاع ا
ن إ بين نوعين من األهداف و     أنماط األهداف ميز المنظرون في مجال     
 (Dweck, 1986) ففي حين صـنفها دويـك   .اختلفت التسميات لديهم

ــداف أداء   ــم وأهـ ــداف تعلـ ــى أهـ ــولز  ،إلـ ــام نيكـ  (Nicolls, 1984) قـ

 وقـد   .بتصنيفها علـى أنهـا االنهمـاك بالمهمــة مقابـل االنهمـاك بالــذات              
اسـم أهـداف    (Ames & Archer, 1987 )أطـلق عليهـا أمــز وآرشـر    
ــه يمكـــن القـــول   .تمكـــن مقابـــل أهـــداف أداء  ــتعلم  إوعليـ ن أهـــداف الـ

 أمــا .حيانــًا أهــداف االنهمــاك بالمهمــة أحيانــًا أهــداف تمكــن وأتــسمى 
 أو حيانًا على أنهـا تمثـل االنهمـاك بالـذات    أأهداف األداء فيشار اليها   

ل أهـــداف الـــتعلم كمـــا يفتـــرض بمجموعـــة إيجابيـــة مـــن   وتتـــص.األنـــا
ــة     ــة الـــصعاب والمعالجـ ــابرة فـــي مواجهـ ــواتج مثـــل المثـ العمليـــات والنـ

 أما أهداف األداء    ،العميقة للمواد الدراسية وزيادة االستمتاع بالعمل     
ــواتج مثــل        ــات والن ــرتبط بمجموعــة ســلبية مــن العملي ــا ت فيفتــرض أنه

 والمعالجــة الــسطحية ،لــصعابالتوقــف عــن بــذل الجهــد فــي مواجهــة ا 
 ;Ames, 1992)للمواد الدراسية وتناقص مستوى االستمتاع بالعمل

Dweck & leggett, 1988; Elliot, 1999; Nicholls,1984; 
Nolen,1988). 

وقــد أشــار أصـــحاب نظريــات أنمــاط األهـــداف إلــى أن أهـــداف      
 األداء أهــداف مركبــة، ويمكــن أن تتكــون مــن نزعتــي اإلقــدام والتجنــب

 (Elliot , 1999) ايليـوت  ى وقد تبنـ ،(Nicholls, 1984)أو اإلحجام
هــذه الفكــرة ووســع مفهــوم أهــداف األداء وأشــار إلــى أنهــا تتكــون مــن   

 أنمــاط األهــداف وعلــى ذلــك أصــبح تــصنيف . والتجنــبإلقــدامبعــدي ا
 - وأهــداف أداء،أهــداف تمكــن: لألفــراد يتكــون مــن ثــالث فئــات هــي   

فإن من يضع نصب عينيـه تحقيـق         يه وعل .ب وأهداف أداءـ تجن   ،إقدام
هـــا مـــن خـــالل ت هـــو فـــرد يحـــاول تطـــوير ذاتـــه وتنمي أهـــداف الـــتمكن

 بينمــا .ينــشدهاتقــان المهمــة التــي وإ ،تحــسين المهــارات التــي يملكهــا
 إقدام أن ينافس اآلخـرين ويعمـل علـى          -يحاول من يتبنى أهداف أداء    

 مـن يتبنـى   ولعـلّ  .عجابهم وربمـا أن يتفـوق علـيهم   إنيل استحسانهم و 
 أمـا مـن كانـت أهدافـه     .مثل هذه األهداف يتمتع بكفاءة مدركة مرتفعة      

نـه يركـز علـى تجنـب عـدم الكفـاءة ومـا يترتـب         إ تجنـب ف -من نوع أداء 
 مـــن يتبنـــى مثـــل هـــذه إّن و.عليهـــا مـــن آثـــار ويكـــافح مـــن أجـــل ذلـــك 

 وتؤكد النتـائج البحثيـة علـى    . يدرك أن كفاءته منخفضة    ربما األهداف
 مـن العمليـات والنـواتج    مـي مجموعـة  تنسق أن أهداف التمكن    ت م نحو

 اإليجابية مثل المثابرة رغم اإلخفـاق ورغـم مواجهـة الـصعاب واختيـار           
ــزو وامـــتالك ،مهمـــات متوســـطة الـــصعوبة  ــاط عـ ــة   أنمـ ــة ومعالجـ تكيفيـ

بـــداع  واإل، واســـتيعاب المهمـــة والـــسيطرة عليهـــا،ة للمعلومـــاتيقـــعم
 واســـتراتيجيات التنظـــيم الـــذاتي أثنـــاء   والجهـــد،والدافعيـــة الداخليـــة

ــة ــلوك    ،الدراســ ــات وســ ــدى بالمعلومــ ــل المــ ــاظ طويــ ــب واالحتفــ   طلــ
  .)Elliot,1999 (مالئملالمساعدة ا

 إذ ،أمــا النتــائج البحثيــة المتعلقــة بأهــداف األداء فهــي متــضاربة  
 فــي ، سـلبية ألهـداف األداء  آثـار توصـلت بعـض الدراسـات إلـى وجــود     

 ،إلى أنهـا ال تـؤدي إلـى مثـل هـذه اآلثـار      حين توصلت دراسات أخرى    
ن بعـــض الدراســـات أشـــارت إلـــى أنهـــا تـــسهل ســـلوك التحـــصيل  إبـــل 
كانت آثار أهداف األداء تختلف      اوربما يمكن تفسير ذلك إذ     .فييالتك
 إذ أظهـــرت بعـــض الدراســـات أن أهـــداف .ختالف الكفـــاءة المدركـــةابـــ

اك مـــنخفض األداء تقـــود إلـــى نتـــائج ســـلبية فقـــط عنـــدما تقتـــرن بـــإدر
 .فــةل إال أن دراسـات أخــرى توصــلت إلـى نتــائج مخا  ،لمـستوى الكفــاءة 

 أهــداف  أن تقــسيم أهــداف األداء إلــى(Elliot,1999) تويــرى ايليــو
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 التعــارض فــي ألســباب يمكــن أن يقــدم تفــسيرًا  تجنــبإقــدام وأهــداف 
عـادة النظـر فـي الدراسـات التـي         إ وقـد أشـار إلـى أن         .نتائج الدراسات 
 بالدافعيـة الداخليــة أظهـرت أن أهــداف   أنمــاط األهـداف  تناولـت عالقـة  

  تميـل إلـى االرتبـاط   إقـدام األداء التي تم تـصنيفها علـى أنهـا مـن نـوع             
بينما األهداف التي تـم     . االيجابي أو عدم االرتباط بالدافعية الداخلية     

ســلبيًا أوعــدم تــصنيفها علــى أنهــا مــن نــوع تجنــب تميــل إلــى االرتبــاط 
 وهـذا يفـسر تعـارض النتـائج عنـدما يـتم         ،ة الداخليـة  االرتباط بالدافعيـ  

إال ،   متغيـر واحـد     أنهمـا  التعامل مع هـذين المتغيـرين المختلفـين علـى         
فـضل أن  أنه يرى أن هـذه الدراسـات لـم تـصمم لدراسـة ذلـك، وأن األ          

 دراسات يكون من أهـدافها المـسبقة التثبـت مـن صـدق تنبـؤات          رىتج
   .هذه النظرية

فـي مجـال      هذه النظريـة    اختبار تنبؤات  لية الحا وتحاول الدراسة 
 ويقـــــصد باســـــتراتيجيات الـــــتعلم .اســـــتراتيجيات الـــــتعلم والدراســـــة

السلوكات المعرفية المتنوعة التـي يـستخدمها الفـرد وتـسهل اكتـساب             
 ويمكــــن .المعرفــــة وتكاملهــــا وتخزينهــــا واســــترجاعها عنــــد الحاجــــة 
ــات      ــا الدراسـ ــي تناولتهـ ــتعلم التـ ــتراتيجيات الـ ــصنيف اسـ ــين  تـ ــي فئتـ فـ

عـادة  االستراتيجيات المعرفيـة مثـل اسـتراتيجيات اإل       : يتين هما   سأسا
 ،والتــسميع واســتراتيجيات الــشرح والتوضــيح واســترتيجيات التنظــيم   

وتـشمل إدراك المـتعلم لذاتـه ووعيـه     مـا وراء المعرفـة     ات  واستراتيجي
 المعرفيـــة ومراقبتهـــا والحكـــم عليهـــا والـــتحكم بهـــا واختيـــار  هبعملياتـــ

وقـد   ).1994خـزام وعيـسان،   (ب منها والتخطيط لها وتنفيـذها   نسألا
أجريـت عـدة دراســات اسـتخدمت صــورًا مختلفـة مــن مقـاييس التقريــر      

 وتناولـــت االســـتراتيجيات المعرفيـــة التـــي يـــستخدمها الطلبـــة  ،الـــذاتي
ظهــرت نتائجهــــا أن هـــذه االســتراتيجيات     أو.الجــامعيون فــي الدراســة  

االســـــتراتيجيات العميــــــقة : يمكـــــن أن تـــــصنف ضـــــمن فئتـــــين همـــــا 
 .(Clarke,1986; Entwistle, 1988)واالستراتيجيـــات الــسطحيـة 

 اســتراتيجية (Entwistle & Tait,1994)اف انتوســتل وتيــت وأضــ
وقـــد اشـــتق   . أكاديميـــا نقـــص االتجـــاه واســـتراتيجية الثقـــة بالـــذات     

: ثالثة عوامل تشكل اسـتراتيجيات الـتعلم وهـي          (Biggs,1985)بيجز
ــ وقــد صــمم  . ة الــسطحية، والطريقــة العميقــة وطريقــة اإلنجــاز   الطريق

 Waugh(اختبارًا لقياس استراتيجيات التعلم من نوع التقرير الذاتي 
& Addison, 1998.(   

وتشير الدراسات إلـى أن الطلبـة الـذين تـم تـصنيفهم علـى أنهـم            
يستخدمون الطريقة العميقة يحاولون التوصل إلـى معنـى المعلومـات،           

لـــــون األفكـــــار دون تقـــــويم ناقـــــد، ويربطـــــون األفكـــــار التـــــي   وال يقب
يدرسونها بسياق أوسـع، ويحـاكمون المعلومـات عقليـًا ويبحثـون عـن            

ــار  ــررات وراء األفكـ ــم      .مبـ ــى أنهـ ــصنيفهم علـ ــم تـ ــذين تـ ــة الـ ــا الطلبـ أمـ
ــم       ــى أنهـ ــات إلـ ــارت الدراسـ ــد أشـ ــسطحية فقـ ــة الـ ــستخدمون الطريقـ يـ

 األفكار دون أن يفهموهـا،      يعتمدون على التعلم الصم، وأنهم يتقبلون     
ويركـــزون علـــى الحقـــائق، ويعربـــون عـــن قلقهـــم إزاء حجـــم المـــادة        

فــــي حــــين أن الطلبــــة الــــذين تــــم تــــصنيفهم علــــى أنهــــم    وتنظيمهــــا،
يــــستخدمون الطريقــــة االســــتراتيجية يــــرون أنهــــم يمتلكــــون أهــــدافًا   

ويحـاولون التأكـد    . واضحًة بخصوص دراسـتهم، وأنهـم يعملـون بجـد         
المصادر المالئمة، كما يوفرون ظروف العمل المواتية،       من أن لديهم    

أمــا أصــحاب نقــص اإلتجــاه فــإنهم   . وأنهــم يتــصفون بالدقــة والتنظــيم  
يظهرون نقصًا فـي وضـوح اإلتجـاه كمـا أنهـم اليملكـون أهـدافًا مهنيـة                  

ــة   . وأكاديميـــة واضـــحة فـــي حـــين أن الـــذين يـــصنفون بـــأن لـــديهم ثقـ
لــديهم القــدرة والــذكاء مقارنــة  أكاديميــة بــالنفس يــدركون أنفــسهم أن  

باآلخرين، وأنهم يتوافقون بسهولة مع المتطلبـات األكاديميـة والعقليـة     
  ).Sadler-Smith & Tsang, 1998(لدراستهم 

 وجـود عالقـة   Seifert, 1995)(وأظهرت نتائج دراسـة سـيفرت   
اســتراتيجيات : دالـة إحـصائيا بــين أهـداف الـتمكن واســتخدام كـل مـن      

إال أن العالقـة مـع      . ة واستراتيجيات الدراسة العميقة   الدراسة السطحي 
أمـا الطلبـة الـذين يتبنـون        . استراتيجيات الدراسة العميقة كانت أقـوى     

ــتعلم     ــتراتيجيات الــ ــانوا يميلــــون إلــــى اســــتخدام اســ أهــــداف أداء فكــ
ــتعداد     ــم ليــــسوا علــــى اســ ــة، إذ يبــــدو أنهــ الــــسطحية ولــــيس العميقــ

عميقـة، التـي يـرون أنهـا ليـست          للمخاطرة باسـتخدام االسـتراتيجيات ال     
ــائج  ــضمونة النتـ ــرش      . مـ ــة بينتـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــائج مـ ــذه النتـ ــق هـ وتتفـ

(Pintrich, 2000) إلــى أن أهــداف الــتمكن ارتبطــت      التــي توصــلت
أمـا أهــداف األداء فقــد  . بـسلوكات دافعيــة ووجدانيـة ومعرفيــة تكيفيــة  

كانــت آثارهــا تكيفيــة فقــط عنــدما تكــون مقترنــة بمــستوى مرتفــع مــن       
  .أهداف التمكن

تـأثير أنـواع   ) Meece et al., 1988(وتنـاول مـيس و آخـرون    
إذ تـــم تنـــاول ثالثـــة  .األهـــداف فـــي اســـتراتيجيات االنهمـــاك المعرفـــي

الـــتمكن واالنهمـــاك بالـــذات أو األهـــداف  : انـــواع مـــن األهـــداف وهـــي 
أما استرتيجيات االنهماك المعرفـي     . االجتماعية وأهداف تجنب العمل   

اســتراتيجيات االنهمــاك النــشط مثــل االنتبــاه     : لهــا فهــي التــي تــم تناو 
والتخطــيط والمراقبــة، واســتراتيجيات االنهمــاك الــسطحي مثــل طلــب     

وأظهــرت النتــائج أن الطلبــة الــذين    . المــساعدة وتجنــب بــذل الجهــد   
يركزون على أهداف التمكن والمهمة كانوا يـستخدمون اسـتراتيجيات       

ة الذين يركـزون علـى األهـداف    وفي المقابل فإن الطلب. انهماك نشطة 
االجتماعية مثل إرضاء المعلـم كـانوا يـستخدمون مـستويات أقـل مـن               

وكـذلك األمـر بالنـسبة للطلبـة الـذين          . استراتيجيات االنهماك المعرفـي   
  .يتبنون أهداف تجنب العمل

ــاري     ــنها و كومـ ــة سـ ــرت دراسـ ــل أظهـ  & ,Sinha)و بالمثـ
Kumari, 2000)اطية دالة إحـصائيا بـين    في الهند وجود عالقة ارتب

درجات التوجه نحو أهداف التعلم، واستخدام اسـتراتيجيات الدراسـة          
 = r) واسـتخدام اسـتراتيجيات الـتعلم الـسطحية     (r = 0.58)العميقة 

ــين      (0.24 ــصائيا بـ ــة إحـ ــة دالـ ــود عالقـ ــائج وجـ ــرت النتـ ــذلك أظهـ ، وكـ
، التوجه نحو أهداف األداء واستخدام استراتيجيات الـتعلم الـسطحية         

وعالقــــة ســــلبية دالــــة بــــين التوجــــه نحــــو أهــــداف األداء واســــتخدام  
  .استراتيجيات التعلم العميقة

وفيمــا يتعلــق باألهــداف التــي يتبناهــا الطلبــة واالســتراتيجيات       
جلينــون، -التــي يــستخدمونها؛ فقــد أظهــرت نتــائج دراســة ساليــسبوري

 ,Salisbury-Glennon)وجوريـل، و سـانديرس، و بويـد، و كـامن     
Gorell, Sanders, Boyd, & Kamen, 1999)  أن اسـتراتيجيات 

ــا كانــت البحــث عــن المعلومــات       ــذاتي التــي اســتخدمت غالب التنظــيم ال
وتنظيمهـــا وانتقالهـــا، وطلـــب المـــساعدة االجتماعيـــة مـــن المعلمـــين،   
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أمــا االســتراتيجيات األقــل اســتخداما   . وتحديــد األهــداف والتخطــيط 
قـــويم الـــذات، واالحتفـــاظ   فقـــد كانـــت التـــسميع، والحفـــظ الـــصم، وت    

ــا  ــداف    . بالـــسجالت ومتابعتهـ ــو أهـ ــون نحـ ــة يميلـ ــين أن الطلبـ ــا تبـ كمـ
ــق التحــسن       ــم وتحقي ــدة وتطــوير الفه ــارات جدي ــتمكن وتطــوير مه ، ال

  . ويحرك سلوكهم القيمة الداخلية للتعلم
وكذلك أجريت عدة دراسات تناولت اآلثار المترتبـة علـى أنمـاط         

ــة الثا   ــة المرحلـ ــدى طلبـ ــداف لـ ــة،األهـ ــشر    نويـ ــز و آرتـ ــرى إيمـ إذ أجـ
(Ames, & Archer, 1988)   ــة  دراســة أظهــرت نتائجهــا أن الطلب

الذين يركزون علـى أهـداف الـتمكن يـستخدمون اسـتراتيجيات الـتعلم              
ــدراتهم      ــة بـــصورة أفـــضل ويفـــضلون المهمـــات التـــي تتحـــدى قـ الفعالـ
ويمتلكــون اتجاهــات ايجابيــة نحــو المــادة، ولــديهم اعتقــاد قــوي أن        

 ينتج عّما يبذلون من جهد، بينما يركز الطلبة الذين يمتلكون           النجاح
أهــداف أداء علــى قــدراتهم، ويقــدرون هــذه القــدرات ســلبيا ويعــزون    
الفــشل إلــى نقــص القــدرة، وأن الــنمط العــام للنتــائج يظهــر أن أهــداف  

  .التمكن يمكن أن تشمل أنماط الدافعية التكيفية عند الطلبة
ــاكن  ــة داوســــون ومــ  & ,Dowson)يرني وتوصــــلت دراســ

McInerney, 1998)  إلــى نتــائج مــشابهة فيمــا يتعلــق بآثــار أهــداف 
الــتمكن، التــي ارتبطــت بقــوة باســتخدام اســتراتيجيات الــتعلم التكيفيــة، 

  .وهي التخطيط والتنظيم والمتابعة والمراقبة
ــه    & ,Paulsen)أجرى بولــسن و جنتــري  ،وفــي الــسياق ذات

Gentry, 1995) ــذين يتبنــون    دراســة أظهــرت نتائج ــة ال هــا أن الطلب
ــة، مثـــــل   ــتراتيجيات العميقـــ ــة يـــــستخدمون االســـ : األهـــــداف الداخليـــ

أمـا  . السـتراتيجيات التـسميع    التوضيح والتنظيم أكثر من اسـتخدامهم     
أصحاب األهـداف الخارجيـة فـإنهم يـستخدمون اسـتراتيجيات التنظـيم             

ة  وتنظـيم الجهـد، ولكـن بدرجـ        ،تنظيم الوقـت، وتنظـيم الدراسـة      : مثل
 كمــــا أن أنمــــاط .أقــــل مــــَن الطلبــــة ذوي أنمــــاط األهــــداف الداخليــــة

األهـــداف الداخلَيـــة كانـــت تـــرتبط باســـتراتيجيات الـــتعُلم مـــن األقـــران   
  .وطلب المساعدة

 دراســة علــى عينــة مــن طلبــة  (Ainley, 1993)وأجــرت اينلــي 
ــا    ــا أن المجموعــــة األكثــــر اهتمامــ المرحلــــة الثانويــــة أظهــــرت نتائجهــ

 ودافعيتها داخلية تفضل استراتيجيات االنتقـال، وهـي         بأهداف اإلتقان 
أما المجموعة التي تركـز علـى أهـداف االنهمـاك      . استراتيجيات عميقة 

بالــذات ودافعيتهــا خارجيــة فتفــضل اســتراتيجيات إعــادة اإلنتــاج وهــي  
وكذلك فإن المجموعة التي تركز علـى أهـداف         . استراتيجيات سطحية 

إعــادة اإلنتــاج وهــي اســتراتيجيات  تجنــب العمــل تفــضل اســتراتيجيات  
 .دراسة سطحية

وأجريــت العديــد مــن الدراســات فــي مرحلــة الدراســة الجامعيــة     
ــة     ــة بـــين أنمـــاط األهـــداف ونـــواتج معرفيـ حاولـــت الكـــشف عـــن العالقـ

ــة   ــدى الطلبــــ ــة لــــ ــومونكوغلو   . ووجدانيــــ ــديريم وســــ ــرى يلــــ إذ أجــــ
(Yildirim, & Somuncuoglu, 1998) ــومونكوغلو و ؛ و سـ

 دراسـتين هـدفتا   ( Somuncuoglu, & Yeldirim, 1999 )يلـديريم 
إلى تحديد أنماط أهـداف الطلبـة الجـامعيين فـي تركيـا واسـترتيجيات               

وجاءت نتائج الدراستين متطابقـة وأشـارت       . التعلم التي يستخدمونها  
نتائجهما إلى أن الطلبة غالبا يتجهون نحو أهداف الـتمكن، وإلـى حـد        

وأن الطلبـة يـستخدمون     . االجتماعيـة -ما يتبنى بعـضهم أهـداف الـذات       
ــة  ــة عميقــ ــتراتيجيات معرفيــ ــا اســ ــا يــــستخدمون  .غالبــ ــنهم أحيانــ  ولكــ

كمــا أظهــرت  . اســتراتيجيات تعلــم معرفيــة ومــا وراء معرفيــة ســطحية   
ــة      ــأ باســتخدام االســتراتيجيات المعرفي ــتمكن تتنب ــائج أن أهــداف ال النت

ــت     ــتخدام االســ ــأ باســ ــة، وال تتنبــ ــة العميقــ ــاوراء المعرفيــ راتيجيات ومــ
ــأ -وأن التوجـــــه نحـــــو أهـــــداف الـــــذات . الـــــسطحية االجتماعيـــــة يتنبـــ

باســتخدام االســتراتيجيات المعرفيــة ومــاوراء المعرفيــة الــسطحية، وال 
أما التوجه نحو تجنب العمـل فيـرتبط        . يرتبط باالستراتيجيات العميقة  

ســــلبيا مــــع كــــل مــــن اســــتخدام االســــتراتيجيات المعرفيــــة ومــــا وراء 
  .قةالمعرفية العمي

 بـــإجراء عـــدة دراســـات علـــى الطلبـــة      (Elliot)وشـــارك اليـــوت 
الـتمكن،  (الجامعيين استخدمت أنماط األهداف ذات التصنيف الثالثـي       

ودرســت آثارهــا علــى بعــض المظــاهر   ) تجنــب-إقــدام، واألداء-واألداء
اســـــتراتيجيات الدراســـــة، و درجـــــات االمتحـــــان،    : الـــــسلوكية مثـــــل 

المعــدل التراكمــي، وتقبــل التحــدي واالهتمــام بالمــساقات الدراســية، و
واالنهمـــاك بالعمــــل أثنــــاء االســــتعداد لالمتحــــان، وتقــــدير التهديــــد،  
واالنفعـــاالت المرتبطـــة بـــه، وتقـــدير التحـــدي، والطموحـــات المتعلقـــة  

ــات ــاكغريغور و جيبـــل    . بالعالمـ ــا اليـــوت و مـ ــة أجراهـ وأظهـــرت دراسـ
(Elliot, McGregor, & Gable, 1999)طبق  على طلبة جامعيين ي

عليهم نظام عالمات وفق المنحنـى الطبيعـي أن أهـداف الـتمكن تنبـأت               
إقــدام فقــد -أمــا أهــداف األداء. بالعمليــات العميقــة والمثــابرة والجهــد 

تنبـأت بالعمليــات الــسطحية والمثــابرة والجهــد واألداء علــى االختبــار،  
تجنــب تنبــأت بالعمليــات الــسطحية وعــدم   -فــي حــين أن أهــداف األداء 

ــيم،  ــالبة للعمليــــات العميقــــة واألداء علــــى      التنظــ وكانــــت متنبــــآت ســ
وقد توسطت المثابرة والجهد العالقـة بـين كـل مـن أهـداف              . االختبار

إقــدام مــن جهــة ودرجــات االمتحــان مــن جهــة   -الــتمكن وأهــداف األداء
تجنـب  -أما عدم التنظيم فقد توسـط العالقـة بـين أهـداف األداء            . ثانية

ة بـــين عـــدم التنظـــيم واألداء علـــى ودرجـــات االختبـــار، وكانـــت العالقـــ
   .االختبار سالبة

وعلـــــى نحـــــو مـــــشابه أجـــــرى هـــــاراكيويكز و بـــــارون واليـــــوت 
(Harackiewicz, Barron, & Elliot, 2000)  دراســة أظهــرت 

نتائجهــا أن أهــداف الــتمكن ارتبطــت إيجابيــا بكــل مــن اســتراتيجيات        
ما أهداف  أ. التوضيح والتسميع وارتبطت سلبيا بانعدام االستراتيجية     

إقــدام فقــد ارتبطــت إيجابيــا باســتراتيجية التــسميع فقــط، فــي        -األداء
ــب ارتبطــت ســلبا باســتراتيجية التوضــيح     -حــين أن أهــداف األداء  تجن

ــا بانعــدام االســتراتيجية   أمــا بالنــسبة لعالقــة أنــواع األهــداف     . وإيجاب
ــا باالهتمـــام    بـــالمتغيرات األخـــرى، فقـــد تنبـــأت أهـــداف الـــتمكن إيجابـ

وبدرجات المنتصف، ولم تتنبـأ بالمعـدل   ) علم نفس تربوي  (بالمساق  
ــا أهــداف األداء . الفــصلي أو المعــدل التراكمــي   ــأت   -أم ــدام فقــد تنب إق

ــام        ــأ باالهتمـ ــم تتنبـ ــي ولـ ــدل التراكمـ ــصلي والمعـ ــدل الفـ ــا بالمعـ إيجابـ
ــة فــصول، إذ        .بالمــساق ــائج بعــد ثالث ــنمط مــن النت وقــد تكــرر هــذا ال

 بمساقات علم النفس، بينما تنبـأت       تنبأت أهداف التمكن في التسجيل    
  .إقدام بالتحصيل األكاديمي طويل األمد-أهداف األداء
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هــــــــاراكيويكز و بــــــــارون و تــــــــوير و اليــــــــوت  كمــــــــا أجــــــــرى
(Harckiewicz, Barron, Tauer, & Elliot,2002) دراســـة 

أظهـرت نتائجهــا أن أهــداف الــتمكن ارتبطــت إيجابــا بكــل مــن االهتمــام  
 بالمــــساق المعنــــي والمــــساقات التــــي تــــم بعلــــم الــــنفس واالســــتمتاع
التنـافس، والعالمـات    : ولـم تـرتبط بكـل مـن       . تسجيلها في ذلك الفـصل    

إقــدام، فقــد ارتبطــت   -أمــا أهــداف األداء . النهائيــة، والمعــدل الفــصلي 
: ولــم تــرتبط بكــل مــن. التنــافس، والعالمــات النهائيــة: إيجابــا بكــل مــن

 ،ت التـــي تـــم تـــسجيلهااالهتمـــام بعلـــم الـــنفس، واالســـتمتاع بالمـــساقا
تجنــب ارتبطــت ســلبا  -فــي حــين أن أهــداف األداء . والمعــدل الفــصلي 

ــساق      ــتمتاع بالمــ ــنفس واالســ ــم الــ ــام بعلــ ــرات االهتمــ ــن متغيــ بكــــل مــ
  .والعالمات النهائية

ويبدو أن النتـائج الـسابقة تتفـق مـع نتـائج دراسـة مـاكغريغور و                 
 نمطـا  التـي أظهـرت نتائجهـا   ،(McGregor, & Elliot,2002)اليـوت  

فقـــد تنبـــأت أهـــداف . تنبؤيـــا مختلفـــا لكـــل نـــوع مـــن أنـــواع األهـــداف 
الرغبــة فــي التحــدي واالنهمــاك   : الــتمكن بعــدة عمليــات إيجابيــة مثــل  

. بالعمل أثنـاء االسـتعداد لالمتحانـات، ولـم تـرتبط بالعمليـات الـسلبية              
الرغبـة  : بينما تنبأت أهداف أداءـإقدام بعمليات إيجابية محدودة مثـل        

ــي التحـــ  ــدرجات  فـ ــة بالـ ــات المتعلقـ ــبعض  . دي، والطموحـ ــت بـ وارتبطـ
. الـشعور بالتهديـد، واالنفعـاالت المرتبطـة بـه        : العمليات الـسلبية مثـل    

: تجنب فقد تنبأت بالعديد من العمليات السلبية مثل       -أما أهداف أداء  
  .الشعور بالتهديد الناتج عن االختبار، وقلق االختبار التوقعي

اعتمـدت التوجـه الحـديث فـي تـصنيف        أما الدراسة الحالية فقـد      
 كمــا اســتخدمت اســتراتيجية الدراســة ،األهــداف أي التــصنيف الثالثــي

باإلضــــــافة إلــــــى اســــــتراتيجيتي الدراســــــة العميقــــــة ) االســــــتراتيجية(
. والــسطحية، األمــر الــذي كــان نــادرًا نوعــًا مــا فــي الدراســات الــسابقة

إقــدام -أداءولمــا كانــت نتــائج الدراســات التــي تناولــت عالقــة أهــداف     
باســتراتيجيات الدراســـة متـــضاربة، إذ ارتبطــت فـــي بعـــض الدراســـات   
باالســـتراتيجيات العميقـــة والـــسطحية وارتبطـــت فـــي دراســـات أخـــرى   
باالستراتيجيات السطحية فقط، وفـي بعـض الدراسـات لـم تـرتبط بأيـة         

. استراتيجيات؛ فإن الدراسة الحالية تحاول استقصاء هـذا الموضـوع         
ســات التــي تناولــت عالقــة أنمــاط األهــداف بــبعض       ورغــم تــوفر الدرا 

ــات       ــي الثقافـ ــا فـ ــة بهـ ــسلوكات المرتبطـ ــة، أو الـ ــتراتيجيات الدراسـ اسـ
األجنبيـــة، إال أن الباحـــث لـــم يعثـــر علـــى أيـــة دراســـة عربيـــة فـــي هـــذا 

ويمكــن أن تــسد هــذه الدراســة شــيئًا مــن الــنقص فــي هــذا      . المجــال
  . الموضوع

لدراسة بعض المصطلحات التي     ورد في هذه ا    :التعريفات اإلجرائية 
  :تعرف إجرائيا على النحو التالي

ــداف  .1 ــاط األهــ ــادات     . أنمــ ــة لالعتقــ ــيالت عقليــ ــام تمثــ ــي نظــ وهــ
والتفــضيالت  والتــصورات واإلدراكــات والتفــسيرات والوجــدانات 

والرغبـــات واالهتمامـــات والغايـــات، التـــي تعمـــل علـــى تحريـــك       
يغته الـــسلوك اإلنجـــازي وتنـــشيطه واختيـــار نوعـــه وتحديـــد صـــ

وقيـست  . ومستوى شـدته واسـتمراره إلـى حـين تحقيـق الهـدف         
ــة( فـــي هـــذه الدراســـة بمقيـــاس أنمـــاط األهـــداف   ) صـــورة معدلـ

، الـذي  )Elliot & Charch,1997(لـصاحبيه اليـوت وتـشيرش    
 .تجنب-إقدام، وأداء-تمكن، وأداء: يتكون من ثالثة أبعاد هي

ــتراتيجيات الدراســـة  .2 يـــة وهـــي مجموعـــة الـــسلوكات المعرف  . اسـ
ــاء الدراســة، والتــي تعمــل       المتنوعــة التــي يــستخدمها الفــرد أثن
علــــى تــــسهيل اكتــــساب المعرفــــة وتنظيمهــــا واالحتفــــاظ بهــــا       

ــد الحاجــة   ويمكــن أن تــشكل هــذه الــسلوكات    . واســتدعائها عن
المعرفيــة طرقــا متمــايزة ومتنوعــة تبعــا لتنــوع فئــات الــسلوكات     

ائمــة طــرق وقيــست فــي هــذه الدراســة بق. المعرفيــة المكونــة لهــا
 Revised Approaches]) صورة مختصرة(الدراسة المنقحة 

to Studying Inventory (RASI)]   لــصاحبيها انتويــستل
وتـم فـي هـذه الدراسـة     ). Entwistle & Taite,1995(وتيـت  

: قيــــاس اســــتخدام الطلبــــة لــــثالث اســــتراتيجيات دراســــية هــــي 
سطحية، استراتيجية الدراسة العميقـة، واسـتراتيجية الدراسـة الـ     

 .واستراتيجية الدراسة االستراتيجية
تهــدف هــذه الدراســة إلــى معرفــة نــوع     :مــشكلة الدراســة وأهميتهــا 

الكـــــشف عـــــن وإلى ، لـــــدى طلبـــــة جامعـــــة مؤتـــــة األهـــــداف الـــــسائدة
 وتحـاول تحديدالعالقـة      قـبلهم،  استراتيجيات الدراسة المستخدمة من   

د مـشكلة   ويمكـن تحديـ  ،واسـتراتيجيات الدراسـة  أنمـاط األهـداف     بين  
 وعالقتها باسـتراتيجيات الدراسـة   أنماط األهداف: الدراسة على أنها   

  . جامعة مؤتةلدى طلبة
وتكتـسب هــذه الدراســة أهميــة خاصـة بــسبب تناولهــا لمفهــومين   

 أنمـــاط األهـــداف وهمـــا نجـــاز،هـــامين فـــي عمليـــة الـــتعلم ودافعيـــة اإل 
ــة  ــتراتيجيات الدراسـ ــا ا   إ إذ ،واسـ ــي يتبناهـ ــداف التـ ــوع األهـ ــرد ن نـ لفـ

 ونوعيتــه واســتراتيجيات  هتحــدد خياراتــه الــسلوكية ومــستوى نــشاط   
 كما تسهم في توجيه انتباه الفرد وتحريك جهـده وزيـادة            ه،العمل لدي 

 & Lock)مثابرتــه وتطــوير اســتراتيجيات العمــل وحــل المــشكالت  
latham, 1990)،       أما االستراتيجيات التـي يتبعهـا الفـرد فـي الدراسـة

 وتتجلــى أهميــة ،ك الــتعلم لديــه مجــديًا وفعــاالً فهــي التــي تجعــل ســلو 
والثورة المعرفيـة    هذه االستراتيجيات في ضوء التطورات المعلوماتية     

 إذ يطلــب مــن الفــرد أن يعــرف كيــف ،موالتــي يــشهدها العــالم هــذا اليــ
ن يمتلـــك ذخيـــرة متنوعـــة مـــن االســـتراتيجيات التـــي تـــسهل   أيـــتعلم و

اســة علــى الــصعيد النظــري   ويمكــن أن تظهــر أهميــة هــذه الدر ،تعلمــه
 فمن الناحية النظرية تحاول اختبـار صـدق تنبـؤات نظريـة             .والتطبيقي

أنماط األهداف، وتلقي مزيدًا من الضوء على إطارها النظـري، الـذي       
ال يــشير صــراحة إلــى احتمــال تبنــي الفــرد ألكثــر مــن نــوع مــن أنــواع     

ة أنـواع   األهداف، إذ قد يكمن مفتاح النجاح في الجامعة في تبني عـد           
وقــد بــدأ بعــض البــاحثين   . مــن األهــداف بــدًال مــن نــوع واحــد فقــط    

حديثًا بتطوير تصورات نظرية تعمل فيها أهداف التمكن واألداء معـًا    
 ,.Harackiewicz et al(لتــسهيل التحــصيل والــسلوك اإليجــابي  

وميدانيًا يمكن أن تلفت نظر القائمين علـى بـرامج التـدريس            ). 1998
األهــداف   وتبنيــه لنوعيــة،يــة توضــيح الفــرد ألهدافــه همأالجــامعي إلــى 

فتوجـه االهتمـام إلـى      . التي تسهم فـي زيـادة سـلوكه التكيفـي والنمـائي           
بناء برامج إرشادية تساعد الطلبة على تبني أهداف تـسهم فـي زيـادة      
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دافعيــتهم وتــوجههم نحــو االســتفادة مــن المــواد التــي يدرســونها فــي     
انية والمهاريـة؛ وتلفـت النظـر إلـى         تطوير خصائصهم المعرفية والوجد   

بناء برامج تدريبية لتطوير استراتيجيات الطلبة الدراسية التـي تـسهم       
فــي االســتعداد الفّعـــال لالمتحانــات، وتحــّسن مهـــارات الــتعلم الـــذاتي      
لــــديهم، خــــصوصًا أن هــــذه الدراســــة جــــاءت فــــي مجــــال تقــــل فيــــه    

   .الدراسات العربية
  :ة تيإلجابة عن األسئلة اآل الدراسة اتحاول: أسئلة الدراسة

سبة الطلبة في جامعة مؤتة الذين يتبنون كل نوع من ما ن .1
  أنواع األهداف؟

نوع من   الذين يستخدمون كلجامعة مؤتةفي طلبة ال نسبةما  .2
  ؟مدار البحث أنواع استراتيجيات الدراسة

هل يسهم كل نوع من أنواع األهداف في تفسير تباين درجات  .3
جيات الدراسة إسهامًا داًال إحصائيًا عند كل نوع من استراتي

 ؟) α=0.05(مستوى داللة 
مجتمــع الدراســة مــن طلبــة جامعــة مؤتــة       يتكــون  :مجتمــع الدراســة 
ــددهم   ــالغ عـ ــة 17000والبـ ــا وطالبـ ــًا طالبـ ــى   تقريبـ ــون علـ  12 يتوزعـ

الكليـات األدبيـة، الكليـات      : كلية، يمكن تـصنيفها وفـق ثـالث فئـات هـي           
  .نسانيةالعلمية، والكليات اإل

 239 طالبـا، و   93(فـردا    337بلغـت عينـة الدراسـة        :عينة الدراسـة  
وقـد  .  اسـتبانات بـسبب عـدم اكتمـال البيانـات          8بعـد اسـتبعاد     ) طالبة

تــــم اختيــــار أفــــراد العينــــة بطريقــــة عــــشوائية عنقوديــــة مــــن الــــشعب  
 فـــي جامعـــة داب والعلـــوم والعلـــوم التربويـــةاآلالمطروحـــة فـــي كليـــات 

ر شـــعبتين مـــن كليـــة اآلداب وشـــعبتين مـــن كليـــة  مؤتـــة، إذ تـــم اختيـــا
العلــوم وثــالث شــعب مــن كليــة العلــوم التربويــة عــشوائيا، فكــان عــدد    

   .طالبا وطالبة على التوالي180،70،87الطلبة من هذه الكليات 
 هما كما  استخدام مقياسينم في هذه الدراسةت:أدوات الدراسة

  :يلي

وضـعه اصـًال اليـوت      .)صـورة معدلـة    ( أنماط األهـداف   مقياس: أوًال
يتـضمن ثالثـة مقـاييس     و. (Elliot & charch , 1997)وتـشيرش  
 و   إقدام، – أداء    و مقياس أهداف    تمكن،  مقياس أهداف  :فرعية هي   

وجميــع . ، بواقــع ســت فقــرات لكــل منهــا تجنــب– أداء مقيــاس أهــداف
هذه المقاييس من نـوع ليكـرت، وهـي ذات تـدريج خماسـي، وتتـراوح                

= أوافـق بـشدة     :  كمـا يلـي    1-5 على كل منها بين      درجة المفحوص 
، ال أوافـــق بـــشدة 2= ، ال أوافـــق 3= ، محايـــد 4= ، أوافـــق 5

 =1.  
 يــستند المقيــاس إلــى  :إجــراءات صــدق وثبــات المقيــاس األصــلي  

إطار نظري واضـح تـم تدعيمـه مـن خـالل إجـراءات الـصدق العـاملي؛           
 إليها تزيـد علـى      تنتمييع الفقرات على العوامل التي      إذ كان تشبع جم   

، كمــا أن مقــاييس أنمــاط األهــداف الثالثــة تمتعــت بمعــامالت   )40.0(
ثبات تراوحت بـين معتدلـة ومرتفعـة؛ حيـث بلـغ معامـل ثبـات المقيـاس                

أو أعلــى وهــو معامــل ثبــات  ) 0.77(باســتخدام معادلــة كرونبــاخ الفــا  
  .(Elliot, 1997)مرتفع ومناسب ألغراض هذه الدراسة 

س مـن اللغـة     اقـام الباحـث بترجمـة المقيـ       : الثباتإجراءات الصدق و  
اإلنجليزيــة إلــى العربيــة، وتــم عـــرض الترجمــة علــى ثالثــة مختـــصين        

كمـا تـم إجـراء ترجمـة عكـسية          . باللغة اإلنجليزية للتأكد من سـالمتها     
للمقيــاس أي مــن اللغــة العربيــة إلــى اإلنجليزيــة مــن مخــتص آخــر فــي     

 فقـرة علـى مـدلولها األصــلي    اللغـة اإلنجليزيـة للتأكـد مـن محافظــة كـل     
ــي المقيــاس  ــة علــى الــنص العربــي لــبعض       . ف وأجريــت تعــديالت طفيف

ومن األمثلة على ذلك تم اسـتبدال    . الفقرات في ضوء هذه اإلجراءات    
أنـا مـدفوع فـي دراسـتي       ( كلمة أقراني بكلمة اآلخرين لتصبح العبـارة        

 بكلمـة  ؛ كمـا تـم اسـتبدال كلمـة المـساق     )بفكرة التفوق على اآلخرين   
مــن المهــم بالنــسبة لــي أن أفهــم     ( المــادة فــي عبــارة أخــرى لتــصبح     

كمــا قــام ). محتــوى المــادة التــي أدرســها فهمــًا شــامًال قــدر اإلمكــان    
الباحــث بإضــافة فقــرتين علــى كــل مقيــاس فرعــي ليــصبح عــدد فقراتــه    

وتم عـرض المقيـاس     . فقرة) 24(ثماني فقرات، وعدد الفقرات الكلي      
لــى خمــسة مختــصين فــي علــم الــنفس التربــوي       بــصورته الجديــدة ع 

وطلــب مــنهم إبــداء الــرأي فــي مــدى إنتمــاء كــل فقــرة إلــى    . والقيــاس
وقد أجمع المحكمون على أن الفقرات تنتمي إلى        . البعد الذي تقيسه  

وتمــت طباعــة المقيــاس بعــد أن رتبــت فقــرات     . األبعــاد التــي تقيــسها  
ل المقيـاس الكلـي فـي       المقاييس الفرعية الثالثة بطريقة عشوائية لتشك     

  .صورته النهائية

) 73(س على عينة من الطلبة بلغت بعد ذلك تم تطبيق المقيا
طالبا و طالبة ممن يدرسون مساق مبادئ علم النفس، و هو 

و تم حساب . متطلب جامعة لضمان توفر طلبة من كليات مختلفة
معامل االرتباط بين درجات عينة الثبات على كل فقرة و درجاتهم 

و تم استبعاد أية فقرة لها . لى البعد الذي تنتمي اليه تلك الفقرةع
و بناء على هذا ). 0.20يقل عن (معامل تمييز سالب أو منخفض 
من مقياس أهداف تمكن، و ) 14(المحك، تم استبعاد فقرة رقم 

في المساقات التي أدرسها، أفضل المواضيع و : نصها كمايلي
و تم .  كي أتعلم منها شيئا جديداالمواد الدراسية التي تتحداني

إقدام، فقد تم االحتفاظ –أما مقياس أداء. االحتفاظ بسبع فقرات
وكذلك األمر بالنسبة لمقياس .بجميع فقراته وفق المحك السابق

تجنب إذ زاد معامل تمييز جميع فقراته عن المحك المعتمد -أداء
اس أهداف  و بعد استبعاد الفقرة المشار إليها من مقي.0.20وهو 

للمقاييس ) كرونباخ الفا(التمكن،تم حساب ثبات االتساق الداخلي 
 ،الفرعية، التي يتكون منها المقياس الكلي وهي مقاييس أهداف تمكن

و كانت معامالت ثباتها . تجنب-إقدام، وأهداف أداء- و أهداف أداء
وهي معامالت ثبات مقبولة .  على التوالي0.78 ؛0.87 ؛0.81

و من ثم . لك التي توصل إليها صاحبا المقياس األصليوقريبة من ت
 المشار 14تمت إعادة طباعة االختبار واستبعدت منه الفقرة رقم 

 فقرة موزعة على المقاييس 23إذ أصبح عدد فقراته . إليها سابقا
 فقرات، وبذا تكون 7مقياس أهداف تمكن : الفرعية الثالثة كمايلي

و أعلى درجة هي ) 7(المفحوص أدنى درجة يمكن أن يحصل عليها 
إقدام و أهداف -أما عدد فقرات مقياس كل من أهداف أداء ). 35(

فتكون أدنى درجة يمكن أن .فقرات لكل منهما) 8(تجنب فهي -أداء
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و أعلى درجة هي ) 8(يحصل عليها المفحوص على كل منهما هي 
)40.(  

 بعد أن طبق المقياس على أفراد العينة :الصدق العاملي
طالبًا وطالبًة، تم ) 337(مشمولين بالدراسة والبالغ عددهم ال

باستخدام أسلوب  إخضاع درجاتهم إلجراءات التحليل العاملي
والتدوير المائل،  (Principal Axis Factoring) المحاور األساسية

وأظهرت نتائج هذا . وذلك للتحقق من البناء العاملي للمقياس
الثة عوامل زاد الجذر الكامن لكل التحليل أن المقياس يتكون من ث

من التباين الكلي % 45.1منها عن واحد صحيح وفسرت مجتمعة 
فسر من التباين الكلي لدرجات المقياس، إذ إن العامل األول 

، وفسر %13.11، وفسر العامل الثاني من التباين الكلي 23.89%
ولتحديد العامل الذي %. 8.1العامل الثالث من التباين الكلي 

  :تنتمي إليه كل فقرة استخدمت المحكات التالية
 . تنتمي الفقرة للعامل الذي تحقق عليه أعلى درجة تشبع .1
 . أو أعلى0.30 على العامل أن يبلغ معامل تشبع الفقرة .2
التوافق بين مضمون الفقرة ومضامين الفقرات التي تنتمي  .3

 .للعامل نفسه

وقد توفرت هذه الشروط في الفقرات جميعها التي أخضعت 
كما أظهرت النتائج أن الفقرات الثمان ذوات . للتحليل
 تنتمي إلى العامل األول وتدور 14،18،21،9،6،12،3،1:األرقام

، 0.75إقدام، وكانت معامالت تشبعها - حول أهداف األداءمضامينها
. على التوالي 0.52، 0.59، 0.65، 0.66، 0.69، 0.73، 0.74

 فهي 10،2،7،17،4،20،15: أما الفقرات السبع ذوات األرقام
تنتمي إلى العامل الثاني وتدور مضامينها حول أهداف التمكن، 

، 0.51، 0.58، 0.66، 0.69، 0.75وكانت معامالت تشبعها هي 
:  أما الفقرات الثمان ذوات األرقام.  على التوالي0.39، 0.41

 فتتنمي إلى العامل الثالث، وتدور 13،5،23،8،11،19،22،16
، 0.63تجنب وكانت معامالت تشبعها -مضامينها حول أهداف األداء

  . على التوالي0.32، 0.37، 0.43، 0.54، 0.56، 0.59، 0.62

البناء العاملي للمقياس في هذه الدراسة يالحظ مما سبق أن 
جاء مطابقا للبناء العاملي للمقياس في صورته األصلية، إذ حافظت 

إضافة . الفقرات على انتماءاتها للعوامل كما في المقياس األصلي
إلى ذلك فقد جاءت جميع الفقرات بما فيها الفقرات التي تمت 

   .لنظري للمقياسإضافتها في هذه الدراسة مصنفة وفق البناء ا
وهـي  . (RASI)قائمة طـرق الدراسـة المنقحـة المختـصرة          : ثانيًا

 & Entwistle, Hanley)من إعـداد انتويـستل و هـانلي و هاونـسل    
Hounsell, 1979)   ــا بعــــــد ذلــــــك انتويــــــستل وتيــــــت ؛ وطّورهــــ

)Entwistle & Tait, 1995 .(مقاييس : وتتكون من ستة أبعاد منها
 الـــسطحية والطريقـــة االســـتراتيجية التـــي  الطريقـــة العميقـــة والطريقـــة 

ــة زادت جميعهــا عــن      ــات مقبول ــع بمعــامالت ثب  فــي إحــدى  0.80تتمت
ــين    ــت بـــ ــات؛ وتراوحـــ ــة أخـــــرى   0.82 و 0.79الدراســـ ــي دراســـ  فـــ

 & Sadler-Smith) في دراسـة ثالثـة   0.73 و 0.59وتراوحت بين 

Tsang,1998) .       إضـــافة إلـــى ذلـــك فقـــد أخـــضعت القائمـــة المنقحـــة
إلجراءات التحليل العاملي، التـي أظهـرت أن القائمـة تتمتـع            المختصرة  

بالـــصدق العـــاملي، إذ أفـــرزت ثالثـــة عوامـــل مثلـــت الطريقـــة العميقـــة، 
وعليه فقـد أوصـى دوف   . والطريقة السطحية، والطريقة االستراتيجية  

(Duff,1997)               باستخدام هـذه الـصورة كونهـا تتمتـع بثبـات و صـدق 
  .مقبولين

يبلــغ عــدد فقــرات الــصورة المختــصرة  :ثبــاتإجــراءات الــصدق و ال
 فقــرة صــممت علــى RATI (30(مــن قائمــة طــرق الدراســة المنقحــة  

غرار مقياس ليكـرت ذي التـدريج الخماسـي، إذ أعطيـت أوافـق بـشدة                
و قــد توزعــت هــذه . و ال أوافــق بــشدة درجــة واحــدة خمــس درجــات
طحية، ثالثــة أبعــاد هــي الطريقــة العميقــة، والطريقــة الــس الفقــرات علــى

و قـــد قـــام . والطريقـــة االســـتراتيجية، بواقـــع عـــشر فقـــرات لكـــل بعـــد
 وتـم .إلى اللغـة العربيـة     الباحث بترجمة هذه األداة من اللغة االنجليزية      

للتأكـد مـن     عرض الترجمـة علـى ثالثـة مختـصين فـي اللغـة االنجليزيـة              
كما تـم إجـراء ترجمـة عكـسية مـن اللغـة العربيـة إلـى         . سالمة الترجمة 

يزية من مخـتص آخـر فـي اللغـة االنجليزيـة للتأكـد مـن محافظـة                  االنجل
كــل فقــرة علــى مــضمونها كمــا وردت فــي القائمــة األصــلية، وأجريــت      
ــة علــى الــنص العربــي لــبعض الفقــرات فــي ضــوء هــذه        تعــديالت طفيف

اســـتغالًال حـــسنًا (ومـــن األمثلـــة علـــى ذلـــك تـــم اســـتبدال . اإلجـــراءات
ــتغالل :ب ــسن اسـ ــارة  ) أحـ ــصبح العبـ ــة    أن(لتـ ــتي بعنايـ ــت دراسـ ــم وقـ ظـ

) كميـــة كبيـــرة:قـــدر كبيـــر ب(؛ واســـتبدال )ألســـتغله أحـــسن اســـتغالل
أجد أن علي أن أركز على حفظ كمية كبيرة مما علـّي           (لتصبح العبارة   

وتّم عرض المقياس على عشرة مـن المختـصين فـي علـم          ). أن أتعلمه 
 فـي مـدى انتمـاء الفقـرة        النفس و التربيـة، و طلـب مـنهم ابـداء الـرأي            

مـن المحكمـين علـى      % 80وقـد اتفـق أكثـر مـن         . للبعد الـذي تقيـسه    
و تـم بعـد ذلـك تطبيـق         . تنتمي للبعـد الـذي تقيـسه       أن جميع الفقرات  

 طالبًا و طالبًة ممن يدرسون      73المقياس على عينة من الطلبة بلغت       
و تــم حــساب  . مــساق مبــادئ فــي علــم الــنفس و هــو متطلــب جامعــة    

نــة الثبــات علــى كــل فقــرة ودرجــاتهم    معامــل االرتبــاط بــين درجــات عي 
علــى البعــد الــذي تنتمــي إليــه، وعــدت كــل فقــرة تــرتبط بالبعــد الــذي    

غيـر مميـزة، وتـم      ) 0.20(تنتمي إليه سلبيًا أو يقل ارتباطهـا بـه عـن            
  . استبعادها شريطة أن ال يتأثر صدق المحتوى بهذا اإلجراء

ة وبنــاًء علــى ذلــك تــم اســتبعاد ثــالث فقــرات مــن بعــد الطريقــ         
؛ وخمــــس فقــــرات مــــن بعــــد 4،1،13: العميقــــة هــــي ذوات األرقــــام 

وذلـك  . 2،8،12،15،22: الطريقة االسـتراتيجية و هـي ذوات األرقـام          
بعد التأكد من أن المقياس ظـل يتمتـع بـصدق المحتـوى رغـم عمليـة                 
االستبعاد، ألن مضامين الفقرات المستبعدة موجودة إلى درجـة كبيـرة      

تفـــاظ بهـــا، والتـــي تـــدور مـــضامينها حـــول فـــي الفقـــرات التـــي تـــم االح
التركيز ومقاومة التشتت، وتنظيم الوقت وحسن استغالله، واالجتهـاد         
ــسب       ــادة حـ ــزاء المـ ــم أجـ ــة، وتعلـ ــة الدراسـ ــيم طريقـ ــابرة، وتنظـ والمثـ

) 7(وبذا يصبح عدد الفقـرات التـي تقـيس الطريقـة العميقـة              . األهمية
رجـة محتملـة هـي      وأعلـى د  ) 7(فقرات فتكون أدنى درجة محتملة هي       

. أمــا الطريقــة الــسطحية فــتم االحتفــاظ بجميــع فقراتهــا العــشر ). 35(
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فـي  ).50(وأعلى درجة محتملة هي     ) 10(فتكون أدنى درجة محتملة     
فتكون أدنى  . فقرات) 5(حين أصبح عدد فقرات الطريقة االستراجية       

و بعـد اسـتبعاد     ). 25(وأعلـى درجـة محتملـة هـي       ) 5(درجة محتملـة    
لمــشار إليهــا، تــم حــساب معــامالت ثبــات االتــساق الــداخلي    الفقــرات ا

للمقـاييس الفرعيـة للقائمـة و هـي الطريقـة العميقـة، و         ) كرونباخ الفـا  (
، و 0.80الطريقـــــة الـــــسطحية، و الطريقـــــة االســـــتراتيجية، و كانـــــت  

  . على التوالي، وهي معامالت ثبات مقبولة0.77، و 0.73
عــاملي للمقيــاس، تــم إجــراء للتحقــق مــن البنــاء ال:  الــصدق العــاملي

باسـتخدام  ) 337=ن(التحليل العاملي لدرجات أفراد عينـة الدراسـة         
 ) Principal Axis Factoring(أسـلوب تحليـل المحـاور األساسـية     

وقــد أظهــرت النتــائج وجــود ثالثــة عوامــل بلــغ   . تبعــه التــدوير المائــل 
وفــسرت مجتمعــة  . الجــذر الكــامن لكــل منهــا أكثــر مــن واحــد صــحيح   

ــس ــاس   % 34.4بة نـ ــدرجات المقيـ ــي لـ ــاين الكلـ ــن التبـ ــّسر  . مـ ــد فـ وقـ
ــل األول  ــي، % 16.12العامـ ــاين الكلـ ــن التبـ ــاني   مـ ــل الثـ ــّسر العامـ وفـ

  %.7.34، وفّسر العامل الثالث 10.94%
ولتحديد العامـل الـذي تنتمـي اليـه الفقـرة اسـتخدمت المحكـات               

  :التالية
تـــصنف الفقـــرة ضـــمن العامـــل الـــذي تحقـــق عليـــه أعلـــى درجـــة   .1

 .شبعت
 .أو أعلى 0.30أن يبلغ معامل تشبع الفقرة على العامل  .2
أن يتوافق مضمون الفقرة مع مضامين الفقرات التي تنتمـي إلـى             .3

 .العامل نفسه
ــائج أن الفقــرات    ــسبعوأظهــرت النت ــام ال ، 10، 22:  ذوات األرق

ــدور مــضامينها حــول     13، 17، 5، 15 ــى العامــل األول وت  تنتمــي إل
ــة العميقــــ  ــة الدراســ ــي طريقــ ــشبعها هــ ــيم تــ ، 0.54، 0.62: ة، وأن قــ

ــوالي 0.39، 0.47، 0.49، 0.50، 0.52 ــى التـــ ــرات .  علـــ وأن الفقـــ
 تنتمـي إلــى العامـل الثــاني   6،12،16،19،21: الخمـس ذوات األرقــام 

وأن قـــيم  . وتـــدور مـــضامينها حـــول طريقـــة الدراســـة االســـتراتيجية      
.  علــــى التــــوالي0.33، 0.50، 0.56، 0.56، 0.70: تــــشبعها هــــي

 4،1،14،3،18،7،8،11،2،9: ن الفقـــرات العـــشر ذوات األرقـــام  وأ
تنتمـــي إلـــى العمـــل الثالـــث وتـــدور مـــضامينها حـــول طريقـــة الدراســـة  

، 0.43، 0.45، 0.45، 0.51: الــــسطحية، وأن قــــيم تــــشبعها هــــي   
يالحـــظ .  علـــى التـــوالي0.30، 0.31، 0.32، 0.34، 0.35، 0.42

الدراســة جــاء مطابقــا  ممــا ســبق أن البنــاء العــاملي للقائمــة فــي هــذه   
ــلية، إذ حافظـــت الفقـــرات     ــة فـــي صـــورتها األصـ للبنـــاء العـــاملي للقائمـ
المتبقية من المقاييس الفرعية على إنتمائهـا للعوامـل كمـا فـي القائمـة              

وذلــك مؤشــر . األصــلية وجــاءت مــصنفة وفــق البنــاء النظــري للقائمــة   
  .على أن القائمة تتمتع بالصدق العاملي

  :نتائج الدراسة
  :ا يلي نتائج الدراسة مرتبة وفق أسئلتهافيم 

 يعــد مقيــاس أنمــاط األهــداف مــن نــوع ليكــرت :نتــائج الــسؤال األول
 درجـات،  5ذي التدريج الخماسـي ويأخـذ فيـه مـستوى أوافـق بـشدة         

 درجات، ومستوى ال    3 درجات، ومستوى محايد     4ومستوى أوافق   

كانـت  ولمـا   . أوافق درجتـين، ومـستوى ال أوفـق بـشدة درجـة واحـدة             
، فقــد  3.5 التــي يأخــذها مــستوى أوافــق تبــدأ نظريــًا مــن       4درجــة 

اعتبــرت هــي المحــك، وتــم تــصنيف كــل مــن بلــغ متوســط درجاتــه هــذا  
ــا    . المحـــك أو تجـــاوزه ضـــمن الفئـــة الهدفيـــة التـــي يقيـــسها مقيـــاس مـ

التكــرارات والنــسب المئويــة لكــل نــوع مــن      ) 1(ويمثــل جــدول رقــم   
  .أنواع األهداف

ارات والنــــسب المئويــــة لكــــل نــــوع مــــن أنــــواع التكــــر :)1(جــــدول  
  األهداف
  النسب المئوية   التكرار  الهدف
  89.6  302   تمكن
   42.1   142   إقدام-أداء
  72.4   244   تجنب-أداء

ــم    ــدول رقـ ــن جـ ــظ مـ ــون   ) 1(يالحـ ــة يتبنـ ــة مؤتـ ــة جامعـ أن طلبـ
تجنـب، ثـم أهـداف      -بالدرجة األولى أهـداف الـتمكن، ثـم أهـداف األداء          

 كمــا يالحــظ أن مجمــوع النــسب المئويــة للطلبــة الــذين   .إقــدام-األداء
ويمكـن أن يـستنتج     %. 100يتبنون أنواع األهداف الثالثة يزيد عـن        

مـــن ذلـــك أن الطالـــب الواحـــد قـــد يتبنـــى أكثـــر مـــن نـــوع مـــن أنـــواع     
  .األهداف

 تم تصنيف كـل مـن بلـغ متوسـط درجاتـه علـى               :نتائج السؤال الثاني  
ــا    ــة مـ ــتراتيجية دراسـ ــرات اسـ ــة     3.5فقـ ــمن الفئـ ــوق ضـ ــا فـ ــة فمـ درجـ

ــم     ــتراتيجية وذلــــك وفــــق األســــاس الــــذي تــ المــــستخدمة لتلــــك االســ
) 2(ويمثــــل جــــدول رقــــم . توضــــيحه فــــي تــــصنيف الفئــــات الهدفيــــة

  .التكرارات والنسب المئوية لمستخدمي تلك االستراتيجيات
التكــرارات والنــسب المئويــة لمــستخدمي اســتراتيجيات   :)2(جــدول 
  الدراسة

  النسبة المئوية   التكرار   االستراتيجية
  74.2   250   عميقة

  73.0   246   سطحية
  52.5   177   استراتيجية

ــم   ــة  ) 2(يالحــــظ مــــن جــــدول رقــ ــة مؤتــ ــة فــــي جامعــ أن الطلبــ
ــم       ــة، ثــ ــة العميقــ ــتراتيجية الدراســ ــى اســ ــة األولــ ــستخدمون بالدرجــ يــ

و يـــستنتج مـــن الجـــدول أن الطالـــب    . الـــسطحية، ثـــم االســـتراتيجية  
ــر مــن اســتراتيجية مــن اســتراتيجيات     الواحــد يمكــن أن يــس   تخدم أكث

  . الدراسة
ولإلجابـة عـن هـذا الـسؤال تـم حـساب             :نتائج الـسؤال الثالـث    

ــة      ــاد قائمـ ــاد مقيـــاس أنـــواع األهـــداف وأبعـ ــين أبعـ مـــصفوفة ارتبـــاط بـ
تــم اســتخدام تحليــل االنحــدار المتعــدد   كمــا. اســتراتيجيات الدراســة

لــدرجات كــل مــن  ) Stepwise Multiple Regression(المتــدرج 
ــة   ــتراتيجيات الدراسـ ــو   : اسـ ــى نحـ ــتراتيجية علـ ــة، ســـطحية، اسـ عميقـ

أهــداف أداء  أهـداف تمكـن،  : منفـصل علـى متغيـرات أنمــاط األهـداف     
مــصفوفة ) 3(ويمثــل جــدول رقــم   .  تجنــب– إقــدام، أهــداف أداء  –

  .معامالت االرتباط بين هذه المتغيرات
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  نواع األهداف واستراتيجيات الدراسةمصفوفة معامالت االرتباط بين أ: )3(جدول 
  استراتيجية  سطحية  عميقة  تجنب-أداء  إقدام-أداء  تمكن  المتغير

  --  تمكن
        --  0.076-  إقدام-أداء
        --  0.52*  0.092-  تجنب-أداء

      --  0.072-  0.033-  0.571*  عميقة 
    --  0.085-  0.397*  0.232*  0.006-  سطحية

  --  0.03  0.419*  0.023  0.071  0.243*  استراتيجية
) *p =0.01.(  

ــين    ) 3(يالحــظ مــن الجــدول رقــم    ــاط ب أن قــيم معــامالت االرتب
أهداف تمكن وكل مـن اسـتراتيجيتي الدراسـة العميقـة واالسـتراتيجية             
دالة إحصائيا، ولكن معامل االرتباط بين أهـداف تمكـن و اسـتراتيجية          

ــر دال إحــصائيا   قــدام فهــي  إ-أمــا أهــداف أداء . الدراســة الــسطحية غي
تــرتبط إرتباطــا داال إحــصائيا مــع اســتراتيجية الدراســة الــسطحية، وال 
ترتبط ارتباطا داال إحصائيا مع كل من استراتيجيتي الدراسة العميقـة      

تجنــب دالــة إحــصائيا -وكــذلك أن عالقــة أهــداف أداء. و االســتراتيجية
مــع اســتراتيجية الدراســة الــسطحية، وغيــر دالــة إحــصائيا مــع كــل مــن   

  . راتيجيتي الدراسة العميقة واالستراتيجيةاست
فيمثــل نتــائج تحليــل اإلنحــدار المتعــدد     ) 4(أمــا جــدول رقــم   

ــسطحية      ــة والــــ ــة العميقــــ ــتراتيجية الدراســــ ــدرجات اســــ ــدرج لــــ المتــــ
ــداف      ــاط األهــ ــرات أنمــ ــى متغيــ ــدة علــ ــى حــ ــل علــ ــتراتيجية كــ : واالســ

  . تجنب-إقدام، أداء-تمكن،أداء
 المتعـــدد المتـــدرج لـــدرجات نتـــائج تحليـــل اإلنحـــدار: )4(جـــدول  

تمكــن، : اســتراتيجية الدراســة العميقــة علــى متغيــرات أنمــاط األهــداف 
  .تجنب-إقدام، أداء-أداء

  المتنبئ
   الهدف

  المحك 
 االستراتيجية

R R² F Sig. 

  128.275  0.276  0.526  العميقة  تمكن
  55.368  0.142  0.377  السطحية  تجنب-أداء

0.000  
0.000 

  0.000  18.399  0.052  0.228  ةاالستراتيجي  تمكن
أن متغيـر أهـداف تمكـن فقـط دخـل            )4(يالحظ من جدول رقم     

في معادلة انحدار درجات استراتيجية الدراسة العميقة علـى متغيـرات           
وهـي نـسبة    % 27.6وأنه يفسر مـن تبـاين درجاتهـا         . أنماط األهداف 
تجنـــب فلـــم تـــدخل -إقـــدام، وأداء-أمـــا متغيـــرات أداء. دالـــة إحـــصائيا

إذ كــان إســهامها فــي تبــاين درجــات اســتراتيجية الدراســة       . لمعادلــةا
  .العميقة ضئيال وليس داال إحصائيا

تجنــب فقــط  -ويتبــين مــن الجــدول أيــضًا أن متغيــر أهــداف أداء   
دخل في معادلة انحـدار درجـات اسـتراتيجية الدراسـة الـسطحية علـى               

ــاين درجاتهــا       ــه يفــسر مــن تب  %14.2متغيــرات أنمــاط األهــداف، وأن
-أما متغيـرات أهـداف تمكـن، وأهـداف أداء    . وهي نسبة دالة إحصائيا 

إذ كــــان إســــهامها فــــي تبــــاين درجــــات  .إقــــدام فلــــم تــــدخل المعادلــــة
  .استراتيجية الدراسة السطحية هامشيا وليس له داللة إحصائية

يالحظ مـن الجـدول أيـضًا أن متغيـر أهـداف تمكـن فقـط دخـل           و
ــة انحــدار درجــات اســتراتيجية    الدراســة االســتراتيجية علــى  فــي معادل

مــن تبــاين % 5.2متغيــرات أنمــاط األهــداف، وأنــه أســهم فــي تفــسير   
إقــدام، -أمــا متغيــرات أداء. درجاتهــا، وأن هــذه النــسبة دالــة إحــصائيا  

تجنــب فلــم تــدخل المعادلــة، إذ إن إســهامها فــي تبــاين درجــات   -وأداء
  .حصائيةاستراتيجية الدراسة االستراتيجية هامشيا وليس له داللة إ

هـدفت الدراسـة إلـى التعـرف علـى نـسبة            : تفسير النتائج ومناقشتها  
: الطلبــة فــي جامعــة مؤتــة الــذين يتبنــون كــل نــوع مــن أنــواع األهــداف

تجنــب؛ والــذين يــستخدمون كــل اســتراتيجية -إقــدام، أداء-تمكـن، أداء 
كمـا هـدفت    . عميقة، سطحية، استراتيجية  : من استراتيجيات الدراسة  

عالقــــة أنــــواع األهــــداف باســــتراتيجيات الدراســــة  إلــــى الكــــشف عــــن 
وقــد تّمــت مناقــشة نتــائج الدراســة وفــق أســئلتها وعلــى  . المــستخدمة
  :النحو اآلتي

 أظهـرت نتـائج الدراسـة أن الطلبـة فـي      :مناقشة نتائج الـسؤال األول    
، وأهــداف %90جامعــة مؤتــة يتبنــون أهــداف الــتمكن بنــسبة تقــارب    

إقــــدام بنــــسبة - وأهــــداف األداءتقريبــــا،% 72تجنــــب بنــــسبة -األداء
وأن الطالب الواحد قد يتبنى أكثر من نـوع مـن أنـواع      . تقريبا% 42

األهـداف، ألن كــال منهــا قــد يــرتبط بـأثر إيجــابي معــين يــسعى الطالــب   
لتحقيقــــــه، وهــــــو مــــــا تــــــشير إليــــــه التــــــصورات البحثيــــــة الحديثــــــة   

)Harackiewicz et al., 1998 .(     فـيمكن أن يمتلـك الفـرد مـستوى
تفعــًا مــن أهــداف الــتمكن وأهــداف األداء فــي الوقــت نفــسه كونهمــا   مر

، وهذا ما يبينـه  )Colquit & Simmering, 1998(بعدان مستقالن 
إذ لــم تكــن العالقــة بــين أهــداف الــتمكن وكــل مــن     ). 3(جــدول رقــم  

وإن النـــــسبة . تجنـــــب دالـــــة إحـــــصائيًا-إقـــــدام واألداء-أهـــــداف األداء
أن معظـم طلبـة جامعـة مؤتـة يحـاولون       المرتفعة الهداف التمكن تعنـي      

ولعـــل ذلـــك يعكـــس مـــستوى مرتفعـــا مـــن  . إتقـــان المهمـــات الدراســـية
الحاجــة إلــى اإلنجــاز، التــي تجعــل الطالــب يــسعى لتحقيــق الــتمكن مــن  

 ).Houston,1985( االمتيــاز المــادة الدراســية والتنــافس مــع معــايير  
ــة الرشــد وتمــتعهم بدر      ــة مــن مرحل جــة مــن  ولعــل إقتــراب أفــراد العين

النــضج النــسبي يطــور لــديهم الــوعي بأهميــة أهــداف الــتمكن وضــرورة 
ــسيطرة علــى المــادة التعليميــة لغايــات النجــاح األكــاديمي والنجــاح         ال
المهنــــي فــــي الحيــــاة المــــستقبلية،كما يجعلهــــم يحــــافظون علــــى أداء  
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لــذلك فــإن ميــولهم نحــو المنافــسة والتفــوق . يجنــبهم الفــشل الدراســي
. إقدام جاءت نـسبيا منخفـضة     -مثلة بأهداف األداء  على اآلخرين والمت  

ورغـم تبنــي معظــم طلبــة جامعــة مؤتـة ألهــداف الــتمكن إال أنهــم كــانوا   
فالخوف من الفشل دافع هام من دوافـع        . حريصين على عدم الرسوب   

ــلبي علـــى   . الـــسلوك اإلنـــساني ــه مـــردود سـ عـــالوة علـــى أن الفـــشل لـ
. لـتعلم واالسـتفادة  المستوى الشخصي واالجتماعي، وهو دليل عدم ا    

ــق نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســات ســابقة منهــا دراســة          وتتف
) Yildrim, & Somuncuoglu, 1998(يلــدريم و ســومونكوغلو 

 ,Somuncuoglu, & Yildrim(ودراسـة سـومونكوغلو ويلـدريم    
ــة يتجهـــون فـــي    )1999 ــة الجامعـ ــا إلـــى أن طلبـ ، التـــي أشـــارت نتائجهـ

، وبدرجــــة أقــــل نحــــو أهــــداف الــــذات الغالــــب نحــــو أهــــداف الــــتمكن
  . االجتماعية

 كـشفت نتـائج الدراسـة عـن أن نـسبة            :مناقشة نتائج الـسؤال الثـاني     
طلبــة جامعــة مؤتــة الــذين يــستخدمون اســتراتيجية الدراســة العميقــة     

ــتراتيجية    % 74بلغــــت  ــستخدمون اســ ــذين يــ ــسبة الــ ــا نــ ــا، أمــ تقريبــ
ن  نــــسبة الــــذي  ت، فــــي حــــين بلغــــ  %73الدراســــة الــــسطحية فهــــي   

تقريبـــا، وان % 53يـــستخدمون اســـتراتيجية الدراســـة االســـتراتيجية 
الطالـب الواحـد قـد يـستخدم أكثـر مـن اسـتراتيجية مـن اســتراتيجيات         

ويمكن إرجاع ذلك إلى تعـدد األهـداف التـي يتبناهـا الطالـب          . الدراسة
. فيوجهه كـل منهـا إلـى اسـتخدام اسـتراتيجية معينـة مـن أجـل تحقيقـه            

 تنــوع أشـكال أســئلة االمتحانـات التــي يتعــرض   وربمـا كــان ذلـك بــسبب  
ــر       ــارات التفكيــ ــتخدام مهــ ــم واســ ــب الفهــ ــضها يتطلــ ــة، فبعــ ــا الطلبــ لهــ
ــة عميقــــة كمــــا يــــستدعي        ــستدعي اســــتخدام اســــتراتيجية دراســ ويــ
اســــتخدام مهــــارات تنظــــيم الوقــــت وتهيئــــة المكــــان وتنظــــيم عــــادات   
الدراســة، وبعــضها يتطلــب الحفــظ فيــستدعي اســتخدام اســتراتيجيات   

و تــشير النــسب المئويــة  . لدراســة الــسطحية مثــل التــسميع والتكــرار  ا
إلـــى أن مـــا يقـــارب ثالثـــة أربـــاع   لمـــستخدمي اســـتراتيجيات الدراســـة

ــى المعلومــات التــي يدرســونها، ويحــاولون       ــة يحــاولون فهــم معن الطلب
ــم       ــرى، وأنهــ ــساقات أخــ ــن مــ ــات مــ ــبعض وبمعلومــ ــضها بــ ــا بعــ ربطهــ

ــباب    ــا، ويبحثـــون عـــن أسـ ــا عقليـ ــا، إال أن يحاكمونهـ الظـــواهر وآثارهـ
بعض الطلبـة فـي ذات الوقـت يـستخدمون طريقـة الدراسـة الـسطحية،               
ــا،        ــي يواجهونه ــى المواضــيع الت فهــم يواجهــون صــعوبة فــي إدراك معن
ويـــشعرون أن المـــواد التـــي تعطـــى لهـــم طويلـــة، وأنهـــم يعـــانون قلقـــًا 
وخوفًا بسبب حجم المادة، وتراكم العمل، وأنهـم يتـذكرون التفاصـيل       
دون الصورة اإلجمالية، ويستخدمون أساليب التكرار، والنـسخ لحفـظ           
المــادة، ويكتبــون فــي المحاضــرة كــل شــيء دون تركيــز علــى المهــم         

وقد عكس ذلك إدراك الطلبة ألهمية الفهـم والتطبيـق والتحليـل            . منها
والنقــد واإلبــداع، ومحــاوالتهم التعمــق فيمــا يدرســون والــتمكن منــه،   

  . بات الطلبة على فقرات المقياسوهذا ما تعكسه استجا
ــائج أن   ــا أظهـــرت النتـ ــة فقـــط   % 52كمـ ــة مؤتـ ــة جامعـ ــن طلبـ مـ

ــفوا      ــم وصـ ــتراتيجية، أي أنهـ ــة االسـ ــتراتيجية الدراسـ ــستخدمون اسـ يـ
أنفـــسهم أنهـــم يـــدركون أهميـــة تـــصنيف موضـــوعات المـــادة حــــسب        
أهميتها، ويتبعـون طريقـة دراسـة منظمـة، ويحـسنون اسـتغالل الوقـت               

تقريبــا مــن الطلبــة  % 48وذلــك يعنــي أن . رة يوميــةويــذاكرون مــذاك
يتبعـــون عـــادات دراســـية، وأســـاليب غيـــر مالئمـــة مثـــل ضـــعف تنظـــيم  
المادة، وضعف تنظيم مكان الدراسـة، وقلـة تـوفر العوامـل المـساعدة              
ــى التــسويف فــي أداء        ــز، وســوء تنظــيم الوقــت، إضــافة إل علــى التركي

ــائج د    . العمــل ــائج هــذه الدراســة مــع نت ــل   وتتفــق نت راســات ســابقة مث
 ,Yildirim & Somuncuoglu(دراســة يلــدريم و ســومونكوغلو 

 & ,Somuncuoglu(، ودراســة ســومونكوغلو و يلــدريم  )1998
Yildrim,1999(   ــستخدمون ــامعيين يـ ــة الجـ ــرت أن الطلبـ ، التـــي أظهـ

غالبا االستراتيجيات المعرفية العميقـة، رغـم أنهـم أحيانـا يـستخدمون             
ــتعلم الــ   ــع نتــائج دراســة شــعير      . سطحيةاســتراتيجيات ال ــا تتفــق م كم

، التـي أظهـرت أن الطالبـات الجامعيـات علـى األغلـب              )1988(ومنسي  
يفضلن استخدام أسـاليب االسـتذكار المنظمـة والمتعمقـة علـى غيرهـا            

   .من األساليب األخرى
ــث   ــسؤال الثالـ ــائج الـ ــشة نتـ ــامالت    :مناقـ ــائج حـــساب معـ كـــشفت نتـ

ــد   ــاط األهـ ــات أنمـ ــين درجـ ــاط بـ ــة أن  االرتبـ ــتراتيجيات الدراسـ اف واسـ
ــا وداال إحــــصائيا بكــــل مــــن     ــا موجبــ ــرتبط ارتباطــ ــتمكن تــ أهــــداف الــ
ــل      ــر تحليـ ــا أظهـ ــتراتيجية، كمـ ــة واالسـ ــة العميقـ ــتراتيجيتي الدراسـ اسـ
اإلنحــدار المتعــدد المتــدرج لــدرجات اســتراتيجيتي الدراســة العميقــة    

ي واالســتراتيجية أن أهــداف الــتمكن أســهمت إســهاما داال إحــصائيا فــ  
تفـسير تبـاين درجـات هـاتين االسـتراتيجيتين وذلـك علـى النقـيض مـن          

ــدام وأهــــداف أداء-أهــــداف أداء ــا   -إقــ ــان ارتباطهمــ تجنــــب اللــــذين كــ
كمــا كــان  . باســتراتيجية الدراســة العميقــة ســالبًا وغيــر داّل إحــصائياً   

ارتباطهمـــا باســـتراتيجية الدراســـة االســـتراتيجية منخفـــضًا وغيـــر داّل   
 انعكـــس ذلـــك فـــي تحليـــل االنحـــدار المتعـــدد   وقـــد. إحـــصائيا كـــذلك

ــات اســـتراتيجيتي        ــي تبـــاين درجـ ــا فـ ــم يـــسهم أّي منهمـ ــدرج، فلـ المتـ
ــتراتيجية   ــة واالسـ ــة العميقـ ــشف    . الدراسـ ــك كـ ــن ذلـ ــيض مـ ــى النقـ وعلـ

حـــساب معـــامالت االرتبـــاط بـــين درجـــات أنمـــاط األهـــداف، ودرجـــات   
تيجية استراتيجية الدراسة السطحية أن ارتباط أهداف الـتمكن باسـترا         

الدراســة الــسطحية كــان قريبــا مــن الــصفر، بينمــا كــان ارتبــاط درجــات 
ــداف أداء ــدام وأداء-أهـ ــسطحية    -إقـ ــتراتيجية الـ ــدرجات االسـ ــب بـ تجنـ

ــصائيا  ــا وداال إحـ ــاط     . موجبـ ــرات أنمـ ــع متغيـ ــل مـ ــدى التعامـ ــه لـ إال أنـ
األهــداف كمجموعــة فــي تحليــل االنحــدار المتعــدد المتــدرج لــدرجات  

لــسطحية علــى هــذه المتغيــرات ظهــر أن متغيــر   اســتراتيجية الدراســة ا
تجنب هو الوحيد الذي يسهم إسـهاما داال إحـصائيا فـي            -أهداف أداء 

رغــم االرتبــاط الــدال إحــصائيا بــين  .تبــاين درجــات الدراســة الــسطحية 
. إقدام ودرجات استراتيجية الدراسة الـسطحية     –درجات أهداف أداء    

إقـــدام -هـــداف أداءوقـــد يعـــزى ذلـــك الرتفـــاع معامـــل االرتبـــاط بـــين أ  
ــداف أداء ــب -وأهــ ــدار   ). r=0.52( تجنــ ــل االنحــ ــائج تحليــ أي أن نتــ

المتعدد المتدرج أظهرت أن كل نوع من أنـواع األهـداف يختلـف عـن           
ــوعين اآلخــــــرين فــــــي تفــــــسير تبــــــاين درجــــــات اســــــتراتيجيات        النــــ

ــة ــاين درجــــات    .الدراســ فأهــــداف الــــتمكن فــــسرت نــــسبٌةمهمة مــــن تبــ
ة واالســـتراتيجية فقـــط، وهـــي أنمـــاط    اســـتراتيجيتي الدراســـة العميقـــ  

تجنـب فقـد فـسرت نـسبه مهمـة مـن        -أما أهداف األداء  . دراسية تكيفية 
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تباين درجات استراتيجية الدراسةالسطحية فقط، وهـي طريقـة دراسـة           
إقدام فهي وإن ارتبطـت باسـتراتيجية       –أما أهداف األداء    . غير تكيفية 

إحــصائيا مــن تبــاين الدراسـة الــسطحية، إال أنهــا لــم تفــسر نــسبة دالــة  
وهــذا يتفــق مــع اإلطــار  . درجاتهــا أو درجــات أيــّة اســتراتيجية أخــرى  

النظــري ذي التــصنيف الثالثــي للتوجهــات الهدفيــة، الــذي يقــوم علــى     
  .تقسيم أهداف األداء إلى إقدام وتجنب إضافة إلى أهداف التمكن

تجعــل أهــداف الــتمكن الطالــب يــستخدم طريقــة تفكيــر ضــرورية  
 منهمكًا في التعلم، كما تجعلـه يتـابع المهمـات التـي تزيـد               إلبقاء الفرد 

فعندما يدرك الطالب نفسه على أنه صاحب أهداف تمكن، فإنه          . نموه
ــاح      ــد والنجـ ــد أن الجهـ ــة، ويعتقـ ــة فعالـ ــتراتيجيات دراسـ ــستخدم اسـ بـ

ــة وعــي    ). Ames & Archer, 1988(متالزمــان  ويكــون فــي حال
 لـذا ينهمـك بـالتعلم المـستقل         الستراتيجية التعلم التي تخدم أغراضه،    

  . ذي المعنى
إقــدام تجعــل الطالــب يرغــب فــي    -وبالمقابــل فــإن أهــداف األداء 

حمايــة صــورة الــذات لديــه وإرضــائها ويركــز علــى مــا يعززهــا، األمــر      
الذي يجعله أقل وعيًا باستراتيجيات الدراسة الفعالة وأقل استخدامًا          

راسـة التـي تبـدو بالنـسبة        الد لها، وأكثر ميًال السـتخدام اسـتراتيجيات      
  .له أسهل وذات نتائج مضمونة

تجنـــب فإنهـــا كلمـــا زادت قـــّل -أمـــا فيمـــا يتعلـــق بأهـــداف األداء
ويحــاول صــاحب . االنهمــاك المتوقــع فــي الــتعلم المــستقل ذي المعنــى 

 Meece(هذا النوع من األهداف إنجاز العمل بأقل قـدر مـن الجهـد    
et al., 1988 .(تجنـب يعـانون مـن    - األداءوربما كان أصحاب أهداف

قلق االختبار، وضـعف القـدرة علـى التنظـيم وهـذه خـصائص تتـداخل                
 Elliot(مع اتباع استراتيجية منظمة تتطلب المثـابرة وعمـق التفكيـر    

et al., 1999.(  
ــوت      ــة اليـ ــائج دراسـ ــع نتـ ــا مـ ــة جزئيـ ــذه الدراسـ ــائج هـ وتتفـــق نتـ

الجامعــة، التـي أجريـت علـى طلبـة     ) Elliot et al., 1999(وآخـرون  
وأظهــــرت أن أهــــداف الــــتمكن تنبــــأت بالعمليــــات العميقــــة والمثــــابرة  

إال أن  . تجنب تنبأت بالعمليـات الـسطحية     -وأن أهداف األداء  . والجهد
بعض نتائجها اختلفت مـع نتـائج هـذه الدراسـة، إذ أظهـرت أن أهـداف          

إقـــدام تنبـــأت بالعمليـــات الـــسطحية والمثـــابرة والجهـــد، وهـــذه  -األداء
كمـا اتفقـت نتـائج هـذه الدراسـة      . م تتحقق في هـذه الدراسـة    النتيجة ل 

 Harackiewicz, et(جزئيـا مـع نتـائج دراسـة هـاراكيويكز وآخـرون       
al., 2000 (  التـــي أشـــارت إلـــى أن أهـــداف الـــتمكن ارتبطـــت إيجابـــا

إقـدام ارتبطـت    -باستراتيجيات التوضيح والتـسميع، وأن أهـداف األداء       
، وهــذا يتـسق مــع مـا توصــلت إليــه   إيجابـا باســتراتيجية التـسميع فقــط  

تجنب ارتبطت سلبا باسـتراتيجية     -وأن أهداف األداء  . الدراسة الحالية 
التوضيح، وإيجابا بانعـدام االسـتراتيجية، وهـذه نتـائج لـم تتحقـق فـي                

) Ainley, 1993( كما تتسق مع نتـائج دراسـة إينلـي    . هذه الدراسة
ــون أ    ــذين يتبنــ ــة الــ ــا أن الطلبــ ــرت نتائجهــ ــي أظهــ ــان  التــ ــداف اإلتقــ هــ

يستخدمون استراتيجيات تعلـم عميقـة، والـذين يركـزون علـى أهـداف         
ــب العمــل يــستخدمون اســتراتيجيات       ــذات، وأهــداف تجن االنهمــاك بال

  .إعادة اإلنتاج وهي استراتيجيات تعلم سطحية

ويبدو أن نتائج هذه الدراسة التي أجريت على عينة من الطلبـة            
سابقة كثيرة أجريت على عينات من      األردنيين تتفق مع نتائج دراسات      

 ,.Meece et al)دراسـتي  : مجتمعـات غربيـة وشـرقية مختلفـة مثـل     
1988; Elliot et al., 1998 )  فــي الواليــات المتحــدة، ودراســة 

(Sinha, & Kumari, 2000)  فــــــي الهنــــــد، ودراســــــتي 
(Somuncuoglu, & Yildrim, 1999; Yildrim, & 

Somuncuoglu, 1999) ــا، و ــي تركيـ ــار    فـ ــق باآلثـ ــا يتعلـ ــك فيمـ ذلـ
فهي تـرتبط بـشكل متـسق مـع        . اإليجابية التكيفية لتبني أهداف التمكن    

كمـا أنهـا    . استخدام استراتيجيات الدراسة العميقة، وتتنبأ بها بفعالية      
ــار الـــسلبية وغيـــر      ــا يتعلـــق باآلثـ ــع كثيـــر مـــن الدراســـات فيمـ تتفـــق مـ

اتيجية الدراســة تجنــب، إذ إنهــا تــرتبط باســتر -التكيفيــة ألهــداف األداء
إقـدام فقـد أظهـرت الدراسـة        -أمـا أهـداف األداء    . السطحية وتتنبـأ بهـا    

الحالية أنها ترتبط باستخدام استراتيجية الدراسـة الـسطحية وهـذ مـا       
ــم تفــسر         ــا ول ــأ به ــا ال تتنب ــسابقة، إال أنه ــه مــع الدراســات ال اتفقــت في
نــسبة دالــة إحــصائيا مــن درجاتهــا، وربمــا كــان ذلــك بــسبب انخفــاض     

-معامــل االرتبــاط بينهمــا مقارنــة بمعامــل االرتبــاط بــين أهــداف أداء       
ــسطحية    ــع     . تجنــب واســتراتيجية الدراســة ال ــه م ــا اختلفــت في وهــذا م

ويمكــــن أن يكــــون اإلخــــتالف ناجمــــا عــــن  . دراســــات ســــابقة أخــــرى
االختالف فـي قـوة العالقـة االرتباطيـة، التـي تـم التوصـل إليهـا، ولـيس               

  . في وجودها
وء نتــائج الدراســة فــإن الباحــث يقــدم التوصــيات   فــي ضــ: التوصــيات

  :التالية
إجراء دراسات تجريبيـة يـتم خاللهـا تعـريض المتعلمـين لبـرامج              .1

ــي      ــا فــ ــة تأثيرهــ ــة ودراســ ــة معينــ ــات هدفيــ ــي توجهــ تــــشجع تبنــ
 .استراتيجيات الدراسة المستخدمة

ــيم        .2 ــي التنظـ ــداف فـ ــاط األهـ ــأثير أنمـ ــاول تـ ــات تتنـ ــراء دراسـ إجـ
 االستراتيجية تمثل بعض مظـاهر عمليـة        الذاتي، إذ أن الدراسة   

التنظــيم الــذاتي فــي مجــال التحــصيل، ومــن المفيــد الكــشف عــن 
 .مدى تأثير أنماط األهداف في استراتيجيات التنظيم الذاتي

ــداف     .3 ــاط األهـ ــوع أنمـ ــة لموضـ ــساقات الجامعيـ ــاول بعـــض المـ تنـ
وموضــوع اســتراتيجيات الدراســة وتــشجيع الطلبــة خاللهــا علــى  

ــي أهــداف دا  ــدال مــن أهــداف      تبن ــتمكن ب ــة، وهــي أهــداف ال خلي
األداء الخارجيــة القائمــة علــى الــدفاع عــن الــذات والخــوف مــن     
الفــشل، الرتباطهــا بــالنواتج والممارســات واألســاليب الــسلوكية    

وتــــــشجيع الطلبــــــة كــــــذلك علــــــى اســــــتخدام  . غيــــــر التكيفيــــــة
ــة     ــابي فـــي تنميـ ــا اإليجـ ــة لتأثيرهـ ــة العميقـ ــتراتيجيات الدراسـ اسـ

 .وير المهارات، وتحقيق أهداف التدريسالذات وتط
  المصادر والمراجع

ــه    ــد اللــ ــالحة عبــ ــسان، صــ ــونس، وعيــ ــزام، نجيــــب الفــ ). 1994. (خــ
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بة التعلم اإللكرتوني في املدارس الثانوية األردنية على تحصيل رجت رثأ
  *الطلبة املباشر واملؤجل في مادة الفيزياء

  
  *** يبني دوم ، وحسن**م الشناقيسق

  
  

4/7/2006 تاريخ قبوله     7/2/2006 تاريخ تسلم البحث

ه الدراسـة إلـى استقـصاء اثـر تجربـة الـتعلم اإللكترونـي               ذهـ  تفد هـ  :ملخص
ة دامـ  يفـ  المؤجـل ور باشـ ملا يمـ لفي تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي الع  

خمـــس   مـــوزعين علـــىبـــًاالط) 118(الدراســـة مـــن  ينـــةع تنـــوك ت.الفيزيـــاء
منهـا  ؛ أربعـة  في ثالث مـدارس ثانويـة للـذكور فـي محافظـة الكـرك        مجموعات
المـدمج ، المعلـم    صرقـ لا عمـ ت، القـرص المـدمج، اإلنترنـت        نرتنإلا(تجريبية  

ولتحقيـق  ).  العاديـة  ةريقـ طال( ة  طباة ضـ  عـ ومجمو )ض البيانـات  رعـ  زاهج عم
تأكد لا دعب أهداف الدراسة، تم استخدام اختبار تحصيل المفاهيم الفيزيائية

 المتوســطات مادختســاة البيانــات إحــصائيا تــم  جــلاعملو. مــن صــدقه وثباتــه 
). ت(ر ابتخاو،  التباين المصاحبليلحتو ،رافات المعياريةحنالاو، الحسابية

 نيبـ ) α= 0.05 (ائياصحـ إ لادق رفـ  دجـ وي أنـه  ىلـ لدراسـة إ ا تلصـ و تدقو
لــصف األول الثــانوي العلمــي علــى االختبــار التحــصيلي   ا ةبــلط ســط أداءوتم

ــتعلم    ) المباشــر(البعــدي ــة ال ــة يعــزى لطريق ــاهيم الفيزيائي لفــرق ؛ وكــان اللمف
بينمـا ال   . يديـة  بالطريقـة التقل   ةنـ راقم لمـدمج ا صرقـ لالصالح الـتعلم بطريقـة      

 زاهــج عمــ ملــعملا، وقــة كــل مــن اإلنترنــتيرط نيدال إحــصائيا بــفــرق  دجــيو
ــ ــ اإلنتر، وطريقـــةض البيانـــاترعـ قـــة يرطلابنـــة راقملمـــدمج ا صرقـــل مـــع اتنـ

لـــة إحـــصائية علـــى دال ذو يوجـــد فـــرق ال كمـــا توصـــلت إلـــى أنـــه .التقليديـــة
لتجريبيـة  ن متوسـط أداء طلبـة المجموعـات ا   بـي ) α= 0.05(مستوى الداللة

ــل     ــصيلي المؤجـ ــار التحـ ــى االختبـ ــة للعلـ ــاهيم الفيزيائيـ ــة  اقم مفـ ــة بالطريقـ رنـ
لبة على طلان متوسطي عالمات يب ينما يوجد فرق دال إحصائيا ب.التقليدية
ــار  ــتاختبـ ــاهيمصحـ ــصالح االختبـــار      يل المفـ ــل لـ ــدي والمؤجـ ــة البعـ الفيزيائيـ
 فّعالــة فـــي  وهــذا يــدل علــى أن طــرق الـــتعلم اإللكترونــي لــم تكــن       . البعــدي 

الــــتعلم : ةيــــتاحف المتلكلمــــاا( .مـــساعدة الطلبــــة علــــى االحتفــــاظ بــــالتعلم 
 لم بمـساعدة  عنت، الت رتنإلا  القائم على  ملعتلا اإللكتروني، تعلم وتعليم الفيزياء،   

  )الحاسوب
  

  
 
ة هائلـة جـدًا   يـ ماتوعلمو ا العـصر بثـورة تكنولوجيـة   ذهـ  مستـ ي :ةمـ دقم

لــسريع ا روطــتلاية اصــ خهابتأثــرت فــي مختلــف ميــادين الحيــاة، وأكــس 
ــة     ــه العمليـ ــا عمـــق المـــشكالت والتحـــديات التـــي تواجـ والمـــستمر ممـ

ــة، ومــن هــذه المــشكالت    ــي   : التربوي ــل ف ــد الهائ طلبــة، لا دادعــأالتزاي
  نالمعلمين المـدربي  صقنو ،مهنيب الفردية   قورفلا عاةارم مدعومشكلة

  
_________________________  

ــ"دكتــوراه بعنــوان   ةحــورطأ * ــتعلم اإللكترونــي فــي الفيزيــاء فــي المــدارس    تق ويم ال
  .قسيم الشناق. المشرف د" ةدنيرالثانوية األ
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Abstract: This study aimed at investigating the effect of e-learning on 
scientific track secondary school students’ immediate and postponed 
achievement in physics. The study sample consisted of (118) male 
students distributed into five groups at three secondary schools for 
boys in Al-Karak governorate. Four of these groups are experimental 
(internet, CD, internet + CD, the teacher + Data Show) and one 
control group (traditional method). In order to achieve the objectives 
of the study, a physics concept achievement test was used after 
confirming its validity and reliability. The mean scores, standard 
deviations, t-test, ANCOVA were used in the statistical analysis. 
Results showed that there is a significant statistical difference (α = 
0.05) between the mean scores of the performance of first secondary 
scientific track students on the post physics concepts achievement test 
due to method of learning. The difference was in favor of learning by 
using CD compared to using the traditional method. Yet there is non 
statistically significant difference due to method of learning using 
internet, teacher + Data Show, and internet + CD compared to the 
traditional method. And showed that there isn’t any statistical 
significance at (α =0.05) among the experimental groups on the 
achievement delayed test on physics concepts compared with the 
traditional method. However, there is statistically significant analysis 
difference between the mean scores of students on the physics 
concepts achievement postponed post test in favor of the post test. This 
indicates that the methods of e-learning are not effective in helping 
students in retaining information. (Keywords: E-learning, physics, 
internet based learning, computer assisted instruction.) 

  

 وتعد مشكلة االنفجار. ن علميًا وتربويًا، واالنفجار المعرفييؤهلمالو
مـشكالت حيـث جعلـت اإلنـسان ال يتعمـق فـي       لا هذه المعرفي من أبرز  

شـــيء، وال يـــستطيع متابعـــة المعرفـــة الجديـــدة أو جمعهـــا فـــي كتـــاب  
الحاجـــــة إليهـــــا، ممـــــا يحـــــتم علـــــى  دنـــــع اهءدعاتســـــا وأ ،مدرســـــي

تعانة بالوســـائل التكنولوجيـــة  ســـاال يـــةميلالمؤســـسات التربويـــة والتع 
  .أثرها ت والتخفيف منياحدلتالحديثة لمواجهة هذه ا

لحاسوب من أهم الوسائل التكنولوجية الحديثة في ا دعيو
ت اينقتلاعمليتي التعليم والتعلم، فهو يجمع مزايا الكثير من 

التعليمية في تقنية واحدة، إذ يوفر الحركة والصورة 
 ,Caffarell(وان والتفاعل مع المتعلم لاألوى قيسوالمو
 ،اسوب من سرعة ودقةحلا اهب تمتعي يتلا زاتيمملاف .)1987
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م في كحتلاو ، في االستخدامةوالمرون ، المعلومات المعروضةعيونتو
زة عرض المعلومات هجأ نم عليةاف رثكأظروف العرض تجعله 

 ،)2002 ،رافلا(ية ر بصةالمختلفة من كتب ووسائل سمعي
ة الواضحة التي تميز الحاسوب عن الوسائل األخرى هي زيملاو

   .)1993المغيرة، (قدرته على التفاعل والحوار مع الطالب 
ادة العلوم من أكثر المواد التي يمكن استخدام التقنية م دعتو

الحديثة المحوسبة في تدريسها، فهذه التقنية تساعد في تطوير 
رفة الصف إلى مختبر  وتحويل غيبه،السأوريس العلوم دق ترط
وقد تكون بديًال للمختبرات في . ةبلطلا نة الفروق الفردية بيعارالم

ي تتطلب تلا وأ ،حالة التجارب التي يتعذر إجراؤها داخل المدرسة
 امك ؛أجهزة أو مواد عالية التكلفة، وتسبب خطورة ما أثناء إجرائها

لحاالت وصًا في ا وخصة،عيبومحاكاة الط ائقققوم بتبسيط الحتو
ة على رالقد ةيمنت يف دا مباشرة، كذلك تساعتههدشاالتي يتعذر م

التحليل والتركيب وحل المشكالت، وتوفر التفاعل الشخصي بين 
  .الحاسوب والطالب، وتقديم التغذية الراجعة

 يي الذديلقتلا ر الحاسوب بدأ التحول من التعليمصع يفو
لية عمالر المعلم محور ابتعاو ،ت وحفظهالومامعلا م على تلقينويق

تعلم اإللكتروني الذي لا ىلإ ،فةرحيد للمعولامصدر لاو ،التعليمية
 لعجويقوم على التعلم الذاتي، ومراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، 

 أدبملا نأ) 2003(الب محور العملية التعليمية، ويرى الخطيب طلا
بيئة تفاعلية لكتروني هو توفير م اإلعلتلا يقوم عليه يالذ األساسي

  .ةيميلعتبين المتعلم والمادة ال
 التعلم اإللكتروني أنه طريقة للتعلم باستخدام آليات فّرعيو

 صن ه المتعددة منطئاسوو ،هتاكبشو ،االتصال الحديثة من حاسب
 ية،نت إلكتروابتكمو ، بحثتايلآو ،تاموسرو ،رةوصو توصو

 ؛اسيدرالل فصت سواء كان عن بعد أو في النترنإلا توكذلك بوابا
أنواعها في إيصال المعلومة  عيمجب ةينقود هنا استخدام التصقملاف

  ).2002الموسى،(دة ئاف ربكأو دهج لقأبأقصى وقت و للمتعلم
منظومة " د عّرف التعلم اإللكتروني أنهقف) 2004(سالم  الامأ

ين أو ملعتمللالتدريبية  أو يةميللبرامج التعايم دتعليمية لتق
 تقنيات مداختساب ن أي وقت وفي أي مكاالمتدربين في

نت، اإلنترانت، رتنإلا مثل(المعلومات واالتصاالت التفاعلية 
اإلذاعة، القنوات المحلية أو الفضائية للتلفاز، األقراص الممغنطة، 

مؤتمرات عن ل، ابالتلفون، البريد اإللكتروني،أجهزة الحاسو
متعددة المصادر  يةعلفافير بيئة تعليمية تعلمية تلتو..) .،دعب

امنة في الفصل الدراسي أو غير متزامنة عن بعد دون زتم ةقيبطر
االلتزام بمكان محدد اعتمادا على التعلم الذاتي والتفاعل بين 

  .)289ص "(المتعلم والمعلم
 وني يهدفرتكلإلا ملعتلا عديد من الباحثين إلى أنويشير ال

لراشد، ؛ ا2004ودري، لتا( أهداف عديدة منها قيقتحى إل
  ):2004لسالم، ا ؛2003

 تعويض النقص في الكوادر األكاديمية والتدريبية في ةيناكمإ .1
  .بعض القطاعات التعليمية عن طريق الصفوف االفتراضية

قنية في المجتمع وإعطاء مفهوم أوسع تلا رشني فة دعاسملا .2
  .رممستلللتعليم ا

لمين والطالب قادر على التعامل مع المعن م ليج دادعإ .3
ا رات الهائلة التي يشهده، والتطو العصراراته، ومتقنيةال
  .لمعاال

غنية ومتعددة المصادر تخدم العملية  ةيلعافبيئة ت ريفوت .4
  .التعليمية بكافة محاورها

لمدرسة ، وبين العالقة بين أولياء األمور والمدرسةا زيزعت .5
  .والبيئة الخارجية

اكب مع المعلم في العملية التعليمية حتى يتوور  ديرطوت .6
  .المتالحقة ورةتمت العلمية والتكنولوجية المساطورتال

عدين من ، والمسامين، والمعلية التفاعل بين الطالبلمع معد .7
، قشات، والمناء، واآلراخالل تبادل الخبرات التربوية

: ثل مةفلرات الهادفة باالستعانة بقنوات االتصال المختوالحوا
  .اضيةلصف االفتر، وغرف ا اإللكترونيديربال
 وهـ ف ؛ةثـ يلـتعلم اإللكترونـي مـن أهـم أسـاليب الـتعلم الحد            اد  عيو

اعد فـــي حـــل مـــشكلة االنفجـــار المعرفـــي والطلـــب المتزايـــد علـــى سيـــ
كمـــا يـــساعد فـــي حـــل مـــشكلة ازدحـــام  ). 2002العبـــادي، (التعلـــيم 

، وتوسـيع  دعـ ب نعـ  علمللتة يلوسكقاعات المحاضرات إذا ما استخدم   
ــيم،   ــوا فــرص القبــول فــي التعل ــعتو نيلماعــلا  مــن تــدريب نتمكل  مهيمل

ليم ربات البيوت؛ مما يـسهم فـي رفـع         عتو مهلهم دون ترك أعما   ليهأتو
فــالتعلم ). 2002المبيريــك، (نــسبة المتعلمــين والقــضاء علــى األميــة   

مـن  ل قلوي ،ية التعلم إلى درجة كبيرة  لاعف نموني يزيد   رتكلإلا
  التـــــــــــدريب  ةفـــــــــــلكت نمـــــــــــو ،الوقـــــــــــت الـــــــــــالزم للتـــــــــــدريب

), 2002 Guckel &Ziemer(بيئة تعلـم تفاعليـة، ويـسمح     رفويو ؛
ــضله      ــذي يفــ ــان الــ ــت والمكــ ــي الوقــ ــة فــ ــضابي، (للطالــــب بالدراســ عــ

 رفويــو ،ت ومناقــشات حيــة علـى الــشبكة الباقـ م عمــل حيتـ يو). 2004
 مجر بــرا ويــوف،ت المتعلمــيناجــايتحاع مــ مجسنــت ومــات حديثــةلعم
ات عمليـة   قيبطتو ،ةاعليفرين ت امتو ،اة والصور المتحركة  كاحملا
)Al-Karam& Al-Ali, 2001.(  

ئد التعلم اإللكتروني أيضًا القدرة على تلبية احتياجات اوف نمو
المتعلمين الفردية، بحيث يتعلم األفراد حسب سرعتهم الذاتية، 

 االحتفاظ نيسحتو ،)بتكلر، ااإلقامة، السف(وتوفير تكلفة التدريب 
ت في الوقت المناسب، وسرعة معلومالى البالمعلومات، والوصول إ

ة، وتوحيد المحتوى والمعلومات لجميع كبشلا يتحديث المعلومات ف
 ويقلل من ،بالطلاعلية بين افتلاو ، التعاوننيسحتو ،المستخدمين

 ,Codone(شعور الطالب باإلحراج أمام زمالئه عند ارتكابه خطأ ما 
2001.(  

جال تعلم عديدة في م تعلم اإللكتروني فوائد ومزاياولل 
  ): 2003، آخرونود االجو بدع (وتعليم الفيزياء منها

معلمين على إيجاد أفكار جديدة لشرح دروس ليساعد ا   -1
و المعقدة مما ألفيزياء الصعبة ائ الفيزياء وتبسيط مباد

  .البعلى الطا ستيعابهايسهل عملية 
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يزياء، فيس اللتدرمعلمين على إيجاد وسيلة جديدة لعد ااسي   -2
عد الطلبة على التعلم االتي تس ينإللكتروا وسيلة التعلم هيو

ن استخدام إإذ ة لتقليديابطريقة مغايرة للدراسة في الصفوف 
 عززتاألمثلة التصويرية ونماذج المحاكاة المتوفرة في النظام 

د على تسهيل تذكر اعستوبة  المشكالت عند الطللة حرمها
استذكارها أو تعزيزها م لتي تة المجردئية االمعلومات الفيزيا

  .باستخدام هذه األمثلة
معلمين على مراعاة الفروق الفردية وصعوبات التعلم ليساعد ا   -3

  .ةبالطل عضبالموجودة لدى 
معلمين على عرض تجارب فيزيائية قد يصعب او لد ايساع   -4

بر المدرسة كرسم مسار قنبلة تخميستحيل أجراؤها في 
  .عينة وتكون زاوية ما مع األفقة مأولي بسرعة مدفعتنطلق من 

ت قفي أي و يد المحتوى الموجود على اإلنترنتديمكن تج   -5
و ألفيزياء محليًا اوفقًا للتغيرات التي قد تطرأ على مادة 

  .عالميًا
ياء مساعدة زيفمجال ال  فيان فوائد التعلم اإللكتروني أيضوم

ة يائيادالت الفيزالمجردة والمع الطالب على تقريب المفاهيم الفيزيائية
ن طريق تمثيلها بواسطة رسوم وأشكال مسطحة أو هم عإلى أذهان

بعاد، باإلضافة إلى تمثيل الظواهر الطبيعية كالبراكين  األةثالثي
  .والزالزل وحركة النجوم

لكتروني إال أن هناك  اإلممن المزايا العديدة للتعلي مغرلاب
ض الباحثين ه كما أشار بعقات المصاحبة لتطبيبيسلالبعض 

  :هامن) 2003؛ الفرا، 2002الشهري، (
اإللكتروني يحتاج إلى جهد مكثف لتدريب وتأهيل  ملعتلا .1

المعلمين والطالب بشكل خاص استعدادًا لهذه التجربة في 
  .ظروف تنتشر فيها األمية التقنية في المجتمع

 ةءافك لوامل تقنية أخرى، مثبعي ون التعليم اإللكترطارتبا .2
ة صاالت، وتوافر األجهزة والبرامج ومدى القدرشبكات االت

  .ى إنتاج المحتوى بشكل محترفعل
 مدى قدرة أهل ًاضيأو ،تكلفة في اإلنتاج والصيانةعامل ال .3

الطالب على تحمل تكاليف المتطلبات الفنية من أجهزة 
  .ةربخول في هذه التجد للةوتطبيقات ضروري

ة اليومية ايحلاو ،سةردملاو ،منزللا يف ةوظيف التقنيت ةرثك .4
لجدية ا مدعو ،ذه الوسائطمن هربما يؤدي إلى ملل المتعلم 

  .في التعامل معها
 حبرلا دف إلىهت يتلا ،كثير من الشركات التجاريةظهور ال .5

هي و ،إلشراف على تأهيل المعلمين وإعدادهماب موقتو ،فقط
  .الحقيقة غير مؤهلة علميًا لذلك يف

ي يؤدي دورًا مهمًا في ور المدرسة كنظام اجتماعد فاعضإ .6
  .التنشئة االجتماعية

طلبات التالية تملا رفاالتعلم اإللكتروني البد من تو قيبطتلو 
  ):2004الفليح، (
ية وخطة للتعلم اإللكتروني وفق فلسفة المنهج ؤر ءانب .1

  .تاواإلمكان

 تاكبشو ،اتيجمربو ،تالبنية التحتية من حاسبا تهيزاجت .2
 LAN(local(ة المحلية كبشلاو ،إلنترنتا ةكبش :اتصال مثل

area network.  
 ن،يريدملاو ،لعنصر البشري من حيث تأهيل المشرفينتطوير ا .3

  .ق التنفيذي في المدرسةيرفلاو ،بالطلاو ،مينلعملاو
  .اإللكتروني علمتحتوى رقمي تفاعلي وفق معايير الم ريوطت .4
نظم : ىلع يوتحت تعليمية تفاعلية على اإلنترنت ةباير بووطت .5

فاعلي ت يمقر ىوتحمارة تعليمية، نظم إدارة مدرسية، إد
 الوحدات ميمصتو ،يفلأت مظنوحتوى الوطني، ملا عم مجسنم

  .عمد مظنو ،تبارات وقياسخا مظنو التعليمية،
ه الدراسة  جاءت هذ،هاياومزي نورتكلإلالم ألهمية التع ًارظنو

 ة التعلم اإللكتروني في تحصيل طلبة الصفقيرط رثأالستقصاء 
  .ر والمؤجل في مادة الفيزياءشابملا األول الثانوي العلمي

يس مباحث العلوم  تدرةيعمل هجتوا: لدراسة وأسئلتهاا ةلكشم
في مدارسنا ) فيزياء،كيمياء، أحياء، علوم األرض(المختلفة 

نة بسبب عدم توافر اإلمكانات المادية في إجراء  معيتابصعو
وبسبب ب،  المنهاج لدى الطالإثراء في دتساعالتجارب العملية التي 

ابتة منها أو  الثصريةوالبافتقار مدارسنا للوسائل السمعية 
 وم،العلالمتحركة، يسود طابع الجانب النظري في تدريس مناهج 

  ).1995حسن،  (مي يؤثر سلبا في نوعية التعلمما
 دناألر" رؤية جاللة الملك عبدالله الثاني  من القاطوان

 جهود ن وا،"في المنطقةمات جيا المعلوزا لتكنولو مركحبسيص
اث ثورة في النظام التعليمي من خالل إحد علىالتنمية يجب أن تركز 

علومات  الملوجياتكنوسياسات واستراتيجيات محكمة تدخل 
 تقاءلالريمية، وتجعل منها قاعدة لب العملية التعل يواالتصاالت ف

 األردن ة في من القيادوإيمانا. تعليم، وأداة لحفز اإلبداع والتميزبال
حول إلى نظام التعلم القائم على البحث وتحصيل المعرفة  الترةبضرو

ائم على التلقين والتفكير المسّير، فقد  القليمالتعبدال من نظام 
ية إلرساء قواعد التعلم  عملءاتإجرا والتعليم ةيباتخذت وزارة التر

 شبكات عبر ناهجوالماإللكتروني، وتوفير المصادر التعليمية، 
فة، كما تم ربط ما يزيد على ألف مدرسة بشبكة إلكترونية لمعرا

ية اآلن، وتم تزويد معظم مدارس المملكة بأجهزة  لغاةالسعمتوسطة 
ن استخدام هذه اضمول. ألفاحاسوب زاد عددها على ستين 

جميع  بتدريب 2002لتقنيات الحديثة، فقد بدأت الوزارة منذ عام ا
تقنيات المعلومات دام ارة على استخمي وموظفي الوزمعل

الفيومي، ( ملية التعليمية  العينلتحسواالتصاالت واستغاللها 
2003.(  

 نجاح خطط التربية والتعليم وبرامجها في التعلم  مدىرفةمعول
 البد من تقويم ما تم تحقيقه من اجل التعرف على  كان،ترونيكلاإل

بباتها، ة مسيق معرفلبيات عن طر السفيوتالاإليجابيات ودعمها، 
موال توظيفا  واألاقاتوالطمما يساعد بالتالي على توظيف الجهود 

يحقق األهداف التي تتطلع إليها الخطط والبرامج التعليمية 
 يربة التعلم اإللكترونجدراسة لتقويم تلا ك جاءت هذهلذل. ربويةوالت
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لتعلم راتيجيات وطرق التعلم اإللكتروني كاست افيفي األردن والتنوع 
 blended(تمازج  المعلموالتن خالل الحاسوب واإلنترنت م يالذات

learning .(هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن  فانتحديدلوبا 
  :السؤال اآلتي

لة العند مستوى الد ةي فروق ذات داللة إحصائدجوت له
)α =0.05( صف األول الثانوي لا ةبلطوسطات عالمات تم نيب

 الفيزيائية تعزى إلى ميهافملل مؤجل والرشابملا مهسابتكا يف العلمي
 ،جص المدمرقلا عمرنت تنإلا ،لمدمجا صرقلااإلنترنت، (لتعلم ا ةقيرط
  ؟ ) قة التقليديةيرطلا ،اتنايبلا  عرضزاهج عمم لعملا
هذه الدراسة أهميتها من أهمية تعلم  بستتك :لدراسةاهمية أ

ساسية في تكوين البنية ت األانبللا دُّعُت يتلا المفاهيم الفيزيائية،
. همي لدميالمعرفية للطلبة، ولقدرتها على تنمية مهارات التفكير العل

طلبة عن لف اوزعو ،يق المفاهيم الفيزيائيةبطتو ملونظرا لصعوبة تع
ارت بعض أشيزياء في الثانوية العامة، كما فيار مبحث الختا

ث عن ، كان ال بد من البح)1998(الدراسات مثل دراسة الشياب 
 .تعلم المفاهيم الفيزيائيةعلى طرق وبرامج جديدة تساعد الطلبة 

مكن أن يساعد الطلبة على تعلم ي يذلا ،لتعلم اإللكترونيا رهظف
 ،توصو ،ناولأو ،برامج محاكاة نم هرف؛ لما يوةيئفيزيال اماهيمفال
 فيديو تسهل تعلم المفاهيم الفيزيائية تاطقلو ،تحركةم روصو

  .وتبسطها
ود علم دح يف –ات ذه الدراسة من أوائل الدراسه دعتو 

 ذإحاول تقويم تجربة التعلم اإللكتروني في األردن، ت يتلا - نيثالباح
 الفيزياء لطلبة الصف جاهنم ةيم بحوسبلعتة واليتربلزارة او تأدب

 ذإبة في حوسبة المناهج، رجت لوأ هنأ ىلعاألول الثانوي العلمي 
سي لدراالفصل الدراسي الثاني للعام ا المحوسبة في ةداملا تقبط

، لذلك تأتي هذه الدراسة لتقويم هذه التجربة 2003/2004
  .يونللوقوف على فاعلية التعلم اإللكتر

ية هذه الدراسة من استجابتها مهأ يتأت كلذ ىفة إلاضوباإل 
؛ 2002، ىفطصملا ؛2003ي، نولجعلا(لتوصيات دراسات عديدة 

 لمأيو ).2001 ،سومديه ؛2002، ينموملا ؛1995 ،كالم
  :م نتائج هذه الدراسة في تحقيق اآلتيهست نأ نالباحثا

ة يساالدر جهانمل الفيزياء واجاهنمل لمادة المحوسبةا ريوطت -1
  .ىرخألا

  .رق تدريس المواد العلميةط نيسحت -2
  ائيةرجات اإلفيرعتلا

لي تعريف لبعض المصطلحات المستخدمة في ي اميف 
  :الدراسة
طلبة لمادة الفيزياء من خالل لا ملعت: ترونياإللك ملعتلا

كترونية مثل اإلنترنت واألقراص المدمجة وجهاز عرض اإللالوسائل 
   . )Data Show( البيانات 
ستخدام برمجية الفيزياء اي بتلتعلم الذاا ةقيرط

استخدام الطالب لبرمجية  ينعتو ):لمدمجا صرقلا (سبةوحمال
ة على نزخملا ارة التربية والتعليم، من وزةرقملا الفيزياء المحوسبة

محتوى مادة الفيزياء للفصلين التاسع اسة القرص المدمج لدر
 رر فيقملا يلملع اينووالعاشر من كتاب الفيزياء للصف األول الثا

ي أ نود ،2003/2004دراسي لا ية في العامندرألا المدارس
، مشرفا تدريس من قبل المعلم للمادة، ويكون دور المعلم هنا

جابة  واإللمختلفة،ا سردلاا للطلبة في مراحل وموجها، ومتابع
. على أسئلة الطلبة وتسجيل مالحظات عن أدائهم

  ).جدملما صرقلا (ولالختصار تسمى طريقة
 الطريقة هذه يف :تنلم الذاتي باستخدام اإلنترعلتة اقيرط

يقوم المتعلم بالحصول على أية معلومات بخصوص موضوع محدد 
ن يمك يتلاو لمواقع التعليمية المتوفرة على اإلنترنت،من خالل ا

وصول إليها من خالل إحدى محركات البحث المعروفة بشكل ال
ة يلمع ىللطلبة عايب رهذه الطريقة تدي دور المعلم ف نوكيو. ذاتي

واقع التعليمية، وتزويدهم ببعض المواقع التعليمية ملاالبحث عن 
ولالختصار تسمى طريقة . مالجيدة، ومتابعة الطلبة ومراقبته

  ).اإلنترنت(
تي باستخدام برمجية الفيزياء المحوسبة الذالتعلم ا ةقيرط

 ةراسدلطالب ب اوميق قة الطريهذه يف :رنتتنإلاو) لمدمجا صرقلا(
 ةقيرط(  كما في الطريقة األولى،ايتاذ اء المحوسبةيزيفلة ايجمرب

حالة  يفو ،)بةالتعلم الذاتي باستخدام برمجية الفيزياء المحوس
لحصة يقوم الطالب اء اإنهاء المادة المخصصة للدرس قبل انته

باستخدام اإلنترنت للبحث عن مواقع تعليمية تتعلق بموضوع 
، هاجومدور المعلم  نوكيو .لمواقعاذه ه وتصفح ودراسة س،الدر

 القرص المدمج(ولالختصار تسمى طريقة . ا للطلبةومرشدا، ومراقب
  ).نترتنإلا عم

التعلم من خالل المعلم وجهاز عرض  ةقيرط 
الطريقة يقوم المعلم بتدريس  هذه يف ):Data Show(البيانات

في لم عالمقائمة  بنةعاتسمحتوى المادة بالطريقة التقليدية واال
  من خالل جهاز عرض البياناتةبسبرمجية الفيزياء المحو

يكون دور و.  المفاهيم الفيزيائية ثم المتابعة بشكل تقليديحيضوتل
للمعلم والتفاعل معه من خالل ماع الطالب في هذه الطريقة االست

 المناقشة ومتابعة محتويات قائمة المعلم المعروضة، واإلجابة عن
المعلم  (ةقيار تسمى طرصتخاللو .لدرسا ىلع ةالمطروحة ئلسألا
  ).ض البياناترع زاهج عم

معلم قة التدريس التي يقوم اليرط يه : التقليديةةقيرطلا
اقشة، نم (ديري ةليسو ة بأيمن خاللها بعرض المادة التعليمية

  . اإللكترونيةطئاسولاما عدا استخدام ...) محاضرة، عروض عملية،
 اهدية تعليمية تم إعداجمرب يه: ء المحوسبةايزيفال ةيجمرب

 ةيريدمو، يلودلا بالتعاون بين خبراء فريق الوكالة اليابانية للتعاون
. ات التعليميةتقنيمنهاج لل ةكرشو ،ارة التربية والتعليمالمناهج في وز

وتضم هذه البرمجية فصلين دراسيين من مادة الفيزياء للصف األول 
، )خصائص بصرية للمادة(صل التاسع فلا: اهمي الثانوي العلم

ل فصل ك يوتحيو، )الحركة التذبذبية والموجات(العاشر  لصوالف
وتحتوي هذه . عربية واإلنجليزية درسا مطورًا باللغتين ال12على 
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 األمثلة كدةاعالبرمجية على نصوص وصور ووسائل شرح مس
 براجتو ،كاةاحلموا ، النمذجةةلثمأو ،ة المتحركة واألمثل،ويريةصالت

. لمحلوله واألسئلة على كل درسا ةفة إلى األمثلاضإلاب ،فيزيائية
لم على الطالب والمع من ويتكون الدرس من عدة مفاتيح تساعد كل

وي هذه تحت ام ك.التحكم في سير الدرس وفقا الحتياجاتهم
توي على خبرات تربوية حت ةمئا، وهي قممعللقائمة اى علة البرمجي

لم استخدامها بهدف تدعيم الشرح الشفهي عن للممكمختلفة ي
 ةلثمأو ،هذه الخبرات على أمثلة تصويرية لمتشت ذإ ؛سردلل

  . اةمذجة والمحاكة النلثمأو ،متحركة
ن تقلل من أ نكمي يتلاعض المحددات ب كانه :الدراسة تاددحم

  :تائج الدراسة وهينيم مإمكانية تع
 ف األول الثانوي العلميلصة ابلط ىلع الدراسة ترصتقا -

ة لمديريات التربية والتعليم في عبادارس التملا يف روكذلا
  .2003/2004محافظة الكرك للعام الدراسي 

 باتك نم  والعاشرعساتلا نيلفصل على اةساردلا اقتصرت -
 لعاما لالخ يثانوي العلمالل وألا فصلل ررقملا الفيزياء
   .2003/2004 الدراسي

ــ: ةت الــــسابقاســــاردلا  اول هــــذا الجــــزء عــــرض مجموعــــة مــــن يتنــ
دراسات والبحوث ذات العالقة بأثر التعلم اإللكترونـي علـى تحـصيل            لا

 الدراسـات متسلـسلة    لهـذه ي مواد العلوم، وفيما يأتي عـرض        بة ف الطل
  . حدثمن األقدم إلى اال

 لتقويم المعرفة سةراد) Jun،1992 ( أجرى جون فقد 
 ،ين التعلم اإللكترو:اط التعلم همام أنننمطين مين المكتسبة ب

وقد تم تطوير ثالث فرضيات . صفلا ةفرغم داخل لعتلاو
ما استفاده المشاركون في الغرفة الصفية دوى الستكشاف مدى ج

قبلي وبعدي تكون من  رابتخا قيبطت متو ،لبيئة اإللكترونيةأو ا
ية رلبشاللموارد ن ينيمهة فقرة اختيار من متعدد على مجموع) 35(

 ءالؤهوقد تم تسجيل . ةدفي جميع أنحاء الواليات المتح
 خالل ة منلمشاركين إما في مساقات صفية أو مساقات مباشرا

. بشرية في عدة جامعاتالحاسوب لمساق أنظمة تعليم الموارد ال
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروقات بين مجموعتي التعلم في 

بارات البعدية أن المتعلمين تالخا كشفت كما. ةيجالعالمعرفة القبل 
أكثر من أولئك المتعلمين داخل  اودافت الحاسوب قد اسلالمن خ

فة إلى ذلك لم يكن هناك أية فروق داله على  إضاصفية،لا ةفرغلا
  .لرضى عن التدريبا

 لمعرفة أثر استخدام طريقة ةسادر) 1995 (كالم رىجأو
مي في لعلا يوثانلل اوف األالصالتعليم بالحاسوب في تحصيل طلبة 

) 49(ينة الدراسة من ع تفلأتولطريقة العادية، ا عالكيمياء مقارنة م
اث من مدارس لواء اإلنو روكذللطالبًا وطالبة من مدرستين 

: نمها إلى مجموعتييسقت مت ،ردنألا يف اليةاألغوار الشم
 طالبًا) 20( وضابطة عددها ، وطالبةًابلاط) 24( عددها ةيبيرجت

لة إحصائية الدوقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات . وطالبة
  . في تحصيل الطلبة تعزى إلى طريقة التدريس أو الجنس

 & Lazarowitz (وهيوبيرت زيتارولز دراسة فتده و
Huppert, 1995 (رفة أثر التعليم بمساعدة الحاسوب مدمجًا عم ىلإ

خبري ملاي فصلا لمنة مع العرمقال المخبري بافيلص امع التعليم
. هارات عمليات العلممان قتإو ،لوحده على تحصيل الطالب

خمس شعب  ىلععين زوم ٍبطال) 181(ينة الدراسة من ع تنوكت
إلى أن المعرفة األولية تائج الدراسة ن تراشأ. شرالعافي الصف 

تا كلى لدللطالب في مجال األحياء الدقيقة كانت متكافئة 
وفي االختبار البعدي حققت . ةطباضلاتجريبية ولن ايالمجموعت

بية متوسط عالمات أعلى بشكل دال إحصائيًا في يرجالمجموعة الت
  . التحصيل األكاديمي

ق هنسي ودايفر واوشيا واوملي وبيارد ودرابر بطو
 ,Hennessy, Twigger, Driver( هارتلي ومحمد وسكانلونو

O'shea, O'malley, Byard, Draper, Hartley, Mohamed, 
and Scanlon,1995 (ة أثر استخدام فرعسة هدفت إلى مدرا

ن خالل ية مالحاسوب في زيادة التعلم ذي المعنى للمفاهيم الفيزيائ
دراسة في وقد طبقت هذه ال. لحقيقة بالتجريبعن االبحث 

سة ثانوية مدر) 375 (منطقة شاسعة من بريطانيا، حيث شملت
) 60(نة، باإلضافة إلى س) 15-12(تراوحت أعمار طالبها ما بين 

م استخدام برنامج تعليمي محوسب حول ت دشخصًا بالغا، وق
 إذ صمم على شكل سلسلة اسة؛موضوع القوة والحركة في هذه الدر

على جعل الطالب مهتمين بالمفاهيم من النشاطات الحاسوبية تعمل 
الفيزيائية الموجودة لديهم وتشجعهم على تطوير واستخدام 

لطريقة كان ا هم التي تناسب خبراتهم، ولقياس اثر التعلم بهذاهيالمف
يقدم للطالب ورقة عمل تحوي مجموعة من األسئلة تتعلق بظواهر 

 ءد االنتهاوبع. فيزيائية مختلفة بعد االنتهاء من تطبيق كل نشاط
إجراء الدراسة ُرصدت عالمات الطالب وُحللت، وبينت النتائج أن  من

 الستخدام البرامج المحوسبة في منهاج الفيزياء هناك أثرًا إيجابيا
   . إحداث تغيرات مفاهمية وتعلم ذي معنى لدى الطالبيف

  رسويل وتوماس وبيتر وبرايس وريشارداك ماقو
(Carswell, Pertre, Price &Thomas, Richards.2000)  

لطلبة في تجربة التعلم عن بعد اء ا هدفت إلى معرفة آرةساردب
 Learning( على نواتج التعلم اهرثأو ،ترنتنبواسطة اإل
outcomes (عينة الدراسة من  تنوكت . بالطريقة التقليديةةنراقم

المجموعة األولى تكونت : طالب تم توزيعهم على مجموعتين) 500(
 ريقةطالب درست المادة التعليمية من خالل اإلنترنت بط) 300(من 

ت طالب درس) 200(ن ة مالتعلم عن بعد، وتكونت المجموعة الثاني
ج الدراسة أن ئاتن تن بَي.ليديةقتلا ةقيرطلها باس نفةدة التعليميماال

نواتج التعلم متماثلة، رغم أن الطالب فضلوا تجربة اإلنترنت وكانوا 
 رفوي كما بينت نتائج الدراسة أن اإلنترنت. يرغبون في إعادتها

 التفاعل مع يدا أن تزهنكميو ،سيلة اتصال سريعة ومريحة وبالطلل
: رنت تتمثل باآلتيتنإلا دئاو فتناكو ،نيالء والمعلمزمالب الطال

 ،عرسأ لكشب ل على تغذية راجعةوصحلاو ،اعيرسإعادة الواجبات 
  .وزيادة التفاعل مع المعلم والطالب
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برنامج لية دراسة الستقصاء فاع) 2001(إبراهيم  بقطو
 من الصف نلميعصيل المتفي تحط ائحاسوبي تفاعلي متعدد الوس

 يف  مقرر علم األحياء في محافظة القنيطرةيف نوي العلمياثلا ينالثا
ينة الدراسة من مجموعتين من ع تفلأتو ،مهورية العربية السوريةجلا

لبرنامج الحاسوبي التفاعلي المتعدد تجريبية استخدمت ا: المتعلمين
 تطة استخدم ضابرىأخط في تعليم وتعلم علم األحياء، ووسائال
ار العينة يتخا متألحياء، وا مريقة الشائعة في تعليم وتعلم علطال

بطريقة العينة المقصودة بالنسبة للمدارس، وبالطريقة العشوائية 
لدراسة تفوق وقد أظهرت نتائج ا. البسيطة بالنسبة للمتعلمين
ي وعة الضابطة في االختبار التحصيللمجمالمجموعة التجريبية على ا

جموعة ملاك تفوق المجموعة التجريبية على لوكذ .المباشربعدي ال
  .الضابطة في االختبار التحصيلي البعدي المؤجل

ثر استخدام أ يصقت ىلإدراسة سعت ) 2001( بادي قبط امك
يل طلبة الصف العاشر األساسي ب على تحصوساحلا ةطاسوبالتعلم 

طريقة ة بث الكيمياء مقارنحبم يف ةينيطسلفلا لفيتظة سفي محاف
 ةبطالبًا وطال) 57(من  ةسينة الدراع تنوكتورة التقليدية، ضمحالا
ضابطة : طالبة موزعين على مجموعتين) 35(طالبًا و) 22 (مهنم

طالبًا ) 11(طالبة، وأخرى تجريبية تضم ) 18(طالبًا و) 11(تضم 
دراسة عدم وجود فروق ذات ج الرت نتائهظأ دقو. طالبة) 17(و

ل الطلبة الذين تعلموا عن يتحص  متوسطاتفي يةائحصداللة إ
 تعلموا عن طريق األسلوب نيذلا ةسوب التعليمي والطلباحلطريق ا

  .التقليدي
الستقصاء أثر ) 2001(سة قام بها هيدموس ارد يفو

سوب في تحصيل طلبة الصف العاشر استخدام طريقة التعلم بالحا
تكونت عينة . ةييدقللتفي الفيزياء مقارنة مع الطريقة ااسي األس

. لبة الصف العاشر األساسيط ن مةبلاطو ًاطالب) 144(الدراسة من 
) 38( وطالبة) 37( تضم ةيبيرجت:  الطلبة إلى مجموعتينعزو دقو
ارت نتائج شأد قو. بًاالط) 32(  وطالبة) 37(البًا وضابطة تضم ط

سطات وتم يف) α =0.05(صائيًا حإ ةلاد قالدراسة إلى وجود فرو
ة الصف العاشر في الفيزياء تعزى إلى استخدام لبتحصيل ط

  .لمجموعة التجريبيةا حلاصل قالفرو تناكو ،سوب في التدريساحلا
 ,Johanson &Deeds(يدز ن ودفت دراسة جوهنسودهو
واالستيعاب لدى الطالب ارنة مستوى المعرفة قم ىلإ)  2002

دة  ماب فيوساحلا ستندة إلىموال الملتحقين بالمساقات التقليدية
ينة ع تنوكتو. يسيسبيم ةالعلوم الزراعية للمرحلة الثانوية في والي

عة مجمو: زيعهم على مجموعتينتوطالبًا تم ) 152(الدراسة من 
. البًاط) 79(يدية تكونت من لقتلاو ،طالبًا) 73(لحاسوب تكونت من ا

 ةسائج الدرات نتر أشا.لتدريس لاتحدتم تقسيم األداة إلى أربع و
م يلع إلى وجود فروق دالة إحصائيًا لصالح طريقة التيةة كلروصب

التقليدية، وتبين كذلك وجود فروق دالة إحصائيًا لثالث من 
  .ح التعليم التقليديلصالالوحدات األربع و
ة أثر استخدام إلى معرف) 2002(اسة الشرهان وسعت در

 ءايزيفلي منهاج افوي ن األول الثاصفالب الحاسوب في تحصيل طال
 تنوكتو. يات التذكر والفهم والتطبيق بحسب تصنيف بلومتولمس

ينة الدراسة من مجموعتين متكافئتين إحداهما تجريبية واألخرى ع
تم تدريس المجموعة . طالبًا) 25(ل منها من لف كضابطة، تتأ

 تدريس تم وب،ة الفيزياء المقررة باستخدام الحاسوالتجريبية ماد
وخضعت . الطريقة التقليدية بفسهان ةداملالضابطة ا وعةمالمج

ي وآخر بعدي في الموضوعات التي شملها لبقالمجموعتان الختبار 
بلي على عدم وجود  القوقد دلت نتائج تحليل االختبار. المنهاج

أما . كافؤ المجموعتينفروق ذات داللة إحصائية، مما يدل على ت
  :رت عن اآلتيف أسدر البعدي فقباختالنتائج تحليل ا

روق ذات داللة إحصائية في المستوى المعرفي د فجوت ال .1
بين المجموعة التجريبية والمجموعة ) مستوى التذكر (لواأل

  .الضابطة
إحصائية في المستوى المعرفي الثاني لة روق ذات دالف دجوت .2

 طةابلضمجموعة التجريبية والمجموعة ابين ال) مستوى الفهم(
  .بيةيتجرللصالح المجموعة ا

لة إحصائية في المستوى المعرفي الثالث ال ذات دقروف دجوت .3
بين المجموعة التجريبية والمجموعة ) طبيقتلامستوى (

  .الضابطة لصالح المجموعة التجريبية
بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر ) 2002(لمصطفى ا تماقو 

وب في تحصيل طلبة سلحااريس بواسطة تدالة طريقاستخدام 
قارنة مع الطريقة م ءايزي الفحث في مبيالصف التاسع األساس

) 40( وًابلاط) 40(ينة الدراسة منع تنوكت. سيردالتقليدية في الت
بة الصف التاسع األساسي لن طمريقة قصدية بطم رهطالبة تم اختيا

سيمها قت متو ،ردنألا يف ليةامشلا رغواألا ءاول من مدرستين في
تائج ن رتظهأ.  وضابطةةيبيرجت: إلى مجموعتين بطريقة عشوائية

= α( مستوى الداللة دنعالدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 
لح ال طلبة الصف التاسع األساسي في الفيزياء لصيصحت يف )0.05

  . لمجموعة التجريبية التي درست بواسطة الحاسوبا
دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر ) 2002(مومني وأجرى ال 

 في االكتساب اآلني للمفاهيم بوسحيمي ملالتدريس ببرنامج تع
 دن في األرحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشرى االدمو ،الكيمائية

تكونت عينة الدراسة من . يسرلتداتقليدية في الة يق بالطرةنراقم
رست د ةيبير تج:طالبًا وطالبة قسمت إلى مجموعتين) 148(

 قةيرست بالطرد ةطباضبالبرنامج التعليمي المحوسب واألخرى 
صائيا بين حإ تائج الدراسة وجود فرق دالن ترهظأ. التقليدية

ن  مكلى متوسطي مجموعتي الدراسة الضابطة والتجريبية عل
صالح المجموعة ل كلذو ،عدي اآلني واالحتفاظب الناالختباري
  .التجريبية
ة أثر طريقة عرض معرفبدراسة ل) 2003(عجلوني لا ماقو

يمية باستخدام الحاسوب علاد التومادة تصميم واستخدام الم
 يلصتح ىلع ) Data Show (ناتالبيا ضرعالموصول مع جهاز 

وقد تكونت عينة . التربوية في الجامعة األردنية لومعلبة كلية الط
ل ئاسولا الدراسة من شعبتين من شعب مادة تصميم وإنتاج

) 44(ل قصدي، بلغ عدد أفراد كل شعبة  بشك اختيرتاالتعليمية
ًا يئاوقد دلت نتائج الدراسة على وجود فرق دال إحص. ةبلاطو ًابلاط
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بة في مادة لالط ليصحت يف )α =0.05(عند مستوى الداللة 
تصميم وإنتاج المواد التعليمية يعزى إلى طريقة التدريس ولصالح 

  . ةيبيرجتلأفراد المجموعة ا
لتعليم ثر اا سبق قلة الدراسات العربية التي تناولت أمم حيتض

 ةل وق،ة في مادة الفيزياءلبلط الحاسوب على تحصيل امساعدةب
ت التي تناولت تدريس المواد باستخدام جهاز عرض اساردلا

تي هذه أت كلذل ،بوساحلا عمل وصوملا) Data Show(البيانات 
  .جوانبلا هذه نع فشكللالدراسة 
 تمدختسان البرامج التعليمية المحوسبة التي حظ أالي امك 

 جمارب نم وأ ثحابلا دادعإ نم امإ يه ابقةلسراسات ادلا يف
بينما ستقوم . تطبق على عينة بسيطة من المدارس تناكو ،ريةاجت

 يف التعلم اإللكتروني في األردن خاصة ةبرجت مييقتبهذه الدراسة 
تم يس يتلا،ي العلميفيزياء المحوسبة للصف األول الثانولا ةدام

 هجنا ميدًا لحوسبة بقيةمهارس األردنية تالمدتطبيقها في غالبية 
 ،ىرخألا ميةيلعتلا داوملا ةبسوحو ،خرىالعلوم في الصفوف األ

قد تعود نتائج هذه الدراسة بالفائدة على أصحاب القرار في  كلذلو
في لمعلمين ا ىلعو ،مديرية المناهج ومديرية تكنولوجيا المعلومات

  .علمينمربية الت جامرب يروطمو ،وزارة التربية والتعليم
   واإلجراءاتةقيرطلا
دراسة من جميع طالب الصف  المعتجم نوكت :لدراسةا عمتجم

األول الثانوي العلمي في المدارس الحكومية التابعة لمديريات 
 ًابلاط) 391(التربية والتعليم في محافظة الكرك، والبالغ عددهم 

عين  موز2003/2004 في المدارس للعام الدراسي والمنتظمين
  .ة مدرس16على 

ة بالطريقة القصدية راسلدااحث باختيار عينة بلا ماق :دراسةلا ةنيع
درسة األمير م (من ثالثة مدارس ثانوية للذكور في محافظة الكرك

الحسن الثانوية للبنين، مدرسة الثنية الثانوية للبنين، مدرسة الربة 
ن حيث ملتي يتوافر فيها إمكانية تطبيق الدراسة  ا،)الثانوية للبنين

فر مختبرات الحاسوب واإلنترنت، وتكونت عينة الدراسة من تو
تجابات طالبين منهم لعدم اكتمال ت اسطقسأ دقوطالبًا، ) 120(

خمس   موزعين علىًابلاط) 118( يالمعالجة عليها، وبقت ءاارإج
  .شعب في ثالث مدارس، أربع منها تجريبية وواحدة ضابطة

  :دراسةلا ةادأ
احث ببناء هذا بلا ماق :لفيزيائية اتحصيل المفاهيم رابتخا

 الواردة في الفصل ائيةاالختبار لقياس تحصيل الطلبة للمفاهيم الفيزي
ات زازته واالاتجالمو: ية؛ والفصل العاشرخصائص بصر: التاسع

التذكر، الفهم : على المستويات الثالثة الدنيا من تصنيف بلوم
مسين فقرة من وخن خمس متكون االختبار . واالستيعاب، والتطبيق

نوع االختيار من متعدد، وقد توزعت الفقرات على المستويات 
 هملف ا،%30نسبة ب ةرقف )17(التذكر :  يلي كماالثالثة

فقرة بنسبة ) 27( تطبيقلاو ،%20 نسبة بةفقر) 11(واالستيعاب
50.%  

  :ع الباحثان الخطوات التالية في بناء االختباربتا دقو
مة بالمفاهيم التي يدرسها الطلبة في ائباحثان بوضع قلا ماق  . 1

تاب الفيزياء من كي الفصالن التاسع والعاشر ، وهمادة الدراسة
  .ثانوي العلميالل وللفصل الثاني للصف األ

، )1(فات كما هو مبين في الجدول صاوملا ل جدودادعإتم   . 2
الذي يبين توزيع الفقرات على الخاليا المحددة بعناصر 

  . لسلوك العقلي الثالثة استوياتمالمحتوى و

  مواصفات الختبار المفاهيم الفيزيائيةلا : )1 ( لودج
    

  ىوالمحت
 ددع

  صصحلا
 ةبسن
  تركيزلا

 عومجم  لسؤالا ىوتسم
 ئلةألسا

  %100  %50طبيقت  %20مهف  %30 ركذت       
  5  3  1  1  %9  2  لضوء مع المادةا لعافت
  7  5  1  1  %13.6  3  الضوء راسكنا
  10  5  2  3  %18  4  تاسدعلا

ا لصفلا
سع

لتا
  3  1  1  1  %4.5  1   بصريةتاقيبطت  

  7  3  2  2  %13.6  3  كة التوافقية البسيطةالحرالتذبذبية و ةكرحلا
  3  1  -  2  %4.5  1 الموجية وأنواع الموجات ةكرحلا
  5  2  1  2  %9  2  لموجاتا صئاصخ
  3  3  -  -  %4.5  1   المستقرةتاجوملا
  3  1  -  2  %4.5  1  لضوءا لخادت
  2  -  -  2  %4.5  1  موجاتلا دويح
  2  1  1  -  %4.5  1  جات الضوءوم دويح

 لصفلا 
شر

لعا
ا

  

  5  2  1  2  %9  2   الضوءباطقتسا
  55  27  10  18  %99.2  22  عومجملا  
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 ددعو د هذا الجدول في ضوء محتوى المادةا إعد تمدقو 
وتم أخذ رأي المحكمين في تصنيف فقرات . لحصص لكل جزء منها

ى المستويات الثالثة، ومدى مالءمة هذه الفقرات علاالختبار 
  .للمستويات

حيث غطت جميع المفاهيم ار باغة فقرات االختبيص تمت  . 3
د بلغ عدد وق بة،رج محتوى المادة موضوع التالواردة في

فقرة ولكل فقرة أربعة بدائل، أحدها ) 70(فقرات االختبار 
  . يمثل اإلجابة الصحيحة

 المنطقي لالختبار من حيث الصياغة دقن الص مققحتتم ال  . 4
لذي اللغوية والوضوح والشمولية ومقارنة الفقرة للجزء ا

بار بصورته األولية على تخوكان ذلك بعرض اال. تنتمي إليه
 المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في من وعةمجم

القياس والتقويم، وفي أساليب تدريس العلوم، ومشرفي 
. بية والتعليم، ومعلمين لمادة الفيزياءتررة الزا وفيالفيزياء 

لت ، عدوفي ضوء آراء المحكمين ومالحظاتهم ومقترحاتهم
يفت فقرات جديدة، وبعد ضأبعض الفقرات، وحذفت بعضها و

ضت فقرات االختبار على بعض هؤالء المحكمين رل عديعتال
هم مرة أخرى، وفي ضوء مالحظاتهم تاظحالمإلبداء 
) 55(ر بحيث أصبح عدد فقراته بااالختد تماعالنهائية 

  . ةرقف
) 28(من الختبار على عينة استطالعية تكونت ا قتطبي مت .5

 ةلداعم ماخدستبا تبارامل ثبات االخعم با حسمتو ،البط
 ألفا، إذ بلغ معامل االتساق الداخلي لالختبار خرونباك
   .مة مقبولة ألغراض هذه الدراسةيق يهو ).0.84(

  :اء تطبيق الدراسة وفق الخطوات اآلتيةرجإ مت : الدراسةتاءارجإ
 ،"ةيئااالختبار التحصيلي للمفاهيم الفيزي" داة الدراسةأ دادعإ -1

  .باته من صدقه وثقتحقلوا
ق الدراسة بالتنسيق مع وزارة التربية يبطوافقة لتملا ذخأ -2

 ،ات التربية والتعليم في محافظة الكركيريدمو ،والتعليم
  .اسةالدرمديريات لغايات تسهيل الرس التابعة لهذه ادملاو

م رة المدارس المعنية والتحدث مع مدير المدرسة ومعلايز -3
هدافها لتقديم حاسوب ومعلم الفيزياء حول الدراسة وأال

الالزمة بخصوص استخدام مختبر الحاسوب في  تالتسهيال
  .حصص الفيزياء لتطبيق الدراسة

 والظابطة يةيد عينة الدراسة واختيار المجموعات التجربدحت -4
  .بالطريقة القصدية

تفاق مع معلم الفيزياء في مدارس عينة الدراسة على آلية الا -5
مناسب للبدء في عملية  واالتفاق على الوقت ال،تنفيذ الدروس

  .طبيقتلا
الختبار التحصيلي على مجموعات الدراسة الخمسة ا قيبطت -6

 من كدية والضابطة قبل البدء بالمعالجة التجريبية؛ للتأبجريتال
  .تكافؤ مجموعات الدراسة

 ملعالاسي الثاني ردلا لصبيق الدراسة في منتصف الفطت  -7
ية تجربت الالمجموعا بتدريس 2003/2004 الدراسي

   :آلتيةا قوالظابطة حسب الطر
 الطالب  إذ يقوم):القرص المدمج(جموعة التجريبية األولى ملا

ول إلى دخ بالذهاب إلى مختبر الحاسوب والءزيايفي كل حصة ف
ب، واستعراض سوحاالبرمجية الفيزياء التي تم تخزينها على جهاز 

له، توى ووسائط متعددة وأمثلة محلوحالدرس ذاتيا بما فيه من م
 ذاتيا، واستعراض التجارب  درسة المتعلقة بكللئسواإلجابة على األ
لة اإلضافية، وإجراء ئألساراؤها، وحل جإ مث ،المتعلقة بالدرس

ا ، وموجها، ومتابعمشرفا ويكون دور المعلم هنا. رائيةثاألنشطة اإل
جابة على أسئلة الطلبة  واإللمختلفة،ا سردلاللطلبة في مراحل 

  .ظات عن أدائهموتسجيل مالح
 الطريقة يقوم هذ هيف): اإلنترنت(ة التجريبية الثانية عوممجلا

المتعلم بالحصول على أية معلومات بخصوص موضوع محدد من 
خدام باستك  وذل،اقع التعليمية المتوفرة على اإلنترنتموخالل ال

محركات  ىدحإو، )Explorer(برنامج المتصفح اكسبلورر 
 بإدخال بطاللم اوقي ذإ، ...)، Yahoo،Google(البحث مثل 

الكلمة أو الكلمات المفتاحية التي تحدد الموضوع المطلوب البحث 
 وبعد ذلك يختار ث،عنه، ثم ينتظر ظهور قائمة عناصر نتيجة البح

العنصر الذي يراه مالئما لما يبحث عنه، ويؤشر عليه فيتم عرض 
عد بو. ليصفتعلومات التي تتضمن ما يريده المستخدم بال المصفحة

تعلم بدراسة هذه المعلومات، أو تخزينها على األقراص م المذلك يقو
ع آخر، وهكذا حتى يحصل وق ملىالمرنة، أو طباعتها، ثم ينتقل إ

دور المعلم في هذه  نوكيو،  معلومات تغطي موضوع الدرسلىع
المواقع التعليمية،  ة البحث عنيلمع ىللطلبة عايب رالطريقة تد

لجيدة، ومتابعة الطلبة ا ةعض المواقع التعليميوتزويدهم بب
  .ومراقبتهم

 يف):  القرص المدمجمعاإلنترنت (جموعة التجريبية الثالثة ملا
 ،ايتاذ اء المحوسبةيزيفلة ايجمرب ةراسد بلبلطا اوميق الطريقة هذه

حالة إنهاء  يفو ،)القرص المدمج ةقيرط( كما في الطريقة األولى
لطالب باستخدام ا ملحصة يقواء اقبل انتهالمادة المخصصة للدرس 

اإلنترنت للبحث عن مواقع تعليمية تتعلق بموضوع الدرس، وتصفح 
ا ، ومرشدا، ومراقبهاوجدور المعلم م نوكيو .لمواقعاذه هودراسة 

  .للطلبة
 ):المعلم مع جهاز عرض البيانات(مجموعة التجريبية الرابعة لا

 ةقمحتوى المادة بالطريالطريقة يقوم المعلم بتدريس  ههذ يف
في برمجية الفيزياء المحوسبة لم عالمقائمة  بنةعاالتقليدية واالست

ية ثم ائ المفاهيم الفيزيحيضوتل من خالل جهاز عرض البيانات
ويكون دور الطالب في هذه الطريقة . المتابعة بشكل تقليدي

 للمعلم والتفاعل معه من خالل المناقشة ومتابعة محتوياتماع االست
 ىلع ةالمطروح ئلةس، واإلجابة عن األةضوقائمة المعلم المعر

  .لدرسا
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ريقة  الط هذهيفو): ة العاديةقيطرلا(ة طباضلا عةلمجموا
اقشة، نم (ديري ةليسو ة بأيمادة التعليميةاليقوم المعلم بعرض 
  . اإللكترونيةطئاسولاما عدا استخدام ...) محاضرة، عروض عملية،

خمسة تم لا ة التدريس للمجموعاتنتهاء من عمليالا دعبو -8
  .تطبيق االختبار التحصيلي البعدي

يم هافملل ةسمخلا مدى احتفاظ طلبة المجموعات ةفرعملو -9
 التحصيلي ذاته تبارتم تطبيق االخا الفيزيائية التي درسوه

تقديم  يع منباسأ ةثالثا هرادقم ةينمبعد فترة ز) المؤجل(
حيح االختبار ورصد ومن ثم تص. االختبار التحصيلي البعدي

  .ل اإلحصائيليتحالائج ألغراض تنلا
  لدراسة ومناقشتهاا جئانت

 فروق ذات دجوت له"ةساردلا لاؤس جئاتنل ضرعي لي اميف
 نيب )α= 0.05(لة الدلا ىحصائية عند مستو إداللة

 مهسابتكا يف يملعلاصف األول الثانوي لا ةبلطوسطات عالمات تم
  ."؟قة التعلميرطفيزيائية تعزى إلى  الميهافملل ر والمؤجلشابملا

لسؤال تم حساب المتوسطات الحسابية  اذا هنعة باجإلل
 ىلع ة الدراسة الخمستعاومجم دارفأواالنحرافات المعيارية ألداء 

 ةختبار التحصيلي القبلي؛ وذلك لمعرفة تكافؤ مجموعات الدراسالا
   ).2( البدء بالتجربة، كما هو مبين في الجدول لقب
ات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة ألداء  توســطملا : )2 ( لودجــ

ــا   الا ىلــع ةمجموعــات الدراســة الخمــس   ــار التحــصيلي القبلــي وفق ختب
  لملطريقة التع

  لمتوسط  العدد  طريقة التعلم
  *الحسابي

  االنحراف
  المعياري

  2.93  15.19  21  تنرتنإلا
  3.82  15.72  18  ت مع القرص المدمجنرتنإلا
  4.11  15.83  23  جلمدما صرقلا
  3.52  17.04  27  جهاز عرض البيانات مع ملعملا
  3.85  16.28  29  ةيديلقت
أداء  طسوتم يف ةيرهاظ قورف دوجو) 2( من الجدول حظالي 

رفة عولم ،ختبار التحصيلي القبليالا ىلع ة الدراسة الخمسوعاتمجم
نت هذه الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى اا كذما إ

 إجراء تحليل التباين األحادي متد فق، )α= 0.05(الداللة
)ANOVA .(دول جوال)تائج هذا التحليلن حضوي) 3.  
 الدراسة ةنعي دء أفرااألداألحادي حليل التباين ت جئاتن :)3 (لودج

  ةيئايزعلى اختبار التحصيل القبلي للمفاهيم الفي
درجات   مصدر التباين

 الحرية 
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

مة قي
  ف

مستوى 
 الداللة

  لمجموعاتاين ب
  المجموعاتل اخد
 وعجملما

4  
113  
117  

46.243  
1528.910  
1575.153  

11.561  
13.530  

0.854  0.494  

 لة إحصائيةالد تاذ روقف دوجودم ع)3( الجدول نم حضتي
سة الخمسة على اختبار الدراوسطات أداء طلبة مجموعات تم نيب

جموعات الدراسة م ةأداء طلبالتحصيل القبلي، مما يعني تكافؤ 
  . الخمسة على اختبار التحصيل القبلي

 األول من هذا السؤال المتعلق باختبار ءزجلا نعة باإلجل 
ستخراج المتوسطات الحسابية تم ا،  البعديلتحصيل المباشرا

 ىلع ةت الدراسة الخمساعومجم ادرفأواالنحرافات المعيارية ألداء 
كما هو مبين في ، لملتعا فقا لطريقةو يدعبلاختبار التحصيلي الا

  ).4(الجدول
ــ ــوتملا :)4 (لودجـ ــة ألداء   سـ ــات المعياريـ ــسابية واالنحرافـ طات الحـ

حــصيلي البعــدي  التختبــارالا ىلــع ةسمــلخطلبــة مجموعــات الدراســة ا
  وفقا لطريقة التعلم

  توسطمل  عددلا  قة التعلميرط
  *حسابيلا

  نحرافالا
 معياريلا

  5.56  22.86  21 تنرتنإلا
  6.16  25.67  18 ت مع القرص المدمجنرتنإلا
  7.64  36.91  23 لمدمجا صرقلا
  7.03  29.63  27 مع جهاز عرض البيانات ملعملا
  6.73  25.00  29 ةيديلقت

أداء  طسوتم يف ةيرهاظ قورف دوجو) 4(ن الجدول م رهظي
. ختبار التحصيلي البعديالا ىلع ةخمسلة اسمجموعات الدرا

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى لا  هذهولمعرفة ما إذا كانت
 إجراء تحليل التباين األحادي مت دقف) α= 0.05( الداللة

)ANOVA .(دول جوال)تائج هذا التحليلنح وضي) 5.  
حليل التباين األحادي ألداء أفراد عينة الدراسة ت جئاتن :)5 (لودج

  ةيئايزللمفاهيم الفي على اختبار التحصيل المباشر
 تاجدر  باينتلا ردصم

  الحرية 
 عومجم

  المربعات
 طسوتم

  المربعات
 ةميق

إلحصائي ا
  ف

 ىوتسم
 ةلالالد

  لمجموعاتاين ب
 المجموعاتل اخد
 وعجملما

4  
113  
117  

2812.086 
5100.694 
7912.780 

703.021  
45.139  

15.575  0.00* 

  حصائيةإلة الد تاذ*  
 نيب لة إحصائيةالد تاذ روقف دوجو) 5( الجدول نم حضتي

سطات أداء طلبة مجموعات الدراسة الخمسة على االختبار توم
 اتولمعرفة أي من المجموع. التحصيلي البعدي تعزى لطريقة التعلم

 لصالحها، أجريت المقارنات بين فروقالخمس تكون هذه ال
 امك ،(Tukey Test) ر توكياختباالمتوسطات الحسابية باستخدام 

  ).6(و مبين في الجدول ه
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  يعدالمجموعات الخمسة على اختبار التحصيل الب الطلبة في ات البعدية بين متوسطات عالماترنقالماختبار توكي ل جئاتن :)6( لودج
  

  ةقيرطلا
  نترنتإلا

  
ت مع القرص نرتنإلا

  المدمج
 صرقلا
  لمدمجا

هاز  مع جملعملا
  عرض البيانات

  ةيديلقت
 

  2.14-  *6.77-  *14.06-  2.81-  _  )22.86(ت نرتنإلا
  0.67  3.96-  *11.25-  __   )25.67(ت مع القرص المدمج نرتنإلا
  *11.91  *7.28  __     )36.91(لمدمج ا صرقلا
  4.63  __       )29.63(مع جهاز عرض البيانات  معللما
  __         )25.00( ةيديلقت

  لة إحصائيةالد تاذ* 
  :يلي ام )6(  الجدول رقم نم نتبي

  الداللةىوتسإحصائية على م ةلالد وق ذاترف دوجو •
)α=0.05( يل طلبة الصف األول الثانوي العلمي صحت يف

  :للمفاهيم الفيزيائية بين
طريقة  حلاصل) لمدمجا صرقلاة طريق(و) اإلنترنت ةقيرط(  .1

  جلمدما صرقلا
) جهاز عرض البيانات مع ملعملا طريقة(و) اإلنترنت ةقيرط(  .2

  . مع جهاز عرض البياناتملعملا طريقة حلاصل
) لمدمجا صرقلاة قيرط( و) لمدمجا صرقل اترنت معنإلا ةقيرط(  .3

  .لمدمجا صرقلاطريقة  حلاصل
 صرقلاة قيطر( و) ز عرض البيانات جهامع ملعملا ةقيرط(  .4

  .جم المدصرقلاطريقة  حلاصل) لمدمجا
طريقة  حلاصل) لمدمجا صرقلاطريقة (و) قة التقليديةيرطلا(  .5

  .لمدمجا صرقلا
عند مستوى الداللة  ةيإحصائ ةلالد د فروق ذاتوجو مدع •

)α= 0.05( نيب:  
ة قريط (،)المدمج صرقلا اإلنترنت وطريقة اإلنترنت مع ةقيرط(

 مجدلما صرقلا طريقة اإلنترنت مع(، و)تقليديةالاإلنترنت والطريقة 
 اإلنترنت مع طريقة(، )مع جهاز عرض البيانات ملعملا ةقيرطو
مع جهاز  ملعملاطريقة ( ، و) التقليدية قةيرطلاو لمدمجا صرقلا

   ).ة التقليديةقيرطلاو عرض البيانات
تعلم الذاتي ة ال نتائج الجزء األول تفوق طريقنم حضتي 

قة ريلطى اعل) جالقرص المدم(خدام برمجية الفيزياء المحوسبة ستبا
: التقليدية، وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من

والشرهان ) 2002(مومني لاو) 2002(فى طصملاو) 2001(موس ديه
) (Lazarawitz &Huppert,1993و) Jun.1995(وجون ) 2002(
يل المجموعة ص تحفوق من الدراسات التي أكدت تاهريغو

طة الحاسوب على المجموعة الضابطة ساوب تمعلت يتلا ،التجريبية
  .التي تعلمت بالطريقة التقليدية

 يتلا ،)1995(ق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة مالك فتت ملو
في تحصيل الطلبة ئية لة إحصاالد تاذهرت عدم وجود فروق ظأ

فق أيضا تت ملو ،)يةالحاسوب، التقليد(تعزى إلى طريقة التدريس 
ود فروق ذات جو مدع ظهرتأ يتلا ،)2001 (مع نتائج دراسة بادي

موا عن لداللة إحصائية في متوسطات تحصيل الطلبة الذين تع
والطلبة الذين تعلموا عن طريق  ،يطريق الحاسوب التعليم

 وديدز نوسنهوج تتفق مع نتائج دراسة مل امك ،دياألسلوب التقلي
)Johanson &Deeds, 2002(، روق دالة ف دوجو شارت إلىأ يتلا

 هذه ناالباحث وزعيو .إحصائيًا لصالح طريقة التعليم التقليدية
  : نتيجة إلى األسباب التاليةلا
اء المحوسبة وعرضها بأسلوب مشوق يزيميم برمجية الفصت ةدوج -

قرر والمواقع التعليمية على ملاتاب كلا عن ما ومختلف نوعًا
) 2006(لشناق وبني دومي ا ةساردج ئت نتاراشأ ذإاإلنترنت، 

قويم المعلمين للبرمجية أن خصائص هذه البرمجية تب ةقلعتملا
تتوافق بدرجة عالية مع خصائص البرمجية الجيدة ضمن 

صائص المحتوى التعليمي للبرمجية، وأهداف خ :يمجاالت ه
ة، وخصائص استخدام الطالب للبرمجية والتحكم بها، رمجيالب

ف ادهأ نأأي . رمجية، والتغذية الراجعةب الليشغوتصفح وت
 واضحة ةددحمو ،البرمجية تتوافق مع أهداف المنهاج المقرر

 ،محتواها بالحداثة فصتيو ،سلوكية ةغايص ةغوصمو
رسوم والنماذج المتحركة ولقطات الفيديو بشكل لا مدختستو

 التسلسل المنطقي والسيكولوجي، وتتضمن يعارتو ،ممالئ
 ةيئارثإلى كل درس، وتتضمن أنشطة  عوعةنمتو يةأمثلة كاف

للطالب سريع التعلم، وتقدم تغذية راجعة، وتساعد الطالب في 
ئة لسهولة تشغيل البرمجة وتحكم طحالة االستجابة الخا

  .لب بهااطلا
القرص (وب لحاسيقة التعلم الذاتي باستخدام ارط موقت -

تفاعل بين المتعلم والحاسوب، وتتكيف مع لا ىلع) المدمج
مي للطالب، مما ُيمّكن الطالب من التعلم حسب علالى وستالم

سرعة استيعابه وتصحيح أخطائه دون الشعور بالخجل من 
ة يميدة التعليح للطالب إعادة استعراض الماتت امك .زمالئه

 فضًال عن ملل،المبرمجة مرات عديدة دون الشعور بالحرج وال
ة ابتجسالأنها تأخذ بمبدأ التعزيز والتشجيع الذي يقابل ا

 دافعية الطلبة للتعلم، مما ديزت روالجيدة للطالب، وهذه األم
  . يزيد من تحصيلهم الدراسي

  التعلم الذاتي باستخدام برمجية الفيزياءةريقط عتمتت -
يح للطلبة التنقل بين مكونات تي امم ،المرونةب ةالمحوسب

دة التعليمية المبرمجة حسب رغبتهم وسرعتهم الذاتية، الما
تعلم، وبالتالي لا ةيلمي يناسبهم، وهذا يسهل عذلت اقلووفي ا

  .يؤدي إلى تحصيل أفضل لدى الطلبة
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 الذاتي باستخدام برمجية الفيزياء ميقة التعلرط طبرت -
 النظرية المجردة والتطبيق العملي ةفربين المعالمحوسبة 

د على تصور األبعاد الثالثية بما توفره من تساعالمحسوس، و
رًا ثأ يطعتوهذه األمور قد . اتووأصة كرحمتألوان وصور 

 ترسيخ نم نّكمتو ،تعليميًا أكبر مما تعطيه الكلمات المكتوبة
 همن تحصيلهيم الفيزيائية في ذهن الطالب، مما قد يزيد االمف

  .لعلميا
ريقة التعلم الذاتي وق طهرت نتائج الدراسة تفظأ امك 

على طريقة ) دمجمص الرلقا (باستخدام برمجية الفيزياء المحوسبة
 ةبوعصويعزو الباحثان ذلك إلى .  عرض البياناتزاهمع ج ملالمع

 ذإبين الطريقة التقليدية واستخدام جهاز عرض البيانات،  جزملا
برمجية من القرص المدمج على لا ضرع ىلع معلمدور ال رصتقا

 أمام الطلبة وقلة استخدام الشرح والسبورة لعرضشاشة ا
معلم الجزء الخاص بالطالب وعدم استخدام لدام اخستواالطباشرية، 
يديو فت ولقطات اموسرو ًاروصو تضمن أشكاًالت يتلا ،قائمة المعلم

قد كان ف بلطالر اود امأ .تساعد المعلم على توضيح المفاهيم
ات باستخدام جهاز علوممستمعا ومشاهدا لما يعرض أمامه من م

 تهجاو  التيتشكالموقد يعزى السبب أيضا إلى ال. عرض البيانات
سرعة : الطلبة في طريقة المعلم مع جهاز عرض البيانات من مثل

ة العرض وصغر الخط على الشاشة، كما عالقراءة في البرمجية، وسر
ام تيجة إلى مزايا طريقة التعلم الذاتي باستخد النهذه نايعزو الباحث

  .لقرص المدمج كما ذكر سابقاا
ريقة ط ىلع جالمدم قرص القةطري قوفت ناالباحثيعزو و

القرص المدمج إلى انشغال الطلبة في طريقة اإلنترنت + اإلنترنت 
القرص المدمج باإلنترنت والمواقع غير التعليمية أكثر من + 

  .دة التعليمية الموجودة على القرص المدمجاملاالهتمام با
لمدمج على طريقة ا صرقلاريقة طن تفوق الباحثا رسفيو

جية الفيزياء المحوسبة الموجودة مرب ميمدة تصوى ج إلنتتراإلن
ني دومي بلشناق وا ةساردارت نتائج شأ امك على القرص المدمج

الذاتي لم عتلالمشاكل التي واجهت الطلبة عند ا ةلقو ،)2006(
و زعي امك اإلنترنت،يقة  مع طرةنراقم لمدمجا صرقلابطريقة 

ء التعلم انثإ ةب الطلتاجهي ولت انتيجة إلى المشكالتلن هذه ااالباحث
 لصفو،بطء فتح المواقع التعليمية : من خالل اإلنترنت من مثل

ة الحصول على المعلومات بوعصو ،ممة اإلنترنت إثناء التعلدخ
وعدم  ،رة المعلومات الموجودة على اإلنترنت كثببسالمطلوبة ب

لبحث إلى وقت ا ةيلم عجايتحايمها، وتعدد محركات البحث، وظنت
ودة ج مدعو ،ة على مواقع غير تعليميةبلطلا ضتح بعف، وبيرك

   .تصميم بعض المواقع التعليمية
يق رط ىلع مع جهاز عرض البيانات ملعملاوق طريقة أما تف

علم  المسبب إلى جودة البرمجية التي يعرضهاد يعود القف اإلنترنت،

 ودع يدقو ،ياناتبلا ضرعام جهاز دختساب من القرص المدمج
أيضا إلى انشغال الطلبة باإلنترنت والمواقع غير التعليمية  سببال

ل الطلبة يترقبون وقت عجما م ؛واالستمتاع بالعمل على اإلنترنت
يمية، باإلضافة إلى صعوبة ادة التعلملاالعمل عليه أكثر من االهتمام ب

لمعلومات المطلوبة من اإلنترنت بسبب كثرة لى االحصول ع
ن المعلومات وبسبب ع ثحبلار في ي كبوقتع ياالمعلومات وض
  .مشاكل اإلنترنت

الثاني من سؤال الدراسة المتعلق باختبار  ءزجلا نعة باجإلل 
افات ات الحسابية واالنحرطسوتملاالتحصيل المؤجل، تم استخراج 

ر التحصيلي ابتخالا ىلع ةت الدراسة الخمسموعاالمعيارية ألداء مج
  ).7(قة التعلم، كما هو مبين في الجدول ريطا لقفالبعدي والمؤجل و

ــ ــوتملا: )7 (لودجـ ــة ألداء   طسـ ــات المعياريـ ــسابية واالنحرافـ ات الحـ
وفقــا  لجــمجموعــات الدراســة الخمــسة علــى االختبــار التحــصيلي المؤ

  لطريقة التعلم
  طستوملا  ددعلا  لتعلما ةقيرط

  *يباسحلا
  افرحنالا
 ريايعملا

  2.56  14.67  21  تنرتنإلا
  4.95  17.17  18  المدمج صرقلا عمت نرتنإلا
  6.59  20.17  23  لمدمجا صرقلا
  5.42  17.78  27  رض البياناتع زاهج عم ملعملا
  4.85  17.93  29  ةيديلقت

سطات روق ظاهرية بين متوف دوجو) 7(ن الجدول م رهظي
. جلؤالم ر التحصيليابتخالادراسة الخمسة على ت الأداء مجموعا

 عند مستوى ةيئاصحإلة الد تاذ هذه الفروق انتكولمعرفة ما إذا 
 تحليل التباين مادختسا متد فق، )α= 0.05(الداللة 
  .تائج هذا التحليلن حضوي) 8 (لودجلاو. االحادي

 راسةاء أفراد عينة الدحليل التباين األحادي ألدت جئنتا :)8 (لودج
  يم الفيزيائيةهافملل على اختبار التحصيل المؤجل

 تاجرد تباينلا ردصم
 لحريةا

 عومجم
 لمربعاتا

 طسوتم
 لمربعاتا

 ةميق
 ئي فاصحإلا

 ىوتسم
 لةلدالا

  تاعلمجمواين ب
  المجموعاتل اخد
 وعجملما

4  
113  
117  

340.331  
2925.00  

3265.331 

85.083  
25.885 

3.287  0.014*  

  صائيةة إحلالد تاذ*  
 نيبة ائيصلة إحالد تاذ فروقد جوو) 8(من الجدول ح تضي

وسطات أداء طالب مجموعات الدراسة الخمس على االختبار تم
رفة أي من عولم .التحصيلي المؤجل تعزى لطريقة التعلم

ريت المقارنات جأ المجموعات الخمس تكون هذه الفروق لصالحها،
 ،(Tukey Test) دام اختبار توكياستخبين المتوسطات الحسابية ب

   ).9(و مبين في الجدول ه امك
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  المجموعات الخمسة على اختبار التحصيل المؤجل الطلبة في للمقارنات البعدية بين متوسطات عالمات نتائج اختبار توكي :)9 (دولج
  

  ةقيرطلا
  تنرتنإلا

  
ت مع القرص نرتنإلا

  المدمج
 صرقلا
  لمدمجا

مع جهاز  ملعملا
  تانض البياعر

  ةيديلقت
 

  3.26-  3.11-  *5.51-  2.50-  __ تنرتنإلا
  0.76-  0.61-  3.01-  __   ت مع القرص المدمجنرتنإلا
  2.24  2.40  __     لمدمجا صرقلا

  0.15-  __       مع جهاز عرض البيانات ملعملا

  __         ةيديلقت

  يةئاإحص لةال دذات* 
جموعة بة مت طلتوسط عالمامأن ) 9(هر من الجدول ظي 

ت ننتراإلعة وممج لبةطات م عالطسوتم نع فلاخت القرص المدمج
) α= 0.05(مستوى الداللة  ىللة إحصائية عالدذي ق ربف
ن المقارنات كم تل بينما. رص المدمجقلاعة جموم الحلصو

  .الثنائية األخرى دالة إحصائيا بين الطرق المختلفة
 نم ددعتلفت نتيجة هذه الدراسة مع نتائج خا دقو 

هرت هذه أظ  إذ،)2002 ،مومنيلا؛ 2001 ،ميهاربإ (الدراسات
سات تفوق المجموعة التجربية التي تعلمت باستخدام الحاسوب راالد

لتي تعلمت بالطريقة التقليدية في االختبار ا ،ةطباضعلى المجموعة ال
  .التحصيلي المؤجل

مجموعات ة الفرق بين متوسطي عالمات طلبص الحفلو 
جل ؤالموبعدي لا ةيئابار تحصيل المفاهيم الفيزيالخمس على اخت

للبيانات المرتبطة، ويبين " ت"، تم استخدام اختبار )ظاالحتفا(
  .نتائج هذا االختبار) 10(الجدول 

  دي والمؤجلالبعالفيزيائية  لمفاهيم ايلحصلمقارنة المتوسطات الحسابية على اختبار ت) ت(اختبار  جئاتن) 10 (لودج
ط سوتملا  دعدال  اربتخالا  ةعومجملا

  الحسابي
اف رحنالا

  يرياالمع
 ملعام

  باطتاالر
 جاترد
  لحريةا

ة لالدلا  ت ةميق
 اإلحصائية

  تنرتنإلا  5.561  22.86  21  يدعبلا
  2.556  14.67  21  لجؤملا

-0.11  20  6.108  0.00  

  المدمج صرقلا عم تنرتنإلا  6.164  25.67  18  يدبعلا
  4.950  17.17  18  لجؤملا

0.590  17  7.01  0.00  

  لمدمجا صرقلا  7.639  36.91  23  يدعبلا
  6.560  20.17  23  لمؤجلا

0.233  22  9.073  0.00  

  ض البياناترع زاهج عم ملعملا  7.028  29.63  27  يدعبلا
  5.423  17.78  27  لمؤجلا

0.213  26  7.784  0.00  

  ةيديلقت  6.729  25.00  29  يدعبلا
  4.847  17.93  29  لجؤملا

0.336  28  5.561  0.00  

  يلكلا  8.224  28.10  118  عديبلا
  5.283  17.64  118  لجؤملا

0.378  117  14.36  0.00 

 حصائية علىإ ةلالدوجود فرق ذي ) 10( الجدول نم حيتض 
على  ةبلطلاسطي عالمات وتم نيب) α =0.05(لداللة ا ىوتسم
 لصالح االختبار الفيزيائية البعدي والمؤجل هيمالمفا ليصحت رابتخا

تكن فّعالة في   لميم اإللكترونعلل على أن طرق التدي اذه و.البعدي
مساعدة الطلبة على االحتفاظ بالتعلم، ولم تختلف عن الطريقة 

 وقد يعود ذلك. ية في مساعدة الطلبة على االحتفاظ بالتعلميدقللتا
م ة الفيزياء المحوسبة تهتم بتعليرمجيمنهاج الفيزياء وب أنى إل

 ،يتفكير العلمالالطالب حقائق ومعلومات، وقلة اهتمامها بمهارات 
ارات دون االهتمام بختالا يف حطالب يركز على الحفظ والنجالا نأو

يات العقلية العليا من تحليل وتركيب وتقويم، تومسالبفهم المادة و
حيث تركيز الكتب من ) 2004(ا أشار إليه القادري م عوهذا يتفق م
 ونلى حفظ الحقائق والمفاهيم والقوانين الفيزيائية دالمدرسية ع
ها وتطبيقاتها العملية، وضعف مساهمتها في تنمية م فهىالتركيز عل

كما أن االختبارات تركز على . مهارات التفكير العلمي للمتعلمين
فاظ مما يؤدي إلى عدم االحت قيمستوى التذكر والفهم والتطب

  .بالمعلومات لفترة طويلة
  تايصوتلا

  :بما يأتين اد على نتائج هذه الدراسة يوصي الباحثامتعالاب
 تدريبية للمعلمين في وزارة التربية والتعليم بحيث تارود دقع -

في  تنيتم تدريبهم على كيفية استخدام الحاسوب واإلنتر
  .لتعليم اإللكترونييذ ا تنفةيفيكو ،التعليم

سة ختبر حاسوب خاص بالمواد العلمية في المدرم ريفوت -
لمعلمين والطلبة أثناء ادة ع حاسوب لمسابرومشرف مخت

 كلبشب تنفيذ التعلم اإللكتروني، وصيانة أجهزة الحاسو
  .مستمر

  .ميع المدارس بخدمة اإلنترنتج ديوزتلى ع لمعلا -
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ص ارقأضعها على وو حوسبة المناهج الدراسية، ىعل لمعلا -
ية العام ع الكتاب المقرر في بدام ةبلطلى العها عيزوتو ة،جدمم

  .سيراالد
 في ينوراسات أخرى حول تقويم تجربة التعلم اإللكترد ءارجإ -

  .ء في المراحل التعليمية المختلفةيزيامناهج أخرى غير الف
   والمراجعرداصملا
بي وحاس برنامج ةيلعاف). 2001 (.، جمعه حسنميهاربإ

تحصيل علم األحياء  سائط فيولا ددعتفاعلي مت
الصف الثاني الثانوي العلمي في ة لطلبة نيميدا ةسارد(

نشورة، جامعة م ردكتوراه غي ةلاسر .)محافظة القنيطرة
  .اريوس ،دمشق

خدام الحاسوب التعليمي تسا رثأ). 2001. (دالله ضامنبع،يداب
عاشر لف اصعلى التحصيل اآلني والمؤجل لطلبة ال

 ةلاسر. األساسي في مبحث الكيمياء في محافظة سلفيت
  .ورة،جامعة النجاح الوطنية، فلسطين غير منشيرستاجم

 اإللكترونية وأدوار ةلمدرسا). 2004. (ي، عوض حسينردوتلا 
  .مكتب الرشد ناشرون: ضايرلا. ة للمعلمحديث

لة مج. التعلم الذاتي والوسائل التعليمية). 1995. (ن، محمدحس
  .109-67 ،)112(24قطر، / التربية

 ءة لحوسبة الفيزياالتدريبي ةشرولا). 2003. ( قاسم،بيطخال
دة يومي الخميس والجمعة قعنملا يمقرلاتعلم الذاتي لوا
)22،  23/5/2003.(   

.  اإللكتروني واقع وطموحميلعتلا). 2003. (، فارسدشارلا
والمقامة بمدارس وني  األولى للتعلم اإللكترةيل الدوةودنلا

-21مدارس الملك فيصل،. الملك فيصل بالرياض
  :ى الموقعتوفر علم. 23/4/2003

http://www.kfs.sch.sa/ar/sim.htm   
يا التعليم والتعليم جولونكت). 2004. (، أحمدملاسلا

  . مكتبة الرشد ناشرون: ضايرلا. اإللكتروني
ام الحاسوب ستخد، أثر ا)2002. ( العزيزدبعان، جمال بن هرلشا

. في تحصيل طالب الصف األول الثانوي في مقرر الفيزياء
  .87-69،)3(3 ،ةتربوية والنفسيعلوم الل الةجم

واد التعلم م ميوقت). 2006. (سنحي، مق، قسيم وبني دوانلشا
المدارس الثانوية األردنية من ي  فاءاإللكتروني لمنهاج الفيزي

 تتح (التربوية ةلجملا. المعلمين والطلبة رظوجهة ن
  ). نشرال

روني في كتالتعليم اإلل). 2002. (ن عبداللهيز بي، فارهلشا
هل وضعنا ... ارطلمدارس السعودية قبل أن تشتري القا
  .43-36ص ،)91(36 ،فةرعملا!. ان بلقضا

مشكالت تعليم مادة الفيزياء للصف الثاني ). 1998. (شياب، معنلا
ماجستير غير  ةلسا ر.الثانوي العلمي من وجهة نظر المعلمين

  .األردن، منشورة، جامعة اليرموك، اربد
ي ما هو ديلقتلاني والتعليم وكترلالتعليم اإل). 2002. (، محسنيدابعلا

  .23-18ص ،)91(36 ،ةرفمعلا. االختالف
ض المادة التعليمية رع أثر طريقة). 2003. (ني، خالدولجعلا

التربوية لوم باستخدام الحاسوب على تحصيل طلبة كلية الع
  .173-60 ،)1(30 ،تاساردفي الجامعة األردنية، 

. ينتعلم اإللكترولم اامميزات نظ). 2004. ( حمد إبراهيم،يباضع
  :  على الموقعفرتوم. م اإللكترونيعلشبكة الت: جامعة الحديدة

http://www.odhabi.net/hodct/mod/forum/discuss.ph
p=51  

سوب في الحا مادختسا). 2002. ( إبراهيم عبد الوكيل،رافلا 
  .ار الفكرد: نامع. التعليم

. رؤى من الميدان: اإللكتروني ملعتلا). 2003. (يحيى ،ارفلا
لم اإللكتروني والمقامة بمدارس عتلل ىل الدولية األوةودنلا

 والتعليم، اإلدارة العامة ةيبوزارة التر.بالرياضل يص فالملك
ى فر علمتو. جدة-للتربية والتعليم بمنطقة مكه المكرمه

  : موقعال
http://www.jeddahadu.gov.sa/news/papers/p11.doc  

 ءاقللا. ي اإللكترونميلعتلا ).2004. ( خالد بن عبد العزيز،حيلفلا
مركز : جدة.تعليمالي  فالثاني لتقنية المعلومات واالتصال

  : متوفر على الموقع. يات التربويةنقتال
 http://www.jeddahadu.gov.sa/etc/2nd-etc/papers.htm  

خيار : تعلم اإللكتروني في األردنال ).2003. (فيومي، نبيللا 
استراتيجي لتحقيق الرؤية الوطنية، التحديات، 

ندوة اإلقليمية حول استخدام لا. اإلنجازات، وأفاق المستقبل
 - مات واالتصاالت في التعلم اإللكترونيتكنولوجيا المعلو

ريخ الدخول إلى تامشق،  د،االتتصاالتحاد الدولي لال
 :وفر على الموقعمت، 7/3/2004:الموقع

http://www.moe.gov.jo/web/forum-16.pps  
بة للمفاهيم لطلا ملات تعقمعي). 2004. (، سليمانيرداقال 

. ردنألال ماالفيزيائية من وجهة نظر معلمي الفيزياء في ش
 ،)4(10 ،)العلوم اإلنسانية( للبحوث والدراسات ةرانملا

217-254.  
تطوير طريقة : اإللكتروني ملعتلا). 2002. (اء هيفك،يريبملا

المحاضرة في التعليم الجامعي باستخدام التعليم 
وة دمل مقدمة إلى نع ةقرو .حرتقوني مع نموذج مرلكتاإل

 الملك ةعماج ،ه17/8/1423-16مدرسة المستقبل في الفترة 
  :متوفر على الموقع. سعود

http://www.ksu.edu.sa/seminars/futureschool/Abstracts/t
hana2Abstract.htm  
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يقة رم طاخدتسا رثأ). 2002. (ى، نسرين فيصلفطمصلا
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 العالقة بني تقدير الذات واالتجاهات الالعقالنية 
  لدى الطلبة الجامعيني

  
 عبد الكريم جرادات

*  
  
  

 20/7/2006 تاريخ قبوله     21/11/2005 تاريخ تسلم البحث

ــنس       :ملخـــص ــل مـــن الجـ ــر كـ ــى أثـ ــرف علـ ــى التعـ ــة إلـ ــذه الدراسـ هـــدفت هـ
ــذات واالتجاهــات الالعقالنيــة؛        وكــذلك والمــستوى الدراســي علــى تقــدير ال

 طالبـًا  397العالقة بين تقدير الذات واالتجاهات الالعقالنية لدى عينـة مـن      
أظهـرت النتـائج أنـه ال توجـد فـروق دالـة             . وطالبة فـي مـستوى البكـالوريوس      

إحـــصائيًا فـــي تقـــدير الـــذات تعـــزى للجـــنس أو المـــستوى الدراســـي؛ وأن        
ي العــزو مــستويات االتجاهــات الالعقالنيــة علــى المقيــاس الكلــي وعلــى بعــد    

الداخلي للفشل والنزق كانت لدى اإلناث أعلى بشكل دال إحصائيًا مما هي    
ــات         ــى االتجاهـ ــي علـ ــستوى الدراسـ ــر للمـ ــد أثـ ــه ال يوجـ ــذكور؛ وأنـ ــدى الـ لـ

كما أشارت النتائج إلى ارتباط تقدير الذات بشكل دال إحصائيًا . الالعقالنية
تقيـيم  : ثالثـة أبعـاد هـي     عند اإلناث بمقياس االتجاهـات الالعقالنيـة الكلـي وب         

فقـد  ، أمـا بالنـسبة للـذكور     . والعـزو الـداخلي للفـشل والنـزق       ، الذات الـسلبي  
ارتبط تقدير الذات بشكل دال إحصائيًا بالمقياس الكلي وببعد تقيـيم الـذات    

وكانـــت االرتباطـــات جميعهـــا لـــدى اإلنـــاث أعلـــى ممـــا هـــي لـــدى   .الـــسلبي
الفـروق  ، االتجاهـات الالعقالنيـة  ، تقدير الذات : الكلمات المفتاحية .(الذكور

  .)الجنسية

  
 تقـدير الـذات إحـدى أهـم الحاجـات النفـسية األساسـية            يعد: المقدمة

 لذاتــه تــؤثر علــى مجــاالت    الفــردإذ أن درجــة تقــدير . بالنــسبة للفــرد 
 بأنــه طريقــة شــعور الفــرد نحــو وُيعــّرف تقــدير الــذات. حياتــه جميعهــا

كمـا  ، (Corsini, 1987)لـه لهـا  بما في ذلك درجـة احترامـه وقبو  ، ذاته
 ,Overholser, Adams)يعــرف بأنــه نظــرة الفــرد لكفاءتــه وقيمتــه   
Lehnert, & Brinkman, 1995) ،    وبأنــه تقيــيم الفــرد لقدراتــه

  .(Woolfolk, 2001)وصفاته وتصرفاته 
ويعتمــد تطــوره . ويبــدأ تقــدير الــذات فــي التطــور منــذ الطفولــة

رين إلـى جانـب خبـرة األطفـال فـي      وآراء اآلخـ ، على اتجاهات الوالـدين  
في السنين األولـى مـن العمـر        . السيطرة على البيئة التي يعيشون فيها     

وتعتمــد ، تنــشأ مــشاعر األطفــال حــول قيمــتهم وقــدراتهم مــن داخلهــم
ــذين       ــك الـ ــن أولئـ ــصادرة عـ ــة الـ ــتجابات الفوريـ ــى االسـ ــل علـ بـــشكل أقـ

جماعـات  يصبح لتطور تقـدير الـذات صـلًة بال        ، وبمرور الوقت . حولهم
إذ يحـــاول األطفـــال أن يجـــدوا . األســـرة واألصـــدقاء: مثـــل، األخـــرى

فعنـدما يـتعلم   . مـن خـالل األصـدقاء واألنديـة    ، الجماعـات  مكانتهم في
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The Relationship between Self-Esteem and Irrational 

Attitudes in University Students 
 

Abdul-Kareem Jaradat,. Faculty of Education, Yarmouk University, 
Irbid, Jordan. 

 
Abstract: This study investigated the effects of gender and academic 
level on students’ self-esteem and irrational attitudes. Furthermore, 
the study examined the relationship between self-esteem and irrational 
attitudes. 397 university students, aged 18-23 years, completed the 
Rosenberg self-esteem scale and the irrational attitudes questionnaire. 
The results showed no significant differences in self-esteem due to 
gender or academic level. For irrational attitudes, there were 
significant main effects for gender with higher levels of irrational 
attitudes for females. No significant main effect for the academic level 
was found. Correlational analyses indicated that for females, self-
esteem correlated significantly with the global measure of irrational 
attitudes and with three subscales: negative self-evaluation, internal 
attribution of failure and irritability. For males, self-esteem was 
significantly correlated with the global measure and with the subscale 
of negative self-evaluation. All correlations were higher among 
females than among males. The counseling implications of these 
findings are discussed. (Key words: self-esteem, irrational attitudes, 
gender differences) 

وهم ينظرون إلى والديهم ، في جميع أنواع التفاعالت االجتماعية
فإن تقدير ، وهكذا. والراشدين اآلخرين من أجل ردود أفعالهم

 مبدئيًا نتيجًة للعالقات الشخصية داخل األسرة الذات يتطور
ويتأثر تقدير الذات عند األطفال . فالمدرسة ثم المجتمع األكبر

بشكل رئيسي باألشخاص المهمين ، الذين يكونون في سن المدرسة
 & Atkinson)والمعلمين واألقران ، الوالدين: مثل، في حياتهم

Hornby, 2002). ويرى باومرند (Baumrind, 1991) أن تطور 
تقدير الذات لدى األطفال والمراهقين يتطلب بيئة تمنحهم حرية 

  .االستكشاف والتجريب وتحميهم من الخطر
ويحدث تطور تقدير الذات طوال فترة الطفولة والمراهقة 

 وقد لخص روبنس .(Atkinson & Hornby, 2002)والرشد
تغيرات أهم ال (Robins & Trzesniewski, 2005) وترزيسنيوسكي

ففي . التي تحدث في تقدير الذات من الطفولة حتى الشيخوخة
، وينحدر أثناء المراهقة، الطفولة يكون تقدير الذات عاليًا نسبيًا

ومن ثم ينخفض بشكل حاٍد في ، ويرتفع تدريجيًا خالل الرشد
  .الشيخوخة

ويلعب تقدير الذات العالي دورًا مهمًا في زيادة دافعية الفرد 
وجعلها أقل عرضًة ، والتعلم وفي تطوير شخصيتهلإلنجاز 

فقد تبين أن تقدير الذات العالي . لالضطرابات النفسية المختلفة
في حين أن تقدير الذات ، يرتبط بالصحة النفسية والشعور بالسعادة
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 المنخفض يرتبط بمشكالت نفسية عديدة تتضمن االكتئاب والقلق
 وتنشأ مشكلة .( Mruk, 1995; Abouserie, 1994)والتوتر 

تقدير الذات المنخفض عندما يقّيم األشخاص أنفسهم على أساس 
التي ُتظهر عدم كفايتهم ، سلوكهم أو إنجازاتهم أو أعمالهم

  ). Patterson, 1980( وأخطاءهم وفشلهم
 أما من حيث دور األفكار أو االتجاهات الالعقالنية كعامل

قبل كثير من الباحثين في فقد تم بحثه من ، محدٍد للسلوك اإلنساني
وقد تبين أن التفكير الالعقالني . ميدان اإلرشاد والعالج النفسي

ويرى . والغضب، والقلق، من بينها االكتئاب، يرتبط بظواهر متعددة
أن التفكير الالعقالني يقود إلى سوء توافق ) Ellis, 1962(إليس 
تصرف بشكل وأكد أن األفراد لديهم ميل قوي للتفكير وال. انفعالي

كما أنهم أيضًا لديهم المقدرة على التفكير بشكل ناقد ، ال عقالني
والحكم ، وتصحيح األنماط غير المنطقية في تفكيرهم، حول سلوكهم

 .(Dryden, 1999)على ما إذا كانت فرضياتهم تنسجم مع الواقع 
وهو يعتبر أن الفرد بإمكانه أن يخلص نفسه من تعاسته أو 

لي أو العقلي إذا تعلم أن يرتقي بتفكيره العقالني إلى اضطرابه االنفعا
 ,Ellis(ويخّفض تفكيره الالعقالني إلى الحد األدنى ، الحد األعلى

بما أن اتجاهات األفراد المضطربين انفعاليًا ، وحسب رأيه). 1962
فإنه من األفضل مهاجمة أفكارهم الالعقالنية بشكل مباشر ، العقالنية

)Patterson, 1980( .من ، وقد حدد عدد من األفكار الالعقالنية
من الضروري أن نكون محبوبين من قبل كل األشخاص : بينها

المهمين من حولنا؛ يجب أن يكون الفرد ذو كفاءة عالية حتى يكون 
له قيمة؛ بعض الناس سيئين ويجب أن يعاقبوا على ذلك؛ من 

 تسير األفضل تجنب الصعوبات والمسؤوليات؛ إنه ألمر شنيع أن
 ,Ivey) غير التي يفترض أن تسير عليها األمور  بطريقٍة

D’Andrea, Ivey & Simek-Morgan, 2002).  
يتمثل العالج العقالني االنفعالي السلوكي بمساعدة و 

، المسترشدين في التخلص من األفكار غير المنطقية أو الالعقالنية
فمهمة . (Dryden, 1999)واستبدالها بأفكار واتجاهات عقالنية 

 Ivey)المرشد تكمن في تصحيح أنماط التفكير لدى المسترشدين 
et al., 2002) .يتم التوضيح للمسترشدين ، في الخطوة األولى

ومساعدتهم في فهم كيف ولماذا أصبحوا ، بأنهم غير منطقيين
وإظهار عالقة أفكارهم الالعقالنية بتعاستهم واضطراباتهم ، كذلك

وة الثانية باإلظهار للمسترشدين أنهم ُيبقون وتكون الخط. االنفعالية
إذا ما استمروا بالتفكير بشكل العقالني؛ أي أن ، على اضطراباتهم

تفكيرهم الالعقالني الحالي مسئوٌل عن ظرفهم وليس التأثير 
  ).Patterson, 1980(المستمر لألحداث 

الخطوة الثالثة هي جعل المسترشدين يغيرون تفكيرهم 
فبينما تعتمد بعض األساليب . كارهم الالعقالنيةويتخلون عن أف

يرى العالج ، العالجية على المسترشدين بأن يقوموا بذلك بأنفسهم
 السلوكي أن التفكير غير المنطقي راسُخ بحيث أن  العقالني االنفعالي

وإنما يتم تغييره ، المسترشدين ال يستطيعون تغييره بأنفسهم
وكذلك من خالل ، لجدال واإلقناعبالمنطق والبرهان واإليحاءات وا

 ,Patterson, 1980; Dryden(األنشطة والواجبات المنزلية 
1999.(  

فهي تتجاوز التعامل مع أفكار العقالنية ، أما الخطوة األخيرة
وتأخذ باالعتبار األفكار الالعقالنية ، محددة لدى المسترشدين

لكي يتمكن ، يةالعامة الرئيسية باإلضافة إلى فلسفة حياة أكثر عقالن
المسترشدون من تجنب الوقوع ضحية لألفكار والمعتقدات 

ويكتسب المسترشدون نتيجًة لهذه العملية ، الالعقالنية األخرى
فلسفة حياة عقالنية؛ ويستبدلون االتجاهات والمعتقدات الالعقالنية 

يتم التخلص من االنفعاالت ، وحالما يتحقق ذلك. بأخرى عقالنية
  ).Patterson, 1980(جة والسلوك المحبط للذات السلبية المزع

وقد تم بحث عالقة تقدير الذات والمعتقدات الالعقالنية 
إذ أجريت دراسات عديدة حول ، بالمتغيرات األخرى بشكل موسع

ومن بين الدراسات التي تناولت بالبحث . كل من هذين المتغيرين
دراسة مارون ، أو المستوى الدراسي\عالقة تقدير الذات بالجنس و

التي هدفت إلى معرفة ، (Marron & Kayson, 1984)وكايسون 
أثر الجنس والمستوى الدراسي على تقدير الذات لدى طلبة 

وبينت .  طالبًا وطالبة160وتكونت عينة الدراسة من . الكليات
. النتائج أن تقدير الذات لدى الذكور كان أعلى مما هو لدى اإلناث

دى الطلبة الخريجين كان أعلى مما هو لدى كما أن تقدير الذات ل
   .الطلبة الجدد

 & ,Chubb, Fertman)جوب وفيرتمان وروس  دراسةكذلكو
Ross, 1997)  ، التي هدفت إلى اختبار ما إذا كان يوجد فروق بين

إذ بلغ . الجنسين في تقدير الذات أثناء سنوات المدرسة الثانوية
وطالبة كانوا في الصف التاسع  طالبًا 174عدد أفراد عينة الدراسة 

وقد ،  وتم إجراء مسح لهم كل ربيع لمدة أربع سنوات1989عام 
أظهرت النتائج أن تقدير الذات لم يختلف بشكل دال إحصائيًا خالل 

كما أن تقدير الذات لدى الذكور . أربع سنوات المدرسة الثانوية
  .كان أعلى مما هو لدى اإلناث

 ,Quatman & Watson)ون  كواتمان وواطسكما أجرى
 دراسة هدفت إلى بحث الفروق بين الجنسين في تقدير (2001

،  مراهقًا545وتكونت عينة الدراسة من . الذات لدى المراهقين
وقد تم . والثاني عشر، والعاشر، اختيروا من الصفوف الثامن

التوصل إلى أن درجات الذكور على مقياس تقدير الذات كانت أعلى 
ولم يظهر هناك أثر لمستوى الصف . ليه درجات اإلناثمما كانت ع

  .على تقدير الذات
 ,Connor) كونر وبويرازلي وفيرر ريدر وجراهماوقام

Poyrazli, Ferrer-Wreder & Grahame, 2004) بدراسة بحثت 
كما اختبرت ما إذا كان هناك ، العالقة بين العمر وتقدير الذات

 طالبًا 149 تكونت العينة من .فروق بين الجنسين في تقدير الذات
اختيروا من ، وطالبة في الصفوف من السادس وحتى الثاني عشر

أظهرت النتائج أن . مدرستين تختلفان عن االتجاه األكاديمي السائد
كما أنه لم يظهر . العمر لم يرتبط بشكل دال إحصائيًا بتقدير الذات

 .أثر للجنس على تقدير الذات



  جرادات

 145

 التي بحثت تقدير الذات لدى ومن الدراسات األخرى
-Pokrajac)دراسة بوكراجاك بوليان وزيفسك بيسيريفك ، الجنسين

Bulian & Zivcic-Becirevic, 2005)، التي بحثت الفروق بين 
الجنسين في مركز الضبط وتقدير الذات وعدم الرضا الجسمي لدى 

 717تكونت عينة الدراسة من . عينة من الطلبة الجامعيين الكرواتيين
وقد بينت النتائج وجود فروق دالة إحصائيًا بين . طالبًا وطالبة

وكان تقدير الذات لدى الذكور . الذكور واإلناث على كل المتغيرات
  . أعلى مما هو لدى اإلناث

دراسة هدفت إلى ، (El-Anzi, 2005)العنزي  كما أجرى
دير تق: اختبار العالقة بين اإلنجاز األكاديمي والمتغيرات التالية

  وقد تكونت عينة الدراسة من  .الذات والقلق والتفاؤل والتشاؤم
أظهرت .  من كلية التعليم األساسي في الكويتطالبًا وطالبة 400

االنجاز األكاديمي النتائج وجود ارتباط إيجابي دال إحصائيًا بين 
وتقدير الذات ولم يكن هناك فروق دالة إحصائيًا بين الجنسين في 

كما أنه لم يظهر هناك ، ير الذات واإلنجاز األكاديميمتغيرات تقد
   .ارتباط بين العمر وتقدير الذات

يتضح مما سبق أن الدراسات المتوفرة تشير إلى أن تقدير 
الذات لدى الذكور يكون إما أعلى من تقدير الذات لدى اإلناث أو 

كما أن معظم الدراسات أظهرت أن مستوى تقدير . مساويًا له
  .  يختلف باختالف المستوى الدراسيالذات ال

ومن الدراسات التي بحثت عالقة األفكار الالعقالنية بالجنس 
الدراسة التي أجراها زويمر وديفينباخر ، أو المستوى الدراسي\و

(Zwemer & Deffenbacher, 1984) طالبًا 382 على عينة من 
رت وقد أشا، وطالبة كانوا مسجلين في مساق مقدمة في علم النفس

، النتائج إلى أن هناك ارتباطًا بين الغضب والقلق من جهة
كما تبين أنه ال يوجد فروق . والمعتقدات الالعقالنية من جهة أخرى
 .بين الجنسين في المعتقدات الالعقالنية

 دراسة هدفت إلى التعرف إلى (1987) كما أجرى الريحاني 
س في نظريته بين مدى انتشار األفكار الالعقالنية التي اقترحها إلي

وأثر الجنس والتخصص في التفكير ، طلبة الجامعة األردنية
 طالبًا وطالبة في مستوى 400 تكونت عينة الدراسة من . الالعقالني

وأظهرت نتائج الدراسة أن األفكار الالعقالنية التي . البكالوريوس
 (5%)يشملها االختبار تنتشر بين طلبة الجامعة بنسب تراوحت بين 

ولم تشر النتائج إلى . في حدها األعلى(40%) حدها األدنى وفي 
  .وجود أثر للجنس والتخصص على التفكير الالعقالني

 بدراسة هدفت إلى بحث (Marcotte, 1996)وقام ماركوت  
العالقة بين األفكار الالعقالنية واألعراض االكتئابية لدى عينة من 

، لمشاركة في الدراسةاختيروا من ثالث مدارس كندية ل، المراهقين
بينت النتائج وجود عالقة .  سنة18 إلى  11وتراوحت أعمارهم من
كما أشارت إلى أنه ال يوجد فروق في . بين هذين المتغيرين

الدرجات الكلية على مقياس األفكار الالعقالنية تعزى للعمر أو 
  .الجنس
  

  (Bridges & Roig, 1997)وكذلك قام بريجيز ورويغ
 إلى بحث العالقة بين التسويف األكاديمي والتفكير بدراسة هدفت

 طالبًا وطالبة تم اختيارهم من 271الالعقالني لدى عينة من 
أظهرت النتائج أن التسويف ارتبط بالمقياس الكلي للتفكير . جامعتين

كما تبين أنه ال توجد فروق في التفكير الالعقالني . الالعقالني
وكذلك لم تظهر . وى الدراسيتعزى للعمر أو التخصص أو المست

  .هناك فروق جنسية على المقياس الكلي لألفكار الالعقالنية
فإن معظم الدراسات أشارت إلى أنه ال يوجد أثر ، وهكذا

كما أنها . للجنس أو المستوى الدراسي على األفكار الالعقالنية
أظهرت أن األفكار الالعقالنية ترتبط بعدد من المتغيرات كاالكتئاب 

  .لغضب والقلق والتسويف األكاديميوا
وفيما يتعلق بالدراسات التي اختبرت العالقة بين تقدير الذات 

 & Vasta)فقد قام فاستا وبروكنر ، واالتجاهات الالعقالنية
Brockner, 1979) بدراسة هدفت إلى اختبار العالقة بين تقدير 

، عقالنيةالذي يعد أحد االتجاهات الال، الذات وتقييم الذات السلبي
وأظهرت النتائج أن تقدير الذات .  طالبًا جامعيًا33لدى عينة من 

وتبين أيضًا أن أفراد . ارتبط بشكل سلبي بتقييم الذات السلبي
أظهروا درجات أعلى ، العينة الذين جاء تقدير الذات لديهم عاليًا

على مقياس تقييم الذات اإليجابي مما أظهروا على مقياس تقييم 
  .لبيالذات الس

 بدراسة (Daly & Burton, 1983)كما قام دالي وبورتون 
هدفت إلى بحث العالقة بين تقدير الذات واألفكار الالعقالنية لدى 

.  طالبًا وطالبة251وقد بلغ عدد أفراد العينة . طلبة الجامعات
وأشارت النتائج إلى وجود ارتباطًا سلبيًا داًال إحصائيًا بين تقدير 

لجنسين في ولم تظهر هناك فروق بين ا. الالعقالنيةالذات واألفكار 
  .المعتقدات الالعقالنية أو في تقدير الذات

 هدفت إلى بحث  دراسة(Mclennan, 1987)وأجرى مكلينان 
عالقة االكتئاب وتقدير الذات باألفكار الالعقالنية لدى عينة من 

  طالبًا268تكونت العينة من . الطلبة وغير الطلبة األستراليين
أشارت النتائج إلى وجود أفكار العقالنية ذات عالقة بتقدير . وطالبة

التوقعات الذاتية : من بين هذه األفكار، الذات المنخفض واالكتئاب
ولم تظهر هناك عالقات . وتجنب المشكالت، واالهتمام الزائد، العالية

دالة إحصائيًا فيما يتعلق بالجنس والمكانة الدراسية والتفاعل بين 
  .لجنس والمكانة الدراسيةا

يالحظ مما سبق ندرة الدراسات التي بحثت العالقة بين تقدير 
األمر الذي يستدعي إجراء مزيد من ، الذات واالتجاهات الالعقالنية

الدراسات التي من شأنها توضيح هذه العالقة لدى كال الجنسين 
 ألن نتائج مثل هذه الدراسات سوف، وفي بيئات ومجتمعات مختلفة

  . يكون لها تضمينات إرشادية على جانٍب كبير من األهمية
  مشكلة الدراسة 

بحث الفروق : األول، حاولت الدراسة الحالية تحقيق هدفين
بين الجنسين وبين المستويات الدراسية من حيث تقدير الذات 

اختبار العالقة بين تقدير الذات : والثاني، واالتجاهات الالعقالنية
  . عقالنية لدى عينة من الطلبة الجامعيينواالتجاهات الال
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هدفت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن ،  وبشكل أكثر تحديدًا
  :األسئلة التالية

 بين (P=0,05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 1
  الذكور واإلناث على بعد تقدير الذات ؟

 (P=0,05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 2
  ؟ على بعد تقدير الذات تعزى إلى المستوى الدراسي

 (P=0,05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 3
على بعد تقدير الذات تعزى إلى التفاعل بين عاملي الجنس 

  ؟والمستوى الدراسي
 بين (P=0,05)هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . 4

ء على البعد الكلي واألبعاد الفرعية الذكور واإلناث في األدا
  لمقياس االتجاهات الالعقالنية؟

 في (P=0,05) هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى .5
األداء على األبعاد الفرعية والبعد الكلي لمقياس االتجاهات 

  الالعقالنية تعزى إلى المستوى الدراسي؟
 (P=0,05)توى هل هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مس. 6

على البعد الكلي واألبعاد الفرعية لمقياس االتجاهات الالعقالنية 
  تعزى إلى التفاعل بين عاملي الجنس والمستوى الدراسي؟

 (P=0,05)هل هناك ارتباطات ذات داللة إحصائية عند مستوى  .7
بين درجات األداء على بعد تقدير الذات والدرجات على األبعاد 

 الكلي لمقياس االتجاهات الالعقالنية؟الفرعية والبعد 
  أهمية الدراسة

إلى رفع مستوى الصحة ، بشكل عام، تهدف العملية اإلرشادية
إضافة إلى مساعدتهم في حل ، النفسية والتوافق لدى المسترشدين

ينبغي أن يؤدي المرشد أثناء عمله مهمات وقائية ، لذلك. مشكالتهم
لتي على المرشد القيام بها ومن بين الواجبات ا .وأخرى عالجية

ومن ثم ، الكشف عن الطلبة الذين لديهم تقدير منخفض لذواتهم
مما ، مساعدتهم في تغيير نظرتهم ألنفسهم لتصبح أكثر إيجابية

ويحّسن كذلك ، يزيد من شعورهم بالرضا والسعادة في حياتهم
فبقاء مثل هؤالء . دافعيتهم للدراسة وبالتالي تحصيلهم الدراسي

بة دون مساعدة قد يؤدي إلى زيادة مشاعر االكتئاب لديهم إلى الطل
 . جانب اضطرابات انفعالية أخرى

ربما يكون لتقدير الذات المنخفض عالقة باالتجاهات 
مما يظهر الحاجة إلى تطوير برامج عالجية ، الالعقالنية لدى الطلبة

تهدف إلى تغيير االتجاهات الالعقالنية لديهم وجعلهم يفكرون 
. قد يكون لها أثُر بالُغ في زيادة تقدير الذات لديهم، طريقة عقالنيةب

كما أن مستويات تقدير الذات واالتجاهات الالعقالنية قد تختلف 
األمر الذي ينبغي أيضًا ، وفقًا لمتغير الجنس أو المستوى الدراسي

أن يؤخذ باالعتبار عند تطوير برامج تهدف إلى تحسين تقدير 
 أنماط التفكير غير المنطقي أو الخاطئ لدى الذات أو تعديل

  . الطلبة
فإن بحث العالقة بين تقدير الذات واالتجاهات ، وهكذا
قد يكون له فائدة كبيرة بالنسبة للمرشدين في فهم ، الالعقالنية

العوامل التي تؤثر في جعل تقدير الذات لدى بعض المسترشدين 

ة المناسبة للتعامل مع ومن ثم اختيار األساليب اإلرشادي، منخفضًا
هذه العوامل مما يؤدي إلى تحسين مستوى تقدير الذات لدى 

  .هؤالء المسترشدين
يشير األدب إلى توفر عدد كبير من الدراسات التي بحثت 

، على الرغم من ذلك. عالقة تقدير الذات بمتغيراٍت شخصية أخرى
فكار أو ُيالَحظ أن الدراسات التي اختبرت عالقة هذا المتغير باأل

االتجاهات الالعقالنية قليلة جدًا وال تكفي حتى لتوضيح هذه 
خاصًة إذا ما أخذنا باالعتبار أن العالقات بين المتغيرات قد ، العالقة

تأتي أهمية الدراسة الحالية ، من هنا. تختلف من ثقافٍة إلى أخرى
في أنها حاولت أن تستكشف العالقة بين تقدير الذات واالتجاهات 

وأن تبحث ما إذا كان ، عقالنية لدى عينة من الطلبة األردنيينالال
هناك فروق في هذين المتغيرين تعزى إلى الجنس أو المستوى 

كما تبرز أهميتها في أنها تضمنت مقياسًا لتقدير الذات . الدراسي
اللذين من الممكن أن ، ومقياسًا آخرًا لالتجاهات الالعقالنية

ومن ، رين إلجراء مزيٍد من الدراساتُيستخدما من قبل باحثين آخ
قبل المرشدين أو المعالجين النفسيين ألغراض تشخيصية أو 

  .عالجية
  التعريفات اإلجرائية

يشير إلى مدى  قبول الفرد وتفضيله واحترامه : تقدير الذات -
  .لذاته

هي مجموعة من األفكار أو المعتقدات : االتجاهات الالعقالنية -
 .ناها الفرد وتؤثر في مشاعره وسلوكهغير المنطقية التي يتب

 الطريقة واإلجراءات
  مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات مرحلة 
المنتظمين في الدراسة خالل ، البكالوريوس في جامعة اليرموك
  2006/2005.الفصل األول من العام الدراسي 

  عينة الدراسة
دراسي في اختيار عينة تم اعتماد معيار الجنس والمستوى ال

وذلك باختيار ، فقد اختيرت العينة بالطريقة القصدية. الدراسة
نظرًا ألن هذا المساق إجباري ، إحدى شعب مساق العلوم العسكرية

وقد كان . لجميع طلبة الجامعة الذين هم في مرحلة البكالوريوس
، عدد اإلناث في الشعبة التي تم اختيارها يزيد على عدد الذكور

ألمر الذي دفع الباحث إلى أن يوضح للطلبة قبل توزيع االستبانتين ا
أن طبيعة الدراسة تقتضي أن يكون عدد اإلناث اللواتي يشاركن في 

فقد سأل الباحث أوًال ، وهكذا. مساويًا تقريبًا لعدد الذكور الدراسة
، 170وكان عدد الراغبين منهم ، الذكور حول رغبتهم في المشاركة

، إضافًة إلى ذلك.  طالبة في المشاركة170لفرصة أيضًا لمما أتاح ا
ألن هذا المساق ،  إحدى شعب مساق مقدمة في علم النفستاختير

وُأعلم أفراد العينة أن المشاركة . اختياري بالنسبة لطلبة الجامعة
كما أنهم ُأخبروا أنهم يشاركون في ، وُأكد لهم على السرية، طوعية

تكونت عينة ". لدى الطلبة الجامعيينتقدير الذات "دراسة حول 
 طالبًا وطالبة ممثلين للتخصصات والمستويات 397الدراسة من 

وتراوحت أعمار الطلبة بين . الدراسية المختلفة في جامعة اليرموك



  جرادات

 147

= واالنحراف المعياري ، 20.78= الوسط الحسابي ( سنة 23-18
 متغيري توزيع أفراد العينة على(1) ويوضح الجدول رقم ). 1.10

 .الجنس والمستوى الدراسي
  توزيع أفراد العينة حسب الجنس والمستوى الدراسي :(1)الجدول 

  الجنس ذكور إناث المجموع
  المستوى 

 سنة أولى  18 35  53
 سنة ثانية  54  55 109
 سنة ثالثة  50 64  114
 سنة رابعة  72  49 121
 المجموع  194 203  397

  : الدراسة بما يليتتحدد نتائج هذه: حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة الحالية على طلبة مرحلة البكالوريوس في    -

  .جامعة اليرموك
اقتصرت أداة تقدير الذات على عشر فقرات تظهر فقط    -

  .مستوى تقدير الذات العام لدى المستجيبين
: اقتصرت أداة االتجاهات الالعقالنية على أربعة أبعاد هي   -

، والعزو الداخلي للفشل، واالعتمادية، تقييم الذات السلبي
  .والنزق

  أدوات الدراسة
  (Rosenberg, 1965)مقياس روزنبرغ لتقدير الذات  . 1

قام الباحث بترجمة مقياس روزنبرغ لتقدير الذات واستخدمه 
يتكون المقياس . كأداة لقياس تقدير الذات في الدراسة الحالية

-Global Self) فقرات تقيس تقدير الذات العام 10من 
Esteem)وتكون اإلجابة عن .   لدى المراهقين والراشدين

، هذه الفقرات من خالل أسلوب ليكرت ذي التدريج الرباعي
 ال (4)ويمثل الرقم ، أوافق بشدة(1) بحيث يمثل الرقم 

وتجمع الدرجات على جميع الفقرات بعد إجراء . أوافق بشدة
 وتتراوح .تدريج عكسي للفقرات المصاغة بشكل إيجابي

بحيث تشير الدرجات األعلى إلى ، 40 إلى 10الدرجات من 
  ).1  أنظر الملحق رقم(تقدير ذات أعلى 

 ,Klages(الذي طوره كالقس ، مقياس االتجاهات الالعقالنية  . 2
1989(  

قام الباحث بترجمة هذا المقياس من اللغة األلمانية إلى اللغة 
ات الالعقالنية في الدراسة العربية واستخدمه كأداة لقياس االتجاه

تتم اإلجابة عنها من خالل ،  فقرة30يتكون المقياس من . الحالية
 ال (0)بحيث يمثل الرقم ، أسلوب ليكرت ذي التدريج السداسي

وتتوزع فقرات .  تنطبق تمامًا(5)ويمثل الرقم ، تنطبق على اإلطالق
  :هي، تمثل أربعة اتجاهات العقالنية، المقياس على أربعة أبعاد

يظهر المستجيبون الذين يحصلون على : تقييم الذات السلبي  . أ
. درجات عالية على هذا البعد أن نظرتهم سلبية تجاه أنفسهم

وال ، وأنهم ال قيمة لهم، فهم غالبًا ما يفكرون بأنهم فاشلون
وتشير الدرجات األعلى . يسيطرون على حياتهم بشكل صحيح
. في تقييم الذات السلبيعلى هذا البعد إلى مستوى أعلى 

  .  فقرات7ويتكون هذا البعد من 

يظهر المستجيبون الذين درجاتهم عالية على هذا : االعتمادية  . ب
فهم بحاجة . البعد أنهم يولون أهمية  كبيرة آلراء اآلخرين بهم

وأن ُيسر الناس بما ، ألن يحبهم كل األشخاص اآلخرين
وتشير الدرجات . كيةيعملونه أو ما يمارسونه من أنماط سلو

  . فقرات4ويتكون هذا البعد من . اعتمادية أعلىاألعلى إلى 
يظهر المستجيبون الذين درجاتهم : العزو الداخلي للفشل  . ج

. عالية على هذا البعد أنهم يعزون أسباب فشلهم ألنفسهم
فعندما تسير األمور على عكس ما يتوقعون أو عندما يفشلون 

وتشير الدرجات األعلى على هذا . ميلقون اللوم على أنفسه
ويتكون . العزو الداخلي للفشلالبعد إلى مستوى أعلى في 

  . فقرات9هذا البعد من 
يظهر المستجيبون الذين درجاتهم عالية على هذا : النزق  . د

. البعد أن لديهم حساسية عالية للمثيرات الخارجية
 تجرح ومشاعرهم، فالمشكالت الصغيرة غالبًا ما تثير غضبهم

من الواجبات غير السارة التي وكذلك فإنهم يتذمرون . بسهولة
. وتشير الدرجات األعلى إلى نزق أعلى .يقومون بهايجب أن 

  ).2أنظر الملحق رقم  ( فقرات10ويتكون هذا البعد من 
  إجراءات الصدق

ومن مالئمة فقرات  للتأكد من صحة ترجمة أداتي القياس
تم أوًال عرض النسخة األصلية ونسخة ، األداتين للمجتمع األردني

مترجمة من مقياس االتجاهات الالعقالنية على متخصَصين في اللغة 
األلمانية كلغة أجنبية لمعرفة رأيهما في مدى دقة ترجمة المقياس 

 فقرات وفقًا 3وقد تم تعديل ترجمة . وتصحيح األخطاء إن وجدت
األصلية من عرضت النسخة ، ومن ثم. لالقتراحات التي قدماها

ونسختين مترجمتين لألداتين على ، مقياس روزنبرغ لتقدير الذات
خمسٍة ممن يجيدون اللغتين االنجليزية والعربية من بين 
المتخصصين في اإلرشاد وعلم النفس في جامعة اليرموك لالطالع 
على وجهات نظرهم فيما يتعلق بدقة ترجمة مقياس روزنبرغ من 

 ومراجعة الصياغة اللغوية وإجراء صدق ،االنجليزية إلى العربية
 فقرات من مقياس االتجاهات 9دلت صياغة ُع. محتوى للمقياسين

) 40%( فقرات من مقياس تقدير الذات أجمع عليها 4و، الالعقالنية
وفيما يتعلق بمدى مالئمة الفقرات . على األقل من المحكمين

، ها مناسبةأجمع المحكمون على أن الفقرات جميع، لمجتمع الدراسة
وبذلك بقي عدد الفقرات في كل من النسختين المترجمتين مساويًا 

  .لذلك الذي في النسختين األصليتين
تم حساب معامل ثبات االتساق الداخلي لمقياس : إجراءات الثبات

وذلك ، تقدير الذات ولمقياس االتجاهات الالعقالنية ولكل من أبعاده
وقد  أظهر . رجات أفراد العينةبتطبيق معادلة كرونباخ الفا على د
 قيم (2)ويبين الجدول رقم . المقياسان اتساقًا داخليًا مقبوًال

 .معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا
معامالت االتساق الداخلي لمقياس تقدير الذات  :(2)جدول 

  .ومقياس االتجاهات الالعقالنية الكلي وأبعاده الفرعية
  يالمقياس الكل  الفا
 تقدير الذات  73.
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 االتجاهات الالعقالنية  84.
  األبعاد الفرعية لمقياس االتجاهات الالعقالنية   
  تقييم الذات السلبي  65.
 االعتمادية  65.
 العزو الداخلي للفشل  72.
 النزق  68.

  تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية
  متغيرات الدراسة

  :هما، اشتملت الدراسة على متغيرين تابعين
  تقدير الذات   1) 
  .متمثلة بأربعة أبعاد، االتجاهات الالعقالنية   2) 

  : كما اشتملت على متغيرين مستقلين هما
  .  أنثى–ذكر : الجنس   1) 
سنة ، سنة ثالثة، سنة ثانية، سنة أولى:  المستوى الدراسي2) 

 .رابعة
  تحليل البيانات

 المعيارية حسبت في البداية األوساط الحسابية واالنحرافات
لدرجات أفراد العينة على مقياس تقدير الذات وعلى مقياس 

. االتجاهات الالعقالنية وفقًا لمتغيري الجنس والمستوى الدراسي
ومن ثم أجري تحليل التباين الثنائي لمعرفة أثر الجنس والمستوى 

كما أجري تحليل التباين الثنائي متعدد ، الدراسي على تقدير الذات
لمعرفة أثر الجنس والمستوى الدراسي على االتجاهات المتغيرات 
وأخيرًا تم حساب معامالت ارتباط بيرسون بين درجات . الالعقالنية

  .تقدير الذات ودرجات االتجاهات الالعقالنية
  لنتائجا

  :فيما يلي عرض لنتائج الدراسة وفقًا لترتيب أسئلتها
ة عن األسئلة حول لإلجاب: 1-3النتائج المتعلقة باألسئلة من : أوًال

الفروق بين الجنسين وبين المستويات الدراسية في تقدير 
ومعرفة ما إذا كان هناك فروق في تقدير الذات تعزى ، الذات

تم استخراج ، إلى تفاعل متغيري الجنس والمستوى الدراسي
األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة 

 وفقًا لمتغيري الجنس والمستوى على مقياس تقدير الذات
 .(3)ويوضح ذلك الجدول رقم ، الدراسي

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات : (3)دول ج
  .أفراد العينة على مقياس تقدير الذات

المتوسط 
 الكلي

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الثانية

السنة 
 األولى

  المستوى 
 الجنس

 المقياس

 3.05  3.08  3.01  3.04  3.04 
 0.40  0.40  0.41  0.42  0.40 

 س
 ع

  الذكور

 3.02  3.06  3.03  3.05  2.91 
 0.47  0.51  0.39  0.56  0.38 

  س
 ع

تقدير  اإلناث
 الذات

 2.90  2.98  2.86  2.88  2.86 
 0.48  0.48  0.44  0.56  0.41 

  س
 ع

العينة 
 كاملة 

 

 االنحراف المعياري= ع، وسط الحسابيال= س: مالحظة
 وجود فروق ظاهرية في األوساط (3)يبين الجدول رقم 

وللتأكد . الحسابية في الخاليا المتعلقة بالجنس والمستوى الدراسي

، (P=0,05)مما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى 
وتتضح نتائج هذا التحليل في . استخدم تحليل التباين الثنائي

يبين الجدول عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في . (4)الجدول رقم 
 أو التفاعل أو المستوى الدراسي تقدير الذات تعزى إلى الجنس

  .بينهما
نتائج تحليل التباين الثنائي للفروق بين الجنسين وبين  :(4)جدول 

 .لدراسية في تقدير الذاتالمستويات ا
مستوى 
  الداللة

قيمة 
 ف

متوسط 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 مجموع
 المربعات

 مصدر التباين

 الجنس 8,44 1 8,44 0,44  0,509
  المستوى الدراسي 0,31 3 0,11 0,54 0,654
    المستوى xالجنس 0,18 3 5,85 0,30 0,823

لإلجابة عن األسئلة  :4-6النتائج المتعلقة باألسئلة من : ثانيًا
حول الفروق بين الجنسين وبين المستويات الدراسية في 

ومعرفة ما إذا كان هناك فروق في ، االتجاهات الالعقالنية
االتجاهات الالعقالنية تعزى إلى تفاعل متغيري الجنس 

تم استخراج األوساط الحسابية ، والمستوى الدراسي
عينة على مقياس واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد ال

االتجاهات الالعقالنية وفقًا لمتغيري الجنس والمستوى 
  . (5)ويوضح ذلك الجدول رقم ، الدراسي

األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات : (5)جدول 
المقياس الكلي (أفراد العينة على مقياس االتجاهات الالعقالنية 

  .والمستوى الدراسيوفقًا لمتغيري الجنس ) واألبعاد األربعة
المتوسط 

 الكلي
السنة 
 الرابعة

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الثانية

السنة 
األولى

 المستوى 
 الجنس

 البعد\المقياس الكلي 

3.67 3.69 3.56 3.71 3.75 
0.70 0.73 0.72 0.64 0.70 

  س
 ع

  الذكور
 

 

3.93 3.88 4.08 3.88 3.82 
0.72 0.75 0.67 0.71 0.77 

  س
 ع

  اإلناث
 

  االتجاهات الالعقالنية
 )ياس الكليالمق(

3.80 3.77 3.85 3.80 3.80 
0.72 0.74 0.74 0.68 0.74 

  س
 ع

العينة 
 كاملة 

 

2.10 2.85 3.05 2.10 3.45 
1.01 1.07 0.91 1.02 0.97 

  س
 ع

  الذكور
 

 

3.18 3.10 3.24 3.12 3.25 
1.00 0.95 0.95 1.09 1.06 

  س
 ع

  اإلناث
  

 تقييم الذات السلبي

3.09 2.95 3.16 3.06 3.32 
1.01 1.03 0.93 1.06 1.02 

  س
 ع

العينة 
 كاملة 

 

4.08 4.21 3.99 3.97 4.19 
1.26 1.20 1.43 1.19 1.25 

  س
 ع

  الذكور
  

 

4.17 4.24 4.45 3.98 3.85 
1.26 1.27 1.18 1.29 1.28 

  س
 ع

  اإلناث
  

  االعتمادية
 

4.13 4.22 4.25 3.97 3.97 
1.26 1.22 1.31 1.23 1.27 

  س
 ع

العينة 
 كاملة 

  
 

3.94 4.12 3.64 4.02 3.77 
0.98 0.91 1.09 0.85 1.14 

  س
 ع

  الذكور
  

 

4.22 4.13 4.38 4.19 4.08 
0.94 0.98 0.92 0.88 0.99 

  س
 ع

  اإلناث
 

 العزو الداخلي للفشل

4.08 4.12 4.06 4.11 3.98 
0.97 0.93 1.06 0.87 1.04 

  س
 ع

العينة 
 كاملة 

 

    الذكور  س 3.75 3.82 3.69 3.69 3.73
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المتوسط 
 الكلي

السنة 
 الرابعة

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الثانية

السنة 
األولى

 المستوى 
 الجنس

 البعد\المقياس الكلي 

   ع 0.87 0.92 0.70 0.77 0.80
4.11 4.06 4.23 4.11 3.97 
0.91 0.90 0.82 0.92 1.06 

  س
 ع

  اإلناث
 

 النزق

3.93 3.84 3.10 3.97 3.90 
0.88 0.84 0.81 0.93 0.10 

  س
 ع

العينة 
 كاملة 

 

 االنحراف المعياري= ع، الوسط الحسابي= س:  مالحظة
 وجود فروق ظاهرية في األوساط (5)يبين الجدول رقم 

وللتأكد . الحسابية في الخاليا المتعلقة بالجنس والمستوى الدراسي
، (P=0,05)مما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

ن الجدول رقم ويبي. متعدد المتغيرات استخدم تحليل التباين الثنائي
  . نتائج هذا التحليل(6)

نتائج تحليل التباين الثنائي متعدد المتغيرات للفروق  :(6)جدول 
بين الجنسين وبين المستويات الدراسية في االتجاهات الالعقالنية 

 ).المقياس الكلي واألبعاد األربعة(
مستوى 
 الداللة

متوسط  قيمة ف
المربعات

درجات 
 الحرية

 مجموع
 المربعات

  المتغيرات
 التابعة

مصدر 
 التباين

 االتجاهات الالعقالنية 4.70 1 4.70 9.33 0.002
 )المقياس الكلي(

 

  تقييم الذات السلبي 0.68 1 0.68 0.67 0.415
 الجنس االعتمادية 0.15 1 0.15 0.09 0.760
  العزو الداخلي للفشل 7.84 1 7.84 8.64 0.003
    النزق 10.58 1 10.58 14.24 0.001
 االتجاهات الالعقالنية 7.93 3 2.65 0.05 0.984

 )المقياس الكلي(
 

  تقييم الذات السلبي 5.24 3 1.75 1.72 0.163
المستوى  االعتمادية 5.26 3 1.75 1.11 0.344

 الدراسي
  العزو الداخلي للفشل 1.82 3 0.61 0.67 0.571
   النزق  0.83 3 0.28 0.37 0.773
 االتجاهات الالعقالنية 2.53 3 0.84 1.68 0.172

 )المقياس الكلي(
 

  تقييم الذات السلبي 1.86 3 0.62 0.61 0.609
  xالجنس االعتمادية 6.50 3 2.17 1.37 0.251

   المستوى
  العزو الداخلي للفشل 8.41 3 2.80 3.09 0.027
   النزق  1.31 3 0.44 0.59 0.622

الة إحصائيًا بين  أنه يوجد فروق د(6)ُيظهر الجدول رقم 
درجات الذكور ودرجات اإلناث على الدرجة الكلية لمقياس 

ويبين الجدول رقم ). =P 9.33=0,002ف(االتجاهات الالعقالنية 
على المقياس الكلي أعلى من (3.93)  أن متوسط درجات اإلناث (5)

أنه  (6) كما يظهر الجدول رقم. (3.67) متوسط درجات الذكور
حصائيًا بين درجات الذكور ودرجات اإلناث على يوجد فروق دالة إ

ويتضح من ). =P 8.64=0,003ف(بعد العزو الداخلي للفشل 
 على هذا البعد (4.22)أن متوسط درجات اإلناث  (5) الجدول رقم

 وكذلك يبين الجدول رقم . (3.94)أعلى من متوسط درجات الذكور
درجات اإلناث وجود فروق دالة إحصائيًا بين درجات الذكور و  (6)

وكما يتضح من الجدول ). =P 14.24=0,001ف(على بعد النزق  
 على هذا البعد أعلى (4.11)  أن متوسط درجات اإلناث (5)رقم 

ُيظهر الجدول ، من ناحية أخرى. (3.73) من متوسط درجات الذكور

أنه ال يوجد فروق دالة إحصائيًا بين درجات الذكور ودرجات اإلناث 
  .يم الذات السلبي واالعتماديةعلى بعدي تقي

وفيما يتعلق بالفروق بين المستويات الدراسية في   
 لم تظهر هناك أنه (6)يظهر الجدول رقم ، االتجاهات الالعقالنية

فروق دالة إحصائيًا على مقياس االتجاهات الالعقالنية الكلي أو على 
  . أبعاده الفرعية تعزى إلى المستوى الدراسي

 بأثر التفاعل بين متغيري الجنس والمستوى أما فيما يتعلق
الدراسي على مقياس االتجاهات الالعقالنية الكلي أو على أبعاده 

 أن هناك تفاعًال داًال إحصائيًا فقط (6)يبين الجدول رقم ، الفرعية
 هذا (1)ويوضح الشكل رقم . على بعد العزو الداخلي للفشل

ي للفشل لدى اإلناث أعلى إذ ُيظهر الشكل أن العزو الداخل، التفاعل
ويتضح هذا ، مما هو لدى الذكور في جميع السنوات الدراسية

ويكاد يتالشى لدى طلبة السنة ، الفرق لدى طلبة السنة الثالثة
  . الرابعة

0

1

2

3

4

5

رابعةثالثةثانيةأولى

ذآور
إناث

 
تفاعل الجنس والمستوى الدراسي على بعد العزو ): 1(شكل 

 الداخلي للفشل
 

لإلجابة عن السؤال حول  :النتائج المتعلقة بالسؤال السابع: ثالثًا
تم حساب ، العالقة بين تقدير الذات واالتجاهات الالعقالنية

معامالت ارتباط بيرسون بين درجات تقدير الذات ودرجات 
للعينة ) األبعاد األربعة والدرجة الكلية(االتجاهات الالعقالنية 

يبين ، بالنسبة للذكور. بكاملها وبشكل منفصل للذكور واإلناث
 ) P=0,01(أن هناك ارتباطًا داًال إحصائيًا  )7( قمالجدول ر

بين تقدير الذات وتقييم الذات السلبي؛ وكذلك بين تقدير 
الذات والدرجة الكلية على مقياس االتجاهات الالعقالنية 

)0,05=P  .(يبين الجدول وجود ، أما بالنسبة لإلناث
من بين تقدير الذات وكل )  P=0,01( ارتباطات دالة إحصائيًا

، والعزو الداخلي للفشل، تقييم الذات السلبي: األبعاد التالية
ويتضح كذلك أن هناك ارتباطًا داًال إحصائيًا . والنزق

)0,01=P  ( بين تقدير الذات والدرجة الكلية على مقياس
  .      االتجاهات الالعقالنية
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معامالت االرتباط بين درجات تقدير الذات ودرجات  :)7(جدول 
للعينة بكاملها ) األبعاد األربعة والدرجة الكلية(تجاهات الالعقالنية اال

  .وبشكل منفصل للذكور واإلناث
  البعد العينة كاملة الذكور اإلناث

 تقييم الذات السلبي  **0.42-  **0.32-   **0.50-
 االعتمادية  0.05   0.03    0.07 

 العزو الداخلي للفشل  *0.13-   0.05-   **0.19- 
 النزق  **0.21-   0.12-   **0.27- 
  الدرجة الكلية  **0.26-   *0.17-   **0.33- 

تشير االرتباطات السلبية إلى أن تقدير الذات المنخفض يتعلق = مالحظة
 .بمستويات عالية من االتجاهات الالعقالنية

   0.05 االرتباطات دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة *
 0.01مستوى الداللة  االرتباطات دالة إحصائيًا عند **

هدفت هذه الدراسة إلى بحث الفروق بين الجنسين وبين : المناقشة
المستويات الدراسية من حيث تقدير الذات واالتجاهات الالعقالنية؛ 
وإلى اختبار العالقة بين تقدير الذات واالتجاهات الالعقالنية لدى 

  .عينة من الطلبة الجامعيين
بين الجنسين في تقدير  روق أظهرت النتائج أنه ال يوجد ف

مما يشير إلى أن اإلناث يحترمن ويتقبلن أنفسهن ويشعرن ، الذات
وبالكفاءة الالزمة للقيام بواجباتهن بدرجة ، بالرضا عن انجازاتهن

وربما يرجع سبب ذلك . مساوية لما يشعر به الذكور نحو أنفسهم
التي ، يميةالتشابه في مستويات تقدير الذات إلى أن المهمات األكاد
هي ذاتها ، تمثل فرصًا للطلبة ألن ُيظهروا مدى كفاءتهم وتميزهم

فإن عدم وجود فروق بينهم في ، وبالتالي. بالنسبة للذكور واإلناث
تقدير الذات قد يكون ناتجًا عن عدم وجود فروق في أدائهم لهذه 

فتقدير الذات لدى الطلبة له عالقة مباشرة في إنجازهم ، المهمات
كما أن العوامل الثقافية التي تتحدد في ضوئها األدوار . ديمياألكا

، فمثًال. الجنسية قد تؤثر على مستوى تقدير الذات لدى الجنسين
يتشابه مجتمع الدراسة الحالية من الناحية الثقافية مع مجتمع دراسة 

تتفق نتائج كال الدراستين على ، وهكذا، (El-Anzi, 2005)العنزي 
،  في الوقت نفسه. ق بين الجنسين في تقدير الذاتأنه ال يوجد فرو

تختلف نتائج الدراسة الحالية مع تلك التي توصلت إليها دراسة 
 ودراسة بوكراجاك  (Marron & Kayson, 1984)مارون وكايسون

-Pokrajac-Bulian & Zivcic)بوليان وزيفسك بيسيريفك 
Becirevic, 2005) ليات اللتان أجريتا أيضًا على طلبة الك

ولكن في ثقافات تختلف عن ثقافة مجتمع الدراسة ، والجامعات
إذ بيَّنت نتائج هاتين الدراستين أن تقدير الذات لدى . الحالية

  .الذكور أعلى مما هو لدى اإلناث
وعند مقارنة نتائج الدراسة الحالية المتعلقة بتقدير الذات 

 المدارس لدى الجنسين مع نتائج الدراسات التي أجريت على طلبة
نتائج هذه الدراسة تختلف مع نتائج دراسة مارون نجد أن ، الثانوية

ودراسة جوب وفيرتمان ، (Marron & Kayson, 1984)وكايسون 
 كواتمان دراسةو، (Chubb, Fertman, & Ross, 1997)وروس 

التي بيَّنت أن تقدير ، (Quatman & Watson, 2001)وواطسون 
وتتفق مع نتائج .  مما هو لدى اإلناثالذات لدى الذكور كان أعلى

 ,Connor, Poyrazli)دراسة كونر وبويرازلي وفيرر ريدر وجراهما
Ferrer-Wreder & Grahame, 2004) التي أظهرت أنه ال يوجد 

  . فروق بين الجنسين في مستويات تقدير الذات
كما أشارت نتائج هذه الدراسة إلى عدم وجود فروق بين 

وهذا يعني أن درجة احترام . ة في تقدير الذاتالمستويات الدراسي
الطالب لذاته وتقبله لها ال تتأثر بالمستوى الدراسي الذي يكون 

الذين ، مثل هذه النتيجة من الممكن أن تفيد المرشدين. فيه
في أنهم إذا تعاملوا مع مسترشدين لديهم ، يعملون في الجامعات
ات لدى هؤالء عدم افتراض أن تقدير الذ، تقدير ذات منخفض

المسترشدين سوف يتحسن بشكل تلقائي مجرد انتقالهم إلى 
وإنما عليهم البحث في األسباب التي جعلت ، مستوى دراسي أعلى

ومن ، مثل هؤالء المسترشدين يكّونون مفاهيم سلبية نحو أنفسهم
  .ثم العمل على تحديد األساليب المناسبة لتعديل هذه المفاهيم

، (El-Anzi, 2005)العنزي  نتائج دراسة  معالنتائجتتفق هذه 
التي أظهرت أنه ال يوجد ارتباط بين العمر وتقدير الذات لدى طلبة 

كما أنها تتفق مع نتائج عدد من الدراسات التي أجريت . الكليات
جوب وفيرتمان وروس من بينها دراسة ، على طلبة المدارس الثانوية

(Chubb, Fertman, & Ross, 1997) ،ظهرت أن تقدير التي أ
الذات لم يختلف بشكل دال إحصائيًا خالل أربع سنوات المدرسة 

 ,Quatman & Watson)كواتمان وواطسونالثانوية؛ ودراسة 
 التي أشارت إلى عدم وجود أثر لمستوى الصف على ، (2001

تقدير الذات؛ ودراسة كونر وبويرازلي وفيرر ريدر 
 ,Connor, Poyrazli, Ferrer-Wreder & Grahame)وجراهما

التي أظهرت أن العمر لم يرتبط بشكل دال إحصائيًا بتقدير ، (2004
 مع نتائج دراسة مارون  نتائج الدراسة الحاليةوتختلف .الذات

التي أظهرت أن تقدير ،  (Marron & Kayson, 1984)وكايسون
  .الذات لدى الطلبة الخريجين كان أعلى مما هو لدى الطلبة الجدد

 أن من النتائج المهمة التي توصلت لها هذه الدراسةوكذلك 
فقد تبين أن . هناك فروقًا بين الجنسين في االتجاهات الالعقالنية

درجات االتجاهات الالعقالنية على المقياس الكلي وعلى بعدي العزو 
مما ، الداخلي للفشل والنزق لدى اإلناث أعلى مما هي لدى الذكور

ر الالعقالني لدى اإلناث أعلى مما هو يشير إلى أن مستوى التفكي
فاإلناث يملن أكثر لعزو األخطاء أو خبرات الفشل . لدى الذكور

ألنفسهن؛ إذ إنهن يلمن أنفسهن أكثر فيما يتعلق بهذه األخطاء أو 
على الرغم من أن أسبابها قد ترجع ، العواقب السلبية للسلوكيات

 لدى اإلناث كما أن مستوى النزق. لظروف خارجة عن سيطرتهن
ُيظهر أن لديهن حساسية أعلى للمثيرات الخارجية مقارنة مع 

ويعكس ذلك أن حاجة اإلناث للخدمات اإلرشادية تفوق . الذكور
خاصة إذا ما أخذنا باالعتبار أن التفكير ، حاجة الذكور لها

الالعقالني يرتبط إيجابيًا باالضطرابات والمشكالت النفسية 
  .المختلفة

ج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة دالي وبورتون  تختلف نتائ
(Daly & Burton, 1983) ، ودراسة زويمر وديفينباخر(Zwemer 
& Deffenbacher, 1984) ، ودراسة ماركوت(Marcotte, 1996) ،
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التي أشارت ،  (Bridges & Roig, 1997)ودراسة بريجيز ورويغ
.  الالعقالنيةإلى أنه ال يوجد فروق بين الجنسين في المعتقدات

أما فيما يتعلق . وربما يعزى سبب هذا االختالف إلى عوامل ثقافية
، (1987)باختالف نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة الريحاني 

التي أشارت إلى أنه ال يوجد أثر للجنس على االتجاهات الالعقالنية 
 فقد يرجع سبب هذا االختالف في نتائج، لدى الطلبة األردنيين

داة القياس المستخدمة في ألالدراستين إلى اختالف نمط االستجابة 
فبينما تعامل . هذه الدراسة عن تلك المستخدمة في دراسة الريحاني

تعامل ، المستجيبون في الدراسة الحالية مع تدريج سداسي
). نعم أم ال(المستجيبون في دراسة الريحاني مع خيارين فقط 

مستجيبين تزداد احتمالية ظهور فروق فبازدياد الخيارات أمام ال
وُيترك ذلك للبحث المستقبلي في أن يتم إجراء دراسات . فيما بينهم

 .ن معًااُتستخدم فيها األدات
وبيَّنت النتائج كذلك عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين 

مما يشير إلى أن ، السنوات الدراسية في االتجاهات الالعقالنية
الني لدى الطلبة ال يتغير عند انتقالهم من مستوى التفكير الالعق

وهذا يؤكد ضرورة تقديم الخدمات . سنة دراسية إلى أخرى
، اإلرشادية للمسترشدين بصرف النظر عن مستواهم األكاديمي

وتتفق هذه النتيجة مع النتائج التي توصلت . ألنهم جميعًا بحاجٍة لها
 أنه ال يوجد التي أظهرت، (Marcotte, 1996)لها دراسة ماركوت 

فروق في الدرجات الكلية على مقياس األفكار الالعقالنية تعزى 
التي ، (Bridges & Roig, 1997)للعمر؛ ودراسة بريجيز ورويغ 

أشارت إلى أنه ال توجد فروق في التفكير الالعقالني تعزى للعمر أو 
  . المستوى الدراسي

فقد ، جنسوفيما يتعلق بالتفاعل بين العزو الداخلي للفشل وال
تبين أن العزو الداخلي للفشل لدى اإلناث أعلى مما هو لدى 

وأن مستوى العزو لدى اإلناث ، الذكور في جميع السنوات الدراسية
في حين أنه يرتفع بوضوح ، ثابت تقريبًا في السنتين األولى والثانية

أما بالنسبة . في السنة الثالثة ثم يعود وينخفض في السنة الرابعة
، فإن مستوى العزو ثابت أيضًا في السنتين األولى والثانية، للذكور

. إال أنه ينخفض في السنة الثالثة ثم يعود ويرتفع في السنة الرابعة
، وقد يعود سبب اختالف مستوى العزو لدى طلبة السنة الثالثة

إلى أن الظروف الدراسية ، مقارنة بطلبة السنوات الدراسية األخرى
السنة الثالثة تختلف عن تلك التي يمر بها طلبة التي يمر بها طلبة 

فقد تشعر اإلناث اللواتي في مستوى السنة . السنوات األخرى
الثالثة بإحباط أكثر أثناء دراستهن مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى 

بينما يشعر الذكور الذين في مستوى السنة الثالثة ، العزو لديهن
ى انخفاض مستوى العزو بإحباط أقل أثناء دراستهم مما يؤدي إل

  .لديهم
 تقدير الذات وأظهرت النتائج أن هناك عالقة دالة إحصائيًا بين

وأن قوة هذه العالقة لدى ، واالتجاهات الالعقالنية لدى أفراد العينة
فقد تبين أنه بالنسبة لإلناث . اإلناث تختلف عما هي لدى الذكور

والدرجة الكلية ، اتهناك عالقة سلبية دالة إحصائيًا بين تقدير الذ
وبين تقدير الذات وثالثة أبعاد ، على مقياس االتجاهات الالعقالنية

والعزو ، تقييم الذات السلبي: هي، من مقياس االتجاهات الالعقالنية
فقد تبين أن هناك ، أما بالنسبة للذكور. والنزق، الداخلي للفشل

سلبي؛ وكذلك عالقة دالة إحصائيًا بين تقدير الذات وتقييم الذات ال
. بين تقدير الذات والدرجة الكلية على مقياس االتجاهات الالعقالنية

أن هذه االرتباطات بين تقدير الذات واالتجاهات ، ومن الجدير ذكره
  . الالعقالنية كانت جميعها لدى اإلناث أعلى مما هي لدى الذكور

 تقدير الذات تبادلة بينمفإنه ربما تكون هناك عالقة ، وهكذا
بمعنى أن تقدير الذات . لدى طلبة الجامعاتاالتجاهات الالعقالنية و

المنخفض لدى هؤالء الطلبة له اثر بالٌغ على تفكيرهم وانفعاالتهم 
تؤدي االتجاهات الالعقالنية ، وفي الوقت نفسه. ورغباتهم وأهدافهم

  .إلى تقدير ذات منخفض لديهم
ما باالرتقاء ويستطيع المرشدون االستفادة من هذه العالقة إ

بمستوى التفكير العقالني أو بتعزيز تقدير الذات لدى 
فبما أن تقدير الذات واالتجاهات الالعقالنية يرتبطان . المسترشدين

فإن التغيرات في أحد المتغيرين على األرجح ، بشكل دال إحصائيًا
بإمكان ، على سبيل المثال. أن تقود إلى تغيرات في المتغير اآلخر

 توجيه المسترشدين نحو االشتراك في أنشطة تهدف إلى المرشدين
يصبح ، وبتعزيز تقدير الذات. تحسين تقدير الذات لديهم

وأن ثقتهم بأنفسهم سوف ، المسترشدون واثقين أكثر بأنفسهم
عندما يعمل ، من جانب آخر. تجعلهم يفكرون بشكل أكثر عقالنية

لى تشجيع المرشدون من خالل البرامج اإلرشادية المختلفة ع
بحيث يؤدي ذلك إلى ، المسترشدين على أن يفكروا بطريقة عقالنية

فإنهم ، شعور المسترشدين بأنهم يتطورون نتيجة لتفكيرهم العقالني
سوف ، وبالتالي. عندئذ سوف يصبحون واثقين أكثر بما يفعلون

  .يتحسن تقدير الذات لديهم
 دالي اسةتتفق نتائج هذه الدراسة مع تلك التي توصلت لها در

من حيث وجود عالقة سلبية ، (Daly & Burton, 1983)وبورتون 
، بين تقدير الذات واالتجاهات الالعقالنية بالنسبة للعينة بكاملها

وتختلف معها من حيث عدم وجود اختالف في هذه العالقة بين 
 كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة. الذكور واإلناث

 أشارت إلى وجود أفكار التي، (Mclennan, 1987)مكلينان 
وتتفق أيضًا مع نتائج . العقالنية ذات عالقة بتقدير الذات المنخفض

التي أظهرت ، (Vasta & Brockner, 1979)دراسة فاستا وبروكنر 
 مما يشير ،أن تقدير الذات ارتبط بشكل سلبي بتقييم الذات السلبي

ذات سلبي ويكون إلى أن تقدير الذات المنخفض يتميز بتقييم 
  .مصحوبًا بمشاعر عدم الكفاءة وعدم األهمية
تقدير الذات واالتجاهات وقد يرجع السبب في أن العالقة بين 

 إلى أن تأثير ،لدى اإلناث أقوى مما هي لدى الذكورالالعقالنية 
األفكار أو المعتقدات الالعقالنية على تقدير الذات لدى اإلناث أعلى 

فالنتائج أظهرت وجود فروق بين الجنسين في . مما هو لدى الذكور
  . ولم تظهر مثل هذه الفروق في تقدير الذاتةاالتجاهات الالعقالني

من التضمينات اإلرشادية لهذه النتائج أن برامج العالج 
المعرفي الهادفة إلى تحسين تقدير الذات يمكن أن تكون أكثر فاعلية 

فإن الدراسات ، ذلكل. بالنسبة لإلناث مما هي بالنسبة للذكور
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المستقبلية ينبغي أن تختبر هذه الفرضية من خالل مقارنة برامج 
عالجية مختلفة تهدف إلى تحسين تقدير الذات لدى كل من 

كما أنه ينبغي تطبيق برامج أخرى تهدف إلى رفع مستوى . الجنسين
أو تهدف ، تقدير الذات ومعرفة أثر ذلك على االتجاهات الالعقالنية

  .يل االتجاهات الالعقالنية ومعرفة أثر ذلك على تقدير الذاتإلى تعد
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  )1(ملحق 
 (Rosenberg Self-Esteem Scale)  روزنبرغ لتقدير الذاتمقياس

 على ما إذا كنت توافق بشدة، توافق، ال توافق، أو ال تتعلق قائمة الفقرات أدناه بمشاعرك العامة حول نفسك، أرجو وضع دائرة حول الرقم المناسب بالنسبة لكل فقرة اعتمادًا
  .توافق بشدة، فيما يتعلق بالفقرة التي تقرأها

  ال أوافق بشدة  ال أوافق  أوافق  أوافق بشدة    
1  4  3  2  1   *. عن نفسي، بشكل عامإنني راض  
  4  3  2  1                                   . على اإلطالقأعتقد أنني لست جيدًا  2
  4  3  2  1   *. من الصفات الجيدةأشعر أن لدي عدٌد  3
  4  3  2  1*                            .ص اآلخرين كمعظم األشخاعمال باألالقيام على أنني قادٌر  4
  4  3  2  1           . بهأفخرأشعر أنه ليس لدي الكثير كي   5
  4  3  2  1                        .أشعر أنه ال فائدة مني  6
  4  3  2  1*                       .أشعر أنني شخص ذو قيمة، على األقل بدرجة مساوية لآلخرين  7
  4  3  2  1                  .أتمنى أن احترم نفسي أكثر  8
  4  3  2  1                             .أشعر أنني فاشٌل  9

  4  3  2  1  * .اتجاهي نحو نفسي إيجابي 10
  .  بشكل عكسي قبل تحليل البياناتتوضح درجات هذه الفقرة *

 )2(ملحق 
  Fragebogen Irrationaler Einstellungen (FIE)  الالعقالنيةاالتجاهاتمقياس 

 المقابلة لكل فقرة، لتحدد كم تنطبق األفكار أو المشاعر أو) 5-0( على أحد األرقام من) ×(أرجو أن تضع إشارة . بالصورة المكونة لديك نحو ذاتكالفقرات التالية تتعلق 
  طبق تمامًاتن= 5    ال تنطبق على اإلطالق = 0  .المشار إليها عليكالسلوكيات 

  5  4  3  2  1 0          ن       .أتذمر من الواجبات غير السارة التي يجب أن أقوم بها  1
  5  4  3  2  1 0             ع           .من المهم بالنسبة لي، أن يعجب الناس بما أعمله  2
  5  4  3  2  1 0          خ        .تسير األمور على غير ما أريدال أشعر باالرتياح، عندما   3
  5  4  3  2  1 0  ع          .ن يحبني الناسألإنني بحاجة   4
  5  4  3  2  1 0         خ       .هناك أمور شخصية كثيرة، أشعر بالحرج إذا سألني اآلخرون عنها  5
  5  4  3  2  1 0              خ        . بحضور اآلخرين أن أرتكب خطًأ،من المحرج بالنسبة لي  6
  5  4  3  2  1 0            خ     . من النتيجةيب األشياء عندما أكون لست متأكدًاأفضل أن أتجنب تجر  7
  5  4  3  2  1 0            خ       .أفكر باألخطاء التي ارتكبتها سابقا  8
  5  4  3  2  1 0    ن      .، سرعان ما أغضب علييتأخرو شخص ما أكون بانتظارعندما   9

  5  4  3  2  1 0         ن                   .أشعر بالحزن معظم األوقات 10
  5  4  3  2  1 0         ن             .ال أستطيع أن اطلب من الناس اآلخرين أن يقدموا لي معروفًا  11
  5  4  3  2  1 0                 خ           . عندما أرتدي مالبسًا غير مناسبةال أكون مسرورًا  12
  5  4  3  2  1 0  ن        .ُتجرح مشاعري بسهولة  13
  5  4  3  2  1 0        ق           .عندما ال أستطيع أن أحل مشاكلي، أشعر أنني فاشٌل  14
  5  4  3  2  1 0  ع       . أن يحبني كل األشخاص اآلخرين، بالنسبة ليمن المهم جدًا  15
  5  4  3  2  1 0  ق         .أعتقد أنه من غير الممكن أن أغير شخصيتي  16
  5  4  3  2  1 0          ع     . أن ُيسر الناس اآلخرين بما أعمله،سبة لي بالنمن المهم جدًا  17
  5  4  3  2  1 0        ق         . على حياتي بشكل صحيحأعتقد أنني لست مسيطرًا  18
  5  4  3  2  1 0           ق     .أفكر بأنني فاشٌلما  غالبًا  19
20 5  4  3  2  1 0           خ         . قد تبدو لآلخرين سخيفةأتجنب القيام بأعمال  
  5  4  3  2  1 0     ن   .أفهمه جيدًاموضوع ال بأتناقش مع اآلخرين  أشعر باالرتباك عندما  21
  5  4  3  2  1 0         ق         .أشعر أنني عديم القيمة 22
  5  4  3  2  1 0             خ          . األمور بشكل جيدتتم إذا لم ،ألقي اللوم على نفسي  23
  5  4  3  2  1 0   ن        .ال أطيق أن يراقبني اآلخرون 24
  5  4  3  2  1 0        ن           . الظروف الصعبة احتمل أنال أستطيع  25
  5  4  3  2  1 0           خ         .ألوم نفسي، عندما ال أستطيع الوصول إلى شيء ما 26
  5  4  3  2  1 0  ن         . تثير المشكالت الصغيرة غضبي ماغالبًا  27
  5  4  3  2  1 0            ن        .أحزن عندما أفكر كم هنالك من ظلم في العالم  28
  5  4  3  2  1 0           ق  .لدي إرادة ضعيفة جدا 29
  5  4  3  2  1 0       ق          .، أعتبر نفسي أنني ذو قيمة كبيرًافقط عندما أحقق إنجازًا  30
   النزق= ن     العزو الداخلي للفشل= خ   تماديةاالع= ع     تقييم الذات السلبي= ق 
   



  



 168-155، 2006، 3، عدد 2المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

155  

 ببعض سمات الشخصية لدى ــتهاأنماط التنشئة األسرية وعالق
  طالبات جامعة مؤتة

  
  * ة القضا"محمد أمين"

  
  

24/7/2006 تاريخ قبوله     12/12/2005 تاريخ تسلم البحث

تهــدف هــذه الدراســة إلــى الكــشف عــن أنمــاط التنــشئة األســرية          :ملخــص
 وقـد حـددت     .وعالقتها ببعض سمات الشخـصية لـدى طالبـات جامعـة مؤتـة            

)  التـــسلطي–الـــديمقراطي(الـــنمط : أنمـــاط التنـــشئة األســـرية بنمطـــين همـــا 
ــنمط  ــدة (والــ ــة زائــ ــصية اعتمــــد    ).  إهمــــال–حمايــ ــمات الشخــ ــاس ســ ولقيــ

طالبة موزعـة علـى     ) 421(،اختيرت عينة عشوائية تكونت من      )أيزنك(مقياس
 وأشارت نتائج الدراسة أن النمط األسـري الـسائد لـدى          . كليات جامعة مؤتة  

أسر طالبات جامعة مؤتة هو الـنمط التـسلطي، وأشـارت النتـائج إلـى اعتمـاد                 
وأظهـرت النتـائج    . األب نمط اإلهمال، فيما تعتمد األم نمط الحمايـة الزائـدة          

لدى أفـراد العينـة، فيمـا أظهـرت النتـائج           )  االنطواء –االنبساط(تساوي بعد   
لبعــد ) %19.1(مقابــل %) 80.9(وبنــسبة ) االنفعــال(نــسبة مرتفعــة لبعــد 

ــزان ــة تــربط نمــط تنــشئة األم       . االت ــائج عــن عالق -ديمقراطــي(وأســفرت النت
ولم تظهر النتائج عالقة ). انفعال-اتزان(مع سمات الشخصية لبعد  ) تسلطي

بــين نمــط تنــشئة األب وســمات الشخــصية لــدى أفــراد العينــة، وكــذلك األمــر   
)  تـسلطي –اطـي ديمقر( ، ونمـط ) إهمـال -حماية زائـدة (عند نمط تنشئة األم 

 –انبـــــساط(الـــــذي لـــــم تظهـــــر لـــــه عالقـــــة مـــــع ســـــمات الشخـــــصية لبعـــــد    
سـمات الشخـصية    : أنماط التنشئة األسرية     : الكلمات المفتاحية ).(انطواء

  )ايزنك: 
  

  

  
  

تشير الدراسـات إلـى أن شخـصية الطفـل          : خلفية الدراسة وأهميتها  
 تتـــشكل فـــي الـــسنوات األولـــى مـــن عمـــره، باعتبـــار أن الخبـــرات التـــي 

يتعرض لها الطفل خالل هذه الفترة تعد من أهم المـؤثرات األساسـية            
فــي النمــو االنفعــالي واالجتمــاعي واللغــوي، وهــذا مــا يجعــل األســرة      
ــات        ــل المقومـ ــساب الطفـ ــن إكـ ــسؤولة عـ ــي المـ ــة فهـ ــة خاصـ ذات أهميـ
األساســـــية لشخـــــصيته، كالحـــــب، والكراهيـــــة، والتعـــــاون والخـــــضوع  

عــة عالقــة الوالــدين مــع بعــضهم ويكــون ذلــك مــن خــالل طبي. والتــسلط
ــائهم  إكــساب فيهــا فالتنــشئة األســرية هــي العمليــة التــي يــتم    . ومــع أبن

األفراد المعـارف والمهـارات والـسلوكات والتـي تمكـنهم مـن المـشاركة               
  .الفعالة كأعضاء في الجامعة والمجتمع

وتزداد أهمية األسرة إذا علمنا أن معظم نظريات علم الـنفس تـذهب             
 الشخصية التي يكتسبها الطفل تستمر معـه فـي مراحـل       إلى أن سمات  

  حياتـــــه جميعـــــًا، فمـــــثًال يـــــرى أصـــــحاب نظريـــــات البيئـــــة أن عالقـــــة 
  

_________________________  
  . األردن، التربوية، جامعة مؤتةكلية العلوم *
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the relationship 
between family socialization patterns and some personality styles by 
female undergraduates at Mu’tah University.The family socialization 
patterns were operationally restricted to only two patterns; the 
democratic-autocratic and hypercare- ignorance. Eysenck scale for 
personality attributed was used for the purpose of this study.The 
sample of this study comprised (421) students from the faculties at 
Mu’tah University.The findings of the study indicated that the 
autocratic pattern was dominated by fathers; yet mothers tended to 
rely on the hypercare pattern. The findings also showed that the 
(Extraversion–Introversion) pattern was the same for all participants; 
but the(emotions)pattern was high(80.9%) versus (19.1%) for 
equilibrium pattern. The findings also revealed a correlation between 
the mother’s democratic–autocratic pattern and the personality’s 
attributed (balanced–emotional) pattern. However, no correlation was 
detected between the father’s demo-auto, hypercare-ignorance and 
the personalities of the student. Additionally,it was detected that the 
mother’s hyper care-generics, demo-auto patterns were not correlated 
with (Extraversion-Introversion) pattern. (Key Words : Family 
socialization patterns: Personality attributes : Eysenck). 

  
الطفل بوالديه هي المحدد لمسارات نمو الشخصية في الطفولة وفـي           

وتؤيــد الدراســات االرتباطيــة  ) 1986مرســي،(مراحــل الحيــاة التاليــة  
ــة بــين عالقــة الطفــل       هــذا األمــر؛ إذ أظهــرت نتائجهــا ارتباطــات موجب

؛ 1981مرســـي،(الــسيئة بوالديـــه وظهــور ســـمات غيـــر صــحية عنـــده    
ــي،تر ــائج الد ). 1974كـــ ــشير نتـــ ــة   وتـــ ــت بمقارنـــ ــي عنيـــ ــات التـــ راســـ

الشخــــــصيات الــــــسوية و الشخــــــصيات المنحرفــــــة، إلــــــى أن عالقــــــة  
األشـــخاص األســـوياء بوالـــديهم كانـــت حـــسنة أثنـــاء مراحـــل الطفولـــة  

  عالقتهم بآبـائهم بالـسوء     تبعكس األشخاص المنحرفين والذين اتصف    
  ).1986مرسي،(

 وعليــه، فمــن الواجبــات األساســية لألســرة تــوفير األمــن النفــسي 
للفرد إذ يعد من المتطلبات األساسية للصحة النفـسية التـي يحتاجهـا             

ــة ومنتجــ     ــع بشخــصية متزن ــرد كــي يتمت ــدين  ةالف  إذ أن اتجاهــات الوال
نحو الطفل والطريقة التي يدرك بها الطفل هـذه االتجاهـات تـؤثر فـي               

فالشخصية تتشكل من خـالل أسـلوب      ). 1977زهران،  (تكيفه ونموه   
ألخــوة للطفــل باعتبــارهم العــالم االجتمــاعي األول   معاملــة الوالــدين وا
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 العالقـات   رحمله، فمفهوم الطفل عن نفسه كشخص يتكون من داخل          
  ).1999حمد،أ(العائلية 

ألجل ذلك أولت الدراسات أواخر القرن الماضي أنمـاط التنـشئة           
األسرية اهتمامًا خاصًا كونها تلعب دورًا بـارزًا فـي تكـوين شخـصيات               

ليب تكيفهم، وينتقل الكثيـر مـن أسـاليب المعاملـة ليظهـر             األفراد، وأسا 
فالنظريـات النفـسية    . مستقبًال في معاملة هؤالء ألبنائهم في المستقبل      

تتفق على أن الفرد منـذ الـوالدة يراقـب ويـتعلم خاصـة مراقبـة سـلوك                  
 خاصة في سـني عمـره األولـى         –أسرته والتعلم منها، ومن خالل ذلك       

خـصيته، ومـن ثـم يكـون منظومتـه القيميـة             يبدأ باكتـساب سـمات ش      –
  .ويحدد إطاره المرجعي
أن الجـــــو العـــــاطفي داخـــــل ) Arkoff,1971(ويبـــــين أركـــــوف 

األسرة أكثر ما يؤثر في شخصيات األبناء، وأساليب تكـيفهم، ذلـك أن      
ــسه،       ــل بنفـ ــة الطفـ ــوين ثقـ ــى تكـ ــالن علـ ــري يعمـ ــدفء األسـ الحـــب والـ

مواجهة الظروف القاسـية    وطمأنينته نحو شروط الحياة، وقدرته على       
والـسمحة علـى الـسواء، فيمـا تــشحن عواطـف الكـره والنفـور بأشــكال        
ــرة        ــن األسـ ــة عـ ــرة قاتمـ ــشكيل نظـ ــى تـ ــه إلـ ــي، وتدفعـ ــشقاء والمآسـ الـ

 الجــو بتــوتروالمجتمــع، فالحقــد لــدى الراشــدين يــرتبط علــى األغلــب  
العــاطفي لألســرة فــي بدايــة حياتــه، حيــث أن األســرة هــي التــي تكــون      

لطفـــل وتنقـــل آثارهـــا فـــي تـــشكيل شخـــصية األبنـــاء فـــي        شخـــصية ا
المـــستقبل مـــن خـــالل التنـــشئة التـــي يتعـــرض لهـــا الطفـــل، مـــن خـــالل 

  .والديه في مراحل حياته األولى
ة ولعل أكثر ما يدلك على أهمية التنشئة األسـرية مـا ذكـره وطفـ      

" والــذي أشــار إلــى أن  ) Frank( نقــًال عــن) 31-2001،30،ةوطفــ(
اث التــي أجراهــا األنثروبولوجيــون األمريكيــون بعــد  الدراســات واألبحــ

 قد بينت أن السكان المـدنيين كـانوا   1946غزو جزيرة أوكيناوا عام  
ــاء      ــانيين، إذ الحـــظ علمـ ــن العـــسكريين اليابـ ــًال للـــصدمة مـ ــر تحمـ أكثـ
الــــنفس أن أســــلوب التنــــشئة االجتماعيــــة للــــسكان األصــــليين يتميــــز  

ات في هذه المجتمعات يحملـن      بمضامينه الديمقراطية والحرة؛ فاألمه   
أطفالهن حتى اللحظة التي يسير فيها الطفل على قدميه عفويـًا ودون     

كـراه أو    إ  بـصورة عفويـة دون     ةقسر، والطفل يصل إلى مرحلـة النظافـ       
ــال حــدود ويمنحــو        ــالهم ب ــى أطف ــاء حــبهم عل ــف، ويغــدق اآلب هم نتعني

ي حريــة كاملــة فــي مختلــف مــسارات حيــاتهم أثنــاء الرضــاعة والمــش        
وضــبط اإلخــراج والفطــام، وينظــرون إلــيهم علــى أنهــم كائنــات مالكيــة     
ذات طـــابع قدســـي، ومـــن هـــذا المنطلـــق وعلـــى أســـاس هـــذه النتـــائج  
التربويــة لــنمط التنــشئة االجتماعيــة الحــرة، انطلــق البــاحثون لتفــسير     
القدرة الهائلة للسكان علـى تحمـل صـدمة الحـرب وويالتهـا بدرجـة ال          

منــي بــه الجنــود اليابــانيون مــن إصــابات نفــسية  مثيــل لهــا مقارنــة بمــا  
  ".بالغة األهمية والخطورة

وكــذلك أظهــرت المقارنــة بــين شخــصيات الراشــدين فــي قبيلتــي   
والمونــدوجومور، إلــى طريقــة التنــشئة فــي بنــاء شخــصيات     األرابــيش

عدوانية أو متسامحة، فالرجال والنساء فـي قبيلـة األرابـيش يتميـزون            
 والطيبة والصدق والتفـاؤل، فيمـا يظهـر رجـال      بسمات الرقة والنعومة  

ونـــساء قبيلـــة المونـــدوجومور الـــشدة والـــصرامة والفظاظـــة وقـــسوة   
وتم تفسير هذا من خالل دراسة أسلوب التنـشئة، حيـث ظهـر              . القلب

، ويلقى عنايـة فائقـة مـن        ةأن طفل األرابيش يعامل برقة وحنان ووداع      
 قريبـًا مـن صـدر والدتـه،     أبويه، فاألم ترضع طفلها كلما أراد، ويحمل    

دًا أمــوهــو ال ُيكــره علــى الــسير إال حــين يــأتي موعــد ســيره، ويرضــع   
طويًال، وتترك له أثنـاء الرضـاعة فرصـة ليتوقـف عـن الرضـاع فيبتـسم                 

ر فينـشأ  مأمـا طفـل المونـدوجو     . ويرتاح ويعـاود الرضـاعة مـن جديـد        
ــه      ــأة، وال يـــسمح لـ ــم فجـ ــة والتـــسلط، إذ يفطـ ــادىء العدوانيـ علـــى مبـ

الرضاعة من ثدي أمه إال لفتـرة قـصيرة جـدًا، ويطـرد عـن ثـدي أمـه                   ب
عنـــدما يتوقـــف ليأخـــذ قـــسطًا مـــن الراحـــة، فحياتـــه مـــصاحبة للعنـــف   
والقهـــر والعنـــاد، ولحظـــات الرضـــاعة والتـــي يجـــب أن تكـــون لحظـــات   
سعادة للطفل هي لحظات بؤس وشقاء، وهنا تكمن مظـاهر االغتـراب            

ــ(فــــي شخــــصية هــــذا الطفــــل   ــدانز؛ 1992ايرنــــي،؛ 2001،ةوطفــ  يــ
ــسمالوطي ــالن، ادمــــون     ؛ 1985،والــ ــرو، اآلن وبــ ــو، فيليــــب وبيــ برنــ

  ).1976، وكورناتو، ميشيل ولوجاندر، فرانسوا وفيو، بيير
من هنا يظهـر لنـا أهميـة أنمـاط التنـشئة األسـرية التـي يمارسـها              
الوالـــدان فــــي تكــــوين اتجاهــــات ومــــشاعر وأفكــــار وســــلوك األبنــــاء،  

ــة ا  ــي العالقـ ــدفء فـ ــمات    فالـ ــوين سـ ــى تكـ ــل علـ ــساعد الطفـ ــرية يـ ألسـ
ــا  إ  الجـــو األســـري بـــالقوة  اتـــصافيجابيـــة تظهـــر فـــي شخـــصيته، فيمـ

ــة فــي شخــصي    ةوالتــسلط والندِّيــ  ــر محبب ــشىء ســمات غي . ة الطفــل ين
والدراسة الحالية تعنـى بعالقـة أنمـاط التنـشئة األسـرية بـبعض سـمات                

األســرية الشخـصية لـدى طالبـات جامعـة مؤتـة باعتبـار أنمـاط التنـشئة         
يجابية منهـا والـسلبية علـى حـد     إلمسؤولة عن جل سمات الشخصية ا    

  .سواء
وألهمية أنماط التنـشئة األسـرية، قـام البـاحثون بتـصنيف أنمـاط         

 أكثرهــــا (Baumrind)بومرنــــد  تبــــر تــــصنيفعالتنــــشئة األســــرية، وي
شيوعًا، إذ ميز فيها أنماط التنشئة مـن خـالل تفـاوت درجـة اسـتخدام          

الـنمط الـديمقراطي ويقابلـه الـنمط     :  إلى ثالثة أنمـاط السلطة، وخلص 
قبلـــي ويقابلـــه الـــنمط النبـــذي، ونمـــط الحمايـــة  تالتـــسلطي، والـــنمط ال

  ).1997عويدات،(الزائدة ويقابله نمط اإلهمال 
ولكــل نمــط مــن هــذه األنمــاط صــفات تميــزه، فــالنمط التــسلطي    

بــاتهم أو  دون االلتفــات لرغا الوالــدان رأيهمــا علــى أبنائهمــ فيــهيفــرض
ميولهم، مع التأكيد على قيم الطاعة واعتماد العقوبـة وسـيلة للتربيـة،             
وينــتج هــذا الــنمط شخــصية غيــر واثقــة بنفــسها أو بغيرهــا، خجولــة،     

  .تخاف السلطة، تعتدي على ممتلكات الغير، واتكالية
فيمــا يتــصف الــنمط الـــديمقراطي بــاحترام الوالــدين لشخـــصية      

ائهم بدرجة عالية من المرونـة مـع المتابعـة          األبناء، وتقبلهم لسلوك أبن   
وينـتج  . الحثيثة، وفي هذا الـنمط يقـيم اآلبـاء عالقـة دافئـة مـع أبنـائهم          

هــذا الــنمط شخــصية معتمــدة علــى الــنفس وميالــة إلــى االســتقالل، ال     
تعتدي على الغير، ومبادرة، وأكثـر قـدرة علـى االنهمـاك بنـشاط تحـت            

   .إبداعًاظروف صعبة،وأكثر أصالة وتلقائية، و
أمــا نمــط الحمايــة الزائــدة فيتــدخل اآلبــاء فــي شــؤون أبنــائهم      

لدرجــة إنجــازهم للمــسؤوليات المطلــوب مــن أبنــائهم إنجازهــا، وينــتج   
ــة ال تــستطيع االب     ــنمط شخــصية اتكالي ــديالعــاد عــن  تعــن هــذا ال  نوال

  .وعن توجيهاتهم
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وأخيرًا فاآلباء في نمط اإلهمال يتركون أبناءهم دون توجيه أو       
رشاد ودون محاسبة على السلوك الخاطىء، مما ينتج شخصية غيـر           إ

ــة  ــرين  امتوافقـ ــات اآلخـ ــرث لتوجيهـ ــًا وال تكتـ ــدت  . جتماعيـ ــد اعتمـ وقـ
الدراسة الحالية األنماط السالفة إلظهار أنماط التنشئة المتبعة بتنـشئة   

  . طالبات جامعة مؤتة
) Secord & Backman(وإلـى هـذا أشـار سـيكورد وباكمـان      

ــذكو ــي المـ ــ(ر فـ ــة   ) 1983اوي،قنـ ــرية عمليـ ــشئة األسـ ــار أن التنـ باعتبـ
تفاعــل يتعــدل عــن طريقهــا ســلوك الفــرد بحيــث يتطــابق أو يتفــق مــع    

 ويـتعلم الفـرد مـن خاللهـا         ،توقعات أعضاء الجماعة التـي ينتمـي إليهـا        
  .األدوار االجتماعية وضبط السلوك

ــرية ســـمات        ــنمط التنـــشئة األسـ ــي تتـــأثر بـ ــن المتغيـــرات التـ ومـ
) 1987عبـد الخـالق،  (لبـورت الشخـصية كمـا فـي       أ صية، ويعرف الشخ

تنظيم دينامي داخل الفرد لتلك األجهزة النفسية التي تحـدد طابعـه     " 
أمــــــــــــا الزاروس . "الخــــــــــــاص، ومــــــــــــدى تكيفــــــــــــه مــــــــــــع بيئتــــــــــــه 

)Lazorus,1963,p52 (    صـفات أو اسـتعدادات     "فيرى أن الشخصية
ف مـن خـالل   أو توقعات مستقرة عند الفـرد تحـدد سـلوكه فـي المواقـ       

ذلـــك "ويعــرف أيزنـــك الشخــصية بأنهـــا   " تفاعلهــا مـــع مــؤثرات البيئـــة  
ــة      ــاه التفكيريـ ــاع الفـــرد وبنـ ــا لمـــزاج وطبـ ــدائم إلـــى حـــد مـ التنظـــيم الـ

" والجــــــــــــــسدية، والــــــــــــــذي يحــــــــــــــدد تكيفــــــــــــــه مــــــــــــــع البيئــــــــــــــة
)Eysenck,1972,p2(.وقام أيزنك بعزل بعدين للشخصية هما:  
 بعــدي الشخــصية وهــو البعــد األول مــن:  االنطــواء–االنبــساط  .1

ويتكـــون مـــن قطبـــين علـــى شـــكل متـــصل، يمثـــل القطـــب األول   
االنبساط ويمتاز بأنه اجتماعي حيوي، وودي، ومبتهج، ويحـب         

االنطوائيــــة ويمتــــاز بالهــــدوء، والــــسلبية،    . التغييــــر، ومنــــدفع 
  .والحرص، والتأمل، والنشاط الذهني

ــزان  .2 ــاني مــن بعــدي الشخــصية      :  االنفعــال–االت وهــو البعــد الث
يتكـــون مـــن قطبـــين علـــى شـــكل متـــصل، يمثـــل القطـــب األول   و

ويمثــل . ، واعتــدال المــزاج ةاالتــزان ويمتــاز بالهــدوء، والرزانــ   
  .د الفكرعقالقطب اآلخر االنفعال ويمتاز بسرعة الغضب، وت

أمـــا ســـمات الشخـــصية فهـــي اســـتعدادات ســـلوكية تكتـــسب فـــي 
تاليـــة، الطفولــة وتظـــل ثابتـــة نــسبيًا عنـــد الفـــرد فــي مراحـــل حياتـــه ال   

ويستدل عليها من نمـط الـسلوك، الـذي يظهـر فـي أسـلوب الفـرد فـي                 
التوافـــق مـــع عـــدد مـــن المواقـــف وتميـــزه عـــن غيـــره مـــن األشـــخاص   

  ).1987غنيم،(
تـشير الدراسـات إلـى أن الـسمات         : مشكلة الدراسة وأسـئلتها   

األساسية لسلوك الفرد يمكن إرجاعها إلى المرحلة األولى من حياتـه،           
أفراد أسرته واتجاهات هؤالء األفراد وأنمـاط سـلوكهم؛         وإلى عالقته ب  

فــسلوك أفــراد األســرة المحيطــين بالطفــل وتفــاعلهم معــه هــو الــذي         
يحـــدد اتجاهـــات تكــــوين الفـــرد لذاتـــه ويــــصبغ شخـــصيته ويــــشكلها      

، فالتنـشئة االجتماعيـة عمليـة تعلـم تهـدف إلـى إعـداد           )1999أحمد،(
ــد، لالنـــدما      ــافع فالراشـ ــم الـــصبي فاليـ ــل ثـ ــساق البنـــاء   الطفـ ــي أنـ ج فـ

االجتمــاعي والتوافــق مــع المعــايير االجتماعيــة، والقــيم الــسائدة ولغــة   
ــا، وبالجماعــات    ةاالتــصال واالتجاهــات الخاصــة باألســر    ــد به ــي ول  الت

ــضويتها     ــى عــ ــضم إلــ ــي ينــ ــدات،(التــ ــرية ). 1997عويــ ــة األســ  فالبيئــ
ــًا فــي تكــوين        ــة، تلعــب دورًا هام ــة الوالدي وبالتحديــد أســاليب المعامل

  . خصية الفرد وتحديد مالمحهاش
تتمحـــور مـــشكلة الدراســـة بالكـــشف عـــن  وبنـــاًء علـــى مـــا ســـبق

 –الـديمقراطي  (طبيعة العالقة بين أنماط التنـشئة األسـرية بـصورتيها         
وبعـض سـمات الشخـصية    )  اإلهمـال  –الحمايـة الزائـدة     (و  ) التسلطي

ئة  أنماط تنـش ىلدى طالبات جامعة مؤتة، ذلك أن األفراد يتعرضون إل      
أســرية مختلفــة، وباعتبــار مفهــوم التنــشئة األســرية مــن أكثــر المفــاهيم   
التربويــة التــصاقًا وتــأثيرًا بحيــاة اإلنــسان، إذ كثيــرًا مــا تــرتبط ســمات  

  .الشخصية اإلنسانية بأساليب التنشئة األسرية 
مــا : وعليــه فالــسؤال الجــوهري الــذي يطــرح فــي هــذا الــسياق  

البـات جامعـة مؤتـة بـبعض سـمات          عالقة نمط التنـشئة الـسائد لـدى ط        
  :؟ ويتفرع من هذا السؤال التساؤالت التالية  الشخصية

ســـر طالبـــات جامعـــة أمـــا نمـــط التنـــشئة األســـري الـــسائد لـــدى  -1
  مؤتة؟

 ما سمات الشخصية السائدة لدى طالبات جامعة مؤتة ؟ -2
هــــل تختلــــف ســــمات الشخــــصية لــــدى طالبــــات جامعــــة مؤتــــة   -3

عنــد كــل مــن   )  تــسلطي–ديمقراطــي (بــاختالف نمــط التنــشئة   
 األب واألم ؟

 الشخــــصية لــــدى طالبــــات جامعــــة مؤتــــة  ســــماتهــــل تختلــــف  -4
عنــد كــل مــن  ) إهمــال–حمايــة زائــدة (بــاختالف نمــط التنــشئة 

 األب واألم ؟
 تهدف هذه الدراسة إلـى رصـد أنمـاط التنـشئة     :هدف الدراسة 

األسرية لدى طالبات جامعة مؤتة، ومن ثم تحديد عالقة ذلـك بـبعض    
 . الشخصية لديهنسمات

  :تظهر أهمية الدراسة في كونها: أهمية الدراسة
تفحـــص العالقـــة بـــين أنمـــاط التنـــشئة األســـرية وبعـــض ســـمات       -

  .الشخصية لدى طالبات جامعة مؤتة
تلقــي الــضوء علــى واقــع التنــشئة األســرية لطالبــات جامعــة مؤتــة    -

ــة    ــة ألنمــــاط التنــــشئة االجتماعيــ وبالتــــالي معرفــــة الــــسمة العامــ
لمجتمــع األردنــي كــون الجامعــة تحتــضن طلبتهــا مــن مختلــف        ل

 ).حضرية، وريفية، وبدوية( البيئات االجتماعية
ــة ــة مـــــن   : التعريفـــــات اإلجرائيـــ ــة مجموعـــ ــذه الدراســـ ورد فـــــي هـــ

  :المصطلحات الرئيسية وتاليًا التعريف اإلجرائي لها
أساليب المعاملة الوالديـة للفـرد كمـا يـدركها          : نمط التنشئة األسرية  

تقاس من خالل اجابة الفرد علـى اسـتبانة الدراسـة والتـي تميـز بـين                 و
ــا    –الـــنمط الـــديمقراطي : نمطـــين مـــن أنمـــاط التنـــشئة األســـرية وهمـ

 –الجمايـــة الزائـــدة   : والـــنمط  ). 30-1(التـــسلطي وتمثلـــه الفقـــرات   
  ).58-31(اإلهمال، وتمثله الفقرات

 مجموعــة مــن الخــصائص أو الــصفات التــي تميــز: ســمات الشخــصية
فردًا عن آخر وتقاس بالدرجة التـي يحـصل عليهـا الفـرد علـى مقيـاس         

: أيزنك للشخصية والذي يميـز بـين بعـدين مـن أبعـاد الشخـصية همـا            
  ). االنفعال-االتزان(وبعد )  االنطواء-االنبساط(بعد 
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يزخر األدب السابق بالكثير مـن الدراسـات التـي          :الدراسات السابقة   
ة وعالقتهـا بـالكثير مـن المتغيـرات، ومـن      تناولت أنماط التنشئة األسري   

  :هذه الدراسات ذات العالقة بالدراسة الحالية
ــسور   ــة نمــط     ) 2004(دراســة الن ــة عالق ــى معرف ــي هــدفت إل الت

وتوكيـد  ، بمفهـوم الـذات   ) ديمقراطي مقابـل تـسلطي    (التنشئة األسرية   
والتحصيل لدى طالبات الصف العاشر بمديرية عمان الثانيـة،         ، الذات

طالبة من طالبات مـدارس مديريـة       ) 258(ملت عينة الدراسة    حيث ش 
عمــان الثانيــة مــن الــصف العاشــر، وأشــارت النتــائج إلــى وجــود فــروق   
ذات داللــة إحــصائية تعــزى لــنمط التنــشئة األســرية فــي مفهــوم الــذات     
ــى         ــائج إل ــا أشــارت النت ــنمط التــسلطي، كم ــصالح مجموعــة ال ــي ول الكل

ــة إحــصائية تعــ   زى لــنمط التنــشئة األســرية فــي   وجــود فــروق ذات دالل
وأشـارت النتـائج   . توكيد الذات ولـصالح مجموعـة الـنمط الـديمقراطي         

أيـــضًا إلـــى وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية تعـــزى لـــنمط التنـــشئة   
  .األسرية في التحصيل الدراسي ولصالح النمط الديمقراطي

ــة بع ــع يوفــــي دراســ ــوالتــــي ع) 2003(بــ ــة نيــ ــة الرعايــ ت بأهميــ
ــة فــي ن  ــرد،من خــالل عــرض وتحليــل      الوالدي مــو وتطــور شخــصية الف

دراســــة حــــول ) 22(مجموعــــة مــــن الدراســــات الــــسابقة بلــــغ عــــددها
. موضــوع العنايــة الوالديــة وأثرهــا علــى نمــو وتطــور شخــصية الطفــل 

وأظهــرت الدراســة أنــه كلمــا كــان ضــبط ســلوك الفــرد وتوجيهــه قائمــًا   
سوي علــى أســاس الحــب والثــواب أدى ذلــك إلــى اكتــساب الــسلوك الــ   

وإلى سـرعة نمـو الـضمير لديـه، وأن حرمـان الطفـل مـن والديـه يـؤثر              
بــشكل ملحـــوظ علــى شخـــصيته وطباعــه وتطـــوره العقلــي واالنفعـــالي     

  .واالجتماعي
 Bogler and Somesh وتوصـل كـل مـن بـوجلر وسـومش      

 فــي دراســتهم إلــى وجــود عالقــة قويــة بــين أســاليب التنــشئة    )2002(
ــي وال  ــرية والتحــــصيل الدراســ ــي، حيــــث أجريــــت   األســ تكيــــف الدراســ

  .طالبًا من طلبة الجامعة) 243(الدراسة على 
إلـــى الكـــشف عـــن الـــسمات ) 2002(وهـــدفت دراســـة الهـــواري 

ــة،     ــة مؤتـ ــة جامعـ ــاعي لـــدى طلبـ ــالتكيف االجتمـ ــا بـ ــة وعالقتهـ االنفعاليـ
  إلـى  وأشارت النتائج . طالبًا وطالبة ) 999(وتكونت عينة الدراسة من     

ــة   ــسمات االنفعاليـ ــي    أن الـ ــة هـ ــين الطلبـ ــشارًا بـ ــر انتـ ــضب، : األكثـ الغـ
، والحـــب، وأن درجـــة تكيـــف   ةوالحـــزن، والغـــرور، والخجـــل، والغيـــر   

الطلبـــة مـــع البيئـــة المحيطـــة بهـــم درجـــة متوســـطة، وأظهـــرت النتـــائج    
 .ارتباطًا معنويًا ضعيفًا بين السمات االنفعالية والتكيف االجتماعي

لوب المعاملة  إلى التعرف على أس   ) 2001(وهدفت دراسة بدر    
الوالدية ومفهوم الذات وعالقة كل منهمـا بالـسلوك العـدواني، وكانـت             

الــرفض الوالــدي / عينــة الدراســة التــي طبقــت عليهــا اســتمارة القبــول   
ومقياس مفهوم الذات ومقياس كونرز لتقدير سلوك الطفل مكونة مـن       

وأظهـــرت النتـــائج . طفلـــة مـــن تلميـــذات المرحلـــة المتوســـطة ) 174(
ــة بــين إدراك األطفــال    وجــود عال ــال(قــة ارتباطيــة موجب للــرفض ) اتبن

الوالدي من قبل األم واألب والـسلوك العـدواني لـديهن، وبـين مفهـوم               
فــــي المرحلــــة ) للبنــــات( الــــذات والــــسلوك العــــدواني لــــدى األطفــــال

 .االبتدائية

بدراسـة هـدفت إلـى معرفـة أسـاليب      ) 2001 (وقام عبد الحفـيظ  
ها بالسلوك االنحرافي فـي إحـدى المنـاطق         التنشئة االجتماعية وعالقت  
. وتكونـت عينـة الدراسـة مـن عـشر حـاالت           . العشوائية بمدينة أسـيوط   

وكــشفت الدراســة أن الغالبيــة العظمــى مــن ســكان المنــاطق العــشوائية   
 األبنــاء والمتمثلــة بالقــسوة  ئةتميــل إلــى األســاليب التقليديــة فــي تنــش  

  .والحرمان واإلهمال
دراسة هدفت إلى معرفة أساليب Hong  )(2000 وأجرى هونج

. أم وأب) 1000(التنشئة األسرية في الـصين، شـملت عينـة الدراسـة         
وأشارت نتـائج الدراسـة إلـى ارتبـاط أسـاليب التنـشئة األسـرية بالطبقـة            
االجتماعيـــة، وتبـــين أن اآلبـــاء مـــن ذوي الطبقـــة المتوســـطة ينـــشئون  

طبقـــة االجتماعيـــة أبنـــاءهم علـــى االســـتقاللية، وأن اآلبـــاء مـــن ذوي ال
العامــة لــديهم اتجاهــات نحــو وجــوب امتثــال األبنــاء لقــرارات وأوامــر      

  .اآلباء
 Pridhamanl and Pascoeوأجرى كل من بريدهام وباسـكو  

 دراسة هدفت إلى معرفة الحلـول التـي تتخـذها األمهـات إزاء              (1999)
) 128( المشاكل المتعلقة بتنشئة الطفل، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن           

ــًا ــين   أمـ ــارهم بـ ــت أعمـ ــال تراوحـ ــهر( ألطفـ ــنة18-شـ ــدى  )  سـ ــي إحـ فـ
الواليات المتحـدة األمريكيـة، وأشـارت النتـائج إلـى أن أسـلوب الحـوار              
واألخــذ بوجهــة نظــر الطفــل ضــروري فــي تربيــة وتنــشئة الطفــل، كمــا   
أشارت الدراسة إلى أن عدد أفراد األسرة له أثـر سـلبي علـى أسـاليب                

 .التنشئة
طفـًال مـن    ) 650(التي أجريـت علـى      ) 1998 (وطفة أما دراسة 

سـنة فقـد أظهـرت أن       ) 11-10(الصف السادس تتراوح أعمـارهم بـين      
ــرة يلجـــ    ــافظتي طرطـــوس والقنيطـ ــي محـ ــاء فـ ــتخدام  ؤوناآلبـ ــى اسـ  إلـ

أســلوب الــضرب بــشكل واســع، وأن األمهــات أكثــر مــيًال إلــى اســتخدام  
ــى       ــون إلـ ــاء يميلـ ــدًا، وأن اآلبـ ــة جـ ــة عاليـ ــاء وبدرجـ ــن اآلبـ ــضرب مـ  الـ

استخدام العقاب البدني ضد أبنائهم الذكور بدرجة أكبر بكثيـر قياسـًا        
 .بأوالدهم االناث

بدراســـــة هـــــدف مـــــن خاللهـــــا إلـــــى ) 1997(وقـــــام عويـــــدات 
ــات      ــة االنحرافــ ــى طبيعــ ــرية علــ ــشئة األســ ــاط التنــ ــر أنمــ استقــــصاء أثــ
الـــسلوكية عنـــد طلبـــة الـــصف الثـــامن والتاســـع والعاشـــر فـــي األردن،    

طـالب حيـث أشـارت النتـائج إلـى      ) 1907(ة مـن  وتكونت عينة الدراسـ   
وجود فروق ذات داللة إحصائية لنوع التنـشئة األسـرية علـى العوامـل              
ــدين       ــاء الوالــــ ــد أبنــــ ــسلوكية عنــــ ــشكالت الــــ ــل المــــ ــة، إذ تقــــ التابعــــ

 .الديمقراطيين، وتقل عندهم كذلك اإلجراءات التأديبية 
ــصراف     ــسمات   ) 1994(وكــان هــدف دراســة ال ــى ال التعــرف عل

صية لطلبــــة كليــــة التربيــــة بجامعــــة الكويــــت وعالقتهــــا بــــبعض  الشخــــ
طالبـــًا ) 382(رات األكاديميـــة، وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن     يـــغتالم

وتوصــل الباحــث إلــى أن أبــرز ســمات الشخــصية لــدى أفــراد      وطالبــًة
ــال،     العينــــة هــــي فــــي المتوســــط فــــي الــــذكاء، واالعتــــدال فــــي االنفعــ

جتماعيــة، واالعتمــاد علــى والــسيطرة علــى الــذات والتمــسك بــالقيم اال
اآلخـرينن وأن هنـاك فروقــًا دالـة إحـصائيًا بــين الطـالب والطالبـات فــي       
ــذاتي لـــصالح      ــتحكم والـــضبط الـ ــدرة علـــى الـ ــام والقـ ســـمة الـــذكاء العـ

  .الطالبات وفي االنخفاض في المعنويات لصالح الطالب
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فجــاءت بهــدف دراســة عالقــة بعــض ) 1987(أمـا دراســة مرســي 
. المراهقة بادراك المعاملـة الوالديـة فـي الطفولـة       سمات الشخصية في    
طالبًا من طلبة المـدارس الثانويـة بمدينـة         ) 89(أجريت الدراسة على    
وأســـفرت النتــــائج عـــن ارتبـــاط نمـــو الــــسمات     . الريـــاض بالـــسعودية  
دراك التقبــل والحـث علــى اإلنجـاز مــن الوالــدين   إالـصحية للشخــصية بـ  

دراك عــدم إبية للشخــصية بــفــي الطفولــة، وارتبــاط نمــو الــسمات الــسل 
  .التقبل من الوالدين في الطفولة

بحـــث العالقـــة بـــين ) 1986(وكـــان الهـــدف مـــن دراســـة ســـعيد 
ــواء–االنبـــساط ( بعـــدي الشخـــصية  ــزان (و )  االنطـ ــال–االتـ )  االنفعـ

ي لدى طلبة الثانوية العامة في محافظة اربـد         وبين التحصيل األكاديم  
وتوصــل الباحــث إلــى وجــود    .طالــب وطالبــةً ) 400(علــى عينــة بلغــت 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات تحـصيل مجموعـات           
االنطـواء  (و)  االنطـواء –االنبـساط  (الدراسة األربع لصالح مجموعتي    

وأظهرت النتائج ميل الذكور إلى نمط االنبساط أكثـر مـن           ).  االتزان –
 .اإلناث اللواتي أظهرن ميًال أكبر نحو نمط االنفعال

) 2001،ةوطفـــ(المـــشار إليـــه فـــي ) 1984(ش  الـــدمرداموتقـــد
بدراســة إلــى مــؤتمر رابطــة الدراســات الحديثــة المنعقــد فــي القــاهرة      

ــا  ــة عنوانهـ ــي      " بدراسـ ــة فـ ــشئة االجتماعيـ ــاط التنـ ــة وأنمـ الديمقراطيـ
ــا أشــارت " المجتمــع ــى اعتمــاد األمهــات المــصريات أســلوب    نتائجه إل

ــشد ــى حريـــ    ةالـ ــرن إلـ ــن ينظـ ــة، وأنهـ ــي التربيـ ــر    فـ ــي التعبيـ ــل فـ ة الطفـ
  . ال يسمحن بهاجرأةوالمناقشة باعتبارها 

بدراســـــــته ألســـــــاليب التنـــــــشئة ) 1981(وصـــــــل األخـــــــرس تو
االجتماعية السائدة في سوريا إلى أن األسرة السورية تعتمد أسلوب          

ــاء، حيـــث يفـــضل        ــشدة فـــي المعاملـــة مـــع األبنـ مـــن اآلبـــاء  % 15الـ
ــة أن    ــرت الدراسـ ــلوب، وأظهـ ــذا األسـ ــتخدام هـ ــاء  % 57 اسـ ــن األبـ مـ

يعتمــدون أســلوب الــضرب كوســيلة فــي تربيــة األطفــال، وأن األمهــات     
 % .75باء إذ بلغت نسبتهن أميل إلى ذلك من األ

ــن   ــة موسـ ــاءت دراسـ ــر   ) Mussen) 1980 وجـ ــان أثـ ــدف بيـ بهـ
العالقة بين اآلباء واألبناء على شخـصية األبنـاء المـراهقين، وأظهـرت             

وا علــى عطــف وتقبــل مــن ذويهــم  لالنتــائج أن األبنــاء الــذين لــم يحــص 
كـــانوا أقـــل شـــعورًا بـــاألمن وأقـــل ثقـــة بـــالنفس، وغيـــر متـــوافقين فـــي 
عالقاتهم االجتماعية من أولئك الذين حـصلوا علـى عطـف وتقبـل مـن               

   .والديهم
ــام    ــكندرية عـــ ــة االســـ ــت جامعـــ ــي  ) 1979(وقامـــ ــذكورة فـــ المـــ

، بدراســـة حـــول بنـــاء اإلنـــسان المـــصري وأســـاليب      )2001،ةوطفـــ(
ئة االجتماعيـــة الـــسائدة لـــه، وأظهـــرت نتـــائج هـــذه الدراســـة أن  التنـــش

التنشئة االجتماعيـة تقـوم علـى أسـاس الـشدة والعنـف، وأن األم تقـوم                 
 .بالدور الرئيسي في عملية التنشئة االجتماعية

الهادفة إلـى معرفـة عالقـة       ) 1974(وأظهرت نتائج دراسة تركي     
أن تحكـــم الوالـــدين   الرعايـــة الوالديـــة وعالقتهـــا بشخـــصية األبنـــاء،      

 .باألبناء خاصة اإلناث يرتبط بظهور سمة العصابية عندهم
التعرف على  ) Arkooff)1971 ركوفأوكان الهدف من دراسة     

ــد       ــتقاللية عنـ ــذات واالسـ ــد الـ ــى توكيـ ــرية علـ ــشئة األسـ ــط التنـ ــر نمـ أثـ
ــر       ــي أسـ ــئين فـ ــاء الناشـ ــى أن األبنـ ــة إلـ ــلت الدراسـ ــراهقين، وتوصـ المـ

م أكثــر توكيــدًا للــذات وأكثــر اســتقاللية مــن متــسامحة ومتقبلــة لهــم هــ
 .أبناء األسر المتسلطة

بدراسـة  ) Bandora & Walter )1962وقـام بانـدورا ووالتـر    
ــشئة األســرية بتطــور      أهــدفت إلــى معرفــة    ــر الــتعلم االجتمــاعي والتن ث

 يشخصية األبناء في نيويورك، وتوصلت الدراسة إلى أن األطفال ذو         
تــزان هــم إل مــن حيــث عــدم العــدوان، وا يجابيــةإلالــسمات الشخــصية ا

  .أصحاب عالقات دافئة مع آبائهم، وأنهم يأخذون آباءهم كنماذج
يالحــظ ممــا ســبق عرضــه مــن الدراســات مــدى االهتمــام الــذي    
يالقيــه هــذا الموضــوع، إذ نجــد الكثيــر مــن الدراســات التــي اعتنــت         
بدراســـة أنمـــاط التنـــشئة األســـرية وأثرهـــا علـــى الفـــرد، إال أن هـــذه        

ــشئة       ا ــاط أنمــاط التن لدراســات انــصب تركيزهــا علــى الكــشف عــن ارتب
ومن جهة أخرى اتجهـت     . األسرية وعالقتها ببعض المتغيرات األخرى    

بعض الدراسات إلـى بيـان عالقـة سـمات الشخـصية بـبعض المتغيـرات               
ــر      . األخــرى كالتحــصيل   ــا الدراســات التــي اعتنــت بالكــشف عــن أث أم

ــمات     ــى سـ ــرية علـ ــشئة األسـ ــاط التنـ ــا   أنمـ ــون مجتمعهـ ــصية فتكـ  الشخـ
وعينتها من األطفال، وهذا مـا يميـز الدراسـة الحاليـة عـن غيرهـا مـن                  
الدراســـات حيـــث تـــستهدف عالقـــة أنمـــاط التنـــشئة األســـرية بـــسمات   

  .الشخصية لطالبات جامعة مؤتة
  :طريقة الدراسة وإجراءاتها
تكون مجتمع الدراسـة مـن طالبـات جامعـة          :مجتمع الدراسة وعينتها    

ــة ل ــي مؤتـ ــام الدراسـ ــرة   2004/2005لعـ ــددهن حـــسب دائـ ــغ عـ ، إذ بلـ
اختيرت عينـة الدراسـة بطريقـة قـصدية،         ). 9154(القبول والتسجيل   

وقــام الباحــث بتوزيــع األداة علــى أفــراد العينــة بــصورة مباشــرة خــالل    
 بعـد اسـتثناء االسـتبانات التـي أجابـت           الفصل الدراسـي األول، وبلغـت     

ك التــي لــم تتجــاوز محــك الكــذب   عليهــا الطالبــات بــصورة خاطئــة وتلــ  
ــة وبنــــسبة ) 421 (علــــى مقيــــاس أيزنــــك  ــراد %) 4.6(طالبــ مــــن أفــ

يبـــين توزيـــع أفـــراد مجتمـــع الدراســـة  ) 1(والجـــدول رقـــم . المجتمـــع
  .والعينة وفق كليات جامعة مؤتة 

توزيع أفراد مجتمع وعينة الدراسة وفق كليات جامعة : )1(جدول 
  مؤتة

مجتمع  الكلية
 الدراسة

مجتمع  الكلية العينة
 الدراسة

 العينة

 54 1174 العلوم 50 1087 اآلداب
العلوم 
 التربوية

 30 652 الهندسة 132 2870

 28 609 الشريعة 34 739 االقتصاد
 10 218 الزراعة 13 283 الحقوق
العلوم 

 الرياضية
 8 174 التمريض 24 522

العلوم 
 االجتماعية

 8 175 الطب 30 652

لمجموعا 283 6153 المجموع  3002 138 
ــة ــا الدراسـ ــين   : أداتـ ــة تـــم اســـتخدام األداتـ لتحقيـــق أهـــداف الدراسـ

  :التاليتين 
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ــرية   : أوًال ــشئة األســ ــاط التنــ ــاس أنمــ ــث  : مقيــ ــتخدم الباحــ ــث اســ حيــ
، وقــد تكــون المقيــاس  )1984 (ه الــسقارضــعالمقيــاس الــذي و

موجهـة لــألم، والمقيــاس  ) 58(فقــرة موجهـة لــألب و  ) 58(مـن  
  :اط من التنشئة يقيس أربعة أنم

ــديمقراطي    - أ ــنمط ال صــورة : ويــشمل صــورتين :  التــسلطي–ال
ــورة  ) أ( ــألب، وصـ ــن   ) ب(لـ ــألف مـ ــألم، ويتـ ــل  ) 30(لـ ــرة لكـ فقـ

صورة تقيس االستجابات الوالدية، كما يدركها األبناء في عـدد          
من المواقف يحدد قربها من أحد القطبين االتجاه اإليجـابي أو           

ة المفحـوص فـي أربـع درجـات         االتجاه الـسلبي، وتتـدرج اسـتجاب      
 :هي 

  يحدث دائمًا تنال أربع درجات -
 يحدث غالبًا تنال ثالث درجات -
 يحدث أحيانًا تنال درجتين -
 طالقًا تنال درجة واحدةإال يحدث  -

وبغية تأكد مصمم المقياس من صدق اإلجابة لجأ إلى صياغة 
) يحدث دائمًا(بعض الفقرات بصورة مقلوبة، بحيث تكون االستجابة 

  :صفًا للقطب السالب حيث تتدرج اإلجابات كالتالي و
  يحدث دائمًا تنال درجة واحدة -
 يحدث غالبًا تنال درجتين  -
 حيانًا تنال ثالث درجاتأيحدث   -
 طالقًا تنال أربع درجاتإال يحدث   -

وبناًء على هـذا فـإن أدنـى درجـة يحـصل عليهـا المفحـوص هـي                  
تــشير ) 75(فــوق وبالتــالي فــإن الدرجــة ) 120(وأعلــى درجــة ) 30(

تــشير ) 75(إلــى االتجــاه الــديمقراطي، بينمــا تــشير الدرجــة أقــل مــن  
ــى االتجــاه التــسلطي، والدرجــة    ــة،وتم تحديــد الدرجــة   ) 75(إل حيادي

  :بناًء على ما يلي) 75(
30*4 =120  

120+30=150  
150/2=75 

) أ(صـورة   : ويـشمل صـورتين      :  اإلهمـال  –الحماية الزائـدة      - ب
ــألم،) ب(لــألب وصــورة   ــألف مــن  ل صــورة ل كــلفقــرة ) 28( ويت

تقــيس االســتجابات الوالديــة كمــا يــدركها األبنــاء فــي عــدد مــن    
قربهــا مــن أحــد القطبــين االتجــاه اإليجــابي أو  المواقــف، يحــدد 

 :االتجاه السلبي وتندرج في أربع درجات هي 
  يحدث دائمًا تنال أربع درجات -
 يحدث غالبًا تنال ثالث درجات -
 جتينيحدث أحيانًا تنال در -
 طالقًا تنال درجة واحدةإال يحدث  -

وبغية تأكد مصمم المقياس من صدق اإلجابة لجأ إلى صياغة 
) يحدث دائمًا(بعض الفقرات بصورة مقلوبة، بحيث تكون االستجابة 

  :وصفًا للقطب السالب حيث تتدرج اإلجابات كالتالي 
  يحدث دائمًا تنال درجة واحدة -
 يحدث غالبًا تنال درجتين  -

 حيانًا تنال ثالث درجاتأ يحدث  -
 طالقًا تنال أربع درجاتإال يحدث   -

وبناًء على هـذا فـإن أدنـى درجـة يحـصل عليهـا المفحـوص هـي                  
تــشير ) 70(وبالتــالي فــإن الدرجــة فــوق ) 112(وأعلــى درجــة ) 28(

ــى االتجــاه الــديمقراطي، بينمــا تــشير الدرجــة أقــل مــن         إلــى ) 70(إل
ــة    ــسلطي، والدرجـ ــاه التـ ــةحيا) 70(االتجـ ــة   . ديـ ــد الدرجـ ــم تحديـ وتـ

  :بناًء على ما يلي) 75(
28*4 =112  

112+28=140  
140/2=70 

 ,Eysenck(مقيـاس ايزنـك للشخـصية والـذي طورهـا ايزنـك       : ثانيـاً 
and Ey-Eysenck, 1974 (ــن   و ــدد مـ ــتخدمها عـ ــي اسـ التـ

ــهاب     ــل شــــــ ــة مثــــــ ــة األردنيــــــ ــي البيئــــــ ــاحثين فــــــ ) 1993(البــــــ
رة تقـيس بعـدين    فق57تكون المقياس من    ، وي )1996(والهلسا

ــد األول     ــصية، البعـ ــاد الشخـ ــن أبعـ ــساط (مـ ــواء–االنبـ ، ) االنطـ
  : فقرة وتحمل األرقام التالية 24وخصص له 

)56،53،51،49،،46،44،41،39،37،34،32،29، 
27،25،22،20،17،15،13،10،8،5،3،1(  

-زانتـ اال(بين أرقام فقرات المقياس المتسلـسلة، والبعـد الثـاني     
  :  فقرة تحمل األرقام المتسلسلة التالية 24ويخصص له ) االنفعال
)38،35،33،31،28،26،23،21،19،16،14، 
،11،9،7،4،2،40،43،45،47،50،52 ،55 ،57(  

فكانــت فقــرات لقيــاس  ) 9(أمــا مــا تبقــى مــن الفقــرات وعــددها    
: الكـــــــــــــــــذب وتحمـــــــــــــــــل األرقـــــــــــــــــام المتسلـــــــــــــــــسلة التاليـــــــــــــــــة

قـرات  وتكون اإلجابـة علـى الف     ) 54،48،42،36،30،24،18،12،6(
  .بنعم أو ال 

وتأخــذ اإلجابــة المناســبة درجــة واحــدة وغيــر المناســبة صــفر،     
-0(وتتراوح درجات األفراد على كل بعد مـن بعـدي الشخـصية بـين               

على البعـداألول إلـى االنبـساط،       )  فما فوق  13(وتشير الدرجة   ). 24
  .نفس البعد إلى االنطواءعلى  فما دون )12(فيما تشير الدرجة 

 فمـا   12(فتـشير الدرجـة     )  االنفعـال  –االتزان  (لثاني  أما البعد ا  
، فيمـــا تـــشير نفعـــالعلـــى هـــذا البعـــد إلـــى ميـــل الفـــرد نحـــو اال ) دون

   .االتزان إلى ميل الفرد نحو ) فما فوق13(الدرجة 
أمــا مــا يخــص الفقــرات التــي تقــيس الكــذب فقــد حــدد أيزنــك          

  المقياس كحد أقصى لقبول إجابات المفحـوص إذ لىخمس درجات ع  
  .يستثنى كل من يأخذ أكثر من خمس درجات

بعـرض فقـرات مقيـاس      ) 1984(قـام الـسقار     : صدق أداتـا الدراسـة    
التنــشئة األســرية علــى ســتة مــن أســاتذة التربيــة فــي جامعــة اليرمــوك      
إلبداء الرأي حول مـدى قيـاس الفقـرات للبعـد الـذي يجـب أن تقيـسه         

 االتفــاق علــى الفقــرات وحــول الــصياغة اللغويــة للفقــرات، ومــن ثــم تــم 
  .الصيغة النهائية للمقياس

وألغــراض الدراســة الحاليــة تــم عــرض مقيــاس التنــشئة األســرية  
علــى ســتة محكمــين مــن أســاتذة التربيــة وعلــم الــنفس، وقــد اختــار          
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ــة أربعـــة محكمـــين   إذ تـــم حـــذف . الباحـــث الفقـــرات التـــي نالـــت موافقـ
فقــرة ) 58(ن مــن كــل مقيــاس ليــصبح عــدد فقــرات كــل مقيــاس  يفقــرت

  .وفقًا لرأي المحكمين
وبالنـسبة لمقيـاس أيزنـك للشخــصية فقـد أشـار مطـور المقيــاس       

أنه قام بإجراءات صدق البناء التالزمي إذ قـارن نتـائج قائمتـه مـع           إلى  
نتــائج قائمــة مودســلي، فظهــر لــه أنهــا تتمتــع بــدالالت صــدق مرتفعــة      

  .دون أن يذكر قيمة كمية
المقيـــاس علـــى وألغـــراض الدراســـة الحاليـــة تـــم عـــرض فقـــرات  

مجموعة من المختصين في جامعة مؤتة، حيث اعتمد مـا أجمـع عليـه              
ــًا أنـــه تـــم  ) 7(مـــن المحكمـــين البـــالغ عـــددهم  % 80 محكمـــين، علمـ

  %).80(اعتماد كافة الفقرات وذلك لتجاوزها محك الـ 
تم التأكد من ثبات مقياس التنشئة : ثبات أداتي الدراسة

األسرية عن طريق التجزئة النصفية حيث تراوحت معامالت الثبات 
)  إهمال-حماية زائدة( للبعد 0.76التي تم التوصل إليها بين 

وهي مساوية تقريبًا لما ).  تسلطي–ديمقراطي ( للبعد 0.82و
ودراسة ) 1997(توصلت له الدراسات السابقة كدراسة عويدات 

  ).1984(السقاف 
أما ثبات مقياس أيزنك للشخصية فقد تـم اعتمـاد الثبـات الـذي              
قــام بـــه مجموعـــة مـــن البـــاحثين، فقــد قـــام مطـــور المقيـــاس بحـــساب   
معامـــل الثبـــات بطريقـــة إعـــادة االختبـــار، إذ وجـــد أن معامـــل الثبـــات   

) Eysenck&Eysenck,1974) (0.94 – 0.84( تـــــــــراوح بـــــــــيني
 بحـــساب معامـــل الثبـــات للـــصورة   )1993(وكـــذلك قامـــت الحـــسيني  

ــات      ــغ معامــل الثب ــة، والــذي بل ) 1993(وقــام شــهاب  ) 0.80(المعرب
ــار،        ــاس عــن طريــق إعــادة االختب ــات للمقي كــذلك بحــساب معامــل الثب

) 1996( الهلـسا  وتوصـل ). 0.81-0.79(وتوصل إلى معامـل ثبـات       
بطريقــة إعــادة االختبــار حيــث كــان ) 0,81 -0,74(إلــى معامــل ثبــات 

ــل ــي معامـ ــات الكلـ ــى    ) 0.77(  الثبـ ــة اكتفـ ــة الحاليـ ــراض الدراسـ و ألغـ
كـون أن   . الباحث بـدالالت الثبـات التـي توصـل لهـا الباحثـان الـسابقان              

  . عند الباحثينٍ معامل الثبات تقريبًا متساو
ــة  ــددات الدراســ ــيم : محــ ــدد تعمــ ــة  يتحــ ــذه الدراســ ــائج هــ  نتــ

  :بالعوامل التالية
ــة الدراســة علــى طالبــات ج      - ــة اإلنــاث دون   اقتــصار عين امعــة مؤت

  .الذكور
 اقتـــصار عينـــة الدراســـة علـــى الطالبـــات المنتظمـــات بالدراســـة   -

 .2004/2005الدراسي للفصل الدراسي األول للعام
  .الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة -

متغيــر : تتــضمن الدراســة الحاليــة متغيــرين همــا : متغيــرات الدراســة
البعـد األول  : ون مـن بعـدين  مستقل وهو أنماط التنشئة األسرية ويتكـ   

ــي ( ــسلطي–ديمقراطـ ــاني )  تـ ــدة  (والبعـــد الثـ ).  إهمـــال–حمايـــة زائـ
ــو  ــابع وهـ ــر تـ ــدين  : ومتغيـ ــن بعـ ــون مـ ــمات الشخـــصية وتتكـ األول : سـ

  ). انفعال-اتزان(والثاني )  االنطواء–االنبساط (
تمت اإلجابة عن أسئلة الدراسة باستخدام : المعالجة اإلحصائية
 Statistical Package ofي العلوم االجتماعيةالرزمة اإلحصائية ف

Social Sciences (SPSS)  حيث تم حساب التكرارات والنسب
وتم حساب التكرارات . المئوية لإلجابة على السؤالين األول والثاني

 لإلجابة على Coefficient of agreementوقيمة ومعامل التوافق 
  .السؤالين الثالث والرابع

ســعت هــذه الدراســة إلــى الكــشف عــن   :ناقــشتها نتــائج الدراســة وم
عالقة أنماط التنـشئة األسـرية بـبعض سـمات الشخـصية لـدى طالبـات                 

  :جامعة مؤتة، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية
مــا نمــط التنــشئة الــسائد  "  والــذي نــصه بخــصوص الــسؤال األول

 علــى هــذا التــساؤل تــم ولإلجابــة "لــدى أســر طالبــات جامعــة مؤتــة ؟
يظهــر النتــائج ) 2(الجــدول رقــم  التكــرارات والنــسب المئويــة وبحــسا

  .المتعلقة بهذا السؤال
التكـــرارات والنـــسب المئويـــة إلجابـــات الطالبـــات علــــى      :)2(جـــدول  

  مقياس التنشئة األسرية
  المجموع  النسبة المئوية  العدد      

ــي  25.7  108  ديمقراطي  -ديمقراطـــــــــــــــ
  تسلطي

  74.3  313  تسلطي

421  

 39.0  164  حماية زائدة

  نمط األب

–حمايـــة زائــــدة  
  61.0  257  إهمال  إهمال

421  

 –ديمقراطـــــــــــــي   44.4  187  ديمقراطي
  تسلطي

  55.6  234  تسلطي

421  

  51.3  216  حماية زائدة

  نمط األم

 –حمايـــة زائــــدة  
  48.7  205  إهمال  إهمال

421  

أن نمط التنشئة الذي يعتمده األب هو       ) 2(يظهر الجدول رقم    
ــة   األ ــسبته المئويـ ــلوب التـــسلطي، إذ بلغـــت نـ ــا بلغـــت  ) 74.3(سـ فيمـ

، وكــذلك أظهــرت النتــائج )25.7(النــسبة المئويــة للــنمط الــديمقراطي 
) 61.0(اتــصاف نمــط تنــشئة األب باإلهمــال إذ بلغــت نــسبته المئويــة  

  ).39.0) (الحماية الزائدة(فيما بلغت نسبة نمط التنشئة 
نـشئة األسـرية الـسائد لـدى        وأشارت نتـائج الدراسـة أن نمـط الت        

فيمـا  ) 55.6(األمهات هو الـنمط التـسلطي، إذ بلغـت النـسبة المئويـة              
ــلوب الـــديمقراطي        ــد علـــى األسـ ــواتي يعتمـ ــسبة األمهـــات اللـ ــت نـ بلغـ

، وكــذلك بينــت نتــائج الدراســة أن نمــط الحمايــة الزائــدة هــو    )44.4(
ته النمط الذي يتصف به أسلوب التنشئة لدى األمهـات، إذ بلغـت نـسب         

) اإلهمــــــال(فيمــــــا بلغــــــت نــــــسبة نمــــــط التنــــــشئة ) 51.3(المئويــــــة 
ويمكن تفسير ذلـك بعـدم إدراك الوالـدين ألثـر نمـط التنـشئة               ).48.7(

األسري المتبع في التعامل مع األبناء على شخـصية األبنـاء، وأسـاليب             
تكيفهم هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن إرجاع الـسبب إلـى جهـل            

يب التربيــة الحديثــة وطــرق التعامــل مــع األبنــاء  اآلبــاء واألمهــات بأســال
وتنشئتهم تنشئة سليمة، ومـن جهـة ثالثـة فقـد يرجـع الـسبب فـي هـذه             
النتــائج إلــى مجتمــع الدراســة الحاليــة، إذ تكــون مجتمــع الدراســة مــن      
طالبات جامعة مؤتـة، وعـادة مـا يختلـف نمـط تنـشئة اإلنـاث عـن نمـط                    

ــذكر عــادة بالح    ريــة واالســتقالل والتقبــل  تنــشئة الــذكور، إذ يحظــى ال
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على عكس اإلنـاث اللـواتي يخـضعن للرقابـة الـصارمة، وتوضـع القيـود                
  .التي تحد من حريتهن واستقاللهن

أمــا مــا يخــص اعتمــاد األب أســلوب اإلهمــال فــي تنــشئته لبناتــه   
ــي           ــه، والت ــع بنات ــي يعتمــدها م ــة الت ــة العالق ــى طبيع ــك يعــود إل ــإن ذل ف

ــه واإل   ــًا بعــدم التوجي ــات    تتــصف غالب ــاألمور التــي تخــص الفتي رشــاد ب
وترك ذلك لألم باعتبارها أقدر على تـوجيههن وإرشـادهن، ممـا يفـسر       

ويتــضح . اعتمــاد األم علــى نمــط الحمايــة الزائــدة فــي تنــشئتها لبناتهــا 
تفـــسير ذلـــك أكثـــر إذا علمنـــا أن العـــادات والتقاليـــد األردنيـــة تفـــرض  

وليهــا األســر عنايــة   حرصــًا زائــدًا وخوفــًا كبيــرًا علــى البنــت، لــذلك ت      
خاصة واهتمامًا زائدا، حتى إنها لتفرض قيودًا صارمة على تحركاتهـا          
وتفاعالتهــا االجتماعيــة، ويتــدخل اآلبــاء وخاصــة األمهــات فــي شــؤون  

وتتفـــــــق هـــــــذه النتـــــــائج مـــــــع دراســـــــة  . بنـــــــاتهن بـــــــصورة مفرطـــــــة
، والتــي أظهــرت أن أســلوب التنــشئة المعتمــد فــي      )1981األخــرس،(

 المعاصـر هـو أسـلوب التـسلط، إذ أشـارت الدراسـة         المجتمع الـسوري  
مــن اآلبــاء يــستخدمون الــضرب وســيلة فــي تربيــة األطفــال، % 57أن 

ــاء، إذ بلغــت        ــى اســتخدام الــضرب مــن اآلب ــر مــيًال إل وأن األمهــات أكث
ــسبتهن  ــة     %. 75نــــ ــائج دراســــ ــع نتــــ ــة مــــ ــائج الدراســــ ــت نتــــ وتالقــــ

تسلطي حيـث   ، التي أشارت إلى اعتماد نمط التنشئة ال       )1998وطفة،(
بلغــت نــسبة اســتخدام العقوبــة فــي التنــشئة االجتماعيــة فــي محــافظتي   

، وكـذلك تالقـت هـذه النتـائج         %74.4طرطوس والقنيطرة في سوريا     
، والتـــي توصـــلت إلـــى أن الغالبيـــة  )2001عبـــد الحفـــيظ،(مـــع دراســـة 

ــى أســلوب القــسوة        ــل إل ــاطق العــشوائية تمي ــين ســكان المن العظمــى ب
واتفقــــــــت النتـــــــائج كــــــــذلك مـــــــع دراســــــــة   . والحرمـــــــان واإلهمـــــــال  

والتـــي أظهـــرت أن األم المـــصرية تعـــزز أســـلوب  ) 1980الـــدمرداش،(
وهـذا مـا أشــارت إليـه الدراســة    . الـشدة والقـسوة فــي تربيتهـا ألبنائهــا   

التـــــي أجرتهـــــا جامعـــــة اإلســـــكندرية إذ كـــــشفت عـــــن قيـــــام التنـــــشئة  
  .االجتماعية في مصر على أساس الشدة والعنف 

مــا  "  والــذي يــنص علــى   سؤال الثــانيأمــا فيمــا يخــص الــ   
ــة ؟    ســمات ــسائدة لــدى طالبــات جامعــة مؤت ــة"  الشخــصية ال  ولإلجاب

الجــدول  التكــرارات والنــسب المئويــة وعلــى هــذا التــساؤل تــم حــساب 
  .يظهر النتائج المتعلقة بهذا السؤال) 3(رقم 

ــدول  ــى    : )3(جـ ــات علـ ــات الطالبـ ــة إلجابـ ــرارات والنـــسب المئويـ التكـ
  شخصيةمقياس أيزنك لل

  المجموع  النسبة المئوية  العدد    
–انبـــــــــــــساط   %49.4  207  انبساط

  انطواء
  %50.6  212  انطواء

419  

 –اتــــــــــــــــــزان    %19.1  80  اتزان
  %80.9  339  انفعال  انفعال

419  

يظهر من الجدول أن إجابات عينة الدراسـة علـى مقيـاس أيزنـك       
ية جــاءت متــساو)  االنطــواء–االنبــساط (للشخــصية فيمــا يخــص بعــد 

ــة لبعـــد االنبـــساط   ــًا، إذ بلغـــت النـــسبة المئويـ ولبعـــد %) 49.4(تقريبـ
  .وهي نسب متقاربة%) 50.6( االنطواء

وبنــــاًء علــــى ذلــــك فــــإن طالبــــات جامعــــة مؤتــــة علــــى اخــــتالف  
ــسمين     ــى قــ ــصية إلــ ــسماتهن الشخــ ــسمن بــ ــصاتهن ينقــ ــسم : تخصــ قــ

اجتمــاعي، مبــتهج، يحــب التغييــر، وحيــوي، وودود، ومنــدفع، وهــؤالء 
اولن التغلب على نتائج نمط التنشئة الذي تعتمـده أسـرهن،           هن من ح  

ممــا يعنــي أنهــن تجــاوزن تلــك اآلثــار المترتبــة علــى أســلوب المعاملــة     
الوالدية، ويمكـن إرجـاع ذلـك إلـى الجامعـة ومـا تقدمـه لهـن مـن علـوم                 
ــتقاللية،      ــن االسـ ــنهن مـ ــة تمكـ ــاعالت اجتماعيـ ــدقاء وتفـ ــارف وأصـ ومعـ

أمــا القــسم اآلخــر فلــم  . رة ســلميةونمــو الهويــة الشخــصية لهــن بــصو 
يستطع تجاوز آثار نمط التنشئة األسري الذي نـشأ عليـه، لـذلك فهـو               

ويمكن تفسير الـسابق  . يوصف بالهدوء، والسلبية، والحرص والتأمل 
إلى أن من طالبات جامعة مؤتة مـن تـسكن بعيـدًا عـن أسـرتها وتأخـذ                  

 والحريــة وإثبــات ســكنًا جامعيــًا ممــا يتــيح لهــا هامــشًا مــن االســتقاللية
الذات، الـذي يعنـي التخفيـف مـن حـدة إطـار األسـرة المرجعـي، الـذي                  

 ريضبط سلوك الفرد وفق مـا ترغبـه وتحـدده األسـرة مـن قـيم ومعـايي         
اجتماعيــة، فيمــا نجــد أخريــات يعــدن إلــى أســرهن لقــرب ســكنهن مــن    
الجامعــة ممـــا يــضيق هـــامش الحريـــة واالســتقاللية ألن إطـــار األســـرة    

ــوفرةالمرجعــي حدتــ  ــا توصــلت إليــه       . ه مت وتتفــق هــذه النتيجــة مــع م
ــة ــصراف، ( دراســ ــمات    )1994الــ ــرز ســ ــى أن أبــ ــارت إلــ ــي أشــ ، والتــ

ــة      ــة التربي جامعــة الكويــت هــو   / الشخــصية لــدى طــالب وطالبــات كلي
  .المتوسط في التمسك بالقيم االجتماعية، والسيطرة على الذات

) فعـــال ان–اتـــزان (فيمــا نجـــد أن إجابـــات الطالبـــات علــى بعـــد   
%) 80.9(جــاءت متباينـــة، إذ بلغـــت النـــسبة المئويـــة لبعـــد االنفعـــال  

مما يعني أن سـمة الشخـصية لغالبيـة         %) 19.1(وبلغت لبعد االتزان    
ويمكــن تفــسير . أفــراد العينــة هــي نمــط االنفعــال علــى حــساب االتــزان 

ذلــك أن طبيعــة األنثــى تتــصف باالنفعــال وســرعة اإلثــارة، وكــذلك قــد     
 الضغوط التي تتعرض لهـا الفتـاة فـي الجامعـة أو قـد         يرجع السبب إلى  

الدراسـة، والمجتمـع؛ خاصـة وأن جامعـة         : يكون مصدر هذه الـضغوط    
مؤتة تقع في محيط يوصف بأنـه محـيط محـافظ تنتـشر فيـه العـشائرية             
التــي تعلــي مــن شــأن العــادات والتقاليــد التــي تفــرض ضــغوطًا خاصــة     

 اغتــراب الطالبــات عــن وأيــضًا يمكــن تفــسير ذلــك بــسبب. علــى األنثــى
أهاليهن، وما يسببه ذلك من ضغوط نفسية تؤثر علـى سـلوكات الفـرد           

إضـافة  . بالرغم ممـا ذكـر آنفـًا مـن إيجابيـات الـسكن بعيـدًا عـن األهـل                  
. بعـض الفتيـات مـن واقـع ومـا ترنـو إليـه مـن آمـال                  إلى ذلـك مـا تجـده      

لـى  ، والتـي أشـارت إ     )2002الهـواري، (وتتفق هـذه النتـائج مـع دراسـة          
أن سمة الغضب هي أكثر السمات االنفعالية انتشارًا بين طلبـة جامعـة             

ــالحزن     ــا ســمة األســى ف ــة تليه ــع دراســة     . مؤت ــائج كــذلك م ــق النت وتتف
  .، التي أظهرت ميل اإلناث إلى سمة االنفعالية)1986سعيد،(

هـل  "  الـذي يـنص علـى        أما النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث    
البــات جامعــة مؤتــة بــاختالف نمــط    الشخــصية لــدى طســماتتختلــف 
ولإلجابـة  " عند كل من األب واألم ؟     )  تسلطي –ديمقراطي  (التنشئة  

ومعامـل التوافــق   2 التكــرارات وقيمـة كــا تــم حـساب علـى هــذا التـساؤل   
Kappa  ــم ــدول رقــ ــم  ) 4( والجــ ــدول رقــ ــائج  ) 5(والجــ ــرا النتــ يظهــ

  .المتعلقة بهذا السؤال
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 وقيمـة   Kappaامـل التوافـق      ومع 2التكرارات وقيمة كا  :  )4(جدول  
 –ديمقراطـي  (الداللة إلجابات الطالبات على مقياس التنـشئة األسـرية     

  ) انطواء–انبساط (ومقياس ايزنك لبعد ) تسلطي
-انبساط(بعد     

  )انطواء
 انبساط انطواء

قيمة 
  2كا

قيمة 
  الداللة
  

معامل 
 التوافق
Kappa 

قيمة 
  الداللة

ــط  0,453 -0,032  58  50  ديمقراطي نمـــــ
  154 157  تسلطي  األب

0.56  0.262 
    

ــط  0,387  0,042  98  87  ديمقراطي نمـــــ
  114 120  تسلطي  األم

0.74  0.22  
    

 وقيمـة   Kappa ومعامـل التوافـق      2التكـرارات وقيمـة كـا     : )5(جدول  
ديمقراطـي  (الداللة إلجابات الطلبات على مقياس التنـشئة االجتماعيـة          

  ) انفعال– اتزان(ومقياس أيزنك لبعد )  تسلطي–
 -اتزان (بعد     

  )انفعال
  انفعال اتزان

قيمة 
 2كا

قيمة 
  الداللة
  

معامل 
التوافق
Kappa 

قيمة 
  الداللة

نمـــــط   0,337 0,046  84  24  ديمقراطي
  56 255  تسلطي  األب

0.92  
  

0.205  
    

نمـــــط   *0,002  0,13 137  48  ديمقراطي
 202  32  تسلطي  األم

10.07 0.001* 
    

  ) α= 0,05(توى ذو داللة عند مس
إلى عـدم وجـود عالقـة بـين نمـط           ) 4(وتشير نتائج جدول رقم     

انبـساط  (سمة الشخصية لبعـد      و)  تسلطي –ديمقراطي  (تنشئة األب   
ولـــم تـــشر  ).  انفعـــال –اتـــزان (ســـمة الشخـــصية لبعـــد   )  انطـــواء–

البيانـــات كـــذلك إلـــى وجـــود عالقـــة بـــين نمـــط التنـــشئة األســـرية لـــألم   
  ).  انطواء–انبساط (  سمة الشخصيةمع)  تسلطي–ديمقراطي (

ــأثير الــسلبي      ــة الطالبــات تجــاوز الت ويمكــن تفــسير ذلــك بمحاول
ألنماط التنشئة األسـرية الـذي نـشأن عليـه، إضـافة إلـى خـروجهن مـن                  
جو األسرة إلى جو الجامعة، وما يتضمنه من إنـشاء عالقـات جديـدة              

ذلـك مـن    وتفاعالت اجتماعية وتلقـيهن لمعـارف ومهـارات يمكـنهن كـل             
  .تجاوز آثار أنماط التنشئة التي تعرضن لها

ــشئة األم       ــط تنــ ــربط نمــ ــة تــ ــود عالقــ ــائج وجــ ــر النتــ ــا تظهــ فيمــ
، ) انفعـال –اتـزان  (مـع سـمة الشخـصية لبعـد         )  تسلطي –ديمقراطي  (

ويمكــن تفــسير ذلــك أن األم هــي األقــرب إلــى الفتــاة، لــذلك فهــي أكثــر    
ــأثيرًا عليهــا مــن أبيهــا بحكــم العالقــة التــي تــ      ربط البنــت بأمهــا، هــذا  ت

باإلضــافة إلـــى قـــضاء األم معظـــم الوقـــت مــع أبنائهـــا الـــذي يتـــيح لهـــا   
تفـاعًال معهـم أكثــر مـن األب، ممــا يـنجم عنــه تـأثير أكبــر فـي شخــصية       

  .أبنائها وخاصة اإلناث منهم
 سـمات هـل تختلـف     " أما الـسؤال الرابـع والـذي يـنص علـى          

الحمايـة  ( التنـشئة    الشخصية لدى طالبات جامعة مؤتـة بـاختالف نمـط         
ولإلجابــة علــى هــذا " عنــد كــل مــن األب واألم ؟)  اإلهمــال–الزائــدة 

 Kappaومعامــل التوافــق   2 التكــرارات وقيمــة كــا تــم حــساب التــساؤل 
يظهـرا النتـائج المتعلقـة بهـذا        ) 7( والجـدول رقـم   ) 6(والجدول رقـم    

  .السؤال

يمـة   وق Kappa ومعامـل التوافـق      2التكـرارات وقيمـة كـا     : )6(جدول  
حمايـة زائـدة    (الداللة إلجابات الطلبات علـى مقيـاس التنـشئة األسـرية            

  ) انطواء– طانبسا(ومقياس أيزنك لبعد )  إهمال–
 -انبساط(بعد   

)انطواء  
 انبساط انطواء

قيمة 
2كا  

قيمة 
 الداللة

 

معامل 
 التوافق
Kappa 

قيمة 
 الداللة

الحماية 
 الزائدة

73 91 0,077- نمط  0,108 
 األب

 121 134 اإلهمال
2.57 0.066 

  
الحماية 
 الزائدة

96 119 0,098-  0,04* نمط  
 األم

 93 111 اإلهمال
3.99 0.029*  

  
  ) α= 0,05(ذو داللة عند مستوى 

 وقيمة  Kappa ومعامل التوافق    2التكرارات وقيمة كا  : ) 7( جدول  
ــاس التنـــشئة       ــات علـــى مقيـ ــة إلجابـــات الطلبـ ــة زائـــدة  (الداللـ  –حمايـ

  ) انفعال–اتزان (ومقياس أيزنك لبعد ) الإهم
  ) انفعال-اتزان (بعد     

   اتزان انفعال
قيمـــــــــة 

  2كا
ــة  قيمـــــــــــــ

  الداللة
معامــــــــــــــــــــــــــل 
 Kappaالتوافق

قيمــــــــــة 
 الداللة

الحمايــة 
  الزائدة

نمـــــــط  0,861  0,008  132  32
  األب

  207  48 اإلهمال
0.031 0.479 

    
الحمايــة 

  الزائدة
نمـــــــط  0,99  0,00  174  41

  األم
  165  39 اإلهمال

0.0  0.54  
    

إلـــى عـــدم ) 7(وجـــدول رقـــم ) 6(وتـــشير نتـــائج جـــدول رقـــم  
سـمة   و)  إهمـال –حمايـة زائـدة   (وجود عالقة بـين نمـط تنـشئة األب        

، وكذلك  ) انفعال –اتزان  (ولبعد  )  انطواء –انبساط  (الشخصية لبعد   
ســمة الشخــصية  و)  إهمــال–حمايــة زائــدة (األمــر لــنمط تنــشئة األم  

  ). انفعال– اتزان(
ويمكــن توضــيح هــذه النتيجــة بمحاولــة الطالبــة الجامعيــة تكــوين 
شخصية مستقلة تتصف بصفات جديدة، وذلك من خالل ما يتاح لهـا            
خالل حياتها الجامعية، التي تختلف آثارها بصورة واضحة وبينـة عـن             
مراحــل حياتهــا الــسابقة، إال أن نمــط التنــشئة األســرية التــي تعرضــت     

ا تبقــى أثــاره واضــحة علــى حيــاة الفتــاة بــصورة تتبــاين    عليــه بطفولتهــ
وهــذا مــا يفــسر . وقــدرة الطالبــة الجامعيــة علــى تحقيــق مــا ترنــو إليــه 

ــشئة   ــة نمـــط التنـ ــائج لعالقـ ــار النتـ ــدة  ( إظهـ ــة الزائـ ــال–الحمايـ )  اإلهمـ
  ). انطواء–انبساط (الخاص باألم مع سمة الشخصية لبعد 

ظهـرت اتخـاذ األم لـنمط       وكما بينت نتـائج الـسؤال األول، التـي أ         
الحماية الزائدة في تربيتها لبناتها، وهذا الـنمط يعنـي تـدخل األم فـي               
حياة بنتها بشكل مفرط مما ينتج عنه شخـصية اتكاليـة، منطويـة علـى              
ــا يفــسر هــذا وجــود          ــع اآلخــرين، وربم ــي تعاملهــا م ــسها، ســلبية ف نف

 وبـين سـمة   ) اإلهمـال –الحماية الزائـدة    (العالقة بين نمط تنشئة األم      
  ). انطواء–انبساط (الشخصية 

وبالنظر إلى نتائج السؤالين الثالث والرابع نجد تباينًا مـع نتـائج            
، )2001بــدر،(، ودراســة )2003بــع،يبع(الدراســات الــسابقة كدراســة 

، )Moussen,1980(، ودراســـــة موســـــن )1988مرســـــي،(ودراســـــة 
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شئة ، التـــي أشـــارت إلـــى ارتبـــاط ســـمات التنـــ )1974تركـــي،(ودراســـة 
الشخصية غير الصحية بـإدراك أسـلوب المعاملـة الوالديـة القـائم علـى               
الــرفض، واإلهمــال، وعــدم التقبــل فــي الطفولــة ويرجــع ذلــك كمــا يــرى 

اخـتالف مجتمـع الـدارس، حيـث كانـت          : الباحث إلـى عـدة أسـباب منهـا        
الفئة المستهدفة في الدراسة الحالية طالبات جامعة مؤتة، فيمـا عنيـت         

ربع بطالب المـدارس واألطفـال، ولكـل مجتمـع خصائـصه            الدراسات األ 
وكذلك يعود السبب في تباين النتـائج إلـى         . العمرية والنمائية والعقلية  

 الشخــــصية، إذ اعتمــــدت  ســــماتاألدوات المــــستخدمة فــــي معرفــــة   
ــة مقيــاس أيزنــك فيمــا اســتخدمت الدراســات األخــرى       الدراســة الحالي

علـى  ) 2001بـدر، (اسـة   مقاييس أخرى تتفق وهدف الدراسة ففـي در       
  .سبيل المثال استخدمت أداة لقياس السلوك العدواني

فــي ضــوء مــا توصــلت إليــه الدراســة مــن نتــائج يوصــي      : التوصــيات
  :الباحث بـ 

 الشخـصية وعالقتهـا بالتنـشئة       سـمات إجراء دراسات تقارن بهـا        . 1
  .األسرية لدى الذكور واإلناث من طالب الجامعات

 عالقـة أنمـاط التنـشئة األسـرية بالتحـصيل           إجراء دراسات تظهر    . 2
 .األكاديمي لدى طلبة الجامعات

عقد برامج ودورات لطالب وطالبات الجامعة تبين لهم أهمية   . 3
التنشئة األسرية وآثارها على الفرد خاصة وأنهم أرباب األسر 

  .في المستقبل 
ضرورة إيجاد مراكز لإلرشاد األسري يكون من أهدافها تعريف           . 4

  .لوالدين بطرق التنشئة األسرية السليمةا
إنتاج برامج تلفزيونية تعرف باألضرار السلبية العتمـاد أسـلوب            . 5

التسلط واإلهمـال والنبـذ فـي التربيـة، ومـا تعـود بـه مـن أضـرار                   
  . على صحة األفراد النفسية واالجتماعية

  المصادر والمراجع
، مركـز   افـق الـصحة النفـسية والتو    ). 1999.( أحمد، سهير كامل    

  .اإلسكندرية للكتاب، مصر
، دمــشق، مطــابع علــم االجتمــاع العــام). 1981.( األخـرس، صــفوح  

  .214الوحدة 
، ترجمـة عـدنان األمـين،       أتنولوجيا التربيـة  ). 1992.( ايرني، بيار   

  .بيروت، معهد اإلنماء العربي
أســـلوب المعاملـــة الوالديـــة ومفهـــوم الـــذات ). 2001.( بـــدر، فائقـــة 

ل منهمــا بالــسلوك العــدواني لــدى عينــة مــن تلميــذات  وعالقــة كــ
  ).2 (13، مجلة جامعة أم القرىالمرحلة االبتدائية بجدة، 

ــشيل       ــاتو، ميـــ ــون وكورنـــ ــالن، ادمـــ ــرو، اآلن وبـــ ــب وبيـــ ــو، فيليـــ برنـــ
، المجتمـع والعنـف    ).1976. (ولوجاندر، فرانـسوا وفيـو، بيـي      

 .ترجمة إلياس زحالوي، دمشق، وزارة الثقافة 
ــع، ف ــة  بعيب ــي نمــو وتطــور     ). 2003.(ادي ــة ف ــة الوالدي ــة الرعاي أهمي

. 19، الجزائـــر عـــددمجلـــة العلـــوم اإلنـــسانية. شخـــصية الفـــرد
91-110 .  

ــا  . )1974.( تركـــي، مـــصطفى أحمـــد   ــة وعالقتهـ ــة الوالديـ الرعايـ
  .، دار النهضة العربية، القاهرةبشخصية األبناء

 التــي الــسمات الشخــصية). 1993.( الحــسيني، منــى كــريم الــدين 
، رسـالة ماجـستير     تميز بين األفراد المكتئبين وغير المكتئبين     

  .غير منشورة، الجامعة األردنية
،عـالم  علم النفس االجتمـاعي ). 1977.( زهران، حامد عبد السالم    

  .الكتب، القاهرة
علـــــم الـــــنفس ). 1985. ( زيـــــدان، محمـــــد والـــــسمالوطي، نبيـــــل 

  .، جده، دار الشروقاالجتماعي
ــة   ).1984.(السقار،عيــــــسى  ــشئة الوالديــــ ــات التنــــ ــر اتجاهــــ أثــــ
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  المالحق
  مقياس نمط التنشئة األسرية

  األم/ األبصورة
  إطالقا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  الفقرة  الرقم
          .يحرص والدي على إتباع نظام دقيق في المنزل  1
          .أشعر بأن كافة أفراد أسرتي ملتزمون بإطاعة والدي  2
          .يستشيرني والدي في األمور التي تخصني قبل أن يتخذ قرارًا بشأنها  .3
          .لهوايات والنشاطات التي أرغب فيها داخل المنزليمنعني والدي من ممارسة ا  .4
          .أتبادل الرأي مع والدي في أمور األسرة  . 5
          .يلزمني والدي أن أتخلى عن بعض ممتلكاتي إلخوتي  .6
          .يتشاور والدي مع والدتي في كثير من األمور التي تخص األسرة  .7
          .إليينزعج والدي إذا قاطعته أثناء حديثه   .8
          .يسمح لي والدي بإبداء الرأي حول الطعام الذي أريده  .9

          .يمنعني والدي من المشاركة في الحديث عند وجود زائرين في البيت  .10
          .يسألني والدي عن نوع المالبس التي أرغبها قبل أن يشتريها  .11
          .سرةيرفض والدي أن أشارك في مناقشة األمور التي تخص األ  .12
          .يترك لي والدي حرية مشاهدة األفالم التي أرغب فيها  .13
          .يحرص والدي على أن يختار األماكن التي أقضي فيها أوقات فراغي  .14
          .يمتنع والدي عن االستماع لمشكالتي ويعتبرها تافهة  .15
          .يتدخل والدي في طريقة دراستي وتحديد أوقاتها  .16
          .ه إلي والدي كثيرًا من األوامريوج  .17
          .ي والدي أن أصارحه بكل المشكالت التي أواجهها  .18
          .يتدخل والدي في طريقة معاملة والدتي لي  .19
          .يتمسك والدي بآرائه ويرفض آرائي ولو كانت صائبة  .20
          .يشعرني والدي أنه صديق لي  .21
          .لحتي أكثر منيعودني والدي أنه يعرف مص  .22
          .يختار والدي الكتب والمجالت التي أقرأها  .23
          .يرفض والدي أن يناقش األبناء آباءهم أو يراجعوهم  .24
          .والدي هو الشخص الوحيد الذي يمكنه أن يحدد نوع دراستي ومهنتي  .25
          . حقيرغمني والدي على التنازل عن حقي ألخي أو أختي ولو كنت صاحب  .26
          .يطالبني والدي بطاعة إخوتي األكبر مني مهما كانت الظروف  .27
          .عودني والدي على مناقشة أخطائي قبل توجيه اللوم والعقوبة لي  .28
          .عندما أحتك ببعض إخوتي فإن والدي يركز على سرعة التفاهم بيننا  .29
          .سرةيؤكد والدي على التعاون والتضامن داخل األ  .30
          .أشعر أني ال أطيق الحياة بعيدًا عن والدي  .31
          .يمنعني والدي من مخالطة رفاق الحي  .32
          .يقوم والدي بمعظم الواجبات التي أتمكن من القيام بها بنفسي  .33
          .عودني والدي أن أستعين به عندما أتشاجر مع اآلخرين  .34
          .ارة والدي في كل أمر قبل أن أفعلهأشعر أني بحاجة إلى استش  .35
          .أشعر بلهفة والدي الزائدة نحوي في كثير من تصرفاته  .36
          .يخشى علي والدي من المواقف التي تستدعي منافستي مع اآلخرين  .37
          .يعاقب والدي أبناء الجيران إذا تسببوا في إيذائي  .38
          .تي تعترضني دون اللجوء إليهعودني والدي أن أحل المشكالت ال  .39
          .يستجيب والدي لكافة طلباتي  .40
          .أشعر أن والدي قلق على صحتي دون مبرر  .41
          .يقلق والدي كثيرًا عندما أتأخر في العودة إلى المنزل  .42
          .ينزعج والدي كثيرًا إذا لم أتناول طعامي في الصباح  .43
          . أحد إخوتي فإن والدي يعاقبه هوإذا شكوت من إيذاء  .44
          .يحاول والدي أن يعرف بالتحديد كيف أتصرف في كل قرش من مصروفي  .45
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  إطالقا  أحيانًا  غالبًا  دائمًا  الفقرة  الرقم
          .يتناول والدي بنفسه حل مشكالتي أوًال بأول  .46
          .يؤكد والدي على انتظامي في برنامج دراسي بداية كل فصل دراسي  .47
          .يار الزوج المناسب لي في المستقبلأشعر أن والدي سيتدخل في اخت  .48
          .أشعر أن والدي ال يهتم بالحكم على سلوكي  .49
          .يتدخل والدي في اختياري لصديقاتي  .50
          .عودني والدي أن أحافظ على ممتلكاتي بنفسي  .51
          .يسمح لي والدي بممارسة الهوايات التي أختارها  .52
          .منزل وحيدًةيتركني والدي في ال  .53
          .يسمح لي والدي بالمشاركة بالنشاطات الجامعية التي أرغب بها  .54
          .يتغاضى والدي عندما أتصرف بشكل غير الئق  .55
          .عندما أخطئ فإن والدي يتركني دون توجيه  .56
          .يتدخل والدي في تحديد وقت نومي  .57
          .إن والدي ال يكترث بذلكعندما أتضايق أو أكون مهمومًا ف  .58

  
  مقياس أيزنيك للشخصية

 ال نعم الفقرة الرقم
   هل تتوقين إلى عمل أو مشاهدة األشياء المثيرة في معظم األحيان؟ 1
   هل تحتاجين إلى أصدقاء يفهمونك لكي تشعر باالرتياح واالبتهاج؟ 2
   هل تعالجين األمور ببساطة ودون تدقيق وتمحيص؟ .3
   هل تنزعجين إلى حد كبير لو رفض طلب لك؟ .4
   هل تتمهلين وتفكرين مليًا قبل اإلقدام على أي شيء؟ .5
   هل تفين دائمًا بوعد قطعته على نفسك بغض النظر عما قد يكلفك من تعب أو عناء؟ .6
   هل يثور مزاجك ويهدأ في أحيان كثيرة؟ .7
   ء على نحو متسرع ودون تأمل أو تفكير؟هل من عادتك أن تقومي بعمل وقول أشيا .8
   هل سبق وشعرت بالتعاسة دون سبب كاف لذلك؟ .9

   هل تعملين أي شيء تقريبًا من أجل الجرأة ؟ .10
   هل تشعرين بالخجل فجأة عندما تريد التحدث إلى شخص غريب جذاب؟ .11
   ؟هل يحدث أن تفقد السيطرة على نفسك وتغدو غاضبًا أحيانًا .12
   هل تقومين باألشياء على نحو ارتجالي في معظم األحيان؟ .13
   هل تشعرين غالبًا بالقلق حيال أشياء كان ينبغي لك أن ال تقلها أو تفعلها أو تقولها؟ .14
   هل تفضلين المطالعة على التحدث مع اآلخرين بصفة عامة؟ .15
   هل يسهل جرح مشاعرك نوعًا ما؟ .16
   غبين في الخروج كثيرًا من المنزل؟هل تر .17
   هل تراودك أحيانًا أفكار وخواطر ال ترغب أن يعرفها اآلخرين؟ .18
   هل تشعرين بنشاط شديد أحيانًا وبالبالدة أحيانًا أخرى؟ .19
   هل تفضلين أن يكون لديك عدد قليل من األصدقاء شريطة أن يكونوا من المقربين؟ .20
    في أحالم اليقظة؟هل تستغرقين .21
   هل تجيبين الناس بالصراخ عندما يصرخون في وجهك؟ .22
   هل يضايقك الشعور بالذنب في كثير من األحيان؟ .23
   هل عاداتك حسنة ومرغوب فبها؟ .24
   هل يمكنك أن تترك نفسك على سجيتها وتتمتع كثيرًا في حفل مرح؟ .25
   توترة األعصاب؟هل تعتبرين نفسك بشكل عام م .26
   هل يعتقد اآلخرون أنك حيوية ونشيطة؟ .27
   هل قمت بعمل شيء هام ثم شعرت غالبًا أن باستطاعتك القيام به على نحو أفضل؟ .28
   هل يغلب عليك طابع الهدوء عندما تكونين مع اآلخرين؟ .29
   هل تنهمكين في القيل والقال ونشر الشائعات أحيانًا؟ .30
   هل تالزمك األفكار لدرجة ال تستطيعين مها النوم؟ .31
إذا كنت تريدين معرفة شيء ما، فهل تفضل معرفته من خالل اللجوء إلى كتاب بدًال من اللجوء إلى  .32

 شخص آخر تحدثينه عنه؟
  

   هل يحدث لك خفقان قلب أو تسرع في دقاته؟ .33
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 ال نعم الفقرة الرقم
   اها شديدًا أو دقيقًا؟هل تحبين نوع العمل الذي يتطلب منك انتب .34
   هل تنتابك نوبات من االرتجاف واالرتعاش أحيانًا؟ .35
   هل تصرحين للجمارك عن كل شيء لديك حتى لو علمت أنه يستحيل اكتشافه؟ .36
   هل تكرهين أن تكوني في مجموعة ينكت الواحد فيها على اآلخر؟ .37
   ؟هل أنت شخص سريع االستثارة أو االنفعال .38
   هل ترغين بالقيام بأشياء ينبغي لك ان تتصرف حيالها بسرعة؟ .39
   هل تقلقين بصدد أشياء مخيفة قد تحدث لك؟ .40
   هل يمتاز أسلوب حركتك بالبطء وعدم السرعة؟ .41
   هل حدث أن تأخرت عن تنفيذ موعد أو عمل ما؟ .42
   هل تنتابك كوابيس أو أحالم مزعجة كثيرًا؟ .43
   هل ترغبين بالتحدث إلى الناس إلى درجة أنك ال تضيع فرصة الحديث إلى أي شخص غريب؟ .44
   هل تزعجك اآلالم واألوجاع؟ .45
   هل تشعرين بتاسعة شديدة إن لم ترى كثيرًا من الناس في معظم األحيان؟ .46
   هل تعتبرين نفسك شخصًا عصبيًا؟ .47
   هم ال تحبهم على نحو قاطع؟هل هناك أشخاص ممن تعرفي .48
   هل تستطيعين القول بأنك واثق من نفسك تمامًا؟ .49
   هل يؤلمك اآلخرون بسهولة لدى اكتشافهم الخطأ فيك أو في عملك؟ .50
   هل يصعب عليك أن تتمتعي في حفل مرح؟ .51
   هل تنزعجين من الشعور بالنقص؟ .52
   يوية على حفل ممل إلى حد ما؟هل يسهل عليك إضفاء جو من الح .53
   هل تتحدثين أحيانًا عن أمور ال تعرف عنها شيئًا؟ .54
   هل أنت قلقة على صحتك؟ .55
   بقصد المرح؟" مقالب" هل تحبين إيقاع اآلخرين في  .56
   هل تعانين من األرق؟ .57
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  بناء مقياس اتجاهات معلمي العلوم نحو العمل املخربي
  

 نضال الشريفين
*  

  
  

16/8/2006 تاريخ قبوله     12/3/2006 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقياس اتجاهات معلمي العلـوم نحـو             :ملخص
 للمقيـاس   األوليـة  بنـاء الـصورة      تمالعمل المخبري، ولتحقيق هدف الدراسة      

 طبـق المقيـاس علـى عينـة     وقد .،فقرة وفق سلم ليكرت الخماسي )83(من 
) 58( النتـائج إلـى مطابقـة       تمعلما ومعلمة للعلوم وأشار   ) 224(مكونة من   

 ذي المعلمة ،فقرة الفتراضات نموذج سلم التقدير المنبثق عن نموذج راش
 ، كأحـــد نمـــاذج النظريـــة الحديثـــة المالئمـــة للمقيـــاس المـــستخدم  ،الواحـــدة
 مناسـبة فقـرة بخـصائص سـيكومترية    ) 58(المقياس بـصورته النهائيـة   وتمتع  

 دالالت كما تمتـع المقيـاس بـ   ،)0.98( بلغت قيمة معامل الثبات للمقياس      إذ
مـــن  أكبـــر مقـــدار   م  أن المقيـــاس يقـــدّ  : النتـــائج وبّينـــت متعـــددة للـــصدق،  

 متوســـط قـــيم القـــدرة كـــان إذ ،المعلومـــات لألفـــراد ذوي القـــدرة المتوســـطة
)θ=0.35(،    ــرات ــيم الـــــصعوبة للفقـــ ــا لمتوســـــط قـــ  وهـــــي مـــــساوية تقريبـــ
)b=0.36 (النمـوذج  مماثلة للقيمة المتوقعة وفق   بذلك تكون و) .  الكلمـات

ــة ــي      : المفتاحيـ ــة فـ ــة الحديثـ ــري، النظريـ ــل المخبـ ــات، العمـ ــاس اتجاهـ مقيـ
  )القياس، نموذج راش، نموذج سلم التقدير

  

  

  
  

  :مقدمة الدراسة
ي ميــدان التربيــة العلميــة وتــدريس تؤكــد االتجاهــات الحديثــة فــ

 وتوليهـا  ،مـارس فيـه  العلوم أهمية المختبـر والنـشاطات العمليـة التـي تُ      
يعـد  و . إنجاح برنامج العلـوم ومناهجـه   في  لما لها من دور     بارزاً دورًا

 مــن أهــداف  أساســيًااكتــساب الطلبــة لمهــارات العمــل المخبــري هــدفاً 
 نـشاطات  فـإن  ولـذلك  .يـة تدريس العلـوم فـي مختلـف المراحـل التعليم        

 فحيثمــا ، مــن المنهــاج الدراســي  أساســيًاالعمــل المخبــري تعــد جــزءاً 
ــّد ــر  تـ ــتخدام المختبـ ــب اسـ ــوم يجـ ــون( رس العلـ ــرى  و.)2005 ،زيتـ يـ

 فــي تنميــة التفكيــر اإلبــداعي والقــدرة   دورًا هامــًاللمختبــر الــبعض أن 
ميـة طـرق العلـم      ن يعمـل علـى ت      يعتقدون أنـهُ    كما ،على حل المشكالت  

 وتطـوير القـدرات العقليـة واالسـتيعاب المفـاهيمي           ،عملياته ومهاراته و
 إلــى، باإلضــافة وتنميتهــا وإثــارة الميــول واالتجاهــات العلميــة ،للطالــب

ــة      ــة المختلف ــة العلمي ــة امــتالك التقنيــات والمهــارات المخبري  كمــا ،تنمي
ويساعد التدريس عن طريق المختبر في توضيح الكثيـر مـن األشـياء             

ــة الغامـــضة و ــام   ،العمليـــات لـــدى الطلبـ ــنهم مـــن القيـ ــا تمكـ  وذلـــك ألنهـ
 وممارسة مختلـف مهـارات العمـل المخبـري       ،بإجراء التجارب بأنفسهم  

   .)2002 ، المومني ؛2005 ،زيتون(
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Abstract: This study aimed at constructing an attitudinal scale for 
science teachers towards laboratory work. To achieve the objectives 
of the study a preliminary Likert rating scale of 83 items was 
constructed. The scale was administered to a randomly selected 
sample of 224 teachers. The results indicated that 58 items fit the 
assumptions of the rating scale model derived from the modern theory 
(Rasch model). The scale in its final form exemplifies suitable 
psychometric properties with a reliability coefficient of 0.98. The 
scale also has several validity indicators. The results showed that the 
scale presents the highest amount of information for persons with 
moderate ability. The mean of ability values was θ= 0.35 which is 
approximately equal to the mean values for the difficulty of items 
b=0.36. These results conformed with the expected value by the 
model. (Keywords: Attitudinal Scale, Laboratory work, Item Response 
Theory, Rasch Model, Rating Scale Model.) 

  
 

ــر فــي تــدريس العلــوم   وانطالقــًا ن األردن إ فــ، مــن أهميــة المختب
 فــي قــانون التربيــة  ورد فقــد؛ بالعمــل المخبــري  كبيــرًايــولي اهتمامــًا

إن مـــن أهـــداف مرحلـــة  "  ؛ 1994 لـــسنة 3 والتعلـــيم األردنـــي رقـــم
التعلــيم األساســي  أن يــستوعب الطالــب الحقــائق والتعليمــات العلميــة  

 ويــــستخدمها فــــي تفــــسير الظــــواهر ،األساســــية وأســــسها التجريبيــــة
ــة ــي  ،الطبيعيـ ــلوب علمـ ــب بأسـ ــر الطالـ ــستخدم، وأن يفكـ ــك  ًا مـ ــي ذلـ  فـ

ســتنتاج عمليــات المــشاهدة وجمــع البيانــات وتنظيمهــا وتحليلهــا واال   
 كمــا تــم التركيــز علــى  ،" وبنــاء أحكــام وقــرارات مــستندة إليهــا  ،منهــا

أهميـــة العمـــل المخبـــري فـــي تـــدريس العلـــوم فـــي توصـــيات المـــؤتمر  
ــام     ــد عــ ــذي عقــ ــوي الــ ــوير التربــ ــوطني األول للتطــ ــي .1987الــ  وفــ

الخطــــوط العريــــضة لمنــــاهج العلــــوم فــــي مرحلــــة التعلــــيم األساســــي   
 أن ،اختيــار أســاليب تــدريس العلــوم فــي ىيراعــ":ورد اآلتــي) 1991(

ــتعلم للطالــب      ــدور النــشط فــي ال ــصر   ،تركــز علــى ال ــه العن ــك بجعل  وذل
المديريـــة (   الــخ  .. ... والتجــارب المخبريــة  ،الفّعــال فــي النــشاطات   

  .)26 ص ،1991 ،العامة للمناهج
ولكن معظم الدراسات التي تناولـت العمـل المخبـري فـي األردن             

  ،؛ الــــشوارب 1988 ،زيتــــون؛  1998 ،؛ دومــــي1988 ،الخليلــــي( 
 . )2002 ،؛ المـــــومني1995 ،القرارعـــــة؛  1990 ، عبابنـــــة؛1991

ن أ و،قــل مــن الحجــم الــالزم  أ أن حجــم العمــل المخبــري  إلــىخلــصت 
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 ن هنـاك ضـعفاً   أ و ،المختبرات غير مستثمرة تربويـا بالـشكل المطلـوب        
هنـاك  لـى أن    إ و ،في االهتمـام  بالتجـارب المخبريـة فـي تـدريس العلـوم             

 رغــم تأكيــدات ، فــي االعتمــاد علــى التجربــة فــي تــدريس العلــوم  تــدنيًا
 وعـدم االهتمـام بالتجـارب       ،وزارة التربية علـى أهميـة العمـل المخبـري         

أبــو ( نحــو العمــل المخبــري   المخبريــة يكمــن وراءه اتجاهــات ســلبية  
 ًا أمــام االتجاهــات الــسلبية تــشكل عائقــ إذ إن .)2001 ،الرزوعويــضة
اف الــسلوكية فــي المجــال الوجــداني فــي المــدارس مــن    تطبيــق األهــد 

  .وجهة نظر المعلمين
ولكـي يــتمكن المعلـم مــن إجــراء التجـارب المخبريــة والنــشاطات    

 الرغبــة واالتجاهــات اإليجابيــة نحــو   يــهن تتــوافر لدأ ال بــد و،العلميــة
معلـم العلـوم    لـدى    أي أن يكـون      .المختبر ونشاطاته العلميـة المرافقـة     

ــات إيجاب ــر  اتجاهــ ــتخدام المختبــ ــو اســ ــة نحــ ــاه  .يــ ــالمعلم ذو االتجــ  فــ
  وإرشـــادهم اإليجـــابي نحـــو العمـــل المخبـــري يـــستطيع توجيـــه طلبتـــه 

 الثقـة   يبنـي نـه   أ إلـى  باإلضـافة    واقتدار،لتنفيذ العمل المخبري بفاعليه     
 ، طالبــــه ويــــساعدهم علــــى التفاعــــل مــــع النــــشاطات المخبريــــة  عنــــد

 وبالتـــــالي ،لميـــــةويجعلهـــــم قـــــادرين علـــــى التـــــصدي للمـــــشكالت الع
يــصبحون مــستعدين لمواجهــة مــشكالت الحيــاة وتحــديات المــستقبل     

  .)1999 ،صالح(
 كبيـر لـدى علمـاء الـنفس         باهتماماالتجاهات   دراسة    حظيت لقد
 تنميـة  إْذ تعـد  ، واالهتمام بدراسة االتجاهات ليس حـديثاً   .والتربويين

 والتربيـة  ، مـن أهـداف التربيـة عمومـاً        ومهمـاً   أساسـياً  االتجاهات هدفاً 
 بعـــض ويعـــد . وفـــي مختلـــف المراحـــل التعليميـــة ،العلميـــة خـــصوصا

ــربين أن  ــة المــــ ــة    تنميــــ ــاس للتربيــــ ــدف األســــ ــو الهــــ ــات هــــ  االتجاهــــ
)Shrigley&Koballa,1984( تحتـــل الـــصدارة بـــين األهـــداف فهـــي 

 .العامة للتربية
 تطـوير  إلـى  سواء تلك التي هـدفت  ،وتشغل دراسات االتجاهات  

ــم أ،مقيــاس اتجــاه  ــىي هــدفت  الت  والعوامــل ، دراســة االتجــاه نفــسه  إل
ــه ــزًا،المـــؤثرة فيـ ــرًا حيـ ــة والنفـــسية   نـــسبيًا كبيـ  فـــي المجـــالت التربويـ

 فـي أفعـال اإلنـسان        مركزيـاً  االتجاهات مكاناً وتحتل   .)1990 ،عودة(
)Shrigley,1983 .(لتفــسير الــسلوك  ضــرورية  االتجاهــات ةدراســو 

تعمل على تكوين االتجاهات     بغرض مواجهة المؤثرات التي      ،اإلنساني
) Shrigley ,1983(  شـريغلي  وقد حـاول  .)2002 ،عودة(السلبية 
 مـن تـاريخ     إطار شامل يحـدد معنـى االتجاهـات مـستفيداً          إلىالوصول  

 وخلــص ، ونظريــات التعلــيم، وعلــم الــنفس االجتمــاعي،مفهــوم االتجــاه
ــك   ــىمــن ذل ــد عناصــر  إل ــة تحدي تحــدد ) Key elements ( مفتاحي

 وتتـأثر   ،تنبـئ بالـسلوك   ومتعلمة  :  وهي أن االتجاهات     ، االتجاه مفهوم
 وهـــــي اســـــتعدادات ،)االتجاهـــــات اجتماعيـــــة (  بـــــسلوك اآلخـــــرين 

وقـــد أوصـــى ).  االنفعـــاليالجانـــب( وهـــي أيـــضا تقييميـــة ،لالســـتجابة
علـى أنهـا    مصممي أدوات القياس أن يأخذوا باعتبارهم هذه العناصـر          

  .اهاتالتجل عند بناء مقاييس مبادىء
علــى أن ) 1989 ، المــشار إليــه فــي الخليلــي  (وشــدد شــريغلي

الطبيعة الشخصية لالتجاهات مـن  : تعكس مقاييس االتجاهات ما يلي    
ــذات      ــرات تتمركــز حــول ال ــة فق  ،)Egocentric Items( خــالل كتاب

ــرات تتمركــز حــول الجماعــة      ، االجتمــاعيوالبعــد ــة فق  مــن خــالل كتاب

)Social Centered Items(،التـــساق وا )Consistency (  ــن مـ
 كمـا  .)Action Centered(  الفعـل  حـول خالل كتابة فقرات تتمركـز  

ــاييس       ــرات مقــ ــرورة أن تعكــــس فقــ ــى ضــ ــاحثين علــ ــدد بعــــض البــ ّشــ
 (Emotional Intensity)(االتجاهـات مـا أسـموه بالـشدة االنفعاليـة      

(Abedel Gaid , Trublood & Shrigley , 1986; Shrigley & 
Koballa , 1984 (  

 وربمــا هــي  ،الــسهلةالمهمــة  قيــاس االتجاهــات ليــست ب  ومهمــة
 Hendeson ,Morris &Fitz(  المهمة األصعب في عملية التقويم 

 فــي قيــاس االتجاهــات فــي عــدم مالءمــة   ة الــصعوبوتكمــن .)1987 ,
كونهـا سـمات   ل طبيعة االتجاهات نفـسها     وفي ،أدوات قياس االتجاهات  

 إيجــــاد مقــــاييس فّعالــــة لقيــــاس ىإلــــ لــــذا ظهــــرت الحاجــــة .مفترضــــة
معظـم اللـوم   ) Blooser , 1984(  بلوسـر  وقـد وضـعت   ،االتجاهـات 
ــدم  ــى عـ ــات   علـ ــائج قيـــاس االتجاهـ ــي نتـ ــود تناســـق فـ ــى ، وجـ ــدم إلـ  عـ

 .فــــي قيــــاس االتجاهــــات ) Inadequate( اســــتخدام أدوات مناســــبة 
ــالرغم مــن التوســع الكمــي فــي مجــال تطــوير هــذه األدوات      و  إال أن ،ب

 ،عـــودة(إلضــافات جديــدة   ة  مفتوحــ ت زالـــالتيــار الفقــرات    اخمعــايير 
 المنبثقة عـن النظريـة الكالسـيكية        المعايير فهناك العديد من     .)1992

 والتــي اســتخدمت الختيــار فقــرات أدوات القيــاس بــشكل   ،فــي القيــاس
 منهـا مـا هـو متعلـق بـصياغة      ،عام ومقـاييس االتجاهـات بـشكل خـاص        

ــا هــــو متعلــــق بالخــــصائص   ومنهــــا،الفقــــرات وإحــــصائيات الفقــــرة   مــ
ــسيكومترية ــر ولعــل .ال ــايير شــيوعاً  أكث  هــي معــايير إدوارد   تلــك المع

  .)Payne , 1974(  بيينالمشار إليها في
أن النظريـة  إلـى  ) Anastasi , 1982( نـستازي  أوقـد أشـارت   
 Latent(  أو ما يعرف بنظرية الـسمات الكامنـة   ،الحديثة في القياس

Trait Theory(،  االسـتجابة للفقـرة    أو نظريـة )Item Response 
Theory (فــــي اختيــــار ي للتوجــــه الحــــالي والمــــستقبلًاتــــشكل إطــــار 
 ال سيما أن هناك مجموعة من االنتقـادات والعيـوب للنظريـة             .الفقرات

 وهــي .)Hambleton & Swaminathan , 1985( الكالســيكية 
( سـيكية    فاعلية مـن النظريـة الكال      أكثر من القضايا بشكل     ًاتعالج كثير 

Hambelton &Jonse  , 1993(.  
ــة  ــرة وتفتـــرض نظريـ ــتجابة للفقـ ــأداء   : االسـ ــؤ بـ ــن التنبـ ــه يمكـ  أنـ

ــراد ــوي      ،األف ــار نفــسي أو ترب ــم فــي اختب  فــي ، أو يمكــن تفــسير أدائه
 وتحــاول  ،)Trait (ةضــوء خاصــية مميــزة لهــذا األداء تــسمى الــسم     

صعب تـ   وبـالطبع .هذه النظرية تقدير درجات األفراد في هذه السمات     
أو ( لـــذلك يجـــب تقـــديرها ، هـــذه الـــسمات مالحظـــة مباشـــرةمالحظـــة

ــا   علــــى تــــهمــــن أداء الفــــرد الــــذي يمكــــن مالحظ ) االســــتدالل عليهــ
  . ولهذا يطلق عليها السمات الكامنة،مجموعة من فقرات المقياس

علــى افتراضــات  االســتجابة للفقــرة  نظريــة بعــض نمــاذج  تقــوم و
افتـراض  : هـي . )Hambleton & Swaminathan , 1985(أساسية 

افتـــــــراض االســـــــتقالل  و ،)Unidimentionality( أحاديـــــــة البعـــــــد 
ــة افتـــراض و ،)Local Independence( الموضـــعي  منحنـــى وتيريـ

 ولقـد تـم   . ICC ) (Item characterstic Curve  خصائص الفقـرة 
ولعــــل أكثَرهــــا   ،اســــتجابة الفقــــرة نظريــــة لتطــــوير نمــــاذج مختلفــــة   

يــسمى أو مــا  ، المعلمــة الواحــدة ولوجــستي ذالنمــوذج الاســتخدامًا 
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  المعلمــة الواحــدة نمــوذج أو ،)Rasch( بنمــوذج راش نــسبة للعــالم  
)One Parameter Model(.  

نـه  أهـو   خاصـة   هميـة   نمـوذج راش أ   ومن المميـزات التـي أعطـت        
 فــإن معــالم الفقــرات التــي  ،عنــدما تتطــابق البيانــات مــع هــذا النمــوذج  

ن تقــديرها بــشكل مــستقل عــن العينــة تتمثــل فــي درجــة صــعوبتها يمكــ
 كما أن قدرات األفراد يمكن تقديرها بشكل مستقل عن          ،المستخدمة

ر من هـذا  ّوُط َو.)Masters. 1982 , p 149( درجة صعوبة الفقرات 
 ، مــن البيانــات خاصــًاالنمــوذج نمــاذج متعــددة لــيالئم كــل منهــا نوعــاً   

ــوذج األول  ــدريج  : النمــ ــائي التــ  ،)Dichotomous Model( الثنــ
 أّمـا  ،)1 ، 0( ويستخدم عندما تأخذ اإلجابة عن الفقرة قيما ثنائيـة        

ــاني فهــو نمــوذج التقــدير الجزئــي       ،)Partial Credit( النمــوذج الث
( ويـــستخدم عنـــدما تتكـــون اإلجابـــة عـــن الفقـــرة مـــن عـــدة خطـــوات    

Wright & Masters ,1982(. نمــوذج ســلم :  والنمــوذج الثالــث
 ،)Andrich( نــدريش أطــوره ) Rating Scale Model( التقــدير 

ر  كالمقياس المطـوّ   ، التقدير سلممأخوذة من   الالبيانات  في  ويستخدم  
) Binomial Trial(  والنمــــوذج الرابــــع هــــو ،فــــي هــــذه الدراســــة

 من المحـاوالت  ستجابة عن الفقرة عددًاويستخدم عندما تستدعي اال   
  .المستقلة

وذج راش ونمـوذج سـلم      والفكرة األساسية التي يقـوم عليهـا نمـ        
  شـحنة   هـي أن كـل فقـرة تحمـل         ، كأحد النماذج المنبثقـة عنـه      ،التقدير

انفعاليــة تــساهم مــع الفقــرات األخــرى فــي المقيــاس فــي تكــوين شــحنة   
ــ، انفعاليــة إجماليــة  الفــرد بمــا يتفــق مــع تقــديره لتلــك   اتجــاهر عــن تعّب

الـة   ويقوم النمـوذج بتقـدير هـذه الـشحنة لكـل فقـرة حـسب الد                ،الفقرة
 فالمعلمـة الوحيـدة التـي    .الرياضية االحتمالية التـي يعتمـدها النمـوذج     

 صـعوبة الفقـرة فـي اختبـارات التحـصيل           ييتعامل معها نموذج راش هـ     
الـشحنة االنفعاليـة    (  أو مستوى الشحنة النفسية    ،والقدرات بشكل عام  

 ) (Emotional (        الذي تحمله الفقرة في مقياس االتجاهـات) عـودة، 
1992(.   
 ســـلم للكـــشف عـــن درجـــة التطـــابق مـــا بـــين الفقـــرة ونمـــوذج  و

الحــصول علــى  ) BIGSTEPS(  م برنــامجااســتخدالتقــدير، يمكــن ب 
ة تــدل علــى مقــدار مــا تحملــه الفقــرة الواحــدة مــن شــحنة   بيانــات كمّيــ

 كمـا أنـه يـوفر    ، أو السمة التـي يـتم قياسـها     ،انفعالية دالة على االتجاه   
كمـا   .علـى األقـل  ) Interval Scale(بيانات واقعة على مقياس فئوي 

 العينة مـع    أفراد تطابق    حول   باإلضافة لذلك  مؤشرات   يوفر البرنامج   
 وذلــك بتقــدير اتجــاه كــل فــرد الــذي يقابــل احتمــال اإلجابــة  ،النمــوذج

 الذي يخضع لدالة رياضية     ،عن كل فقرة على منحنى خصائص الفقرة      
   .يعتمدها النموذج

سـلم التقـدير،   المطابقة لنموذج وهناك محكات الختيار الفقرات   
ــو  ــي إن تـ ــوذج  االتـ ــات النمـ ــت افتراضـ ــات  ، فرت تحققـ ــم أن تطبيقـ ورغـ

 Applications of(اســتخدام  نمــوذج راش علــى ســاللم التقــدير  
Rating Scale Model ( ــة ــزال قليلــ ــاك بعــــض  ،ال تــ  إّال أن هنــ

 ، اســتخدمت هــذا النمــوذج فــي التحلــيالت اإلحــصائية   التــيالدراســات
   وماســــــــــــــترز رايـــــــــــــت الدراســـــــــــــات دراســــــــــــــة  ومـــــــــــــن هــــــــــــــذه  

)Wright & Masters , 1982( ، اللـــذين اســـتخدما برنـــامج   

)Rasch Model for Rating Scale Analysis (  لتحليـــل
 علـى اسـتبانة مكونـة مـن تـسع فقـرات       ،األفـراد مـن  ) 202(اسـتجابات  

ــع نقـــاط، طـــور لقيـــاس     الخـــوف مـــن " علـــى مقيـــاس متـــدرج مـــن أربـ
 Masters & Hyde , 1984(ماسـترز وهايـد    كمـا قـام   ."الجريمـة  

طفـــال علــــى مقيـــاس اتجاهـــات نحــــو    ) 876( بتحليـــل اســـتجابات   ،)
فقــرة وضــعت علــى  ) 25( وكانــت أداة الدراســة مكونــة مــن  ،المدرســة

 ،) موافــق ، محايــد،معــارض(شــكل مقيــاس متــدرج مــن ثــالث نقــاط     
ء ثالث  نت النتائج أن جميع الفقرات كانت مطابقة للنموذج باستثنا        وبيَّ

 .)Wright & Masters. 1982( كمـا قـام رايـت وماسـترز      .فقـرات 
 طفال على مقياس اتجاهات نحـو العلـوم مكـون      75 استجابات   بتحليل

 وبينــت النتــائج أن  ، مطابقــة الفقــرات واألفــراد تفقــرة وتمــ ) 25(مــن 
علـــى متـــصل الـــسمة الـــذي تقيـــسه ) Separability(تباعـــد الفقـــرات 

ــاً  ــان مالئمــ ــتارك ودارســــجو    ،الفقــــرات كــ ــام تــــشرشنكو و ســ ــا قــ كمــ
 , Chernyshenko, Stark, Drasgow & Williams(وويليـامز  

ــل للشخــصية      ) 2001 ــاس كات ــات مقي ــة بيان  )16PF(بدراســة لمطابق
ومقياس العوامل الخمس الكبرى، وهما من أكثر اختبارات الشخـصية          

ــر   ــت الحاضـ ــي الوقـ ــتخداماً  فـ ــصية   .اسـ ــل للشخـ ــاس كاتـ ــق مقيـ  وطبـ
)16PF ( علــى)فقــرة، وتــم  ) 170(مــستجيب، وتــم تحليــل  ) 6529

 Samejimas(اســتخدام نمــوذج ســاميجما لالســتجابات المتدرجــة   
Graded Response Model(  ــاد ــت حمـ ــذلك قامـ ) 2005(، وكـ

ــاس      ــرة لمقيـ ــتجابة للفقـ ــة االسـ ــاذج نظريـ ــة نمـ ــوان مالءمـ ــة بعنـ بدراسـ
شخــصية متعــدد األبعــاد مــصمم، للكــشف عــن أنمــاط الشخــصية التــي   
تميــز فئــات المــستوى االقتــصادي االجتمــاعي للطلبــة، اســتخدمت فــي 

اس نمـــاذج النظريـــة الحديثـــة وشـــملت نمـــوذج  يـــتحليـــل بيانـــات المق
  .التقدير الجزئي ونموذج سلم التقدير

  صـــدق تـــوفربالـــضرورةمطابقـــة البيانـــات للنمـــوذج  وال تعنـــي 
لــذا فـإن هنــاك  ، )Hambleton & Swaminathan , 1985(األداة
 ، ماسة لدراسـة صـدق البنـاء للمقـاييس المطـورة بهـذه الطريقـة        حاجة

ــسه       أل ــا يقيـ ــر مـ ــوذج ال تظهـ ــات للنمـ ــة البيانـ ــسن مطابقـ ــار حـ ن اختبـ
 أن مجموعـة الفقـرات التـي طابقـت       إلـى   تعطـي مؤشـراً    وإنما ،المقياس

 ، علــى صــدق البنــاءدون أن تقــدم دلــيًال ، ســمة عامــةتقــيسالنمــوذج 
سة تحقـق مـن صـدق البنـاء عـن طريـق             ن الباحث في هذه الدرا    إلذا ف 

  .إجراء التحليل العاملي
  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

مقيــاس اتجاهــات معلمــي العلــوم بنــاء  إلــى هــذه الدراســة هــدفت
 ، إذوفــق نمــاذج النظريــة الحديثــة فــي القيــاس ،نحــو العمــل المخبــري

 وجــود أداة قيــاس دقيقــة  بالحاجــة إلــى تمثلــت مــشكلة هــذه الدراســة   
 ســـواء فـــي ،هـــات معلمـــي العلـــوم نحـــو العمـــل المخبـــري لقيـــاس اتجا

ــية  ــة األساســ ــة  مأ ،المرحلــ ــة الثانويــ ــاس   المرحلــ ــايير القيــ ــق ومعــ تتفــ
 كمـــا أن أدوات القيـــاس فـــي المجـــال االنفعـــالي وبالـــذات الموضــوعي، 

 تم بناء غالبيتهـا وفـق       ، والتي تم بناؤها لقياس االتجاهات     ،االتجاهات
ــة ا  ــاذج النظريـ ــي القيـــ نمـ ــة فـ ــن   وَأ،اسلتقليديـ ــق مـ ــراءات التحقـ ن إجـ

ــا        ــي معظــم حاالته ــسيكومترية لــم تكــن كافيــة ف ــصها ال  ،عــودة(خصائ
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أّمــا إجــراءات بنــاء المقــاييس وفــق نمــاذج النظريــة الحديثــة ). 1992
 ونـادرا مـا تـم اسـتخدامها         ، فلـم تحـظ بعـد باهتمـام كبيـر          ،في القيـاس  

غـم أن   ر– فـي حـدود علـم الباحـث     –في بناء أدوات القيـاس العربيـة    
ــراءات       ــرق واإلجــ ــف الطــ ــي وصــ ــر فــ ــري زاخــ ــوي والنظــ األدب التربــ

ــاييس  ــاء المقـ ــة لبنـ  المـــشكلة تـــتلخص فـــي  فـــإن وبالتحديـــد .المختلفـ
  : اإلجابة عن التساؤالت اآلتية 

ــاس اتجاهــات        .1 ــرات مقي ــة لالســتجابات عــن فق ــا درجــة المطابق م
 التقــدير ســلممعلمــي العلــوم نحــو العمــل المخبــري مــع نمــوذج   

)Rating Scale Model (  المنبثـــــق عـــــن نمـــــوذج راش
)Rasch(؟  

مــا قــيم معــالم الفقــرات لكــل فقــرة مــن فقــرات مقيــاس اتجاهــات     .2
 سـلم  علـى نمـوذج     معلمي العلوم نحو العمـل المخبـري اعتمـاداً        

  التقدير؟ 
مـــا الخـــصائص الـــسيكومترية لفقـــرات مقيـــاس االتجاهـــات نحـــو   .3

 سـلم نموذج  على العمل المخبري المتحررة من األفراد اعتماداً  
 التقدير ؟
  :أهمية الدراسة

 أداة قيـاس    إلـى تكمن أهميـة هـذه الدراسـة فـي سـعيها للتوصـل              
 ، نحــو العمــل المخبــري  ،لقيــاس اتجاهــات معلمــي العلــوم  موضــوعية، 

 وتحــرر ، متحــررة مــن خــصائص األفــراد  مقيــاسوذلــك بإيجــاد فقــرات 
 :ن موضـوعية المقيـاس تعنـي       أل ،األفراد من خصائص فقرات المقياس    

 وتحــرر ،تحـرر تــدريج أدوات القيــاس مــن خـصائص األشــياء المقيــسة  
ا يــصبح قيــاس  ه وعنــد،قيــاس األشــياء مــن خــصائص أدوات القيــاس   

ممـا يـوفر لهـذا المقيـاس         ، دقـة  أكثـر االتجاهات باستخدام هـذه األداة      
 أداة سـهلة وسـريعة التطبيـق للكـشف          إذ سـيكون  . قيمة تربوية خاصة  

 وفـي ضـوء نتـائج    ،و العمـل المخبـري  عن اتجاهـات معلمـي العلـوم نحـ     
القياس يتم التخطيط لوضع بـرامج مناسـبة لتغييـر االتجاهـات الـسلبية              

واألهميـــة  ،  مثـــل هـــذه االتجاهـــات  يمتلكـــون لـــدى المعلمـــين الـــذين   
 معظــم الدراســات تتمثــل فــي أناألخــرى التــي تكتــسبها هــذه الدراســة 

لقـدرات  التي استخدمت نموذج راش هي فـي مجـال القيـاس العقلـي وا             
  . ولم يكن نصيب المجال االنفعالي إال قليال،العقلية

   :تعريف المصطلحات
أحـــد نمـــاذج النظريـــة    هـــو):Rasch Model(نمـــوذج راش  •

 ، معلمة واحدة  وهو نموذج لوغاريتمي ذ    و ،الحديثة في القياس  
ــرد    ــة الفـ ــة إجابـ ــة عـــنيـــساعد فـــي تقـــدير احتماليـ ــرة إجابـ  الفقـ

 بــصرف ،امــل صــعوبة الفقــرة  ومع، بداللــة قــدرة الفــرد ،صــحيحة
  . وعدد الفقرات،النظر عن حجم العينة

أحـد نمـاذج   ): Rating Scale Model(نمـوذج سـلم التقـدير     •
نمـوذج  (النظرية الحديثة في القياس المنبثقـة عـن نمـوذج راش            

نــه نمــوذج ســمة كامنــة يأخــذ شــكل      أ أي ،)المعلمــة الواحــدة  
تفـصل بينهـا    بتدريجات  ) Polytomous(االستجابات المتعددة   

  .مسافات متساوية

الظـروف المحيطـة بـالموقف التعليمـي الـذي      : العمـل المخبـري    •
ــر    ــه األنــشطة داخــل المختب وجــود : مــا يلــي  وتــشمل ،تجــري ب

ــة الالزمــة إلجــراء األنــشطة المقــررة      ،المــواد واألجهــزة المخبري
قـات التـي   و والمع، وطبيعة إجراء هـذه األنـشطة  ،ومدى توافرها 

لوم عند تنفيذهم لألنشطة الواردة فـي مباحـث         تواجه معلمي الع  
    .الفيزياء والكيمياء واألحياء لمختلف الصفوف الدراسية

  :التقدير سلم إجراءات تطوير المقياس وفق نموذج 
 بناء مقياس اتجاهات معلمـي العلـوم        تمَّ ألغراض هذه الدراسة     

ق وفـ  ، وفق نماذج النظرية الحديثة فـي القيـاس        ،نحو العمل المخبري  
 , Hulin(الخطــوات التــي ذكرهــا هيــولين ودراســجو وبيرســونس     

Drasgow &Parsons , 1983( ، التـــي تـــتلخص فـــي الخطـــوات
  : التالية

  تحديد أبعاد المقياس :الخطوة األولى
تحديد األبعـاد التـي تكـّون بمجملهـا بنيـة اتجاهـات معلمـي              يعد  

اء العلــوم نحـــو العمـــل المخبــري الخطـــوة الداعمـــة األساســية فـــي بنـــ   
خطـر خطـوة    أ وتـشكل هـذه الخطـوة        ، ونقطة ارتكاز رئيـسية    ،المقياس

 وفـي هـذه     .)1991،؛ الـصمادي  1989،الخليلـي   ( في بناء المقيـاس     
 ،مكوناتــهو ،الخطــوة تــم تحديــد مفهــوم االتجــاه نحــو العمــل المخبــري

 فاســتفاد الباحــث مــن . وذلــك باالســتفادة مــن األدب التربــويوأبعــاده،
 لمكونـات  ،)Klopfer , 1971(ضـعه كلـوبفر   اإلطـار النظـري الـذي و   

 و الكيمياء   والفيزياء  ؛االتجاهات في مجاالت الفروع العلمية الرئيسة       
 وكــذلك اســتفاد الباحــث مــن اإلطــار النظــري    ،األحيــاء وعلــوم األرض 

   أدوات قيـاس االتجاهـات نحـو العلـوم         و ومطـور  والذي وضـعه مـصمم    
 Shrigely& Koballa ,1984 ;؛1988 ،زيتـون ؛  1989،الخليلـي (

Koballa , 1988  ; Hassan ,1984 ; Khalili , 1987(.  
 واد الباحـــث مـــن اإلطـــار النظـــري الـــذي وضـــعه مـــصمم  فواســـت

ــر   مــن بعــض الدراســات التــي   و ،أدوات قيــاس االتجاهــات نحــو المختب
   ؛ 1993 ،خــصاونة؛  1986 ،بلــه(تناولــت واقــع العمــل المخبــري   

ــه عب؛1989،؛  طبيــــــشات1988 ،الخليلــــــي  ، ؛ العبــــــسي1990،ابنــــ
 وباالســــتفادة مــــن .)  2002 ،؛ المــــومني2003 ،العريمــــي؛ 1990

 تعريــف االتجــاه نحــو  إلــىهــذه المــصادر تمكــن الباحــث مــن الوصــول   
ــه      مجموعــة مــشاعر وأفكــار   : العمــل المخبــري فــي هــذه الدراســة بأن

 أو العناصـــر المتعلقــــة  ،)Aspects (ر دراكـــات المعلمـــين للمظـــاه   إو
 اسـتجابة الفـرد    تـأثير تـوجيهي فـي         ذات التـي تكـون    ،ريبالعمل المخبـ  

ف االتجـاه    يعـرَّ   وإجرائياً .لجميع المواقف التي تستثير هذه االستجابة     
 اللفظيـة المعلنـة علـى مقيـاس االتجـاه           اسـتجابته بأداء معلم العلـوم أو      

 والـــذي أعـــد   ،المتعلـــق بموضـــوع العمـــل المخبـــري المـــراد قياســـه     
مكــن الباحــث مــن تحديــد االتجاهــات   وقــد ت.خصيــصا لهــذه الدراســة

  : نحو العمل المخبري بالعناصر الرئيسية البارزة التالية 
إجـراء  (االتجاهات نحو االهتمـام واالسـتمتاع بالعمـل المخبـري            •

  ).التجارب المخبرية 
  .االتجاهات نحو تقدير قيمة وأهمية العمل المخبري •
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مــــدى ســــهولة أو (االتجاهــــات نحــــو طبيعــــة العمــــل المخبــــري  •
  )قات العمل المخبري وصعوبة إجراء التجارب ومع

  كتابة فقرات المقياس  :   الخطوة الثانية 
  : تم اختيار فقرات المقياس في ضوء عدة اعتبارات أو محكات هي 

اعتماد جميع المحكات التي وضعها ادواردز والمـشار إليهـا فـي         .1
 : وهذه المحكات هي ) 1989(الخليلي 

  .ة الماضيتجنب صياغة الفقرات بلغ  - أ
 أو علـى شـكل تفـّسر      ،تجنب صياغة الفقـرات علـى شـكل حقـائق           - ب

  .به كأنها حقائق
  .تجنب الفقرات التي يمكن أن تفهم بأكثر من معنى واحد  -  ج
  .تجنب الفقرات غير المناسبة لما تريد قياسه  -  د
 أو ،تجنــــب الفقــــرات التــــي يوافــــق عليهــــا معظــــم المــــستجيبين   - ه

  .يعارضها معظمهم
ــار  - و ــراتاختي ــث، الفق ــذي ترغــب     بحي ــالي ال  تغطــي المجــال االنفع

   .قياسه بشكل كامل
  . لغة الفقرات بسيطة وسهلة ومباشرةجعل  -  ز
 علـــىيجـــب أن تكـــون الفقـــرات قـــصيرة ال يزيـــد عـــدد كلماتهـــا     - ح

  .عشرين كلمة
أشـعر بارتيـاح أثنـاء    (تجنب إدخال فكرتين في نفس الفقرة مثـل      -  ط

   )إجراء التجربة وأستمتع عندما استخدم أجهزة المختبر 
 ال ، غالبــًا،جميــع: تجنــب الكلمــات التــي توصــي بــالتطرف مثــل     -  ي

  . حتمًا، إطالقًا،أحد
   مجرد ، عند استخدام كلمات مثل فقطالحذر  - ك
  .أن تكون الجملة بسيطة ال مركبة  - ل
  .تجنب الكلمات التي يمكن أن ال يفهمها من تطبق عليهم  - م
ليس مـن أحـد ال يحـب        (تجنب استخدام نفيين في نفس الجملة         - ن

  ) المخبري العمل 
وعنــــــــــد بنــــــــــاء مقــــــــــاييس االتجاهــــــــــات شــــــــــدد شــــــــــريغلي  .2

)Shrigley,1983 (على أن تعكس مقاييس االتجاهات ما يلي :  
الطبيعــة الشخــصية لالتجاهــات مــن خــالل كتابــة فقــرات تتمركــز      - أ

ومـــن األمثلـــة علـــى هـــذا ) Egocentric Items(نحـــو الـــذات 
  . عندما تأتي حصة المختبر،أشعر بالضجر والملل: النوع 

األثر االجتمـاعي مـن خـالل كتابـة فقـرات تتمركـز نحـو الجماعـة              - ب
)Social Centered items (   ومــن األمثلـة علــى هـذا النــوع :

  . العاملين في مجال المختبرات العلميةأحب
 Action(االتساق من خـالل كتابـة فقـرات تتمركـز نحـو الفعـل         -  ج

Centered items(،      شـك فـي   أ:  ومـن األمثلـة علـى هـذا النـوع
  . نتائج التجارب التي أجراها اآلخرونصحة

  : أن تغطي الفقرات مجال االتجاه المرغوب  .3
فــي  علــى خبــرة الباحــث الطويلــة فــي تــدريس الفيزيــاء    اعتمــادًا

 وطلبـة   ،وباالسـتعانة بطلبـة الماجـستير     المدارس الحكومية والخاصـة،     
 وباالســـتفادة مـــن ،الـــدبلوم العـــالي تخـــصص أســـاليب تـــدريس العلـــوم

 ,Khalili ؛1989 ،الخليلـي ( س االتجاهات نحـو العلـوم   بعض مقايي

ــة  ،  )1987  بحيــث ،فقــرات مــن نــوع ليكــرت  ) 103( تمكــن مــن كتاب
غّطت األبعـاد الثالثـة التـي تـم تحديـدها كعناصـر لالتجـاه نحـو العمـل           

 Item(مع من الفقرات للمقيـاس   وشكلت في مجموعها مّج،المخبري
pool(،      لالسـتجابة    األكثـر شـيوعاً     واستخدم تدريج ليكـرت الخماسـي 

 وحتـى  ، بـدءا مـن الموافقـة بـشدة    ،عن كل فقرة من خمسة مـستويات  
ــشدة   ــة بـ ــشدة ( المعارضـ ــق بـ ــق،موافـ ــد ، موافـ ــر متأكـ ــارض، غيـ  ، معـ

 يكـون نـصف   أن : وعند كتابة الفقرات راعى الباحـث   .)معارض بشدة   
يـة   كما هو متبع عنـد غالب      ، ونصفها اآلخر سالباً    موجباً الفقرات تقريباً 

 جــاءت صــياغة معظــم الفقــرات الــسالبة ســلبية دون نفــي   إْذ ،البــاحثين
  .الفقرة

 مــن  محكمــًا20علــى ) 103(وقـد تــم عــرض المقيــاس بفقراتـه   
 مـن حملـة الـدكتوراه     ،المختصين في أساليب تدريس العلـوم والقيـاس       

 وذلك للتأكد مـن وضـوح       ، ومن أصحاب الكفاية والخبرة    ،والماجستير
 ومـدى  ، ومـدى مناسـبة الفقـرة للبعـد وللمقيـاس          ، وسـالمتها  ،الصياغة

ــستجيب  ــبتها للمـ ــرات  ،مناسـ ــياغة الفقـ ــايير صـ ــا لمعـ ــدى مطابقتهـ  . ومـ
 ، فقـرة  على أية   يجري أي تعديل يراه مناسباً     أنوطلب من كل محكم     

 فقرة يرى أنها تزيد فـي تغطيـة الفقـرات لالتجـاه نحـو               ةوأن يضيف أي  
 وعلــى ضــوء  ،المحكمــين وقــام الباحــث بجمــع أراء  .العمــل المخبــري 

 بحيــث يكــون لهــا  ،مالحظــاتهم تــم تغييــر الكلمــات الغامــضة وتبــديلها   
 وحـذف الفقـرات التـي    ، وتـم تـصويب األخطـاء اللغويـة      ،مدلول واضـح  

 وبنـاء  . وأنها مكررة  ،كان هناك توافق في رأي المحكمين على ضعفها       
فقـرة ليـصبح عـدد فقـرات المقيـاس          ) 20(على ذلك تم حذف حـوالي       

   . شكلت الصورة األولية للمقياس،فقرة) 83(عه الجديد في وض
 قــام ،بعــد أن قــام الباحــث بإعــداد المقيــاس فــي صــورته األوليــة  

 ومعلمـة   معلمـاً ) 32(بتطبيق األداة على عينـة اسـتطالعية مؤلفـة مـن            
 والـذين يدرسـون ماجـستير ودبلـوم تربيـة فـي جامعـة            ،تخصص علوم 

 بـّين  إذ ،ن غير عينة الدراسة   وم ، ومن نفس مجتمع الدراسة    ،اليرموك
 ، وأكد لهم ضرورة الجّدية في اإلجابـة       ،لهم الباحث أهمية استجاباتهم   

وطلــب مــنهم إبـــداء رأيهــم ومالحظـــاتهم حــول أيــة فقـــرة تبــدو غيـــر       
ــر محــددة ،مفهومــة  وتحديــد ، وكــذلك مــدى وضــوح الــصياغة  ، أو غي

ريـغ  ثم جمعت مالحظاتهم وجرى تف. الوقت الكافي إلجراءات التطبيق  
 وعلـــى ضـــوء ذلـــك جـــرى تعـــديل الفقـــرات التـــي أبـــديت ،اســـتجاباتهم

 وجــرى تعــديل الفقــرات التــي كانــت نــسبة الــذين       ،مالحظــات حولهــا 
 وكــذلك كانــت نــسبة الــذين أجــابوا عنهــا   ،أجــابوا عنهــا موافــق بــشدة 

 ، واحـتفظ بالعـدد اإلجمـالي مـن الفقـرات          ،وأكثر% 90معارض بشدة   
يـاس فـي صـورتها األوليـة والبالغـة        ولم يـتم حـذف أي مـن فقـرات المق          

 وتم حساب قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي باسـتخدام         . فقرة 83
وكانـت قيمـة معامـل الثبـات لمقيـاس االتجـاه نحـو         ،αمعادلة كرونبـاخ    
  .)0.91(العمل المخبري 

اختبــــار افتــــراض أحاديــــة البعــــد للبيانــــات   :الخطــــوة الثالثــــة
  المتحققة على المقياس 

ــة  طبـــق المقيـــ  ــة ) 83(اس بـــصورته األوليـ ــى عينـ ــرة علـ ــم فقـ ، تـ
  و مـــــن معلمـــــي العلـــــوم للمـــــرحلتين الثانويـــــة اختيارهـــــا عـــــشوائيًا،
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بلــغ  إذ ،2005/2006للعــام الدراســي  ، فــي الفــصل االول األساســية
 ومعلمــة مــن معلمــي المــدارس الثانويــة    معلمــًا) 224(عــدد أفرادهــا  

ربـد  إ مديريـة تربيـة    في    التابعين لمدارس التربية والتعليم     واألساسية
ــى،  ــالغ عــددهم  األول  وذلــك مــن أجــل   ،اٍتومعلمــيَن معلمــ) 407(والب

) Unidimensionality(التحقــــــق مــــــن افتــــــراض أحاديــــــة البعــــــد     
 تفتــرض نمــاذج الــسمات   إذ.الســتجابات أفــراد العينــة علــى المقيــاس  

 ولــذلك ، وجــود قــدرة واحــدة تفــّسر أداء الفــرد فــي المقيــاس:الكامنــة
أّما النمـاذج التـي تفتـرض وجـود أكثـر            .نماذج أحادية البعد  تسمى بال 

ــذا األداء    ــن وراء هـ ــدة تكمـ ــدرة واحـ ــن قـ ــسمى ،مـ ــا تـ ــددة : فإنهـ  متعـ
   .األبعاد

إلى عـدد مـن المؤشـرات التـي     ) Hattie,1985(وقد أشار هتي   
ــي خمــس         ــم تــصنيفها ف ــة البعــد وقــد ت ــة علــى أحادي ــستخدم للدالل  ةت

  :مؤشرات هي 
 Indices based on ( الســتجابةمؤشــرات تعتمــد نمــط ا  .1

answer patterns( معامــل اســترجاع جتمــان  :  ومــن أمثلتهــا
)Guttman(،   أو اإلعـــادة ، أو مـــا يعـــرف بمعامـــل االســـترجاع   
)Reproducibility Coefficient(،  ومؤشــــــر التجــــــانس 
)Index of Homogeneity(،  ومؤشــر جــرين  )Green 

Index(.  
ــات   .2 ــى الثبـ ــد علـ ــرات تعتمـ  Indices based on( مؤشـ

reliability(،معامل ثبات كرونباخ : ومن أمثلته )Gronbach 
α(،  كحالــــة خاصــــة مــــن   ، ريتــــشاردسون– أو معامــــل كــــودر 

 Item( ومعامـل ارتبـاط الفقـرة مـع المقيـاس الكلـي       ،αكرونباخ 
total Correlation(،  وكــــذلك متوســــط معــــامالت االرتبــــاط 

  .)Inter – Item Correlation(الداخلية للفقرات
 Indices based (مؤشرات تعتمد على المكونـات الرئيـسية   .3

on principal Components (  
 Indices based(مؤشرات تعتمد علـى التحليـل العـاملي    وهي 

on factor analysis (   القيمـة العظمـى لمعامـل    : ومـن أمثلتهـا
 كمؤشـــر علـــى أحاديـــة ،)Armor(رمـــر آألفـــا الـــذي اســـتخدمه 

 λ علـــى القيمـــة العظمـــى للجـــذر الكـــامن الـــذي يعتمـــد ،البعد
(Eigen Value).     ــد ــماه مكدونالــ ــر ســ ــر أخــ ــاك مؤشــ  وهنــ

)Mcdonald ( ــا ــز ) Theta(ثيتــــ ــماه هيــــ بوهرنــــــستد  و وســــ
)Heise & Bohrnsted (  أوميغـا)Omega (    وهـو عبـارة عـن

   .الحد األدنى للثبات
ــة    .4 ــى نمــاذج الــسمات الكامن  Indices (مؤشــرات تعتمــد عل

based on latent trait models(، ذكر رايت أنـه إذا كانـت   إذ 
 وطابقت االستجابات عليهـا نمـوذج       ،هناك مجموعة من الفقرات   

 . فإن ذلك دليل على أن هذه الفقرات تمثل أحادية البعد،راش
  فقـد اختـار الباحـث عـدداً    ،وللتحقق مـن افتـراض أحاديـة البعـد        

 هـذه   ومـن  الـسابق، من المؤشرات التي تم الحـديث عنهـا فـي الـسياق     
  : المؤشرات 

تم تقـدير معامـل الثبـات باسـتخدام طريقـة         : αمعامل كرونباخ    .1
ــاخ  ــة  αكرونبـ ــى عينـ ــة ال علـ ــن  الدراسـ ــة مـ ــًا) 224(مكونـ  معلمـ
 وبلغـت قيمـة     ، األساسية والثانوية  : وللمرحلتين ،للعلومومعلمة  

 وهــو مؤشــر قــوي علــى تحقــق    ،α  (0.94) معامــل كرونبــاخ 
  .أحادية البعد

 واألداء علـى    ،االرتباط بين األداء على الفقـرة     تم حساب معامل     .2
ــي  ــاس الكلــ ــاس    ،المقيــ ــن المقيــ ــسها مــ ــرة نفــ ــذف الفقــ ــد حــ  بعــ

)Corrected item Total Correlation(، الجــدول ويبــين 
قـــيم معـــامالت االرتبـــاط للفقـــرات مـــع العالمـــة الكليـــة علـــى  ) 1(

 .المقياس بعد حذف الفقرة
ــين الدرجــة   : )1(جــدول  ــاط ب ــامالت االرتب ــرة والدرجــة   مع  علــى الفق

، 83= عــدد الفقــرات  ( علــى المقيــاس الكلــي  بعــد حــذف الفقــرة     
  )224= عدد األفراد 

الفقرة  ــل  معامـــــ
 االرتباط

الفقرة  ــل  معامـــــ
 االرتباط

الفقرة  ــل  معامـــــ
 االرتباط

الفقرة  ــل  معامـــــ
 االرتباط

1 0.6 23 0.18 44 0.48 65 0.54 
2 0.55 24 0.47 45 0.52 66 0.37 
3 0.56 25 0.57 46 0.39 67 0.43 
4 0.41 26 0.24 47 0.31 68 0.38 
5 0.47 27 0.29 48 0.55 69 0.44 
6 0.49 28 0.52 49 0.55 70 0.42 
7 0.47 29 0.37 50 0.41 71 0.39 
8 0.52 30 0.28 51 0.52 72 0.40 
9 0.49 31 0.57 52 0.47 73 0.62 
10 0.57 32 0.31 53 0.55 74 0.44 
11 0.42 33 0.27 54 0.56 75 0.45 
12 0.48 34 0.32 55 0.32 76 0.55 
13 0.54 35 0.38 56 0.31 77 0.25 
14 0.56 36 0.47 57 0.37 78 0.41 
15 0.51 37 0.57 58 0.38 79 0.40 
16 0.52 38 0.38 59 0.32 80 0.32 
17 0.50 39 0.36 60 0.24 81 0.51 
18 0.49 40 0.31 61 0.44 82 0.42 
19 0.45 41 0.59 62 0.34 83 0.47 
20 0.35 42 0.31 63 0.36   
21 0.17 43 0.49 64 0.55   

فقـــرة يزيـــد معامـــل ) 75(أن هنـــاك ) 1( يتـــضح مـــن الجـــدول 
ــن   ــا عـ ــستوى   ،)0.30(ارتباطهـ ــد مـ ــصائية عنـ ــة إحـ  وكانـــت ذات داللـ

ــة   وهــذا يــدل علــى أن هــذه الفقــرات تتــشارك      ،)α < 0.01(الدالل
 ويمكـن اعتبـار     ،ي قياس بعد واحد تعبر عنـه العالمـة الكليـة          جميعها ف 

 علــى أحاديــة البعــد لمقيــاس اتجاهــات معلمـــي      هــذه النتيجــة مؤشــراً   
  .العلوم نحو العمل المخبري

  : التحليل العاملي باستخدام .3
) Factor Analysis(تــم اســتخدام أســلوب التحليــل العــاملي   

 Principal Component ( باسـتخدام أسـلوب المكونـات األساسـية    
Analysis(،   وذلــك الســتجابات األفــراد عــن فقــرات مقيــاس اتجاهــات 

 وقــد تــم حــساب قيمــة الجــذر   .معلمــي العلــوم نحــو العمــل المخبــري  
  ونـــــــــــــــــسبة التبـــــــــــــــــاين المفـــــــــــــــــّسر ) EigenValue(الكـــــــــــــــــامن 

)Explained Variance ( وجــرى التــدوير ،لكــل عامــل مـن العوامــل 
) Varimax Rotation(باســـــتخدام طريقـــــة التـــــدوير المتعامـــــد  

 وكــان ،كبــر مــن واحــدأ التــي كانــت قيمــة الجــذر الكــامن لهــا  ،للعوامــل
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 كمــا ، مــن التبــاين %53.39 فــّسرت مــا نــسبته ،عــامًال) 16(عــددها 
 ونـسبة   ،الـذي يبـين قـيم الجـذر الكـامن         ) 2(يتضح ذلـك مـن الجـدول        

 وكـذلك نـسبة التبـاين المفـّسر         ،التباين المفّسر لكل عامل من العوامل     
 وعـــدد الفقـــرات األكثـــر ،التراكمـــي المقابلـــة لكـــل عامـــل مـــن العوامـــل

    . بالعاملتشبعًا
قـــيم الجـــذر الكـــامن ونـــسبة التبـــاين المفـــّسر والتبـــاين : )2(جـــدول 

المفــّسر التراكمــي وأرقــام الفقــرات المتــشعبة بكــل عامــل مــن العوامــل    
  .وعددها

 العامل
الجذر 
 الكامن

نسبة التباين 
 المفّسر

ن نسبة التباي
المفّسر 
 التراكمي

عدد 
الفقرات 
 المشبعة
 بالعامل

 27 %25.67 %25.67 21.31 األول

 11 %29.28 %3.61 3.78 الثاني

 8 %32.85 %3.57 2.96 الثالث

 6 %35.34 %2.49 2.07 الرابع

 5 %37.58 %2.24 1.86 الخامس

 4 %39.59 %2.01 1.67 السادس

 3 %41.45 %1.86 1.54 السابع

 3 %43.04 %1.59 1.32 الثامن

 2 %44.56 %1.52 1.26 التاسع

 2 %45.91 %1.35 1.12 العاشر

 2 %47.25 %1.34 1.11 الحادي عشر

 2 %48.54 %1.29 1.07 الثاني عشر

 2 %49.77 %1.23 1.02 الثالث عشر

 2 %50.99 %1.22 1.01 الرابع عشر

 2 %52.19 %1.20 1 الخامس عشر

 2 %53.39 %1.20 1 السادس عشر

عوامـــل زادت قيمـــة الجـــذر ) 4(يتـــضح مـــن الجـــدول أن هنـــاك 
 مــن تبــاين   %35.34 وهــي تفــّسر مــا نــسبته    ،)2(الكــامن لهــا عــن   

حــذف  عالمـات األفــراد علــى الــصورة األوليــة لمقيــاس االتجاهــات قبــل 
 بلغـت قيمـة الجـذر       إذ ،األفراد غير المطابقين والفقرات غير المطابقة     

ــة  ، )21.31(الكــامن للعامــل األول    إذا مــا قورنــت  ،وهــي قيمــة مرتفع
محــك الجـــذر   وباعتمــاد قيمــة   ،بقــيم الجــذور الكامنــة لبقيــة العوامــل     

 ذكــر لــورد المــشار إليــه فــي فقــد ،الكــامن كمؤشــر علــى أحاديــة البعــد
 أن الفقرات ،)As cited in Albanese & Forsyth , 1984(دراسة 

للعامـل األول كبيـرة      إذا كانت قيمة الجذر الكامن       ،تكون أحادية البعد  
ــاني     ــامن الث ــع قيمــة الجــذر الك ــة م ــامن   ،بالمقارن ــسبة الجــذر الك  وأن ن

 وهــذا متحقــق فــي  ،)2( العامــل الثــاني كبيــره وتزيــد علــى   إلــىاألول 
 آخــر علـــى أحاديــة البعـــد لمقيـــاس    ممــا يعـــد مؤشـــراً ،هــذه الدراســـة 

  .االتجاهات المستخدم في هذه الدراسة
 إذ بلغت نسبة التبـاين      ،ين المفّسر والمحك اآلخر هو نسبة التبا    

وجـود   مما يؤكـد     ، من التباين الكلي   %25.67المفّسر للعامل األول    
 وهــو مــا يتماشــى مــع مــا اقترحــه ريكــاس   ،لمقيــاسعامــل طــاغٍ  فــي ا 

)Rechase ( إذا أمكــن أن يفــّسر العامــل األول :مــن أنــه ،1985عــام 
  كافيــًاشــرًان ذلــك يعــد مؤإ فــ،مــن التبــاين المفــّسر علــى األقــل % 20

 , Hambelton & Swaminathau,1985; Hattie( البعـد  ألحاديـة 
1985( .   

   اختيار النموذج المالئم  :الخطوة الرابعة
بعد أن تم التحقق من افتراض أحادية البعد للبيانات المتحققة 

 ، من مراحل تطوير المقياسالرابعة جاءت المرحلة ،على المقياس
 Hulin,Drasgow&Parsons( المالئم وهي مرحلة اختيار النموذج

 ، هذه الخطوة من أهم وأدق خطوات بناء المقاييسوُتعدُّ .)1983,
 لتطوير ، والنموذج الذي تم اختياره.وفق نماذج السمات الكامنة

 نموذج سلم التقدير : هو، في هذه الدراسة،مقياس االتجاهات
)Rating Scale Model (ار وتم اختي.المنبثق عن نموذج راش

 وفق .)Hambleton, 1983( كما أشار هامبلتون ،النموذج
  : هي االعتباراتمجموعة من 

 تــصنف نمــاذج الــسمات الكامنــة فــي  إذ ،االفتراضــات اإلحــصائية .1
 األولــى تفتــرض ؛ يــتم االختيــار والمفاضــلة بينهمــا  ،مجمــوعتين

 وتـسمى بالنمـاذج     ،لتوزيع الطبيعـي لمنحنيـات خـصائص الفقـرة        ا
ــة الطب ــة التراكميـ ــة ،)Normal Ogive Model(يعيـ  والثانيـ

ــع   ــااللوجــــــستيتفتــــــرض التوزيــــ ــاذج ، لهــــ ــستية كالنمــــ  اللوجــــ
)Logistic Model(، لتـشابه   نظـراً ، يصعب المفاضـلة بينهـا  إذ 

 ورغم ذلك فهناك من األسباب مـا يـدعو     .توزيعات هذه النماذج  
 ، على غيرها لسهولتها الرياضية    اللوجستيةإلى تفضيل النماذج    

 ،أثرها باالستجابات الناتجة عن عدم جدية المستجيبين      وعدم ت 
ــى      إذ ــارب األعلـ ــط التقـ ــى خـ ــات إلـ ــذه المنحنيـ ــول هـ ــون وصـ  يكـ
)Upper Asymptote (بطيئًا.    

ج راش ذ فنمــــو ،)Response Level(مــــستوى االســــتجابة   .2
 ،)Dichotomous(كبر الفقرات ثنائية التـدريج      أيناسب بدرجة   

 ، كمـا سـبق ذكرهـا      ،لنموذجوهناك عدة نماذج طورت من هذا ا      
؛  نمـوذج سـلم التقـدير      : هـو  ،وأكثرها مناسبة فـي هـذه الدراسـة       

  ).Polytomous(ألن المقياس المستخدم متعدد التدريج 
 إذا كانت الفقرات تختلف في صـعوبتها  ،عدد المعالم اإلحصائية   .3

 وإذا كانـت الفقـرات      ، فيتم اختيار نموذج المعلمة الواحدة     ،فقط
ــائي     ف،ا وتمييزهــاتختلــف فــي صــعوبته   ــار النمــوذج ثن ــتم اختي ي

 وإذا أضـــيف إلـــى معلمتـــي الـــصعوبة والتمييـــز معلمـــة  ،المعلمـــة
 ولكـــن هنـــاك ، نختـــار النمـــوذج ثالثـــي المعلمـــة، فإننـــاالتخمـــين

ــل   ًاأســس ــة أيــضا مث ــارات عملي ــو: واعتب ــرامج الحاســوب  ا ت فر ب
 من الباحثين يفضلون نموذج      وكثيرُ .والخبرة العملية المتيسرة  

 يالتقــدير الــذ ولــذلك تــم اختيــار نمــوذج ســلم ،معلمــة واحــدةب
 وذلـك لـسهولة اســتخدامه   ،هـو صـورة مطـورة عــن نمـوذج راش    
 .)BIGSTEPS(ولتوفر البرنامج اإلحصائي المناسب 

التحقق من درجة المطابقة لالستجابات عن  :الخطوة الخامسة
  :فقرات مقياس االتجاهات لنموذج سلم التقدير 

 تـأتى مرحلـة التحقـق مـن         ،تيار النمـوذج المالئـم    وبعد أن تم اخ   
 معلمـي العلـوم     اتجاهـات درجة مطابقة االستجابات عن فقرات مقيـاس        

 مـع نمـوذج سـلم التقـدير المنبثـق عـن نمـوذج               ،نحو العمـل المخبـري    
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 تمت مراجعة األوراق جميعها للكشف عن استجابات األفـراد    ، إذ راش
الســـتجابات لكافـــة الفقـــرات  اأو التـــي تتـــشابه ،ذات النمطيـــة الواحـــدة

ولـم يـتم     ، مـن الفقـرات تركـت بـدون اسـتجابة          كبيرًا ًاأو أن عدد  فيها،  
اسقاط أي من هذه االستبانات، ألن الباحث كان مشرفًا على التطبيـق        

 وفقــا لتــدريج ،ثــم قــام الباحــث بتــصحيح اســتجابات المعلمــين  .بنفــسه
ات  أعطيــــت االســــتجابإذ ،ليكــــرت الخماســــي ذي الــــدرجات الخمــــس 

غيـر   (3 ،)موافـق  (4 ،) بـشدة  موافـق  (5 الـدرجات    الموجبةللفقرات  
 وتعكس الـدرجات للفقـرات      .)معارض بشدة  (1،)معارض (2 ،)متأكد

ــسالبة ــدرجات  ال ــر  (3 ،)موافــق (2 ،)موافــق بــشدة  (1 لتــصبح ال غي
 وبعـد أن فـرغ الباحـث مـن          .)معارض بشدة  (5 ،)معارض (4،)متأكد

 قام بإدخال البيانات في ذاكـرة       ،العينةتصحيح أوراق استجابات أفراد     
 وأخـــــــضعت البيانـــــــات للتحليـــــــل باســـــــتخدام برنـــــــامج  ،الحاســـــــوب

)BIGSTEPS (          بهدف معرفة درجة مطابقة االسـتجابات علـى فقـرات
 ، وفيما يلي خطوات تحليل اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة            ،المقياس
) 83( والبــالغ عــددها ، علــى فقــرات المقيــاس معلمــًا) 224(والبالغــة 

   . كما تتضح من المخرجات باستخدام الحاسوب،فقرة
 ال بـد مـن حـذف    ،قبـل البـدء بتحليـل االسـتجابات عـن الفقـرات      

 ولمعرفة مؤشـرات المطابقـة الخاصـة    ،األفراد غير المطابقين للنموذج 
 باإلضافة إلـى الخطـأ المعيـاري    ،قدير قدرة كل فردت فقد تم  ،باألفراد

 Total fit(إحـصائي المطابقـة الكلـي     وكـذلك قـيم   ،في قيـاس القـدرة  
Statistic (  ــران ــه مؤشــ ــة   : ولــ ــة الداخليــ ــر المطابقــ  The(مؤشــ

Standardized Information Weighted fit Statics for 
persons :Infit (ZSTD)(،   ويعبــر عنــه كــذلك بإحــصائي متوســط 

 ،)MNSQ) ( Mean Square Infit Statistic(المربعـات التقـاربي   
 فــــي تــــؤثرصائي للــــسلوكات غيــــر المتوقعــــة التــــي وهــــو مؤشــــر إحــــ

 .االستجابات عن الفقـرات التـي تكـون قريبـة مـن مـستوى قـدرة الفـرد                 
ــة       ــة الخارجيــ ــر المطابقــ ــو مؤشــ ــر فهــ ــر اآلخــ ــا المؤشــ  The( أمــ

Standardized Information Weighted fit Statistics for 
persons : Outfit (ZSTD)(،   ط  ويعبر عنه كـذلك  بإحـصائي متوسـ

 وهــو ،)Mean Square Outfit Statistic(المربعــات التباعــدي  
 ،مؤشر إحصائي يعد بديًال عن الـسابق، ولـه صـفات مقاربـة ومـشابهة        

ــن      ــراد عـ ــن  األفـ ــة مـ ــر المتوقعـ ــر حـــساسية للـــسلوكات غيـ ــه أكثـ ولكنـ
 وذلـك لكـل تقـدير مـن     .الفقرات التي تبتعد عن مستوى قـدرة األفـراد    

 واالنحـراف   ،يبين المتوسط الحـسابي   ) 3( والجدول   ،تقديرات القدرة 
المعيــاري لكــل تقــدير مــن تقــديرات القــدرة، والخطــأ المعيــاري فــي         
قيــاس هــذه القــدرة، وقــيم إحــصائيات المطابقــة الداخليــة والخارجيــة     

  .ومتوسطات المربعات للمطابقة الداخلية والخارجية
  

م التدريجية لألفراد والخطأ المعياري في قياس القيم وإحصاءات المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من القي: )3(جدول  
  المطابقة الداخلية والخارجية

TABLE 3.1 A Rating Scale Analysis                     nedal.out Feb 11 13:27 2006 
INPUT: 224 PERSONS, 83 ITEMS  ANALYZED: 224 PERSONS, 83 ITEMS, 402 CATS    v2.88 
-------------------------------------------------------------------------------- 

  SUMMARY OF    224 MEASURED PERSONS 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 
|           RAW                   *       MODEL         INFIT        OUTFIT   | 
|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| MEAN     190.6      83.0        0.35    0.12      1.00   -0.2   1.01   -0.1 | 
| S.D.      19.5       0.1        0.27    0.00      0.30    1.6   0.31    1.4 | 
| MAX.     243.0      83.0        1.10    0.12      2.09    5.8   2.19    6.3 | 
| MIN.     135.0      82.0       -0.44    0.12      0.53   -4.0   0.56   -3.7 | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| REAL RMSE   0.13  ADJ.SD    0.24  SEPARATION  1.93  PERSON RELIABILITY 0.79 | 
|MODEL RMSE   0.12  ADJ.SD    0.25  SEPARATION  2.07  PERSON RELIABILITY 0.81 | 
| S.E. OF PERSON MEAN   0.02                                                  | 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 

  .وفي مقياس االتجاهات تعني الدرجة التي تعبر عن اتجاه الفرد) scale value or measure) ( القيمة التدريجية للفرد( قدرة الفرد * 
المتوســـــط الحـــــسابي  لمتوســـــطات  أن  مـــــن الجـــــدول يتـــــضح

 وهــو ، مــن الواحــد يقتــربالداخليــة والخارجيــة) MNSQ(المربعــات 
قــيم الحــسابي لمتوســطات متوســط الالوضــع المثــالي، كمــا يالحــظ أن 

 ، يقتـرب مـن الـصفر      )ZSTD( والخارجيـة    إحصائي المطابقة الداخلية  
 وهــي القــيم   الواحــد، بعيــد إلــى حــد مــا عــن    واالنحــراف المعيــاري  

ولـدى تفحـص قـيم       ،)1صـفر،   (المثالية التي يفترضها النموذج وهـي       
إحصائي المطابقة الخارجية لألفراد، الذي يشير فيما إذا كانـت قـدرة      
الفرد متطابقة مع قدرات مجموعة األفراد التي ينتمي إليها فـي قيـاس             

إذا كانـت قيمـة هـذا اإلحـصائي تزيـد          و. السمة التي يقيـسها المقيـاس     
ــة    ) 2 (+لـــىع ــع قـــدرات مجموعـ ــّد قـــدرة الفـــرد غيـــر متطابقـــة مـ تعـ

 وبناًء ،)Alastair & Hutchinson, 1987; Julian, 1988(األفراد 

فـردًا تبتعـد اسـتجاباتهم الملحوظـة عـن          ) 37(على ذلـك تبـين وجـود        
االستجابات المتوقعة تبعًا لقدراتهم، بمعنى أن قيم إحصائي المطابقة         

 أو قـيم متوســـــطات  ،)2(+جاتهم تزيـد علـى   الخارجيـة المقابلـة لـدر   
 وهــي القــيم التــي ،)1(المربعــات المنــاظرة لهــذه الــدرجات تزيــد علــى 

 ويعد هـؤالء األفـراد   ،)Wright & Stone, 1979(يتوقعها النموذج 
غير مطابقين للنموذج، ألن استجاباتهم الملحوظة تبتعد عن توقعات         

  .النموذج
 تتطـابق اسـتجاباتهم مـع توقعـات        بعد استبعاد األفراد الذين لـم     

النمــوذج، وإعــادة التحليــل الختبــار مــدى مطابقــة الفقــرات للنمــوذج،    
ــدير    ــم تقـ ــد تـ ــصعوبة فقـ ــم الـ ــأ     معلـ ــى الخطـ ــافة إلـ ــرة، باإلضـ ــل فقـ  لكـ

 وقــيم إحــصائي المطابقــة الداخليــة  ،ا المعلــمالمعيــاري فــي قيــاس هــذ 
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 The Standardized Information Weighted fit(للفقــرات 
Statistic for Items Infit(  أو ما يسمى بإحصائي المطابقة الكلـي ،

 Mean Square(ومتوســط المربعــات للفقــرات ) ZSTD(للفقــرات 
Infit Statistic) (MSQ(      وكذلك قـيم إحـصائي المطابقـة الخارجيـة ،

 The Standardized Information Weighted fit(للفقــرات 
Statistic for Items Qutfit(، مــا يــسمى إحــصائي المطابقــة   أو

ــرات    ــي للفقـــــــ ــات ) ZSTD(الكلـــــــ ــط المربعـــــــ ــصائي متوســـــــ  وإحـــــــ

) Mean Square Outfit Statistic) (MNSQ ( لكــل معلــم مــن
يبــــين المتوســــط الحــــسابي ) 4(الجــــدول  يبــــّين و. معــــالم الــــصعوبة

واالنحـــراف المعيـــاري لكـــل مـــن تقـــديرات معـــالم الـــصعوبة للفقـــرات،   
هــذه الــصعوبة، وكــذلك قــيم إحــصائيات  والخطــأ المعيــاري فــي قيــاس  

  .المطابقة الداخلية والخارجية لهذه المعالم

ــأ المعيـــاري فـــي     :)4(جـــدول   ، القيـــاس   المتوســـط الحـــسابي واالنحـــراف المعيـــاري لكـــل مـــن معـــالم الـــصعوبة للفقـــرات والخطـ
  وإحصائيات المطابقة الداخلية والخارجية لهذه المعالم

TABLE 3.1 A Rating Scale Analysis                    nedal.out Feb 11 13:36 2006 
INPUT: 187 PERSONS, 83 ITEMS  ANALYZED: 187 PERSONS, 83 ITEMS, 396 CATS    v2.88 

---------------------------------------------------------------------------- 
  SUMMARY OF     83 MEASURED ITEMS 

+-----------------------------------------------------------------------------+ 
|           RAW                   *      MODEL         INFIT        OUTFIT    | 
|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| MEAN     430.2     187.0        0.00    0.08      1.00    0.0   1.01    0.1 | 
| S.D.     120.3       0.1        0.65    0.01      0.14    1.5   0.15    1.6 | 
| MAX.     610.0     187.0        1.38    0.10      1.25    3.0   1.35    2.9 | 
| MIN.     129.0     186.0       -1.16    0.06      0.70   -4.2   0.71   -3.9 | 
|-----------------------------------------------------------------------------| 
| REAL RMSE   0.09  ADJ.SD    0.64  SEPARATION  7.52   ITEM  RELIABILITY 0.98 | 
|MODEL RMSE   0.08  ADJ.SD    0.64  SEPARATION  7.75   ITEM  RELIABILITY 0.98 | 
| S.E. OF  ITEM  MEAN   0.07                                                  | 
+-----------------------------------------------------------------------------+ 

  .الصعوبة في مقياس االتجاهات تعني الشحنة االنفعالية التي تحملها الفقرة وتساهم بها في تكوين شحنة انفعالية إجمالية تعبر عن اتجاه الفرد* 
ــدول    ــن الجــــ ــط ) 4(يتــــــضح مــــ ــراب المتوســــ ــسابياقتــــ   الحــــ

لمتوســطات المربعــات الداخليــة والخارجيــة مــن الواحــد، وهــو الوضــع 
ــالي قــيم إحــصائي  الحــسابي لمتوســطات  متوســط لا ويالحــظ أن ،المث

 كمــــا يتوقعــــه ،المطابقــــة الداخليــــة  والخارجيــــة يقتــــرب مــــن الــــصفر
 بينمـــا االنحـــراف المعيـــاري ال يقتـــرب مـــن الوضـــع المثـــالي ،النمـــوذج

  . من الواحده وهو اقتراب،الذي يتوقعه النموذج
ــين      ــستخدمة، تبــ ــرات المــ ــة للفقــ ــات المطابقــ ــوء محكــ ــي ضــ وفــ

ت قـيم متوسـط المربعـات الموزونـة لهـا الواحـد           عّد فقرة ت  )23(وجود
وفقرتين تعـدت قـيم احـصائي المطابقـة الداخليـة والخارجيــة       ،الـصحيح 

)ZSTD (  ــة ــا القيمـ ــر    ،)2(لهمـ ــرات غيـ ــا فقـ ــى أنهـ ــر علـ ــذا مؤشـ  وهـ
 وأنهـا قـيم مـضطربة وتـشوش         ، وبعيدة عن توقعـات النمـوذج      ،مطابقة

 (values substantially above 1 indicate noise(البيانــات 
(Linacre & Wright , 1993(،   كما أن هنـاك)مرفوضـة فقـرة  ) 20 

  الخــاص بهــا قــيم معامــل االرتبــاط الثنــائيإذ كانــت التمييــز، مــن حيــث
)rpbis (    وفــق برنـــامج   - .ســالبة، ومعامــل االرتبــاط الثنـــائي الخــاص

BIGSTEPS -      أو  ، المالحظـة عـن الفقـرة      الـدرجات يتم حسابه بـين 
 الكليـة   الـدرجات  أو   ، الكلية للفرد، بعـد حـذف الفقـرة        جاتوالدرالفرد  

ــرد   ــد حــــذف الفــ ــرة بعــ ــة   ،للفقــ ــسوبة المتطرفــ ــيم المحــ  وتحــــذف القــ
 ، والقيم السالبة لمعـامالت التمييـز تـشير إلـى مطابقـة سـيئة            ،للدرجات

ــاه المعـــاكس  ــة الموجـــودة عنـــد  ،أو تقـــدير باالتجـ  والحـــروف األبجديـ
. فقــرات وفــق مؤشــر التمييــز المعامــل مؤشــر علــى حــسن المطابقــة لل 

قـــيم إحـــصاءات المطابقـــة الداخليـــة والخارجيـــة ) 5(الجـــدول يبـــّين و
ــة وقــــيم معــــامالت التمييــــز   معــــامالت ( ومتوســــط المربعــــات الموزونــ

  .للفقرات غير المطابقة) rpbis) (االرتباط الثنائية الخاصة 
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الداخلية والخارجية لها، ومتوسطات المربعات   وقيم إحصاءات المطابقة  غير المطابقةأرقام الفقرات: )5(جدول  
  )rpbis) (معامالت االرتباط الثنائية الخاصة(لها وقيم معامالت التمييز 

TABLE 10.1 A Rating Scale Analysis                  nedal.out Feb 11 14:41 2006 
INPUT: 187 PERSONS, 83 ITEMS  ANALYZED: 187 PERSONS, 83 ITEMS, 396 CATS    v2.88 
-------------------------------------------------------------------------------- 

ITEMS STATISTICS:  MISFIT ORDER 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
|ENTRY    RAW                        |   INFIT  |  OUTFIT  |PTBIS|      | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  ERROR|MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.| ITEM | 
|------------------------------------+----------+----------+-----+------| 
|    14    154    187    1.10    0.08|1.16   1.0|1.35   2.0|-0.16| i14  | 
|    16    489    187   -0.09    0.07|1.25   2.5|1.26   2.6|-0.12| i16  | 
|    34    558    187   -0.46    0.08|1.19   1.7|1.23   2.1|-0.10| i34  | 
|    39    518    187   -0.52    0.09|1.21   3.0|1.21   2.9|-0.24| i39  | 
|    51    584    187   -0.84    0.09|1.15   1.6|1.20   2.1|-0.10| i51  | 
|    32    578    187   -0.50    0.08|1.16   1.9|1.19   2.1|-0.12| i32  | 
|    33    209    187    0.92    0.08|1.14   1.1|1.18   1.5|-0.08| i33  | 
|    41    547    187   -0.72    0.08|1.15   2.4|1.17   2.7|-0.10| i41  | 
|    30    507    187   -0.25    0.07|1.12   1.3|1.16   1.6|I0.03| i30  | 
|    38    523    187   -0.57    0.08|1.13   1.5|1.15   1.8|-0.02| i38  | 
|    28    239    187    0.83    0.08|1.12   1.0|1.15   1.3|-0.04| i28  | 
|    12    266    187    0.77    0.08|1.15   1.4|1.14   1.3|-0.08| i12  | 
|    45    563    187   -0.64    0.08|1.13   1.4|1.15   1.6|-0.03| i45  | 
|    20    203    187    1.24    0.09|1.13   1.3|1.15   1.5|-0.09| i20  | 
|    26    558    187   -0.86    0.09|1.13   2.1|1.14   2.2|-0.08| i26  | 
|    18    479    187   -0.09    0.07|1.14   1.3|1.14   1.3|-0.01| i18  | 
|    27    539    187   -0.62    0.08|1.13   2.1|1.13   2.0|-0.05| i27  | 
|    24    408    187    0.15    0.07|1.13   1.4|1.13   1.4|R0.03| i24  | 
|    44    208    187    1.37    0.09|1.12   1.2|1.12   1.3|-0.08| i44  | 
|    36    580    187   -1.15    0.09|1.12   1.9|1.12   1.9|-0.05| i36  | 
|    23    381    187   -0.18    0.09|1.11   1.2|1.12   1.4|-0.05| i23  | 
|    49    564    187    0.32    0.10|1.11   1.7|1.12   1.8|-0.09| i49  | 
|    25    535    187   -0.37    0.07|1.09   0.9|1.11   1.1|W0.08| i25  | 
|    52    374    187    0.24    0.07|0.72  -4.2|0.74  -3.9|b0.73| i52  | 
|    58    384    187    0.36    0.07|0.70  -3.9|0.71  -3.8|a0.76| i58  | 
+-----------------------------------------------------------------------+ 

للتأكد من جودة مطابقة البيانـات الناتجـة عـن اسـتجابات أفـراد              
 المقيـاس ، والتحقـق مـن موضـوعية تفـسير نتـائج            المقيـاس العينة على   

فقـرة، أي بعـد حـذف األفـراد غيـر المطـابقين       ) 58(بـصورته النهائيـة   
 فقـرة لـم تتطـابق بياناتهـا مـع      )25 ( والبالغـة ،والفقرات غيـر المطابقـة   

وكــذلك التحقــق مــن االفتراضــات الخاصــة بنمــوذج  توقعــات النمــوذج، 

 لمـدى صـدق النمـوذج فـي تحقيقـه         يعد ذلك تحقيقاً   إذ سلم التقدير، 
أعيــد التحليــل للمــرة الثالثــة للحــصول علــى فقــد  ؛لموضــوعية القيــاس

 ،تقــديرات نهائيــة متحــررة لكــل مــن صــعوبة الفقــرات وقــدرات األفــراد    
  .نتائج التحليل للقيم المتحررة لقدرة األفراد) 6(ويلخص الجدول 

  ) فقرة)58(= عدد الفقرات،)187 (عدد األفراد(نتائج التحليل للقيم  المتحررة لقدرة األفراد : )6(جدول  
TABLE 3.1 A Rating Scale Analysis                    nedal2.out Feb 11 14:45 2006 
INPUT: 187 PERSONS, 83 ITEMS  ANALYZED: 187 PERSONS, 58 ITEMS, 279 CATS    v2.88 
-------------------------------------------------------------------------------- 

SUMMARY OF    187 MEASURED PERSONS 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
|           RAW                   *      MODEL         INFIT        OUTFIT     | 
|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD  | 
|------------------------------------------------------------------------------| 
| MEAN     132.4      58.0        0.36    0.15      0.99   -0.1   1.01   -0.08 | 
| S.D.      18.4       0.1        0.42    0.00      0.15    1.1   0.36    1.08 | 
| MAX.     169.0      58.0        1.22    0.16      2.90    7.0   3.01    7.4  | 
| MIN.      80.0      57.0       -0.88    0.15      0.50   -3.5   0.49   -3.7  | 
|------------------------------------------------------------------------------| 
| REAL RMSE   0.16  ADJ.SD    0.39  SEPARATION  2.41  PERSON RELIABILITY 0.85  | 
|MODEL RMSE   0.15  ADJ.SD    0.39  SEPARATION  2.59  PERSON RELIABILITY 0.87  | 
| S.E. OF PERSON MEAN   0.03                                                   | 
|+-----------------------------------------------------------------------------+ 

  جاه الفرد قدرة الفرد في مقياس االتجاهات تعني الدرجة التي تعبر عن ات* 
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ــدول    ــن الجـ ــررة  ) 6(ويالحـــظ مـ ــة المتحـ أن التقـــديرات النهائيـ
 ،كحــد أدنــى ) 80(لقــدرات األفــراد قــد تراوحــت بــين العالمــة الكليــة     

 وقـد بلـغ متوسـط توزيـع القـدرة         . كحد أقصى ) 169(والعالمة الكلية   
ــاري    ) 0.36( ــراف المعيـــ ــت، واالنحـــ ــدة لوجيـــ ــدة ) 0.42(وحـــ وحـــ

لوجيـت  ) 1.22(لوجيـت و    ) 0.88-(بـين    أي بمدى يتراوح     ،لوجيت

 ،)0.03(الخطأ المعياري للوسـط الحـسابي لتقـديرات القـدرة           ؛ وبلغ   
 األمـر الـذي     ،تقترب من الوضـع المثـالي الـذي يفترضـه النمـوذج           وهي  

وأمـا الجـدول     .يشير إلى دقة تحديد مواقع األفراد على متصل السمة        
ــة ال  ) 7( ــيم التدريجييـ ــل للقـ ــائج التحليـ ــيلخص نتـ ــصعوبة  فـ ــررة لـ متحـ

  .الفقرات
  ) 187 = عدد األفراد،58 =عدد الفقرات(المتحررة لصعوبة الفقرات  للقيم نتائج التحليل: )7(جدول  

TABLE 3.1 A Rating Scale Analysis                    nedal2.out Feb 11 14:45 2006 
INPUT: 187 PERSONS, 83 ITEMS  ANALYZED: 187 PERSONS, 58 ITEMS, 279 CATS    v2.88 
-------------------------------------------------------------------------------- 

SUMMARY OF     58 MEASURED ITEMS 
+------------------------------------------------------------------------------+ 
|           RAW                   *      MODEL         INFIT        OUTFIT     | 
|          SCORE     COUNT     MEASURE   ERROR      MNSQ   ZSTD   MNSQ   ZSTD  | 
|------------------------------------------------------------------------------| 
| MEAN     426.9     187.0        0.00    0.09      1.00   -0.1   1.01    0.07 | 
| S.D.     110.0       0.1        0.67    0.01      0.18    1.1   0.18    1.09 | 
| MAX.     610.0     187.0        1.43    0.11      1.25    2.5   1.25    2.5  | 
| MIN.     129.0     186.0       -1.20    0.07      0.70   -3.5   0.71   -3.4  | 
|------------------------------------------------------------------------------| 
| REAL RMSE   0.09  ADJ.SD    0.66  SEPARATION  7.29   ITEM  RELIABILITY 0.98  | 
|MODEL RMSE   0.09  ADJ.SD    0.66  SEPARATION  7.60   ITEM  RELIABILITY 0.98  | 
| S.E. OF  ITEM  MEAN   0.049                                                   | 
+------------------------------------------------------------------------------+ 

DELETED:     25 ITEMS 
  .ا الفقرة وتساهم بها في تكوين شحنة انفعاليةإجمالية تعبر عن اتجاه الفردصعوبة الفقرة في مقياس االتجاهات تعني الشحنة االنفعالية التي تحمله* 

أن قيم التقديرات المتحررة لصعوبة     ) 7(ويالحظ من الجدول      
لوجيــت، وتتــوزع ) 1.43(و  )1.20- (الفقــرات قــد تراوحــت مــا بــين

ــداره     ــاري مقـ ــراف معيـ ــت، وانحـ ــفر لوجيـ ــدره صـ ) 0.67(بمتوســـط قـ
المعيــــاري للوســــط الحــــسابي لتقــــديرات الخطــــأ لوجيــــت، وقــــد بلــــغ 

وهــي قيمــة متدنيــة، األمــر الــذي يــشير إلــى دقــة    ) 0.049(الــصعوبة 
  .تقديرات الصعوبة للفقرات

تقــدير قــيم معــالم فقــرات مقيــاس االتجاهــات وفــق نمــوذج ســلم   
  :التقدير 

كما تم تقدير قيم معالم الفقرات لكل فقرة من فقـرات المقيـاس             
رة، باستخدام طريقة األرجحية العظمى غير      فق) 58(بصورته النهائية   

 (Un Conditional Maximum (UCON) المـــــشروطة
Likelihood Estimation (  ،ــدرات والـــــصعوبة ــدير أدق القـــ لتقـــ

ولتقليل الخطأ في التقدير لصعوبة فقرات المقيـاس بـصورته النهائيـة،      
ــين صــعوبة الفقــرات، والخطــأ المعيــاري فــي تقــدير     ) 8(والجــدول  يب

 ويالحـظ بـأن مؤشـرات    ،لصعوبة، لكل فقرة مـن فقـرات المقيـاس   هذه ا 
المطابقة لكل فقرة من فقـرات المقيـاس كانـت ضـمن حـدود المطابقـة                

  ).  0.7 – 1.3( إذ كانت جميعها ضمن المدى ،الداخلية والخارجية
  .فقرة) 58(  صعوبة الفقرات وأخطائها المعيارية  مرتبة تنازليا حسب الصعوبة للمقياس :)8(جدول 

TABLE 13.1 A Rating Scale Analysis                   nedal2.out Feb 11 14:45 2006 
INPUT: 187 PERSONS, 83 ITEMS  ANALYZED: 187 PERSONS, 58 ITEMS, 279 CATS    v2.88 
-------------------------------------------------------------------------------- 

         ITEMS STATISTICS:  MEASURE ORDER 
+------------------------------------------------------------------------+ 
|ENTRY    RAW                        |   INFIT  |  OUTFIT  |PTBIS|       | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  ERROR|MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.| ITEMG | 
|------------------------------------+----------+----------+-----+-------| 
|     8    364    187    1.43    0.10|1.18   1.9|1.21   1.9| 0.33| i8  0 | 
|    15    129    187    1.25    0.09|1.05   0.3|1.05   0.3| 0.35| i15 0 | 
|     4    221    187    1.23    0.09|1.19   1.7|1.20   1.8| 0.32| i4  0 | 
|     3    217    187    1.15    0.09|1.15   1.3|1.16   1.4| 0.36| i3  0 | 
|    31    399    187    1.05    0.10|1.12   1.3|1.12   1.3| 0.38| i31 0 | 
|     7    231    187    1.04    0.08|1.13   1.3|1.17   1.6| 0.33| i7  0 | 
|    29    250    187    1.04    0.09|1.11   0.9|1.11   1.0| 0.35| i29 0 | 
|     1    285    187    0.99    0.09|1.20   1.9|1.19   1.8| 0.30| i1  0 | 
|    56    378    187    0.97    0.10|0.86  -1.3|0.89  -1.0| 0.48| i56 0 | 
|    62    396    187    0.86    0.10|0.92  -0.8|0.93  -0.7| 0.40| i62 0 | 
|    19    253    187    0.80    0.08|1.19   1.6|1.22   1.9| 0.36| i19 0 | 
|    50    256    187    0.74    0.07|1.19   1.8|1.18   1.6| 0.32| i50 0 | 
|    17    284    187    0.73    0.08|1.20   1.8|1.24   1.8| 0.35| i17 0 | 
|     5    373    187    0.52    0.09|1.13   1.4|1.14   1.5| 0.32| i5  0 | 
|    21    352    187    0.47    0.10|1.14   1.6|1.15   1.7| 0.35| i21 0 | 
|    13    344    187    0.43    0.09|1.09   1.0|1.08   0.8| 0.35| i13 0 | 
|    43    361    186    0.36    0.09|1.19   1.9|1.20   1.9| 0.31| i43 0 | 
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+------------------------------------------------------------------------+ 
|ENTRY    RAW                        |   INFIT  |  OUTFIT  |PTBIS|       | 
|NUMBER  SCORE  COUNT  MEASURE  ERROR|MNSQ  ZSTD|MNSQ  ZSTD|CORR.| ITEMG | 
|------------------------------------+----------+----------+-----+-------| 
|    71    381    187    0.31    0.08|1.04   0.4|1.05   0.4| 0.45| i71 0 | 
|    65    386    187    0.09    0.10|0.87  -1.2|0.89  -1.1| 0.46| i65 0 | 
|    83    418    187    0.09    0.08|0.70  -1.5|0.71  -1.9| 0.50| i83 0 | 
|    61    431    187    0.08    0.07|1.05   0.5|1.05   0.5| 0.42| i61 0 | 
|    70    408    187    0.08    0.08|0.78  -1.7|0.78  -1.8| 0.50| i70 0 | 
|    53    382    187    0.04    0.11|0.89  -0.9|0.90  -0.7| 0.44| i53 0 | 
|    64    410    187    0.04    0.07|0.75  -1.9|0.75  -1.8| 0.50| i64 0 | 
|    68    391    187   -0.01    0.10|0.89  -1.1|0.90  -1.0| 0.42| i68 0 | 
|    80    404    187   -0.02    0.09|0.84  -1.8|0.84  -1.7| 0.52| i80 0 | 
|    76    404    187   -0.07    0.08|0.77  -1.7|0.78  -1.7| 0.52| i76 0 | 
|    59    376    187   -0.10    0.10|0.86  -1.3|0.88  -1.1| 0.48| i59 0 | 
|    82    456    187   -0.11    0.09|0.77  -1.8|0.77  -1.9| 0.51| i82 0 | 
|    79    429    187   -0.13    0.08|0.89  -1.2|0.89  -1.1| 0.45| i79 0 | 
|    78    490    187   -0.14    0.07|1.04   0.4|1.10   1.0| 0.33| i78 0 | 
|    81    466    187   -0.15    0.07|0.89  -1.2|0.90  -1.2| 0.47| i81 0 | 
|    55    458    187   -0.19    0.08|0.84  -1.9|0.84  -1.9| 0.52| i55 0 | 
|    63    500    187   -0.21    0.07|0.81  -1.8|0.84  -1.7| 0.56| i63 0 | 
|    10    393    187   -0.21    0.09|1.13   1.4|1.14   1.5| 0.32| i10 0 | 
|    67    477    187   -0.26    0.07|0.88  -1.4|0.88  -1.3| 0.47| i67 0 | 
|    69    497    187   -0.26    0.07|0.76  -1.8|0.75  -1.8| 0.44| i69 0 | 
|    40    510    187   -0.33    0.10|1.19   1.8|1.21   1.9| 0.30| i40 0 | 
|    74    440    187   -0.38    0.08|0.91  -1.1|0.91  -1.1| 0.44| i74 0 | 
|    73    448    187   -0.39    0.08|0.87  -1.6|0.87  -1.6| 0.48| i73 0 | 
|    57    535    187   -0.40    0.07|0.75  -1.7|0.75  -1.9| 0.46| i57 0 | 
|    42    359    187   -0.41    0.09|1.17   1.9|1.17   1.9| 0.33| i42 0 | 
|    54    610    187   -0.45    0.09|0.71  -1.7|0.71  -1.6| 0.48| i54 0 | 
|    75    515    187   -0.47    0.08|0.74  -1.9|0.74  -1.9| 0.47| i75 0 | 
|    77    432    187   -0.53    0.08|0.86  -1.7|0.86  -1.7| 0.49| i77 0 | 
|     9    527    187   -0.64    0.08|1.22   1.5|1.23   1.8| 0.34| i9  0 | 
|    72    561    187   -0.66    0.08|0.76  -1.8|0.79  -1.9| 0.34| i72 0 | 
|     6    552    187   -0.67    0.09|1.25   1.7|1.25   1.5| 0.32| i6  0 | 
|    48    574    187   -0.67    0.09|1.10   1.2|1.10   1.2| 0.33| i48 0 | 
|    35    564    187   -0.72    0.10|1.15   1.8|1.15   1.8| 0.35| i35 0 | 
|    22    521    187   -0.77    0.08|1.17   1.9|1.19   1.7| 0.32| i22 0 | 
|    11    537    187   -0.81    0.09|1.21   1.9|1.22   1.9| 0.37| i11 0 | 
|     2    537    187   -0.82    0.08|1.21   1.8|1.21   1.4| 0.40| i2  0 | 
|    47    558    187   -0.83    0.09|1.22   1.7|1.23   1.4| 0.43| i47 0 | 
|    66    561    187   -0.86    0.08|0.81  -1.9|0.83  -1.8| 0.50| i66 0 | 
|    60    598    187   -0.95    0.09|0.79  -1.7|0.83  -1.5| 0.46| i60 0 | 
|    37    586    187   -0.95    0.09|1.20   1.8|1.21   1.5| 0.31| i37 0 | 
|    46    584    187   -1.20    0.09|1.17   1.8|1.18   1.9| 0.35| i46 0 | 
|------------------------------------+----------+----------+-----+-------| 
| MEAN    427.   187.    0.00    0.09|1.00  0.07|1.01  0.09|     |       | 
| S.D.    110.     0.    0.67    0.01|0.18  1.56|0.18  1.55|     |       | 
+------------------------------------------------------------------------+ 

للتأكد من جودة مطابقة البيانـات الناتجـة عـن اسـتجابات أفـراد              
حقق من موضـوعية تفـسير النتـائج         والت ،العينة على مقياس االتجاهات   
 أي بعــد حــذف األفــراد غيــر ،فقــرة ) 58(للمقيــاس بــصورته النهائيــة 

 وكـذلك التحقـق مـن االفتراضـات         ، والفقرات غيـر المطابقـة     ،المطابقين
 يعـد ذلـك     إذ ، التقدير المنبثق عن نمـوذج راش      سلمالخاصة بنموذج   

 فقــد ،اس لمــدى صــدق النمــوذج قــي تحقيقــه لموضــوعية القيــ تحقيقــًا
 ،أشارت النتائج إلى تحقق شـروط الموضـوعية فـي مقيـاس االتجاهـات             

  :التي يمكن تلخيصها بما يلي 
ــأ المعيـــاري  للوســـط الحـــسابي    • أشـــارت النتـــائج إلـــى أن  الخطـ

 ،، وهـي قيمـة متدنيـة     )0.03(لتقديرات قدرات األفـراد قـد بلـغ         
األمــر الــذي يــشير إلــى دقــة تحديــد مواقــع األفــراد علــى متــصل 

 إذ يكــون تقــدير قــدرات األفــراد أكثــر دقــة كلمــا كانــت     ،سمةالــ
  .قيمة الخطأ المعياري في قياسها أقل

اقتـــــراب قيمـــــة متوســـــط قـــــيم إحـــــصائي المطابقـــــة الخارجيـــــة   •
)ZSTD(،          أو ما يسمى بإحصائي المطابقة الكلية للفقـرات مـن 

يــدلل علــى أن   ، واالنحــراف المعيــاري لهــا مــن الواحــد   ،الــصفر
ن االســتجابات المالحظــة لألفــراد عــن الفقــرات    بــياتــساقًاهنــاك 

ــاتهم ــاس؛ أي   ودرجـ ــى المقيـ ــة علـ ــاقي    الكليـ ــن بـ ــتجاباتهم عـ اسـ
 بــين الــسمة  هنــاك اتفاقــًافقــرات المقيــاس، وهــذا يــدل علــى أن  

ــي  ــاقي        تالت ــا ب ــر عنه ــي تعب ــسمة الت ــرات وال ــا هــذه الفق ــر عنه عب
 معنـى هـذا مطابقـة الفقـرات    ذلـك عبـر العينـة كلهـا ؛ و         و ،الفقرات

 وهـــو ، أي تحقـــق افتـــراض أحاديـــة البعـــد؛لمتطلبـــات النمـــوذج
   .سلم التقديرأحد االفتراضات الرئيسة في نموذج 

خـر مـن االفتراضـات المهمـة     آأشارت النتائج إلى تحقق افتـراض    •
 وهـو تحـرر   ،في نموذج سلم التقدير المنبثـق عـن نمـوذج راش      

ــاس مــن  ــع  خــصائصالقي ــراد   توزي ــدرة ألف ــة ؛ أي عــدم الق  العين
 األفـــراد، النـــسبية للفقـــرات عنـــد معظـــم الـــصعوبةاخـــتالف قـــيم 

 : وعبر المستويات المختلفة للسمة وهنـاك مؤشـران علـى ذلـك           
ــة    األول؛ ــة الخارجيــ ــصائي المطابقــ ــط إحــ ــة متوســ ــراب قيمــ  اقتــ
 Total fit( أو مــا يــسمى إحــصائي المطابقــة الكليــة  ،لألفــراد



  الشريفين

 181

Statistic ( الواحــد واالنحــراف المعيــاري لــه مــن  ،مــن الــصفر ، 
 متوســط ؛الثــانيو ،وهــي القــيم المثاليــة التــي يفترضــها النمــوذج 

 صورة إلحـصائي    عد الذي يُ  ،مربعات المطابقة الداخلية للفقرات   
وهــي قــيم قريبــة جــدا مــن الوضــع     ،اتالمطابقــة بــين المجموعــ 

مؤشـــرات علـــى  الهـــذه تـــدل  و.علـــى الترتيـــب ) 0,1(المثـــالي 
  منحنـى  أفـضل (المتوقـع   اقتراب المنحنى المالحـظ مـن المنحنـى         

) المالحـظ ( لهـذا المنحنـى      يتـوافر  وبـذلك    ،)له يطابق النموذج    
 للمنحنــى المتوقــع مــن النمــوذج مــن اســتقالل لمعــالم  يتــوافرمــا 

وعندئــذ . عينــة األفــراد ل  خــصائص توزيــع القــدرة  الفقــرات عــن 
 كما يختص إحـصائي المطابقـة       .تكون الفقرات مطابقة للنموذج   

 باختبــــار مــــا إذا كانــــت منحنيــــات    ،ا أيــــض،بــــين المجموعــــات 
ــاء    ــة للنمــــوذج ذات ميــــل أو انحنــ خــــصائص الفقــــرات المطابقــ

 ، فعندما تكـون معـالم الفقـرات مـستقلة فعـال عـن العينـة               ،متشابه
ثـم تكـون   مـن   و،ن قدرة الفقرات على التمييـز تكـون متـساوية    إف

 أي ذات انحنــــــاء ،المنحنيــــــات لخــــــصائص الفقــــــرات متوازيــــــة 
  .متماثل

ــين • ــن تبـ ــدول مـ ــيم  أن)7 (الجـ ــصعوبة قـ ــررة  الـ ــرات المتحـ للفقـ
ــا بـــين   وحـــدة لوجيـــت، وتتـــوزع  ) 1.43(و ) 1.2-(تتـــراوح مـ

) 0.67( وانحـراف معيـاري قـدره        ،بمتوسط قدره صـفر لوجيـت     
انتظـام تـدرج هـذه الفقـرات        ) 1( كما يبدو مـن الـشكل        ،لوجيت

 .لوجيـــت علـــى متـــصل الـــسمة ) 0.1(بوحـــدة تـــدرج مقـــدارها  
 وهـــو ،تـــراض مـــن افتراضـــات نمـــوذج راش   وبـــذلك يتحقـــق اف 

أحادية البعـد أي أن فقـرات المقيـاس تقـيس سـمة واحـدة وهـي             
"  اتجاهــات معلمــي العلــوم نحــو العمــل المخبــري  " فــي حالتنــا 

ومـــا يؤكـــد هـــذه النتيجـــة التقـــارب الواضـــح فـــي قـــيم معـــامالت   
ــة   ــاط الثنائيـ ــاً ،)rpbis(االرتبـ ــي تعكـــس تقاربـ ــامالت   التـ ــي معـ  فـ

هذا مؤشر علـى تحقـق افتـراض      فإن   ، وبالتالي ،قراتالتمييز للف 
 وهـو أن تكـون للفقـرات قـدرة تمييزيـة            ،من افتراضـات النمـوذج    

أشــــــــار هــــــــامبلتون وســــــــوامنيثان وقــــــــد  .متكافئــــــــة تقريبــــــــا
)Hambelton & Swaminathan , 1985(، نــه لكــي أ إلــى

يتحقــق تكــافؤ مؤشــرات التمييــز ومطابقتهــا للنمــوذج يجــب أن     
متوســـط معـــامالت (عـــة ضـــمن حـــدود المـــدى تكـــون قيمهـــا واق

 متوســـــط معـــــامالت التمييـــــز   إن  وحيـــــث 0.15+ التمييـــــز 
ــ،)0.41( ــين    إ فـــ ــا بـــ ــراوح مـــ ــة تتـــ ــدود المطابقـــ  0.56(ن حـــ
ن قـيم معـامالت االرتبـاط الثنائيـة الخاصـة        إ فـ  ، وبالتالي ،)0.26،

 وكـــذلك كانـــت قيمـــة االنحـــراف  ،جميعهـــا كانـــت ضـــمن المـــدى 
 وهو مؤشر علـى تحقـق هـذا         ،صغيره لهذه المعامالت    المعياري
  .االفتراض

 فـال توجـد     ،أما فيما يتعلق بـافتراض انخفـاض مؤشـر التخمـين           •
طريقــة مباشـــرة لتحديـــد مـــا إذا كـــان الفـــرد أجـــاب عـــن الفقـــرة  

 ولكـن عنـد رسـم خطـوط         .أم ال ) عشوائية االختيـار    (بالتخمين  
منحنيــــات (االنحــــدار غيــــر الخطــــي للــــدرجات علــــى المقيــــاس   

ــصائص للفقــــ  ــق   )رات خــ ــي الملحــ ــا فــ ــل   )1(، كمــ ــذي يمثــ الــ
 الخـــط التقـــاربي أنلـــوحظ منحنيـــات خـــصائص لـــبعض الفقـــرات 

يقترب من الصفر فـي الفقـرات   ) Lower Asymptote(األسفل 
 وهــــذا يحــــدث عنــــدما ال يلجــــأ الفــــرد إلــــى اإلجابــــة  ،جميعهــــا
 ، مؤشــر علــى حــسن مطابقــة الفقــرات للنمــوذج   وهــو.عــشوائيا

ــه ال يمكــن القــول    ــسرعة قــد لعــب دوراً   إن كمــا أن  فــي  عامــل ال
 لــم يتــرك أي مــستجيب أيــة فقــرة دون  إذ ،اإلجابــة عــن الفقــرات

    .إجابة
ــرات مقيــاس االتجاهــات     ــسيكومترية لفق ــصدق (الخــصائص ال ال

  :)والثبات
   الثباتدالالت 

ــة      ــصورته النهائيـ ــاس بـ ــرات المقيـ ــة فقـ ــن مطابقـ ــق مـ ــد التحقـ بعـ
ــم الحــصول علــى   ،لنمــوذج ســلم التقــدير    المتحــررة لكــل مــن   لقــيما ت

 ومـــن خـــالل هـــذه القـــيم أمكـــن     ،األفـــرادقـــدرات  الفقـــرات وصـــعوبة 
 معامـل الثبـات الخـاص بـاألفراد     :الحصول على نـوعين مـن المعـامالت       

)Person Reliability(،  ومعامــــــل الثبــــــات الخــــــاص بــــــالفقرات   
)Item Reliability(.     ر موقـع كـل مـن    ي فالثبـات يعنـي الدقـة فـي تقـد

ــة  ،فقـــرات علـــى متـــصل الـــسمة األفـــراد وال  ويمكـــن تحديـــد مـــدى دقـ
الفقرات في تعريف هذا المتصل بحساب معامـل الفـصل بـين الفقـرات               

)Gi) (Item Separation(، أنـــه النـــسبة بـــين   ب:  والـــذي يّعـــرف
 ومتوســـط ،االنحــراف المعيـــاري للقــيم التدريجيـــة المتحــررة للفقـــرات   

مـل الفـصل لفقـرات     وقـد بلغـت قيمـة معا    .الخطأ المعياري لهـذه القـيم     
ــة   ــصورته النهائيـ ــاس بـ ــد  ،)7.6(المقيـ ــة تزيـ ــذه القيمـ ــى وهـ  ،)2 (علـ

 ه،ولذلك تّعد هـذه الفقـرات كافيـة لتعريـف متـصل الـسمة الـذي تقيـس                  
ــراد      ــين األف  Person ( (Gp)وكــذلك بلغــت قيمــة معامــل الفــصل ب

Separation Index( )2.59(،   ــة تزيـــد  ، )2 (علـــى وهـــذه القيمـ
ومـن  ،   بـين الفقـرات    للفـصل فـراد تّعـد أيـضا كافيـة         ن عينة األ  إولذلك ف 

تـم حـساب معامـل الثبـات لكـل مـن            ) Gi  ،Gp( هـذه المعـامالت      خالل
   : وفق الصيغة الرياضية التالية،الفقرات واألفراد

)R=G2/ 1+G2(  
ــث  ــصل  ) : G(حيـ ــل الفـ ــى معامـ ــز إلـ ــات  ) R (،ترمـ ــل الثبـ معامـ

)Wright & Masters , 1981(،    ت الثبـات   وقـد بلغـت قـيم معـامال
وهمـا قيمتـان    ،  على التـوالي  ) 0.87,0.98(لكل من الفقرات واألفراد     

 علـــى كفايـــة عينـــة الفقـــرات فـــي الفـــصل بـــين  :مرتفعتـــان تـــدل األولـــى
 وبالتـــالي فـــي التمييـــز بـــين مـــستويات األداء لـــدى هـــؤالء       ،األفـــراد
ــة،األفـــراد ــة األفـــراد فـــي الفـــصل بـــين   : وتـــدل الثانيـ ــة عينـ  علـــى كفايـ
صل الـــسمة الـــذي تقيـــسه هـــذه    تـــلتـــالي فـــي تعريـــف م   وبا،الفقـــرات
ــرات ــه    .الفقـ ــدر مالحظتـ ــا يجـ ــذه   :وممـ ــات بهـ ــامالت الثبـ ــيم معـ  أن قـ

ــاف  ــة يكــــــ ــة   ئالطريقــــــ ــات بطريقــــــ ــامالت الثبــــــ ــيم معــــــ ــودر( قــــــ  -كــــــ
 وبخاصـة أن    ،في النظريـة الكالسـيكية    ) KR-20)) (20(ريتشاردسون

الثبـات  قيمة معامـل الثبـات بهـذه الطريقـة يمثـل الحـد األدنـى لمعامـل                  
)Julian , 1988(.   

كما تم تحديد عدد الطبقات اإلحصائية المتمايزة لكل من 
  :الفقرات واألفراد باستخدام الصيغة الرياضية التالية

                    H=(4G + 1 ) / 3   
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 وقـد   ،معامـل الفـصل   : G ، الطبقـات اإلحـصائية    دعد  : Hحيث
ــرات     ــن الفقـ ــل مـ ــصائية لكـ ــات اإلحـ ــدد الطبقـ ــغ عـ ــراد بلـ  3.78( واألفـ

 علــى قــدرة الفقــرات : تــدل القيمــة األولــىإذ .علــى التــوالي) 10.46،
ــراد فــي درجــة امــتالكهم للــسمة         ــين األف ــة ب ــروق الفردي ــار الف فــي إظه

مـستويات لـدى هـؤالء      ) 4( على أن هنـاك      : وتدل الثانية  ،بشكل كبير 
   .األفراد

اس كما تم تقـدير معامـل ثبـات االتـساق الـداخلي لفقـرات المقيـ          
 أي بعــد حــذف الفقــرات واألفــراد غيــر   ،فقــرة) 58(بــصورته النهائيــة 

ــدير   ــلم التقـ ــوذج سـ ــابقين لنمـ ــشكل    ،المطـ ــاد بـ ــن األبعـ ــد مـ ــل بعـ  ولكـ
 ودلت النتائج على تمتـع المقيـاس بدرجـة عاليـة مـن االتـساق                ،مستقل

ــداخلي ــا    إذ ،ال ــاخ ألف  وهــي قيمــة  ،)0.97( بلغــت قيمــة معامــل كرونب
) 0.91(فقــد بلغــت المقيــاس الثبــات لمجــاالت  وأّمــا معــامالت ،عاليــة

وهـي اقـل مـن معامـل ثبـات االتـساق            على الترتيب،   ) 0.92) (0.90(
 وهــي مؤشــرات علــى تمتــع ، ولكنهــا عاليــة أيــضا،الــداخلي لــألداة ككــل

  .عالية) كمؤشر على الثبات(المقياس بدالالت اتساق داخلي 
لثبـات  ومن المؤشرات األخـرى التـي يـستدل منهـا علـى معامـل ا              

المعلومـات للمقيـاس    دالـة     :للمقياس في النظرية الحديثة في القيـاس      
)Information Function(،  ومنحنى دالة المعلومات للمقياس ينـتج 

  : منحنيات الفقرات فوق بعضها بعضا وفق العالقة تجميعمن 
)()( θθ ∑=

g

gII  

ــار عنــد مــستوى  ومــاتلهــي كميــة المع ) θI)( (إْذ إّن  لالختب
θ،   )(θgIالقدرة    

g
 مجموع دوال المعلومات لفقرات ذلـك        ∑

ــد مــستوى القــدرة نفــسه     ــذلك فــ .)θ(المقيــاس عن ــادة عــدد  إ ول ن زي
 قيمــة الخطــأ  ونقــصان،S.E(θ) ًا صــغيرًاالفقــرات يعطــي خطــأ معياريــ 

لى زيـادة  يؤدي إ) θ(المعياري في تقدير القدرة عند مستوى القدرة       
  : كمية المعلومات لالختبار وفق العالقة التالية 

)(.
1)(
θ

θ
ES

I =
  

نقــصان قيمــة الخطــأ المعيــاري فــي تقــدير القــدرة  بالتــالي فــإن و
ــادة قيمــة معامــل الثبــات شــ     ــى زي ــة   أيــؤدي إل نه فــي ذلــك شــأن النظري

 وما يميز هذه الطريقة عـن الطـرق الكالسـيكية أن تقـدير              .الكالسيكية
ــا ــة   الثب ــة الكالســيكية مــرتبط بالعين  وهــذه خاصــية ســيئة   ،ت فــي النظري

 كمـا أنهـا تـؤدي لتقـدير جمـاعي لألخطـاء الفرديـة فـي             ،لتقدير الثبـات  
 بينمـا  . وهو ما يسمى بالخطأ المعياري في القياس       ،عالمات المقياس 

ــا بتقــدير للخطــأ المعيــاري للقيــاس عنــد كــل       النظريــة الحديثــة تزودن
 ونــستطيع باســتخدامها تحديــد مــدى ،درةمــستوى مــن مــستويات القــ

  ).Test ,1971 (مساهمة كل فقرة في تحديد دقة المقياس
تم تقدير كمية المعلومات لالختبـار عنـد        وعالوة على ذلك فقد     

 وذلك  باسـتخدام برنـامج   ،كل مستوى من مستويات القدرة المحددة    
)MINSTEPS(،ار يـــ بعـــد أن قـــام الباحـــث باخت)فقـــرة تتـــوزع )30 

 صـعوبة    بحيـث تغطـي    ،متصل السمة باالستعانة بخريطة الفقـرات     على  
-( والممتــد مــن ، المــدى الــذي تتــوزع فيــه القــيم التدريجيــة الفقــرات

الرسـم البيـاني    ) 2(الشكل  يبين   و لوجيت،) 1.43( إلى   لوجيت) 1.2
 القدرةقيم كمية المعلومات للمقياس عند كل مستوى من مستويات          ل

  .لألفراد

 
  دالة المعلومات لالختبار ) : 1(شكل 

ن قيم كمية المعلومات التـي يقـدمها        أ :)1(ويالحظ من الشكل    
 أي أن ، لوجيــت)0.35( عنــد القــدرةكبــر مــا يمكــن  أالمقيــاس تكــون 

ــر     ــات أكثـــ ــي معلومـــ ــاس يعطـــ ــنالمقيـــ ــات  عـــ ــراد ذوي االتجاهـــ  األفـــ
قــل أس  بينمــا تكــون كميــة المعلومـات التــي يقــدمها المقيــا ،المتوسـطة 

ــد    ــا يمكــن عن ــدرة م ــيم الق ــاس    ق ــى أن المقي ــة ؛ بمعن ــة والمتدني  العالي
 االتجاهـــــات اإليجابيـــــة  األفـــــراد ذويعـــــنيعطـــــي معلومـــــات قليلـــــة 

 كميــــة إذ إن .وهــــذا مــــا يتطــــابق مــــع توقعــــات النمــــوذج. والــــسلبية
 مــا يمكــن عنــدما تكــون   أكبــر تكــون  التــي تقــدمها الفقــرة  المعلومــات

)b=θ(،والثنــــائي ،مــــوذجين األحــــادي المعلمــــة وذلــــك لكــــل مــــن الن 
 وهــذا مــا ).0.36(إذ بلغــت قيمــة متوســط القــدرة لألفــراد   .المعلمــة

قـل مـا يمكـن عنـد        أتؤكده قيمة الخطـأ المعيـاري للتقـدير التـي كانـت             
 إذ يكــــون الخطــــأ .القيمــــة التدريجيــــة المتوســــطة لفقــــرات المقيــــاس 

 صعوبةن قـيم الـ     لألفـراد مـ    قـيم القـدرة    كلمـا اقتربـت      المعياري صـغيراً  
 . وبالتـالي تـزداد كميـة المعلومـات بنقـصان الخطـأ المعيـاري              ،للفقرات

  .وهذا بدوره يعمل على زيادة معامل الثبات للمقياس
التحقــق مــن ثبــات المقيــاس باســتخدام   تــم وباإلضــافة إلــى ذلــك 

إعــادة تطبيــق المقيــاس طريقــة االختبــار وإعــادة االختبــار، حيــث تمــت 
 بعـد مـضي     ، ومعلمـة   معلمـاً  30 عينة تتكون من     بصورته النهائية على  

 وقــد حــسبت قــيم معامــل ارتبــاط  .ســتة أســابيع علــى التطبيــق األولــى 
 وهـي تمثـل     ،)0.95(بيرسون بين الدرجات في مرتـي التطبيـق فكـان           

ــاس       ــى المقي ــائج عل ــات االســتقرار ؛ أي اســتقرار النت  ،قيمــة معامــل ثب
درجـــة عاليـــة مـــن  وهـــذه القيمـــة عاليـــة وتـــدل علـــى تمتـــع المقيـــاس ب  

  .االستقرار مع مرور الزمن
  : دالالت الصدق

إن أكثــر مــا يهــم مطــوري المقــاييس النفــسية هــو صــدق بنائهــا     
)Construct Validity(،   ومع تعدد الطرق واإلجـراءات المـستخدمة 

نـه يمكـن تـصنيفها فـي ثـالث      أفـي دراسـات صـدق هـذه المقـاييس، إال      
 ،)Logical Analysis(التحليــل المنطقــي : مجموعــات رئيــسية هــي 
 والطــــرق  ،)Correlational Techniques(والطــــرق االرتباطيــــة   

 ،)Experimental Techniques Cronbach, 1971(التجريبيـــة 
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 ،)Shavelson , 1991(ها استخداما هي الطرق االرتباطيـة  رن أكثأو
 المقــاييس  دراســة صــدقوتــشمل الطــرق االرتباطيــة المــستخدمة فــي 

ــة ال  ــاملي  النفــسية طريق ــل الع  ومــصفوفة ،)Factor Analysis(تحلي
ــسمات ــددة  ،الـ ــرق المتعـ  Multitrati – Multimethod( والطـ
Matrix( االنحـــــدار ، وتحليـــــل)Regression Analysis(، ــا  أّمـــ
 صـدق أداة هـذه الدراسـة فقـد تمـت مـن خـالل                 التدليل على  إجراءات

  . وتطبيق الطرق االرتباطية،إجراءات الصدق المنطقي
  فقـد تــم التحقـق منــه اعتمــاداً  ،تعلــق بالـصدق المنطقــي فيمـا ي و

علــى التحليــل النظــري مــن خــالل تحديــد مفهــوم االتجــاه نحــو العمــل   

ومــن خــالل تحديــد الفقــرات وطريقــة   ). أبعــاده (المخبــري ومكوناتــه 
  .صياغتها وتحكيمها

أما  الطـرق االرتباطيـة التـي اسـتخدمت  فـي إجـراءات تـصديق                 
 الدرجـة علـى  بحـساب معـامالت االرتبـاط بـين       فقد تمت    ،أداة الدراسة 

وبينهــا وبــين  ، مــن جهــةلــه  البعــد الــذي تنتمــيالدرجــة علــى و،الفقــرة
جـل معرفـة    أ وذلـك مـن      ،الدرجة علـى المقيـاس الكلـي مـن جهـة أخـرى            

مــدى مــساهمة كــل فقــرة مــن فقــرات المقيــاس بمــا يقيــسه المقيــاس       
 )9( رقـم ل ويوضـح الجـدو  . وبالمقيـاس ككـل   ،الفرعي الـذي تنتمـي لـه      

وكــل مــن الدرجــة علــى    ،معــامالت االرتبــاط بــين الدرجــة علــى الفقــرة   
  . والدرجة على المقياس الكلي،البعد

  

   معامالت االرتباط بين الدرجة على الفقرة وكل من الدرجة على البعد والدرجة على المقياس الكلي: )9(جدول 

  الفقرات الفقرة البعد
معامل ارتباط 
الدرجة مع 

 البعد

مل ارتباط معا
الدرجة مع 
 المقياس

  0.54  0.62  أشعر بارتياح أثناء إجراء تجربة   1
  0.45  0.58   بالضجر والملل عندما تأتي حصة المختبر أشعر  2
  0.44  0.54  تزداد قدرتي على التركيز أثناء إجراء تجربه   3
  0.38  0.46  حببة إلى نفسي تعتبر حصة المختبر من الحصص الم  4
  0.35  0.49   المخبريةأفضل مناقشة زمالئي بموضوعات التجارب   5
  0.45  0.50   لي فرصة إجراء جميع التجارب العلمية تتاحأتمنى أن   6
  0.43  0.52  بالضيق عندما أكلف بإجراء تجربةأشعر  7
  0.64  0.71 أشعر أن حبي لحصة المختبر يزداد يوما بعد يوم  8
  0.51  0.63  أتمنى حذف حصة المختبر من المنهاج المدرسي   9

  0.37  0.44 أشعر بالمتعة عند استخدام أجهزة وأدوات المختبر  10
  0.35  0.47 أشعر بالمتعة عند استخدام المختبر في تدريس العلوم  11
  0.33  0.37  أستمتع عندما استخدم أجهزة وأدوات المختبر   12
  0.54  0.66  بنفسي أسباب حدوث الظواهر العلمية عن طريق إجراء التجاربأفضل أن اعرف  13
  0.46  0.55  لي فرصة االختيار الخترت تخصص مختبرات العلومأتيحتلو   14
  0.41  0.54  أحب أن أكون مشرفا للمختبر ألتفرغ للعمل المخبري   15
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  0.39  0.45 ربحبذا لو تخصص حصص محدده في البرامج المدرسي إلجراء التجا  16
  0.47  0.56 يستحق المعلم المواظب على إجراء التجارب لطلبته االحترام كله  1
  0.41  0.57 أدخل طالبي المختبر من اجل قضاء وقت فراغ واستراحة  2
  0.46  0.51  ضرر المختبر على اإلنسان أكثر من نفعه   3
  0.57  0.62  تي على التفكير العلمي تنمي حصة المختبر قدر  4
  0.37  0.48  أرى أن إجراء التجارب مهم في المراحل الدراسية جميعها   5
  0.31  0.38  أشعر بان حصة المختبر تشجع حب االستطالع لدي   6
  0.34  0.39  تساعدني حصة المختبر على اكتساب القدرة على متابعة األمور والمثابرة عليها   7
  0.39  0.45  مشرف العلوم عندما يسألني عن إجراء التجارب المخبرية أتجاهل   8
  0.58  0.65  أتمنى حضور الدورات التي تعقدها مديرية التربية حول المختبرات   9

  0.39  0.47 أعتقد أن المختبر مهما بالنسبة للطلبة أهمية الكتب لهم  10
  0.44  0.53   العمل في المجال المخبري يبعث في النفس االرتياح  11
  0.40  0.43  أرغب بإجراء التجارب العلمية أيام العطل   12
  0.37  0.44  أشعر بالثقة عندما أقوم بإجراء التجربة قبل إجرائها أمام الطلبة   13
  0.33  0.36  أحب أن أمارس أي نشاط في المدرسة ما عدا النشاطات المرتبطة بالمختبر   14
  0.39  0.41  لعلوم ينقصها الدعم التجريبي ال اقبل أية معلومات في ا  15
  0.34  0.40  ال أحب التغيب عن حصص المختبر حتى لو كنت مريضا   16
  0.48  0.54  أنزعج كثيرا عندما تكون العطلة الرسمية في يوم حصة المختبر   17
  0.32  0.36  أكره موضوعات حصة المختبر النهما عديمة الفائدة   18
  0.30  0.34  ر رغم وجود مشرف غير متعاون فيه أحب دخول المختب  19
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  0.40  0.43  يهمني أن أتوصل إلى تفسير الظواهر الطبيعية التي تحدث حولي بالتجربة   20
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  الفقرات الفقرة البعد
معامل ارتباط 
الدرجة مع 

 البعد

مل ارتباط معا
الدرجة مع 
 المقياس

  0.45  0.51  أجد صعوبة في إجراء التجارب المخبرية   1
  0.41  0.54  ال أخشى الفشل في إجراء التجارب   2
  0.41  0.44 أكره إجراء التجارب لصعوبة التعامل مع األجهزة المخبرية  3
  0.37  0.40  أشعر أن معلومات حصة المختبر اقل عرضة للنسيان   4
  0.30  0.31  ال أجد صعوبة للنجاح في إجراء التجارب   5
  0.46  0.51  ي إجراء تجارب إذا بذلت جهدا أستطيع اإلبداع ف  6
  0.40  0.46  يضايقني التعامل مع األجهزة واألدوات في المختبر   7
  0.41  0.48  يعتريني الخوف عند استخدامي ألدوات وأجهزة مختبر العلوم   8
  0.59  0.64  أشعر أنني أتقن العمل المخبري   9

  0.45  0.52   من أصعب المساقات  أعتقد أن مساقات المختبرات التي درستها في الجامعة هي  10
  0.40  0.46  أعتقد أنني أستطيع السيطرة على الطلبة في حصة المختبر   11
  0.30  0.33 أشعر أنني مجبر على استخدام المختبر  12
  0.37  0.41  أحمل هما منذ تخرجت نحو إجراء التجارب   13
  0.48  0.53  أعتقد أن العمل المخبري يتعبني   14
  0.57  0.61  ني على العمل المخبري توفر األجهزة واألدوات الالزمة يشجع  15
  0.31  0.37  امتنع عن استخدام أدوات المختبر حتى ال أتلفها   16
  0.30  0.32  أخاف التعامل مع المختبر وبخاصة عند استخدام األجهزة الكهربائية والمواد الكيماوية   17
  0.31  0.38   جدا أعتقد أن العمل المخبري أمرا صعبا  18
  0.37  0.44  أشعر أنني قادر على تعلم إجراء التجارب بسهولة   19
  0.38  0.40  أشعر بان النظريات في العلوم افتراضية وبعيدة عن الواقع وصعبة التجريب   20
  0.39  0.41  التجارب العلمية معقدة ألنها تعتمد على مبادىء ونظريات معقدة   21
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  0.47  0.57  تاب من كتب العلوم ما عدا دليل التجارب العلمية لصعوبة فهمه أفضل قراءة أي ك  22
ــين ــسابقة   وتب ــاط ال ــامالت االرتب ــائج مع ــيم  أن : نت ــاط  ق معــامالت االرتب

وأن  ،)α<0.01عنـد مـستوى الداللـة       (ذات داللة إحصائية    جميعها  
معـــامالت االرتبـــاط بـــين الفقـــرة وبعـــدها أكبـــر باســـتمرار مـــن معامـــل   

 علــى مــدى فاعليــة فقــرات     ذلــك دلــيالً ويــوفر. بــاالداة ككــل ارتباطهــا
فيـه،   حيـث تقـيس هـذه الفقـرات مـا يقيـسه البعـد الـذي تقـع               ،المقياس

  .وتقيس ما يقيسه المقياس ككل
ــا ــين الــــدرجات    كمــ ــاط بيرســــون بــ ــامالت ارتبــ ــم حــــساب معــ  تــ

 ومعـــامالت ارتبـــاط األبعـــاد بعـــضها  ، وأبعادهـــا،المتحققـــة علـــى األداة
ــبعض ــى ا،بـ ــا        علـ ــيس جانبـ ــاد يقـ ــذه األبعـ ــن هـ ــد مـ ــل بعـ ــار أن كـ عتبـ

)Facet (   والجـدول رقـم   .من جوانب االتجاهات نحو العمل المخبري 
يبـــين معـــامالت االرتبـــاط بـــين أداة الدراســـة بـــصورتها النهائيـــة ) 10(
   .فقرة وأبعادها المختلفة) 58(

  قيم معامالت االرتباط بين األداة وأبعادها المختلفة: )10(جدول 
 الكلي الثالث الثاني األول دالبع

  *0.55  *0.64  *0.62  األول
  *0.57  *0.58   الثاني
  *0.52    الثالث

 α=0.01دال عند مستوى الداللة   * 

ــدول   ــن الجـ ــضح مـ ــاد   )10(ويتـ ــاط األبعـ ــامالت ارتبـ ــيم معـ  أن قـ
قـيم دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى الداللـة            ككل   وباألداة   ،بعضها ببعض 

)α<0.01(ومتقاربة .   
  
  

  الصورة النهائية للمقياس 
ــن     ــة مــ ــصورته النهائيــ ــاس بــ ــّون المقيــ ــيس  ) 58(تكــ ــرة، تقــ فقــ

 وإذا تــــم تطبيــــق ،اتجاهــــات معلمــــي العلــــوم نحــــو العمــــل المخبــــري
المقياس، فإن التعليمات تشير إلـى أن الـزمن المخـصص ال يزيـد عـن         
ــعوره      ــن شــ ــر عــ ــن المــــستجيب التعبيــ ــدة، والمطلــــوب مــ ــاعة واحــ ســ

 إذ ال توجـد     ،ة مـن فقـرات المقيـاس بكـل حريـة          الشخصي عن كل فقـر    
ــة صــحيحة  ــة لكــل مــن هــذه الفقــرات   ،إجاب ــة إمــا أن  . أو خاطئ  واإلجاب

" أو " غيـر متأكـد   " أو " موافـق  " أو " موافق بـشدة   " تكون بـ   
 وعنــد تــصحيح فقــرات المقيــاس ،."معــارض بــشدة " أو " معــارض 

 4 ،) بـشدة  فـق موا (5 الـدرجات    تعطى االستجابات للفقـرات الموجبـة     
 وُتعكس .)معارض بشدة  (1،)معارض (2 ،)غير متأكد  (3 ،)موافق(

 2 ،)موافــق بـــشدة  (1 لتــصبح الــدرجات   الــسالبة الــدرجات للفقــرات   
 وبـذلك   .)معـارض بـشدة    (5 ،)معارض (4،)غير متأكد  (3 ،)موافق(

، ولتفــسير )290 – 58(تتــراوح الدرجــة الكليــة علــى المقيــاس بــين    
س يقتــرح الباحــث أن يــتم تــصنيف المــستجيبون الـدرجات علــى المقيــا 

: وفق الدرجات الكلية على المقياس في ثالث فئـات علـى النحـو آالتـي     
يـصنفون بـأنهم    ) 174(المستجيبون الذين تقل درجاتهم عن الدرجة       

ذوو اتجاهات سلبية نحو العمل المخبـري، والمـستجيبون الـذين تقـع           
ــين  ــاتهم بـــــ ــا ،ســـــــطةذوو اتجاهـــــــات متو) 232 - 174(درجـــــ  أّمـــــ

يــصنفون بــأنهم ذوو ) 232(المــستجيبون الــذين تزيــد درجــاتهم عــن 
    .اتجاهات ايجابية
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  الخالصة والتوصيات
هــدفت هــذه الدراســة إلــى بنــاء مقيــاس اتجاهــات معلمــي العلــوم  

 ، واستخدم الباحث النظرية الحديثة في القيـاس       ،نحو العمل المخبري  
 والتحقـق مـن مـدى    ،قيـاس كإطـار لتحليـل االسـتجابات عـن فقـرات الم     

مطابقة هذه االستجابات الفتراضات نموذج سلم التقدير المنبثق عـن   
 ،نمـــوذج راش للحـــصول علـــى مقيـــاس اتجاهـــات يتمتـــع بالموضـــوعية 

ــيكومترية    ــات ذات خـــصائص سـ ــرات مقيـــاس اتجاهـ ــةوفقـ ــرر مقبولـ  تبـ
فقـــرة لقيـــاس اتجاهـــات معلمـــي  ) 58(اســـتخدامه بـــصورته المطـــورة  

ــاثلين لعينــــة الــــصدق والثبــــات   العلــــوم نحــــو الع مــــل المخبــــري الممــ
 ونظرا القتصار عينة الدراسة علـى مديريـة         ،المستخدمة في تطويرها  

ن الباحـث يوصـي بـإجراء المزيـد مـن الدراسـات           إ ف ،ربد األولى إتربية  
فقرة لمقياس اتجاهات معلمي العلوم نحـو     ) 83(على الصورة األولية    

جـل تأكيـد الثقـة      أ وذلـك مـن      ،العمل المخبري لتشمل مديريات أخرى    
 بدرجــة عاليــة هبالخــصائص الــسيكومترية لفقــرات المقيــاس الســتخدام 

ــة أو الــسلبية لمعلمــي   مــن الثقــة فــي الكــشف عــن االتجاهــات اإل    يجابي
  .العلوم للقيام باإلجراءات المناسبة عندئذ

  قائمة المراجع
  :المراجع العربية

 التعلـيم فـي المختبـر     ).2001.(اليزابيث،باود،ديفيد،ودن،جفري وهازل 
دار الفكـر   :عمان)المترجمان،محمود،أبو الرز، محمود وعريضة   (

الكتــــاب األصــــلي منــــشور ســـــنة    .(للطباعــــة والنــــشر والتوزيــــع   
1996(.  

 دور المختبـر والنـشاطات العلميـة فـي       .)1986 (. فكتـور يعقـوب    ،بله
 سلـسلة العلـوم اإلنـسانية       -مجلة أبحـاث اليرمـوك     ،تدريس العلوم 

  .90-77 ،3 ،ةواالجتماعي
 مالءمة نماذج نظريـة االسـتجابة للفقـرة         .)2005(. هبه إبراهيم  ،حماد

لمقيـــاس شخـــصية متعـــدد األبعـــاد مـــصمم للكـــشف عـــن أنمـــاط  
الشخـــصية التـــي تميـــز فئـــات المـــستوى االقتـــصادي االجتمـــاعي 

ــة ــة  ، رســـالة دكتـــوراه غيـــر منـــشوره .للطلبـ  جامعـــة عمـــان العربيـ
  . األردن، عمان،للدراسات العليا

دور مـدير المدرسـة فـي تحـسين      .)1993 (. سهام محمود ،خصاونة
 رســالة .واقــع العمــل المخبــري فــي المــدارس الثانويــة فــي عمــان   

  . األردن، عمان، الجامعة األردنية،ماجستير غير منشورة
 . االتجاهـات نحـو الفيزيـاء بنيتهـا وقياسـها          .)1989(. خليل ،الخليلي

ــةأبحاث اليرمـــوك ــوم اإل-مجلـ ــة سلـــسلة العلـ  ،نـــسانية واالجتماعيـ
5،196 – 221 .  

ــل ــى اســتخدام المختبــر فــي      ).1988.(الخليلي،خلي درجــة التركيــز عل
تــدريس العلــوم ومعيقــات ذلــك فــي المــدارس الثانويــة الحكوميــة   

جامعــة ،المجلــة التربويــة  .فــي األردن مــن وجهــة نظــر المعلمــين 
  .363 – 343، 4،الكويت

لتعليمية في تـدريس كتـب   واقع الوسائل ا   ).1998(.دومي،حسن علـى  
العلـــوم فـــي مـــدارس المرحلـــة األساســـية العليـــا التابعـــة لمديريـــة 

ــرش     ــي محافظـــة جـ ــيم فـ ــة والتعلـ ــر   .التربيـ ــستير غيـ ــالة ماجـ رسـ
  .منشورة،جامعة اليرموك،اربد،األردن

مـــــستوى االتجـــــاه نحـــــو العمـــــل المخبـــــري  ).1988(.زيتون،عـــــايش
ــر لــدى معلمــي العلــوم فــي ا     ــة ومعيقــات اســتخدام المختب لمرحل
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أثر التمثيل الدرامي للمادة التعليمية في تحصيل طلبة الصف 
  الرابع في مبحث الرتبية االجتماعية

  
 صالح هيالت

*  
  
  

 24/8/2006 تاريخ قبوله     18/1/2006 تاريخ تسلم البحث

ــة     :ملخـــص ــتخدام طريقـ ــة اسـ ــة إلـــى استقـــصاء فاعليـ هـــدفت هـــذه الدراسـ
فــــي مبحــــث التربيــــة التمثيــــل الــــدرامي فــــي تحــــصيل طلبــــة الــــصف الرابــــع  

طبقت الدراسة علـى عينـة مكونـة مـن        . االجتماعية مقارنة بالطريقة التقليدية   
شــعب تــم اختيارهــا عــشوائيًا مــن   ) 7(طالبــًا وطالبــة، مــوزعين فــي   ) 208(

طالبـًا  ) 140(تكونـت المجموعـة التجريبيـة مـن      : مدارس تربيـة إربـد األولـى      
) 69(موعــة الــضابطة مــن  وطالبــة درســوا بطريقــة التمثيــل الــدرامي، والمج  

وقـد أظهـرت النتـائج وجـود فـروق          . طالبًا وطالبة درسوا بالطريقة التقليدية    
ــة إحـــــصائية   ــة   ) α=0.05(ذات داللـــ ــوعتين التجريبيـــ ــة المجمـــ ــين طلبـــ بـــ

ــة التمثيـــــل الـــــدرامي، ولـــــصالح     والـــــضابطة فـــــي التحـــــصيل يعـــــزى لطريقـــ
ات داللــة كمــا أظهــرت النتــائج عــدم وجــود فــروق ذ  . المجموعــات التجريبيــة

إحــصائية تعــزى لمتغيــر الجــنس، أو للتفاعــل بــين متغيــري الجــنس وطريقــة     
وقد خلصت الدراسـة إلـى عـدد مـن التوصـيات والمقترحـات ذات               . التدريس
ــة  (.الـــــصلة ــات المفتاحيـــ ــة   : الكلمـــ ــدرامي، تحـــــصيل، التربيـــ التمثيـــــل الـــ

  .)االجتماعية، المرحلة األساسية
  

  

  

مريكــــي محوريــــة الدراســــات يؤكــــد المجلــــس الــــوطني األ: المقدمــــة
تهــْي لــه ، االجتماعيــة فــي صــنع اإلنــسان بمواصــفاٍت حــضاريٍة جديــدةٍ   

وقدراتــــه لبنــــاء حاضــــره ، ومقدراتــــه، أســــباب الــــسيطرة علــــى بيئتــــه 
  ومــــستقبله، وتمكنــــه مــــن المــــشاركة االيجابيــــة الواعيــــة فــــي مجتمــــع

 والثقـة ، وتنمـي فيـه االعتمـاد علـى الـذات         ، ديمقراطي متعدد الثقافـات   
بعيدًا عن  ، والقدرة على اتخاذ القرار بتفكير عقالني مسؤول      ، بالنفس

بيـــد ، ومـــن ثـــم، وذلـــك لألخـــذ بيـــده. والتحيـــز، التمـــذهب والتعـــصب
والقدرة على المنافـسة فـي      ، والتنمية، إلى المزيد من الرفاه   ، المجتمع

والثــورة ، فــي ظــل المتغيــر المعلومــاتي  ، عــالم يحكمــه منطــق الــصراع 
 & Simpson, 2006; Parker, 2001; Jarloimek)يـة التكنولوج

Parker, 1993  (.  
ومحوريـة الدراسـات    ، وبالرغم من األهمية البالغة لهذه األهداف     

ــي   ــنهج المدرســــ ــي المــــ ــة فــــ ــات  ، االجتماعيــــ ــرة للدراســــ إال أن النظــــ
خـصوصًا فـي المرحلـة      ، واالهتمـام ينـصب   ، االجتماعية ما زالت دونيـةً    

: وهـــي، تعلم مـــن المهـــارات األساســـية  علـــى تمكـــين المـــ  ، األساســـية
  وغالبـًا مـا تهمـل الدراسـات االجتماعيـة         . والحـساب ، والكتابة، القراءة

  
_________________________  

  .األردن، الزرقاء، الجامعة الهاشمية، كلية العلوم التربوية *
 .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
  

 

  
The Effect of Drama on Fourth-Grade Students’ 

Achievement in Social Education 
 
 

Salah Hailat,  Faculty of Educational Sciences, The Hashemite 
University, Zarqa, Jordan. 

 
 

Abstract: This study aimed at investigating the effect of using drama 
on fourth-grade students` achievement in social education as 
compared to traditional class-teaching method. A random sample of 
(208) students was chosen from Irbid Directorate of Education 
schools. The sample was then divided into two groups: the 
experimental group with (140) students, taught through drama and the 
control group with (68) students taught through traditional ways of 
instruction. The results revealed significant differences in 
achievement, between the two groups in favor of the experimental 
group. However they did not show any differences attributed to 
gender or to the interaction between gender and teaching method. 
Based on these findings, appropriate recommendations were 
suggested. (keywords: a drama, achievement, social education, 
elementary grade.) 

  
مازال التعلم في ،  ومن جهٍة أخرى (Fernsler, 2003).أو ُتهمش

وهو ، يتمحور حول المعلم، بصورٍة عامٍة، الدراسات االجتماعية
والمتعلم جالَس أمامه ، أن بمر خالله، الوحيد الذي ال بّد لكل تعلم

ويختار من يجيب ، وهو الذي يطرح األسئلة، ال يقوم بأي عمل
عن أسلوب المحاضرة ، ولو قليًال،  لالبتعادوهو غير مستعٍد، عنها

، وإشراكهم في النشاطات الصفية، أو تعويد الطلبة الحوار
فضًال عن تجاهل الفروق الفردية بين ، هذا إن ُوجدت، والالصفية
على الرغم من أن كّل إنسان ، و النظر إليهم كفرٍد واحٍد، المتعلمين

  ).  (Alazzi, 2005; Ming, 2004 مخلوق فريد بحد ذاته
إن هــذا الــدور الــذي تؤديــه الدراســات االجتماعيــة فــي المــنهج    

يزيــد مــن قناعتنــا بأهميــة تطــوير تعلــم وتعلــيم الدراســات  ، المدرســي
وان تتــــاح . وزيــــادة فاعليــــة طرائقهــــا، لرفــــع إنتاجيتهــــا، االجتماعيــــة

ــة  ــتعلم الدراســـات االجتماعيـ ــا بطرائـــق تتـــسم  ، الفرصـــة لمـ أن يتعلمهـ
وتتــيح لــه   ، وتعمــل علــى تنميــة قدراتــه ومواهبــه     ، رونــة بــالتنوع والم 

ــتعلم     ــة الـ ــي عمليـ ــة فـ ــشاركة الفاعلـ ــة للمـ ــة ، الفرصـ ــساب المعرفـ ، واكتـ
إن هـذا يتطلـب     . وُتبقي على حيويته داخل الغرفـة الـصفية       ، وتوظيفها

تغيـرًا اسـتراتيجيًا ـ إذا جـاز التعبيـر ـ فـي النظـرة إلـى طرائـق الـتعلم                
  .  (Emory, 2004)كمها واألسس التي تح، والتعليم

وفي الدراسات االجتماعية ينظر إلى استخدام الدراما في 
كرد فعل حقيقيٍّ لعدم الرضا عن الطرائق التقليدية ، الغرفة الصفية
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)Obenchain & Morriss, 2001 ; (Roush, 2005 . وكرغبَة
لتعليم وتعلم الدراسات االجتماعية بطريقٍة تمكن المتعلم من تحقيق 

من خالل النشاطات التي تعمل على ربط التعلم بواقع ، فهاأهدا
وتتاح الفرصة فيها للمتعلم كي يمارس دور المشارك ، الحياة

ومما ساعد على تبني هذه . في عملية التعلم، والمستمع، والمالحظ
، وولي األمر، والمعلم، استحسانها من المتعلم، الطريقة أيضا

وقدرتها على تطوير ، والجماعي، يوالثنائ، واتساعها للنشاط الفردي
وقدرتها على استيعاب ، وتحصيله األكاديمي، ووعيه، إدراك المتعلم

    ). Wilhelm, 2006( التقنيات المستجدة 
أن ، تؤكد الكثير من الدراسـات التربويـة       :مشكلة الدراسة وأسئلتها  

الدراسات االجتماعية مـا زالـت ُتـدرس بطرائـق ال تتفـق وأهـدافها فـي           
وأفرزت هـذه   ، ومجتمع المعرفة ، في عصر المعلومات  ، ها الحديث شكل

 الدراسات توصياٍت يمكن أن يفيـد منهـا المعلـم داخـل الغرفـة الـصفية               
ولكـن مــا زال    ). 2003،؛ هـيالت 1999، ؛ الـشعوان 1999، فطـاير (

المراقـــــب لطرائـــــق التـــــدريس المـــــستخدمة مـــــن معلمـــــي الدراســـــات 
ــا ترتكــــز علــــى أ ، االجتماعيــــة ــاليب التلقــــين والتحفــــيظ يجــــد أنهــ ، ســ

ــم   ــول المعلـ ــور حـ ــوى، وتتمحـ ــاس   ، والمحتـ ــصدر األسـ ــفهما المـ بوصـ
وبـالطبع ال يمكـن الجـزم    . )  ( Ediger, 2004للحصول علـى المعرفـة  

ــةًَ    ــةًَ مثاليـ ــاك طريقـ ــان هنـ ــف    ، بـ ــع المواقـ ــي جميـ ــتخدامها فـ ــن اسـ يمكـ
ــة ــائج       ، التعليميـ ــق النتـ ــبةََ تحقـ ــةََ مناسـ ــاك طريقـ ــد هنـ ــد توجـ ــا قـ وإنمـ

وفــي الدراســات االجتماعيــة ينظــر إلــى  . رغوبــة فــي نهايــة المطــاف الم
على تحقيق ذلـك    و قادرٍة مناسبٍةخدام الدراما التعليمية  كطريقٍةاست

.(Farris, 2001)        ــم تلــق الــدراما االهتمــام الكــافي مــن  ومــع هــذا ل
  ). (Obenchain & Morris, 2001معلمـي الدراسـات االجتماعيـة    

ه الدراسة، التـي تهـدف إلـى الكـشف عـن أثـر              ومن هنا جاءت فكرة هذ    
طريقــة التمثيــل الــدرامي للمــادة التعليميــة فــي تحــصيل طلبــة الــصف     
ــة عــن        ــة، وذلــك مــن خــالل اإلجاب ــة االجتماعي ــع فــي مبحــث التربي الراب

  :  اآلتية األسئلة
هل يختلف تحصيل طلبة الصف الرابع الذين درسوا بطريقة  )1

الذي درسوا بالطريقة التمثيل الدرامي عن تحصيل الطلبة 
  التقليدية؟ 

  هل يختلف تحصيل ذكور الصف الرابع عن تحصيل اإلناث؟  )2
هل يوجد أثُر للتفاعل في المجموعات التجريبية بين متغيري  )3

  الطريقة والجنس؟ : الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام : هدف الدراسة

 التربية االجتماعية الدراما في تحصيل طلبة الصف الرابع في مبحث
  : والوطنية وذلك من خالل تحقيق األهداف اآلتية

مقارنة تحصيل طلبة الصف الرابع الذين درسوا بطريقة  -1
التمثيل الدرامي، وتحصيل الطلبة الذين درسوا بالطريقة 

  .التقليدية
  .مقارنة تحصيل ذكور الصف الرابع مع تحصيل اإلناث -2
ي تحصيل طلبة الصف الكشف عما إذا كان هنالك اختالف ف -3

  . الرابع يعود إلى التفاعل بين الطريقة والجنس

نظرًا ألهمية التحصيل في الدراسات االجتماعية،  :ة الدراسةأهمي
فقد تناولت العديد من الدراسات أثر طرائق مختلفة في تحصيل 

االستقصاء، والتعليم المبرمج، : تدريس الدراسات االجتماعية، ومنها
وبسبب ندرة الدراسات العربية التي تناولت أثر . ..وحل المشكالت

استخدام الدراما في تحصيل الطلبة، جاءت هذه الدراسة لسد هذا 
  .النقص

 ويتوقع أن تكون نتائج هذه الدراسة ذات أهمية لمعلمي 
المبحث، ذلك أنه يتوقع منها إلقاء الضوء على أهمية هذه الطريقة 

وبالتالي تطوير . ية التعلموإشراك المتعلم إلى أقصى حد في عمل
وبالنسبة . األساليب المتبعة في تدريس الدراسات االجتماعية

للمتعلمين، فإنها تشكل أسلوبًا يسهم في تعلمهم  بفاعلية في عملية 
التعلم، وتنمي اتجاهات إيجابية نحو أهمية التعاون وضرورته مع 

دة من الزمالء، وعلى نطاق أوسع، يمكن لمصممي المناهج االستفا
نتائج هذه الدراسة واالسترشاد بها عند تصميم المناهج، وذلك 
بتضمين المناهج والكتب المدرسية العديد من المسرحيات حول 

  .مواضيع مختلفة في التربية االجتماعية
يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء  :محددات الدراسة

  : المحددات اآلتية
ة الصف الرابع في مدارس مجتمع الدراسة وعينته وهم من طلب -

  .  المدينة والضواحي- اربد األولى
اقتصار هذه الدراسة على الوحدة الثالثة فقط من كتاب التربية  -

خدماٌت في ( االجتماعية والوطنية المقرر على الصف الرابع 
  ).وطني 

  .صدق وثبات أدوات الدراسة، التي هي من إعداد الباحث -
ف المفاهيم الواردة في هذه يمكن تعري :التعريفات اإلجرائية

  :الدراسة كما يأتي
اإلجراءات التي يتم فيها تحويل المادة :  الدراميطريقة التمثيل

، وتدريب الطلبة على )مسرحتها(التعليمية إلى مشاهد حوارية 
تمثيل المشاهد الحوارية، ومن ثم أدائهم لهذه المشاهد أمام 

التقويم في نهاية زمالئهم في الصف، وإجابة الطلبة عن أسئلة 
  .المشاهد

مدى التقدم الذي يحققه المتعلم في إنجاز األهداف : التحصيل
التعليمية للمادة المدروسة، ويقاس بعالمته على اختبار التحصيل 

  .المعد لهذه الغاية
تعد المحاكاة مصدرًا من : األدب النظري والدراسات السابقة

ال المحاكاة بقدٍر كبير مصادر المتعة لإلنسان، فاإلنسان يتأمل أعم
من المتعة، وتزداد المتعة كلما زادت قدرة الفنان على المحاكاة، 
وبالنتيجة تزداد قدرة هذه األعمال على محاكاة األشياء كما هي في 
الواقع، والسبب في هذا هو أن المحاكاة وسيلًة من وسائل التعلم و 

وتحٍد ، كامنةو فيها استثارة للطاقات ال). 1986رشدي، ( المعرفة
 ,Schnapo & Olsen ) وفي هذا متعًة طبيعيًة لإلنسان، للقدرات
2003 ).  
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والدراما هي محاكاة في حد ذاتها، أو على األقل محاولة 
محاكاة للواقع، وهي نوع من الفنون يؤدى بوساطة ممثلين، وتكون 
على شكل مسرحيٍة تتكون من مشاهد مترابطٍة، بحيث تجري تغطية 

 Americana Encyclopedia, 1994, p.333(سرحية موضوع الم
& Collier`s Encyclopedia, 1993, p.378 .( ويرى "

بأن الدراما نوُع من الفنون التي تؤدى بوساطة ممثلين " باوسكيل
 لتحقيق هدف ما، وتتكون من مشاهد متسلسلة حول الموضوع 

.(Bowskill, 1977) ويعرفها مالي ودف )Maley & Duff, 
بأنها نشاُط يقوم على المحاكاة، ويجري من خاللها إعطاء ) 1980

الفرصة للمتعلم الستخدام مهاراته وقدراته، في إبداع مواقف تسهم 
في تعلم الطلبة في الصف، اعتمادًا على التحليل والخيال في 
استحضار مواقف من الخبرات السابقة، بشكل يثير االهتمام 

أنها مشاهد حوارية ، (Fernsler, 2003)ويرى فيرنسلر . والمتعة
تقوم مقام المحتوى المراد ، تغطي أهداف الحصة الصفية، قصيرة
  . تعليمه

وقد نشأت الدراما قديمًا من الحاجة للسيطرة على قوى 
الحياة المختلفة، حيث سعى اإلنسان إلى اكتشاف هذه القوى، 
واستنباط قوانينها وتحويلها لصالحه في صراعه من أجل البقاء، 

 كان يقوم - على سبيل المثال –فقبل الخروج لرحلة الصيد 
وما بها من حوادث وصراعات، في محاولة منه للوصول ، بتمثيلها

 في أوقات كثيرة –وكانت هذه المشاهد الدرامية . إلى هدفه النهائي
  ).1993العناني، ( سبيًال للنجاح في رحلة الصيد -

مًا ملحوظًا، فقد أوضح وفي اآلونة األخيرة نالت الدراما اهتما
العديد من التربويين أهمية فن الدراما في التربية والتعليم، وذلك 

سايكس، (وتنمية تعلمهم ، لقدرتها على تلبية حاجات المتعلمين
ونقل المتعلم من الدور السلبي الذي يتمثل في التلقي ). 2003

 ,Crowshoe(فقط، إلى المشاركة اإليجابية في عملية التعلم 
Bicford & Pecottignies, 2005 .( ويجري ذلك من خالل قدرتها

في تحويل الموضوعات ، والتي تفوق غيرها من الوسائل، العالية
الدراسية الصامتة والجافة، إلى مادة تستدعي انتباه المتعلم، وذلك 
لما يتمتع به المسرح من قدرات بالغة التأثير، التي تتمثل في الصور 

صقر، ( المسموعة وغير ذلك من الوسائل المتحركة، والكلمة 
ولقدرتها ايضًا على دمج المتعلم في عملية التعلم ). 2004

(Roush, 2005) . في فعال وال يحتاج استخدام الدراما بشكل
وال يشترط توفر ، الغرفة الصفية إلى معرفة مسبقة وخبرة معينة

ء بعض ويكتفى فقط بإجرا، مسرح خاص لتنفيذ المشاهد الدرامية
بحيث تسمح بحرية الحركة ، التعديالت البسيطة في الغرفة الصفية

  .(Creech & Bhavnaari, 2002) للممثلين
أبعد من ذلك عندما " Mark Twin" وقد ذهب مارك توين 

، هي أعظم االختراعات في )الدراما التربوية(إن مسرح الطفل : قال
 دافع إلى السلوك القرن العشرين، وإنها أقوى معلم لألخالق، وخير

ألن دروسها ال تلقن بالكتب ، المرغوب، اهتدت إليه عبقرية اإلنسان
بطريقة مرهقة، أو في المنزل بطريقة ُمملة، بل بالحركة المتطورة 

إن كتب األطفال ال يتعدى تأثيرها العقل، وقلما . التي تبعث الحماس

دروس ولكن حين تبدأ ال. تصل إليه بعد رحلتها الطويلة الباهتة
رحلتها باستخدام الدراما، فإنها ال تتوقف في منتصف الطريق، بل 

  ).18-16ص  2002عطية وحالوة، ( تمضي إلى غايتها 
العنصر : وتقوم الدراما التربوية على عناصر متعددة هي

ويعني تحقيق الدراما التربوية للقواعد والشروط الفنية ، الدرامي
بمعنى ). 1993عبد النبي، (المتعارف عليها عند كتابة الدراما 

تأكيد الجانب الجمالي، لما له من دور في إثراء وجدان الطفل 
الذي يأخذ بعين ، والعنصر التربوي). 2001عقيل، (وفكرة 

االعتبار األهداف التعليمية، المتعلم واستعداداته، والمدرسة 
، وعنصر الوحدة). 1993عبدالنبي، (وإمكاناتها، والمعلم وقدراته 

ي توالد األحداث بعضها من بعض، وإعطاء صورة مقبولة أقرب ويعن
ويعني أن ، وعنصر الموضوع). 2004بدران، ( ما تكون للواقع

يكون الحدث الرئيس في المسرحية محددًا وواضحًا، وأن تكون 
األحداث األخرى مكملًة له، مع االبتعاد قدر اإلمكان عن الحوادث 

تأكيد أن تكون الدراما ). 2000مرعي، (المعقدة والمصطنعة 
التربوية مفتوحة النهاية، وذلك إلتاحة الفرصة إلثراء الحوار بين 

وان تأخذ بعين ). 2002نواصره، ( المتعلمين في نهاية العرض 
  ).Gerrais, 2006(وحاجاته، ومستواه، االعتبار عمر المتعلم

إن استخدام الدراما في الغرفة الصفية يعمل على تعزيز 
لغوية لدى المتعلم، وتعميق إدراكه للغة اآلخر، وذلك من القدرات ال

و تسهم ايضًا في تطوير القدرات . خالل الحوار الذي تقوم عليه
اللغوية في مجال الكتابة، عند إشراك المتعلم في اإلعداد 
للمسرحية، لما تتطلبه من صياغة، ووصف للشخصيات، وللمكان، 

دراما كذلك فهم وتعمق ال). El-Khir, 1996 Abou(وللحدث
فهي تساعد المتعلم على بناء وعي اجتماعي، . الحياة االجتماعية

وذلك من خالل لعب الدور، وتمثيل حياة الناس، وإحياء الحدث 
واستحضار شعور الشخصية التي يمثلها أو ، التاريخي ومعايشتة

فتمثيل دور اإلنسان الغني أو الفقير، أو . يشاهدها على السواء
، أو المسود، أو اإلنسان المظلوم، أو اإلنسان صاحب السلطة

يحقق للمتعلم فهمًا عميقًا ووعيًا بالسلوك اإلنساني في .. الظالم
  ).Morris, 2001(الوضع الطبيعي

إن طبيعة الدراما تتطلب أحيانًا القيام بأعمال غير محسوسة، 
أو بعيدة نوعًا ما عن الواقع، كالذهاب في رحلة إلى باطن األرض، 

وإن بناء هذا النوع من . االنتقال إلى زمان المستقبل أو الماضيأو 
الدراما، وما يواجه ذلك من مشكالٍت تتطلب حًال فريدًا، كل ذلك 

و ). Sun, 2003(يؤدي إلى إطالق العنان لخيال المتعلم وتنشيطه 
تساعد الدراما أيضًا على تعديل سلوك المتعلمين من خالل 

طرق األولية التي يجري من خاللها المحاكاة، التي تعد من ال
اكتساب العديد من جوانب السلوك اإلنساني، وذلك لما تتيحه 

 Wasylko(الدراما من فرصٍة للمتعلم في تقمص السلوك المشاهد 
& Stickley, 2003 .( وهذا يساعد المتعلم على نمذجة سلوكه

 & Deloney(الالحق بناًء على ما شاهده من مشاهد دراميٍة 
Graham, 2003 .( وفي هذا ضبط لسلوك المتعلمين وفق ما هو

  ).Intrator, 2006( مخطٌط له 
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وتعمل الدراما على تحقيق االستقرار العاطفي واالنفعالي، 
وذلك ألن المتعلم يتعاطف مع ما يشاهده، ويشعر بالخوف، أو 

وقد تتولد لديه مشاعر العنف أو الرعب أو االنتقام، لكنه . الشفقة
مان، وذلك ألن الخبرة التي شعر بها من خالل الدراما، هي يشعر باأل

وإن هذه . خبرة بديلة، وال تحدث له بل تحدث على مسافة منه
وأيضًا، فإن ما كمن في عقل المتعلم من . األحداث ليست حقيقية

خبراٍت أو انفعاالٍت حبيسٍة، يمكن إطالق العنان لها بقوة من خالل 
ما، وهذا يؤدي إلى االنفتاح العاطفي لدى التعبير عنها بواسطة الدرا

ومن ثم تصفية التعبير االنفعالي ). Stewig, 1983 (المتعلم 
عن غيرها من ، أو المطلوبة، فتنفصل االنفعاالت المقصودة، وتنقيتة

وهي في العادة غير مقصودة أو ، االنفعاالت المندفعة من الالشعور
   لدى المتعلموهذا يقود إلى االستقرار النفسي، مطلوبة

)(Hughes, 2000   
وللكشف عن أثر الدراما في العملية التربوية، فقد تناولت 
العديد من الدراسات أثر التمثيل الدرامي في التحصيل واكتساب 
المفاهيم واالتجاهات وذلك في موضوعات مختلفة، فقد أجرى 

دراسة هدفت إلى معرفة أثر طريقة ) 1996(القاعود وكرومي 
ي تحصيل طلبة الصف الخامس واتجاهاتهم نحو البيئة، التمثيل ف

: طالبًا قسمت إلى مجموعتين) 268(وقد تكونت عينة الدراسة من 
إحداهما تجريبية تعلمت بطريقة التمثيل، واألخرى ضابطة تعلمت 
بالطريقة التقليدية، وأظهرت نتائج الدراسة تفوق الطلبة الذين 

اتهم نحو البيئة بدرجة أكبر تعلموا بطريقة التمثيل وتحسن اتجاه
  . من الطلبة الذين تعلموا بالطريقة العادية

، دراسة هدفت إلى الكشف عن أثر )1997(وأجرى الغول 
استخدام الدراما في اكتساب طلبة الصف العاشر لبعض مفاهيم 

) 131(وتكونت عينة الدراسة من . التربية الفنية واحتفاظهم بها
مجموعتين تجريبية درست بأسلوب قسموا إلى . طالبًا وطالبة

الدراما، وضابطة درست بالطريقة االعتيادية، وقد أظهرت النتائج 
فروقًا ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية، بينما لم يكن 
هناك فروقًا ذات داللة إحصائية تعزى إلى الجنس أو التفاعل بين 

  .أسلوب التدريس والجنس
سة هدفت إلى الكشف عن أثر درا) 2000(وأجرى مفضي 

استخدام الدراما في زيادة تحصيل طلبة الصف التاسع لبعض 
طالبًا ) 136(مفاهيم التربية اإلسالمية، وتألفت عينة الدراسة من 

تجريبية تعلمت بأسلوب الدراما، : وطالبة، قسموا إلى مجموعتين
وضابطة تعلمت بالطريقة االعتيادية، وقد أظهرت نتائج الدراسة 
تفوق طريقة الدراما على الطريقة العادية في التدريس لكال 

  .الجنسين
في جنوب ) Harvey & Tony, 2000(وأجرى هارفي وتوني 

أفريقيا، دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الدراما على 
معرفة الطلبة واتجاهاتهم نحو مرض اإليدز، وتكونت عينة الدراسة 

إحداهما :  مجموعتين عشوائيًاطالب، قسموا إلى) 1008(من 
تجريبية، أعطيت معلومات عن اإليدز على شكل مشاهد درامية، 

. واألخرى ضابطة، أعطيت معلومات عن اإليدز مكتوبة بشكل عادي

وقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي على مقياس المعرفة ومقياس 
  . يةاالتجاهات فروقًا ذات داللة إحصائية ولصالح المجموعة التجريب

 ,Fernsler(كما هدفت دراسة فيرنسلر في الواليات المتحدة 
إلى معرفة أثر استخدام طريقة الدراما في تحصيل الطلبة  ،)2003

طالبًا في ) 30(في الدراسات االجتماعية، وتكونت عينة الدراسة من 
الصف الثالث، قسموا إلى مجموعتين عشوائيًا، أحداهما تجريبية، 

اما، واألخرى ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية، تعلمت بطريقة الدر
وقد توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
المجموعتين الضابطة والتجريبية، لصالح المجموعة التجريبية في 

  .أدائهم على اختبار التحصيل المعد لهذه الغاية
، دراسة هدفت إلى ) Pardun, 2004(وأجرى باردون 

دور الدراما في تطوير إدراك طلبة الصف الخامس، لبعض استقصاء 
المفاهيم االجتماعية، كالقمع، واالضطهاد، والعنف، والعدوانية، 

طالبًا، وزعوا عشوائيًا إلى  ) 30( وتكونت عينة الدراسة من 
مجموعتين، إحداهما تجريبية، تعلمت بطريقة الدراما، واألخرى 

 وخلصت الدراسة إلى أن الدراما ضابطة، تعلمت بالطريقة التقليدية،
تزيد من وعي الطلبة، وإدراكهم للمفاهيم االجتماعية، وأوصت 

  .الدراسة باستخدام الدراما في تعلم طلبة المرحلة األساسية
). Hui & Lau, 2006(وفي هونغ كونغ أجرى هيو ولو 

، دراسة هدفت إلى استقصاء اثر الدراما في تنمية القدرات اإلبداعية
تكونت عينة الدراسة . ة التعبير لدى طلبة الصف األول والرابعوطالق

تجريبية : وزعوا عشوائيًا إلى مجموعتين، طالبًا وطالبة) 126( من
وضابطة تلقت ، تلقت أنشطة صفية على شكل مسرحيات درامية

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود . أنشطة صفية بالطريقة التقليدية
وطالقة ، ى مقياس القدرات اإلبداعيةفروق ذات داللة إحصائية عل

  .ولكال الجنسين، لصالح المجموعة التجريبية، التفكير
لقد اظهر األدب التربوي بشكل واضح وجليٍّ مدى الحاجة إلى 

نظرًا للتغيرات الكبيرة التي يشهدها ، تعدد طرائق التدريس وتنوعها
 االنفجار والتطور الهائل في العلم والتكنولوجيا و، العصر الحالي

وأهمية استخدام ، فضًال عن تنوع حاجات المتعلمين. المعرفي
في الوقت الذي تحقق له ، طرائق تشرك المتعلم ألقصى درجة ممكنة

وال تتطلب جهدًا كبيرًا وعناًء من المعلم والمتعلم ، الفائدة والمتعة
وجاء استخدام الدراما في الغرفة الصفية تجاوبًا مع . على السواء

ونقله من الدور ، لقدرتها في تلبية حاجات المتعلم، لتوجههذا ا
  .  السلبي إلى المشاركة االيجابية في عملية التعلم

و اظهر األدب التربوي ايضًا فاعلية الدراما في تحقيق أهداف 
وكفايتها في تنمية مهارات ، الدراسات االجتماعية في شكلها الجديد

، الذات لديه والتعبير عن ذلكوتحسين مفهوم ، التفكير لدى المتعلم
وقد حان . وتعميق وعيه بالمشكالت االجتماعية واإلحساس بها

  . الوقت لمعرفة أثرها المباشر في التحصيل األكاديمي
تباين المستويات ، و تبين من خالل عرض الدراسات السابقة

وتنوع ، التعليمية ألفراد العينات المستخدمة في هذه الدراسات
والتي بحثت في اثر استخدام الدراما في ،  دارت حولهاالمحاور التي

  :إذ تناولت تلك الدراسات واحدًا أو أكثر مما يأتي، التدريس
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واكتساب المهارات العقلية ، واالتجاهات، التحصيل األكاديمي
. وزيادة وعي المتعلم وإدراكه لبعض المفاهيم االجتماعية، وتطويرها

في أنها جاءت ، اسات السابقةوتختلف الدراسة الحالية عن الدر
التي لم تتناوله إال ، للكشف عن اثر الدراما في التحصيل األكاديمي

هي ، دراسٌة واحدٌة في مجال الدراسات االجتماعية في البيئة العربية
وتختلف هذه الدراسة عن تلك الدراسة .  دراسة القاعود وكرومي

اهد دراميٍة، في في اعتمادها على تحويل المادة التعليمية إلى مش
حين اعتمدت دراسة القاعود وكرومي على تمثيل الدور الحواري 
واالرتجالي معًا، كما اقتصرت دراسة القاعود وكرومي في عينتها 
على الذكور فقط، في حين اشتملت الدراسة الحالية على الذكور 

وبهذا يظهر مدى الحاجة إلى معرفة اثر الدراما . واإلناث معًا
وهو ما لم . في تحصيل الذكور واإلناث معًا، ون غيرهاالحوارية د

  .  تتناوله دراسة القاعود  وكرومي
وقد استفاد الباحث من األدب النظري و نتائج تلك الدراسات 
في تصميم الدراسة الحالية، وتنظيمها، وتحديد متغيراتها التابعة، 
، والمستقلة، وآلية تحويل المادة التعليمية إلى مشاهد درامية

  .واستفاد منها ايضا في عرض النتائج وتفسيرها
  : التصميم التجريبي للدراسة

هذه الدراسة شبه تجريبية، من نوع تصميم قبلي بعدي 
للمجموعات المتكافئة، إحداهما ضابطة، تم تدريسها بالطريقة 
االعتيادية، واألخرى تجريبية، درست باستخدام التمثيل الدرامي، 

لى مقارنة أثر استخدام الدراما وطريقة ونظرًا لكونها تقوم ع
التدريس االعتيادية في تحصيل طلبة الصف الرابع بمبحث التربية 
االجتماعية والوطنية، فإن المتغير المستقل فيها هو طريقة التدريس 

  :وله مستويان
  .طريقة التدريس باستخدام الدراما -
  .طريقة التدريس االعتيادية -

يل الطلبة في مبحث التربية أما المتغير التابع فهو تحص
  ويلخص الشكل أدناه تصميم الدراسة . االجتماعية والوطنية

2O × 1O المجموعة التجريبية   
2O   1O المجموعة الضابطة   

  )المعالجة: X(، )االختبار البعدي: 2O(، )االختبار القبلي: 1O(حيث 

  الطريقة واإلجراءات 
لبة الصف الرابع  تشكل مجتمع الدراسة من ط:مجتمع الدراسة

األساسي في مدارس مديرية التربية والتعليم لمنطقة اربد األولى 
) 3189(، وبلغ عددهم 2004/2005في العام الدراسي " لمدينةا"

توزيع مجتمع الدراسة حسب ) 1(ويبين الجدول . طالبًا وطالبة
  .الجنس، وعدد المدارس، وعدد الشعب، وأعداد الطلبة

ع الدراسـة حـسب الجـنس وعـدد المـدارس           توزيع مجتمـ   :)1(جدول  
  وعدد الشعب وأعداد الطلبة 

 أعداد الطلبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس
 1505 41 17 ذكور
 1684 45 21 إناث

 3189 86 38 المجموع

طالب من طلبة في ) 208(تكونت عينة الدراسة من : عينة الدراسة
 طالبات، )103(طالب و) 105(الصف الرابع األساسي، منهم 

شعب، تم اختيارها بطريقة عشوائية بسيطة، من ) 7(موزعين في 
مدارس، إذ بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية التي درست ) 7(

وعدد أفراد . طالبًا وطالبة) 140(باستخدام التمثيل الدرامي 
طالبًا ) 68(المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية 

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الجنس ) 2(ول ويبين الجد. وطالبة
  . والمجموعة والشعب

توزيـع أفـراد عينـة الدراسـة حـسب الجـنس والمجموعــة        :)2(جـدول  
  والشعب 

 المجموعة المجموع اإلناث  الذكور 
عدد 

الشعب 
عدد 

الطالب 
عدد 

الشعب 
عدد 
 الطالبات

عدد 
الشعب 

عدد 
الطلبة 

 140 4 70 2 70 2 التجريبية 
 68 3 33 1 35 1 الضابطة 
 208 7 103 3 105 3 المجموع 

% 6وبهذا شـكل الطلبـة المـشاركون فـي الدراسـة الحاليـة مـا يقـارب                  
  .من عدد أفراد مجتمع الطلبة األصلي

  إجراءات التكافؤ
  فيما يتعلق بالمعلمين: أوًال

يحمل جميع المعلمين المشاركين في الدراسة درجة  -
ومؤهًال ، باحث الدراسات االجتماعيةالبكالوريوس في احد م

، وخبراتهم التدريسية متقاربة، تربويُا يعادل الدبلوم التربوي
  . سنة12 – 10إذ تراوحت مابين 

تمتع كلٌّ منهم بكفاءٍة عاليٍة في التدريس اعتمادًا على  -
ومشرف ، وشهادة مديري المدارس، تقاريرهم السنوية

 ،الدراسات االجتماعية
لى استخدام األساليب نفسها في المجموعتين جرى االتفاق ع -

 ). وإثارة الدافعية، والتشجيع، عبارات المدح( لتعزيز الطلبة
  فيما يتعلق بالطلبة: ثانيًا

يعيش جميع الطلبة المشاركين في الدراسة ضمن بيئاٍت  -
إذ لم . واجتماعيٍة متقاربٍة في مدينة اربد، واقتصاديٍة، ثقافيٍة

 ًا  الدراسات االجتماعية تباينًا ظاهرأو مشرف، يلحظ الباحث
  .هذه البيئات

 .إذ ال توجد حاالت رسوب بينهم، تقارب أعمار الطلبة -
 جرى تطبيق  في التحصيلللتحقق من تكافؤ المجموعتين -

االختبار على أفراد المجموعتين كاختباٍر قبلي، وذلك قبل 
المتوسطات الحسابية، ) 3(ويبين الجدول . تدريس الوحدة

نحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية واال
  .والضابطة على اختبار التحصيل القبلي
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  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعات التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل القبلي: )3(جدول 
 الطريقة

 الكلي تجريبية ضابطة
 الجنس

 العدد االنحراف المتوسط العدد االنحراف المتوسط العدد االنحراف المتوسط
 105 2.82 4.72 70 2.73 4.80 35 3.02 4.57 ذكر
 103 2.41 4.87 70 2.42 5.11 33 2.34 4.36 أنثى
 208 2.62 4.80 140 2.58 4.96 68 2.7 4.47 الكلي

ــم     ــن الجـــدول رقـ ــين مـ ــة بـــين    ) 3(يتبـ ــاك فروقـــًا ظاهريـ أن هنـ
وعات التجريبية والـضابطة، وبـين الـذكور واإلنـاث علـى اختبـار              المجم

وبهـدف الكـشف عـن مـدى الداللـة اإلحـصائية لهـذه              . التحصيل القبلي 
ــروق ــل    . الفـــــــ ــائي التفاعـــــــ ــاين الثنـــــــ ــل التبـــــــ ــراء تحليـــــــ ــم إجـــــــ   تـــــــ

)2Way interaction Anova (  ويبين الجدول رقـم)نتـائج هـذا   ) 4
  .التحليل

ثنــــائي التفاعــــل ألداء طلبــــة   نتــــائج تحليــــل التبــــاين   : )4(جــــدول 
   المجموعات التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل القبلي

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
المربعات

درجة 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 0.209 10.9651.590 1 10.965 المجموعة 
 0.891 0.019 0.130 1 0.130 الجنس 

 0.502 0.452 3.117 1 3.117 الجنس× عة والمجم
   6.895 1406.494204 الخطأ 
    1421.519207 الكلي 

عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية          ) 4(يتضح من الجدول    
ــة     ــد مــستوى الدالل ــززممــا ) α=0.05(عن ــافؤ بــين  ال وجــود يع تك

  .مجموعتي الدراسة على اختالف جنسهما
  أدوات الدراسة

   : المادة التعليمية-أ
  : تم بناء المادة التعليمية بإتباع الخطوات التالية

تمثلت المادة التعليمية بالوحدة الثالثة من كتاب التربية  -1
االجتماعية والوطنية للصف الرابع األساسي للعام الدراسي، 

2004-2005.  
تحويل المادة التعليمية السابقة إلى حوارات، وتقسيم كل  -2

  . ما يقتضيه النصحوار إلى مشاهد يختلف عددها حسب
على هيئة ) النصوص المسرحية(عرض هذه الحوارات  -3

محكمين، تكونت من أساتذة مادة الدراما والمسرح، وعدد من 
طلبة تخصص المسرح في جامعة اليرموك للعام الجامعي 

، وذلك للتأكد من سالمتها علميًا ومدى 2004-2005
مالءمتها لألهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وُأخذ 

  .مالحظاتهمب
تدريب بعض الطلبة على أداء النصوص مستخدمين التعبير  -4

اللفظي والحركي، ومن ثم القيام بأدائها أمام طلبة صفهم في 
وتأتي هذه المشاهد . حصة التربية االجتماعية والوطنية

  .الدرامية بدًال من شرح المعلم

 تكليف الطلبة بإغالق الكتب بعد االنتهاء من المشاهد  -5
ة، وتوجيه أسئلة المناقشة، واالستيعاب، والتقويم الدرامي

  .الختامي للطلبة
  : اختبار التحصيل-ب

أعد هذا االختبار لقياس تحصيل الطلبة في الوحدة الثالثـة مـن         
ــع      ــصف الرابـ ــة للـ ــة والوطنيـ ــة االجتماعيـ ــاب التربيـ ــي  " كتـ ــدمات فـ خـ

على المستويات الـستة فـي تـصنيف بلـوم لألهـداف المعرفيـة،              " وطني
ــب     وهــي ــل، والتركي ــة، والفهــم واالســتيعاب، والتطبيــق والتحلي  المعرف

والتقــويم، ثــم دمجــت األســئلة مــن المــستويات الــثالث األخيــرة تحــت     
وتكــون االختبــار فــي صــورته  . اســم مهــارات عقليــة عليــا لقلــة عــددها  

فقــرة مــن نــوع االختيــار مــن متعــدد، وزعــت علــى     ) 15(النهائيــة مــن  
  :  السابقة كما يليالمستويات المعرفية األربعة

فقـــرات، أســـئلة ) 3(فقـــرات ، أســئلة الفهـــم  ) 4(أســئلة التـــذكر  
  .فقرات، أسئلة مهارات عقلية فقرتان) 6: (التطبيق

  : وقد أعد هذا االختبار وفق الخطوات التالية
نظر الباحث في األهداف التعليمية للوحدة لتحديد المستوى  -1

ية لألهداف المعرفي لكل هدف منها، وحسبت النسب المئو
المعرفة، : المتعلقة بكل مستوى من المستويات األربعة السابقة

والفهم واالستيعاب والتطبيق، والمهارات العقلية العليا، ووجد 
  %.13  ،%40 ، % 20 ،%27أنها 

أعد جدول مواصفات أولي يراعي عناصر المحتوى واألوزان  -2
م، صيغت ومن ث. النسبية للمستويات المعرفية لفقرات االختبار

فقرة من نوع االختيار من متعدد وفق ) 22(األسئلة في 
  .جدول المواصفات المعد لهذا الغرض

للتأكد من صدق االختبار عرض جدول المواصفات مع فقرات  -3
شخصًا مختصًا في ) 12(االختبار على هيئة تحكيم مكونة من 

القياس والتقويم، وأعضاء هيئة تدريس في جامعة اليرموك 
 الهاشمية، وقد طلب من أعضاء هيئة التحكيم والجامعة

هل تقيس الفقرة الهدف الخاص : اإلجابة عن األسئلة التالية
؟ هل )من حيث التركيب ( بها؟ هل الفقرات مالئمة لغويًا 

أبدال الفقرات مناسبة؟ هل هناك أية اقتراحات أخرى يمكن 
  التزود بها؟ ماهي؟

مـين أو أكثـر علـى    محك) 3(وقد تم حـذف الفقـرات التـي أجمـع      
فقـــرات، كمـــا عـــدلت بعـــض الفقـــرات بنـــاًء علـــى   ) 3(حـــذفها وبلغـــت 

مالحظــاتهم، واختيــرت فــي النهايــة الفقــرات المناســبة والمجمــع عليهــا  
فقرة، وقد خصص لكل فقـرة مـن فقـرات االختبـار            ) 19(وبلغ عددها   

  .الموضوعية عالمة واحدة فقط
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رة تم تطبيقه فق) 19(للتأكد من ثبات االختبار المكون من  -4
طالبًا وطالبة، من خارج أفراد عينة الدراسة، ثم ) 80(على 

حسب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار، فتراوحت 
، وحسب معامل التمييز لكل فقرة )0.88(و) 0.15(بين 

ثم حذفت الفقرات التي قل ). 0.89(و ) 0.1(فتراوح بين 

أو قل معامل ) 0.85(وزاد عن ) 0.25(معامل صعوبتها عن 
  .فقرات) 4(وبلغت) 0.25(تميزها عن 

  كمــــــــــا حــــــــــسب معامــــــــــل ارتبــــــــــاط بوينــــــــــت بايـــــــــــسيريال      
)Point Biserial(       وهو معامـل ارتبـاط الفقـرة باالختبـار بعـد شـطب ،

االنحرافـات  ) 3(فكانت جميعها دالة، ويبين الجدول رقم       . قيمتها منه 
بايسيريال لفقـرات  ومعامالت الصعوبة والتمييز ومعامل ارتباط بوينت      

  . االختبار
  االنحرافات ومعامالت الصعوبة والتمييز ومعامل ارتباط بوبنت بايسيريال لفقرات االختبار : )5(جدول 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 الفقرة 

 0.48 0.46 0.50 0.49 0.48 0.50 0.48 0.47 0.50 0.37 0.37 0.45 0.47 0.43 0.37 االنحراف
 0.34 0.71 0.54 0.61 0.64 0.59 0.64 0.67 0.59 0.84 0.84 0.73 0.69 0.76 0.84 مل الصعوبة معا

 0.58 0.63 0.79 0.74 0.74 0.79 0.79 0.68 0.89 0.58 0.42 0.79 0.79 0.63 0.47 معامل التمييز 
معامل ارتباط 

P.B 
0.41 0.60 0.64 0.70 0.37 0.55 0.65 0.52 0.60 0.70 0.47 0.44 0.61 0.52 0.41 

ــار المكــون مــن     فقــرة باســتخدام  ) 15(تــم حــساب ثبــات االختب
، كمـا حـسب     )0.88(معادلة كودر ريتشاردسون، فوجـد أنـه يـساوي          

، )0.81(فوجد أنه يساوي    ) ثبات االستقرار (معامل ارتباط بيرسون    
وبهــــذا تــــم االطمئنــــان إلــــى اســــتخدام االختبــــار كمقيــــاس لمــــستوى  

  . ابع لموضوع خدمات وطنيتحصيل طلبة الصف الر
  : نفذت الدراسة وفق الخطوات التالية: إجراءات الدراسة

  .إعداد المادة التعليمية الخاصة بالمعالجتين .1
  .إعداد االختبار التحصيلي .2
  .اختيار المدارس التي ستجري فيها الدراسة عشوائيًا .3
أخذ موافقة مديري المدارس التي ستجري فيها الدراسة، ثم  .4

 12ص الصفية الالزمة لتطبيق الدراسة، وبلغت تحديد الحص
  .حصة

تدريب المعلمين المشاركين في الدراسة، لزيادة فهمهما  .5
  .لطريقة الدراما، وتوضيح آلية تنفيذ الدراسة

قام الباحث، ومشرف الدراسات االجتماعية في مديرية التربية  .6
والتعليم، بمتابعة المعلمين أثناء تنفيذ الحصص الصفية 

تين الضابطتين اللتين درستا بالطريقة التقليدية، للمجموع
وللمجموعتين التجريبيتين اللتين درستا بطريقة الدراما، 

  .للتأكد من تكافؤ أداء المعلمين
  .تطبيق االختبار القبلي على المجموعتين التجريبية والضابطة .7
  .تدريس المجموعات التجريبية باستخدام الدراما .8
  .باستخدام الطريقة االعتياديةتدريس المجموعات الضابطة  .9

تطبيق االختبار البعدي على المجموعتين الضابطة والتجريبية  .10
  .بعد االنتهاء من عملية التدريس

تصحيح االختبارات القبلية والبعدية يدويًا وفق نموذج  .11
  .التصحيح الخاص بهما

رصد النتائج وإدخال البيانات في ذاكرة الحاسوب وإجراء  .12
  .ية المناسبة ألغراض الدراسةالتحليالت اإلحصائ

  : المعالجة اإلحصائية
لإلجابــة عــن أســئلة الدراســة تــم حــساب المتوســطات الحــسابية   
واالنحرافــات المعياريــة لعالمــات الطلبــة علــى اختبــار التحــصيل القبلــي 
والبعـدي، ولمعرفــة الفــروق بــين هــذه المتوســطات تــم حــساب تحليــل  

ــائي لمتوســـطات عالمـــات الطل  ــاين الثنـ ــي،  التبـ ــار القبلـ ــة علـــى االختبـ بـ
وتحليل التبـاين المـصاحب لمتوسـطات عالمـات الطلبـة علـى االختبـار              

  .البعدي
  : نتائج الدراسة

هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة أثــر اســتخدام طريقــة التمثيــل   
الدرامي في تحصيل طلبة الصف الرابـع األساسـي مقارنـة مـع الطريقـة               

 األثـر يختلـف بـاختالف جـنس         التقليدية، وإلى معرفة مـا إذا كـان هـذا         
الطلبــــة، ولإلجابــــة عــــن هــــذه التــــساؤالت تــــم حــــساب المتوســــطات   
ــدي تبعـــًا        ــار التحـــصيل البعـ ــات المعياريـــة الختبـ ــسابية واالنحرافـ الحـ
الختالف مستويي كل من متغيري الدراسة الطريقة والجـنس كمـا فـي             

  ).6( رقم الجدول

   عيارية لعالمات طلبة المجموعات التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل البعديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات الم: )6(جدول 
 الطريقة 

 الكلي  تجريبية  ضابطة 
 الجنس 

 العدد اإلنحراف المتوسط العدد اإلنحراف المتوسط  العدد  اإلنحراف  المتوسط
 105 5.12 13.13 70 4.21 15.16 35 4.34 9.09 ذكر

 103 4.64 12.76 70 4.23 14.04 33 4.34 10.03 أنثى 
 208 4.88 12.95 140 4.24 14.60 68 4.32 9.54 الكلي 
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أن متوســط عالمــات الــذكور فــي  ) 6(يالحــظ مــن الجــدول رقــم  
المجموعــات التجريبيــة كـــان أكبــر مــن المجموعـــة الــضابطة، وكـــذلك      

كمــــا يالحــــظ أن متوســــط عالمــــات المجموعــــات     . بالنــــسبة لإلنــــاث 
  .، كان أكبر من المجموعات الضابطة)ذكور وإناث(التجريبية 

وبهدف الكشف عـن مـدى الداللـة اإلحـصائية لهـذه الفـروق، تـم                
نتـائج  ) 7(ويظهـر الجـدول رقـم       . استخدام تحليل التبـاين المـصاحب     

  .هذا التحليل
نتـــــــائج تحليـــــــل التبـــــــاين المـــــــصاحب ألداء طلبـــــــة : )7(جـــــــدول 

   ر التحصيل البعديالمجموعتين التجريبية والضابطة على اختبا
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرية

الداللة 
 االحصائية

اختبار 
 التحصيل 

30.107 1 30.107 1.666 0.118 

 0.000 62.061 1121.304 1 1121.304 المجموعة
 0.883 0.022 0.393 1 0.393 الجنس

المجموعة 
 الجنس× 

52.024 1 52.024 2.879 0.091 

   18.068 203 3667.749 الخطأ
    207 4926.418 الكلي

تشير نتائج تحليل التباين المصاحب الواردة في الجدول رقم 
بين ) α=0.05(إلى أن هناك فارقًا ذا داللة إحصائية ) 7(

المجموعات التجريبية والضابطة، وبمقارنة المتوسطين الحسابيين 
.  الفرق لصالح المجموعات التجريبيةللمجموعتين اتضح أن هذا
، الذين تعلموا باستخدام )ذكورًا وإناثًا(مما يشير إلى أن الطلبة 

، )ذكورًا وإناثًا(التمثيل الدرامي كان تحصيلهم أفضل من الطلبة 
  .الذين تعلموا باستخدام الطريقة التقليدية

 كما تشير نتائج تحليل التباين المصاحب الواردة في الجدول 
بين ) α=0.05(إلى أنه ال يوجد فارٌق ذو داللة إحصائية ) 7(قم ر

  .تحصيل الطلبة الذكور في الصف الرابع وتحصيل اإلناث
وأخيرًا وبالنسبة للتفاعل بين الطريقة والجنس، فتبين من 

مما ) α=0.05(أنه ال يوجد فارق ذو داللة إحصائية ) 7(الجدول 
المجموعات التجريبية على يشير إلى أن أداء الذكور واإلناث في 

أي أنه ال يوجد تباين . اختبار التحصيل لم يختلف باختالف الجنس
  . في أثر طريقة التمثيل الدرامي بين الذكور واإلناث في التحصيل

أظهرت نتائج الدراسة كما يشير : مناقشة النتائج وتفسيرها
، أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية، بين )7(الجدول رقم 

موعات الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية، وبين المج
المجموعات التجريبية التي درست باستخدام التمثيل الدرامي لصالح 
المجموعات التجريبية، مما يشير إلى فاعلية استخدام التمثيل 

مقارنة بالطريقة ) ذكورًا وإناثًا(الدرامي في زيادة تحصيل الطلبة 
  .التقليدية

 هذه الدراسة مع دراسة القاعود وكرومي وقد اتفقت نتائج
، )2000(، ودراسة مفضي )1997(، ودراسة الغول )1996(

، ودراسة )Harvey and Tony, 2000(ودراسة هارفي وتوني 
  .) Pardun, 2004( ، ودراسة باردون )Fernsler, 2003(فرنسلر 

ويمكن تفسير ذلك بعامل الجّدة، إذ كانت طريقة التدريس 
غير مألوفة كثيرًا في مدارسنا األردنية، ولم يعتد عليها بالدراما، 

وهذا يؤدي إلى انجذابهم إليها، . وتطبق ألول مرة عليهم، الطلبة
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار . وزيادة تفاعلهم مع المادة التعليمية

 من أن انجذاب المتعلم للمادة  (Morris, 2001)إليه مورس
، يحقق مستوى اكبر من تعلم المادة، والتفاعل معها، التعليمية

  .واالحتفاظ بها وتذكرها
ما اشار ، و يؤكد أثر استخدام الدراما في الدراسة الحالية

تعد من طرائق ،  من أن هذه الطريقة(Alrutz, 2004). اليه الروتز 
من خالل مشاركة ، والخبرة المحسوسة، التعلم بالعمل والممارسة

، واإلعداد لها، التخطيط للمسرحيةفي ، المتعلم ودوره الفاعل
ويأتي هذا متفقًا مع . وتقويمها وصوًال إلى حل المشكلة، وتمثيلها

من أن ). (Barbara et al., 2006ما توصلت إليه باربارا ورفاقها 
أثناء التعلم يؤدي إلى تعلم ، والممارسة، اندماج المتعلم بالعمل

 اكتساب المفاهيم ينشغل المتعلم من خالله باستمرار في، نشٍط
  .الجديدة واالحتفاظ بها

، وتعد الدراما مدخًال مناسبًا للحد من ظاهرة التعلم السلبي
وجعلته مركز ذلك ، إذ نقلت االهتمام من المعلم إلى المتعلم

و رافق ذلك تغير في جو الحصة الدراسية أثناء تمثيل . االهتمام
اشتراك المتعلمين وفي ، وفي تعامل المعلم مع المتعلم، المسرحيات

كل ذلك وّفر جوًا من . في جميع مراحل المسرحية بمبادرات منهم
وعمل على تخفيض مستوى القلق في غرفة ، المرح واالستمتاع

 سبيناثوهذا يتفق بشكل أو بآخر مع ما توصل إليه . الصف
 & Spinath et al., 2006; Schnapo (   ورفيقهاسكنابو، ورفاقه

Olsen, 2003( ،والتي تحترم ، ن البيئة والمناخ المالئم للمتعلممن أ
، تحقق أقصى درجات التعلم، وال تشكل خطرًا عليه، ذاته وكيانه

  .    وهو ما وّفرته طريقة الدراما، واالحتفاظ بما جرى تعلمه
إن الخبرة الحسية التي تقدمها الدراما للمتعلم، وما يعقب ذلك 

للمادة التعليمية، و يؤدي من نقاش يساعد في توسيع فهم المتعلم 
وهذا يتفق مع ما أشار إليه كل من . إلى مزيد من التقصي والتحري

وما أكد عليه القاعود ، )Phibin and Myers, 1991(فيبن وميرس 
فالدراما تتطلب استخدام المتعلمين لحواسهم ). 1996(وكرومي  

 إلى بشكل كبير، كاإلصغاء والتركيز، والمالحظة، األمر الذي يؤدي
و أن الدراما تدفع الطلبة إلى مزيٍد من . استيعاب المادة وتثبيتها

التفكير، وذلك لفهم عناصر المشهد الدرامي، ولعقد المقارنة بين 
وهذا يعمق فهم المتعلمين لكثير من . الواقع والمشاهد الدرامية

. و بالنتيجة تحسين التحصيل لديهم. مفاهيم الدراسات االجتماعية
، الذي )Silver, 1997( النتيجة مع ما أشار إليه سلفروتتفق هذه

كشف عن دور المشهد الدرامي في إثارة تفكير المتعلم، وزيادة 
  .فهمه للمفاهيم كونها تصبح أكثر حسيًة
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عدم ) 7(و أظهرت نتائج تحليل التباين المصاحب جدول رقم 
بين ذكور المجموعات ، )α=0.05(وجود فارق ذي داللٍة إحصائيٍة 

وإناث المجموعات التجريبية والضابطة، وقد ، لتجريبية والضابطةا
  :يعزى ذلك إلى واحد أو أكثر مما يأتي

تكافؤ الفرص التعليمية في كل من مدارس الجنسين، وأن 
معظم المعلمات أصبحن مؤهالت تأهيًال تربويًا ال يقل عن تأهيل 

تت تحث المعلمين، ومن جهة أخرى فإن األسرة العربية الحديثة با
 على التفوق في - بدرجة ال تقل عن الذكور-وتشجع اإلناث 

الدراسة، فضًال عن تضاؤل النظرة األسرية التي تميز بين الذكر 
  ).2000خليفة،(واألنثى، فكالهما أصبح يلقى االهتمام ذاته 

، )7(و أظهرت نتائج تحليل التباين المصاحب جدول رقم 
بين المجموعة ) α=0.05(عدم وجود تفاعل دال إحصائيا 

تعرضوا للفرص ، والجنس، ويعزى ذلك إلى أن الذكور و اإلناث
من ، وأن تأثير طريقة التمثيل الدرامي، والتعليمية ذاتها، التدريبية

زيادة متعة التعلم، وإثارة الحماس للتعلم، وإشراك المتعلم بفاعلية، 
ئم وما تقدمه من خبرة حسية، وما يعقب ذلك من نقاش، يطال ويال

وهذا يعني أن هذه الطريقة ال يفضل استخدامها . كال الجنسين
  .لجنس دون آخر، بل يمكن استخدامها لكال الجنسين

  : التوصيات
تماشيًا مع ما سبق، وألن تحصيل الطلبة زاد باستخدام طريقة 
التمثيل الدرامي حسب ما توصلت إليه هذه الدراسة، وعليه، فإن 

  :تيهذه الدراسة توصي بما يا
توصية إلى معلمي التربية االجتماعية بتبني طريقة التمثيل  -1

  .الدرامي كإحدى الطرائق الفعالة في التدريس
توصيه إلى وزارة التربية والتعليم بعقد دورات لتدريب معلمي  -2

الدراسات االجتماعية على تحويل المادة التعليمية إلى مشاهد 
  .فيةواستخدامها في الغرفة الص) مسرحيات(حوارية 

 توصيه إلى واضعي المناهج لوضع مسرحيات تحقق أغراضًا  -3
  .تربوية ضمن مناهج وكتب التربية االجتماعية

توصية إلى الباحثين بإجراء المزيد من الدراسات في مجال  -4
استخدام طريقة التمثيل الدرامي، ويقترح إجراء الدراسات 

  :التالية
 الدراسة، دراسات تتبع المنهجية نفسها التي اتبعتها هذه  . أ

وباختيار وحدات دراسية أخرى من مبحث التربية االجتماعية 
للمراحل المختلفة، وذلك للمساهمة في تعزيز مكتشفات هذه 

  .الدراسة أو تطويرها
 دراسات تتبع المنهجية نفسها التي اتبعتها هذه الدراسة،   . ب

وتأخذ بعين االعتبار مستوى تحصيل الطلبة وذلك للوصول 
  .ة عن دور التمثيل الدرامي في تحصيل الطلبةإلى أفكار دقيق
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they were exposed to some strange world which they 
need to understand and overcome their cultural shock.  

On the side of women, there was a different view 
presented through the language. It said indirectly that 
there was a big difference between the roles of women 
in an English-speaking society and the local Arabic 
society. The contradiction could arise here in the mind 
of the child if his own mother is a teacher or a dentist. 
Some vocations in which women were shown are still 
strange to be accepted inside the Arabic society, such as 
a bus driver or a motorcycle driver, but the rest are very 
common and popular among Jordanian women. It could 
have reflected a universal issue if only names or places 
were mentioned. Otherwise, these elements of civilized 
societies only pointed to English-speaking communities.  

Social events and celebrations, given a good deal 
of interest and were not related to a certain culture, 
could be classified under the intercultural aspects. A 
word should be said in favor of the textbooks on the 
mentioned festivals from various parts of the world. But 
this series was supposed to be designed for Jordanian 
students, and there is a worldwide famous festival in 
Jordan that could have been mentioned instead of the 
Independence Day. All countries celebrate their 
independence day, but not all of them celebrate a 
remarkable festival like Jerash Festival, which the 
committee that edited the textbooks should have 
included. 

Addressing people may cause some different 
feelings towards the language and its culture. The 
difference between Mr. Mrs. and Miss need to be 
cleared out, knowing that although there are synonyms 
in Arabic for each one of them, they might be used 
differently. 

The social concepts and values stressed throughout 
the textbooks were found to be also universal and 
intercultural. The chosen concepts like time and 
punctuality, polite expressions such as “please” and 
“thank you”, and paying attention to cleanness of the 
environment seem to fit perfectly in the suitable time 
and place of the teaching – learning process, specially 
when they were presented inside the community of both 
nationalities, not only the foreign society. 

It has been noticed that the aspects of the foreign 
culture were almost not related to one country of the 
native speakers of English. It would have no trouble if 
the textbooks were designed to any other grade other 
than the beginners, but this age is critical and sensitive. 
The student may hate the whole concept if he faces any 
instability in dealing with it.  

Finally, the researcher recommended that cultural 
contexts to be studied so that the young students can 
overcome the cultural shock, and shorten the distance 
between Arabic and English. The general goals of 
teaching English in Jordan are both educational and 
instrumental. The need to motivate learners to learn 
English is crucial, specially when this process is starting 
from grade one. This could be achieved by addressing 
the needs of the learners, shortening the distance 

between the two cultures, and emphasizing balance 
between the two cultures: the Arab-Islamic culture and 
the foreign culture. It is rather important to highlight the 
local issues at the same level of the global interests, in 
order to bring the language closer to the real and daily 
life of the students. 
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of the Arabic woman which appeared only in the sixth 
grade textbook. 

All the interviewed teachers reflected the same 
impression of their pupils that foreign “women are 
different, they don’t cover their hair and do all the jobs”. 
One teacher, however, repeated the statement of one of 
her pupils saying that “my mother is a dentist, may be 
the English people do not know that we have women 
teachers and dentists”.  
Celebrations and Social Events: Beginning from the 
second grade textbooks, the characters were making 
birthday parties, dancing, and going out for picnics. In 
the fifth grade textbook, some festivals were included 
such as the Notting Hill Carnival (p. 34)

•
, and the 

following festivals were listed under the title: (11 which 
festival?)  (p. 38): 

1-The Damascus Flower Festival 
2-The World Cup 
3-Japanese New Year 
4-The Olympic Games 
5-The Lima Festival 
6-Independence Day in Jordan 
(75%) of these events could be considered inter-

cultural aspects except for the (25%) which were related 
to the Arab-Jordanian society. 

When teachers asked their pupils about the 
celebrations, they found that most of the pupils usually 
have birthday parties. When the religious occasions and 
feasts were mentioned by the teachers, the reactions of 
their pupils were as follows: “Eid Al-Adha and Eid Al-
Fitr are not celebrations”, “It is forbidden to speak about 
these feasts in English”, “English people do not know 
about these feasts”, and “these books are written for 
English children”. 
Addressing People: Most of the characters were 
addressed by their names except a few of them such as: 
Professor X, Mr. and Mrs. Green. Miss Quintin, Mum 
and Dad. Even the Arabic parents in Grade Six textbook 
were addressed by mum and dad. The ratio was (100%) 
in favor of the foreign culture. 

The reaction of the pupils’ expressed by the 
teachers on this issue was that they are used to 
addressing their female teachers by Miss in some 
schools. Otherwise all other addressing words were new 
to them. A teacher said “It is not easy to acquaint them 
to use Mr. and Mrs., while we only use: abu, uncle, 
aunt, grandmother, grandfather, and so on”. The 
teachers agreed upon this element that their pupils 
neither loved nor hated these words.  
Social Concepts and Values: Almost all the textbooks 
laid stress on the concept of time, family, and friends. 
Focus on the social expressions such as “thank you” and 
“please” could be seen throughout all the six grades' 
textbooks. In the sixth grade textbook there was a great 
                                                           
•  Tina from London talks about her favorite festival. “Hello, my 

names is Tina. I come from London. I live in Notting Hill. In the 
summer there is a big festival here. It’s called the Notting Hill 
Carnival. It’s the biggest street festival in Europe…”.  

deal of emphasis on the cleanness of the school and the 
community (p. 41, 42, and 43). These concepts and 
values could be related to any culture, and nothing is 
known to be pure Arab or Islamic related. They made 
(100%) foreign culture related aspects. 

All the teachers, reflecting the reaction of their 
pupils on the issue of values and concepts, said that 
“because they are embedded in their English books, 
they learn to use the polite word when speaking English, 
but when they shift to Arabic, they forget about them, 
specially ‘please’ and ‘thank you’.”  

According to the above findings, the answer to the 
question of the study is that 24% of the cultural aspects 
were Arab compared to the foreign aspects which were 
76% related to the foreign culture, and 58% inter-
cultural aspects which could be related to any 
international culture. 
Discussion and Recommendation 

The studied textbooks seemed to be more of 
foreign culture bound, with very few signs of the Arab-
Islamic-Jordanian culture. Pupils of grade one are 
introduced to five characters and two animals with 
foreign names on their first contact with English. Names 
have the greatest effect on young children, mainly 
relating the activities inside the classroom to their real 
lives. It may refer to the distance between the two 
languages Arabic and English, as Brown (1994:178) 
cited Schumann’s hypothesis on the cultural distance 
and its effect on language learning, saying that “the 
greater the social distance between two cultures, the 
greater the difficulty the learner will have in learning 
the second language”.  The impression reflected in the 
minds of these pupils is that English is restricted to the 
classroom. It was noticed that the names of the main 
characters were carefully chosen in order not to refer to 
any specific country. This assured the notion that 
English has become an EIL as Kilickaya (2004) pointed 
that English has become an international language.  

A second grade teacher mentioned a remark 
relayed by a pupil about the characters; “I knew these 
children last year, they wore the same clothes and did 
not grow up. He asked: do English speaking children 
stay little all their lives?”  This remark shed light on the 
implication of the repetition of these names; it seemed 
to create boredom and might lead to losing interest in 
and motivation towards English.  

On the side of the pets, children are commonly 
known to love pets and accept them around, both in life 
or in their books. Pets could be considered an 
intercultural aspect unless when they were presented 
neither inside an animal atmosphere, nor as pets in the 
human community. It may consolidate the concept of 
distance between the two cultures – languages. The cat 
and the bear spoke, read, participated in social activities, 
and lived inside the house. They both had families 
somewhere abroad to whom they sent letters and 
photos. A third grade teacher remarked that one of his 
students asked him “Do their cats speak English too?” 
This remark may reveal the fact that the students felt 
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Table (1): Occurrence of the cultural aspects in the textbooks of grades 1-6 
Names Grades 

Arabic Foreign 
Pets Women Celebrations & 

social events 
Addressing 

people 
Social 

concepts & 
values 

One 0 7 3          4 0 1 1 
Two 0             7 3 4  2 1 1 
Three 0 13 2 10 1 4 0 
Four 2 19 3 13 1 4 2 
Five 2 19 4 9 8 4 3 
Grade 6 11 5 6  7 3 4 4 

Table (1) shows the occurrence of the studied 
aspects throughout the textbooks of the six grades. 
Grade one showed the minimum size of the cultural 
aspects and grade 5 made the maximum size. It was 
noticed that grades 4 and 5 were the richest textbooks of 

culture, while grade 6 made a radical diversion in the 
type of the cultural aspects in favor of the Arab, 
specially on the side of the names and social concepts 
and values.  

   Table (2):  Classification of available cultural aspects 
Cross-Cultural 

Arabic Foreign 
Inter-Cultural No. Cultural Aspects                

Total 
No. % No. % No. % 

1 Names  37 11 30 26 70 8 22 
2 Pets 10 8 80 2 20 10 100 
3 Women 13 0 0 13 100 13 100 
4 Celebrations and social events  8 2 25 6 75 6 75 
5 Addressing people 4 0 0 4 100 0 0 
6 Social concepts & values 7 0 0 7 100 7 100 
 total 79 21 26.6 58 73.46 44 58 

Table (2) indicates whether the available aspects 
were cross-cultural (related to a certain culture) or inter-
cultural (could be related to any culture). The cross-
culture Arabic column shows the aspects reflected the 
Arab culture within the settings and characters of the 
textbooks, and the foreign column referred to the 
aspects that were meant to reflect non-Arab culture, 
even if those aspects could be practiced and commonly 
seen in the Jordanian society. The inter-cultural column 
revealed that those aspects were not to be related to a 
certain community or country; they could be among 
both the cross-cultural and inter-cultural columns.  
Names: There were seven main foreign characters 
acting throughout five out of the six grades’ textbooks, 
the foreign names were: Vinnie, Maggie, Suzie, Iggy, 
Jack, Katy, and Professor X. Other names appeared 
once or more in the textbooks such as Mr. And Mrs. 
Green Pam, Sally, Albie, Miss Quentin, Ted, Maria and 
others. Only in grade four there were two Arab names, 
Sammy and Randa (p. 9). Names from specific 
nationalities appeared in grade five from Japan, 
Yoshiko; England, Tina; Australia, Uncle Frank; 
Canada, Helen; and Italy. Silvio. In grade six there was 
a radical change in the main characters of the textbooks 
turning into Arab names as Laila, Adam, Ramzi, 
Ibrahim, Sara, Salem, Sami, Nahla, Majida, Aly, and 
Zein. Other names appeared once or more such as John, 
Ben, Barney, Bee, and Jones. The ratio of the Arabic 
names to the foreign names was only (30%), where as 
the foreign names made (70%) of the names in the six 
textbooks. 

Grade One teachers talked about their pupils’ 
excitement when they were introduced to the characters 
with foreign names. One teacher said that ”they were so 
happy to learn the foreign names, some of them went 
through the whole book looking for the characters”. A 

female teacher remarked that the Arabic characters take 
no action nor do they speak, “when an Arabic name 
appeared in the book, some of my pupils felt that this 
character would not understand English, the Arabic 
characters do not speak”.  
Pets: Two of the main characters of the textbooks were 
animals, Katy, a cat, and Iggy, a bear. These two 
animals lived inside the house like human beings. They 
talked and shared all daily activities with others 
including going to school and eating people’s food. 
These two pets occupied five textbooks as main 
characters compared to all other animals mentioned. A 
dog, a duck and a parrot were mentioned but only a few 
times. In Grade Six’s book there were no pet characters 
living inside the house and taking part in the daily life. 
Animals appeared as they normally live in the local 
community such as a cat, a dog, a bird in a cage, horses, 
camels and donkeys.  

The teachers’ remarks on this aspect were that their 
pupils liked the appearance of the pets, but they couldn’t 
relate their occurrence to real life. More than one 
teacher repeated the same remark on the speaking cat 
and bear. The pupils inquired about this issue. “Do their 
animals speak English too?” 
Women: The numbers in front of this category referred 
to the status and occupations that women appeared 
throughout the six textbooks. Foreign women appeared 
to be occupying several professions such as: a professor, 
a teacher, a student, a queen, an artist (painter and 
musician), a cashier, a police woman, a dentist, a doctor, 
a nurse, a house wife (cooking, cleaning the house and 
shopping) a car, a train and motorcycle driver, a post 
woman, a mother and a grandmother. They made 
(100%) of the mentioned women throughout the six 
textbooks. Nothing was mentioned about the occupation 
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for generating frameworks of perception, a value 
system, and a set of perspectives”. Stern (1996:207) 
defined culture as “it refers to typical behavior in daily 
situations, i.e. personal relationships, family life, value 
systems, philosophies, in fact the whole of the shared 
social fabric that makes up a society”. Putting these 
view-points together, the operational definition of 
culture for this study is a life-style or a way of life 
which includes the value systems, typical behavior in 
daily situations, past and future perspectives for a group 
of people.  
Cultural Aspects: Daily life or life style topics could 
include a vast array of detailed elements. Ardila (2001) 
found that the “cultural aspects can be portrayed under 
two similar – yet differing – approaches: an intercultural 
or culture – free approach; and a cross-cultural or 
culture- bound approach”. Stern (1996) listed the 
cultural components prepared by several writers, like 
Brook who listed some sixty topics, such as childhood 
literature, discipline and pets. Chastain listed forty-four 
topics ranging from typical student activities and 
education to the social and economic systems, the press, 
good manners, women’s liberation, and other topics. In 
the light of the adopted definition of the term (culture) 
and the (cultural aspects), the current study listed the 
following elements derived from Chastain’s list, taken 
as indicators of the foreign culture: characters’ names, 
pets, woman status, celebrations and social events, 
addressing people, social concepts and values. Also for 
the purpose of this study, the cultural aspects are 
categorized into two general types, firstly: inter-cultural 
or culture free, which means that the aspect is not 
related to any specific culture or country, and secondly: 
cross-cultural or culture-bound aspects which means 
that the aspect shows direct relation to a specific culture 
or country. The study excluded any other terms and 
words for their in-availability in the textbooks.  
Textbooks: The study used the Action Pack series of 
TEFL textbooks accredited by the Ministry of 
Education for teaching English in public schools in 
Jordan for the Basic stage. These textbooks are used to 
teach the first six grades beginning from grade one to 
grade six. Each textbook consists of a student book, 
work book, teacher’s book and a CD. Grade One is 
divided into two books, Starter and Action Pak 1. The 
books are interesting, colorful, and well edited. They 
cover language components and skills with varieties of 
activities that encourage communication, and gradual 
development of students’ knowledge. Action Pack is a 
student centered series which require highly qualified 
teachers.   
Method  
Data Collection: The study was conducted using the 
analytical method in analyzing the cultural aspects at the 
level of words and pictures which appeared in the 
textbooks. Each item was counted once according to the 
occurrence in the textbook regardless of the frequency 
of the appearance in the same book.  The cultural 

aspects in each textbook were specified according to the 
definitions of aspects for this study and categorized into 
two groups: foreign and Arab. The aspects were 
differentiated according to their features as intercultural 
(culture – free) or cross-cultural (culture- bound). The 
data were analyzed using percentages of the occurrences 
of the aspects in the six textbooks. In order to answer 
the question of the study, a comparison was carried out 
between the percentages of the aspects of the foreign 
and Arab cultures. 

  Validity was assured by the decision of a jury of 
experts who refereed the data collection list of the 
cultural aspects. Reliability was assured by repeating the 
analysis by the researcher after two weeks from the first 
analysis, following Al-Hamadani et al (2005:124). 
Reliability coefficient of the analysis was 0.90, which is 
acceptable for the study. 

The study also followed the qualitative approach in 
collecting data to support the findings. Six English 
teachers from different public school were interviewed 
on the effect of the cultural aspects on their pupils. 
Three female teachers from Marj Al-Hamam Basic 
Stage School in Amman and three male teachers from 
Al-Hashemyeh School for boys in Zarka were 
interviewed. The question asked was: What impressions 
do your students show on the cultural aspects mentioned 
in the study?   
Findings: The adopted cultural aspects were analyzed 
according to their occurrence in words or pictures. Each 
item was counted once in each textbook even if it was 
repeated more than once. All the names appeared 
throughout the whole series were: Sammy, Randa, 
Laila, Adam, Ramzi, Ibrahim, Sara, Salem, Sami, 
Nahla, Majida, Aly, Zein, Vinnie, Maggie, Suzie, Iggy, 
Jack, Katy, Professor X, Mr & Mrs Green, Pam, Sally, 
Albie, Miss Quentin, Ted, Maria, Yoshiko, Tina, Frank, 
Helen, Silvio, John, Ben, Barney, Bee, and Jones. There 
are no Arab names in Grade One’s textbook, but the 
seven foreign names were repeated several times in the 
same book.  

Pets were a cat, a bear and a dog. Although the dog 
was only seen once, it was available in the book. Many 
animals were mentioned in the whole series, but the 
focus of the study was on the animals presented as 
house pets and locally familiar animals. 

Women were seen in a lot of status and 
occupations. The numbers reflected the different 
pictures of women in each textbook. The celebrations 
and social events were the usual gatherings of family 
members and friends, reaching out to national festivals 
and celebrations.  

Addressing people included the titles used to call 
certain occupations, men and women. And the social 
concepts and values referred to the common values 
brought out in the books such as time-respect and 
maintaining environment. The settings of these elements 
in the textbooks were bound to the certain culture 
without denial of availability in any other community. 
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(1996:84).  Along with the foreign culture, TEFL 
curriculum designers always emphasize the local 
Jordanian society characteristics which are part of the 
Arabic-Islamic culture. Therefore, the pre-assumption is 
that the EFL textbooks hold both the foreign and local 
cultural aspects.  
Purpose and Question of the Study 

The new series (Action Pack) was put into actual 
use in public schools in Jordan for grades 1 to 6. It 
addresses Jordanian pupils from 6 – 12 years old, who 
will be exposed to the foreign culture, while they are 
still sensitive to their own culture at this age. It has been 
cleared out that the culture is an unavoidable factor in 
English textbooks, and the local characteristics should 
be reflected at the same time for the above mentioned 
purpose. The problem of the study lies in the size and 
type of the foreign culture embedded in the basic stage 
compared to the local culture. There is an alarm here 
that those young pupils might absorb many of the 
foreign values represented through the foreign language, 
as many as, or more than the Arab and Islamic values. It 
might be true that even if some of the learners are not 
initially aware of the cultural associations attached to 
the language they are learning, others are, and will 
perceive them as being aligned with that culture. The 
importance of the "cultural baggage" that accompanies a 
language is not in the possibility of deliberately 
rejecting it, but it seems rather difficult to consider 
treating language and culture as if they were ultimately 
separable. This fact might be of more effect on young 
age groups perceiving this cultural baggage 
unconsciously. This study is an attempt to investigate 
the foreign cultural aspects, compared to the Arab-
Islamic cultural aspects embedded in the English 
textbooks of the Basic stage in Jordan. It might be of 
beneficial assistance in re-evaluating the cultural 
content of this series. Given the fact that the series of 
Action Pack textbooks was not locally designed, but has 
only been evaluated and modified by a specialized 
Jordanian committee, and The New Guidelines of the 
TEFL in Jordan has not been published yet. The study 
raised the following question: What is the degree of the 
foreign cultural aspects compared to the Arab/Islamic 
cultural aspects embedded in the English textbooks of 
the basic stage in public schools in Jordan?  
Review of Related Literature     

Literature on the interactive relation between FL 
and culture is ample worldwide. On the importance of 
learning the foreign culture in order to understand its 
language, Chou (2004) presented a design of a course 
on how Western people express compliments in 
English, which would assist students in understanding 
that different cultural meaning and messages existed in 
the expressions and responses to the compliments from 
culture to culture. Kilickaya (2004) discussed the 
guidelines of designing FL curriculum, taking the 
cultural content and the new trends into consideration to 
meet different needs of various students. He assured the 
fact that any language is embedded in a particular 

culture, and when learning a language we inevitably 
learn about its underlying culture. He pointed out some 
important factors that teachers should know to 
determine whether the material is appropriate for the 
learners, and if it tries to impose specific cultural 
information on them.  

McKay’s (2004) argument was about English as an 
international language which no longer needs to be 
linked to the culture of its native speakers, referring to 
different opinions around the world about including or 
excluding the culture in the context of English teaching 
material. The controversial result of the study was the 
use of Western characters in some language teaching 
materials that illustrated in subtle ways that the use of 
English necessitated the acceptance of Western values. 
In his investigation on the importance of cultural 
knowledge for foreign language learners, Olk (2003) 
tested 19 German university students, who completed a 
course in English, in translating an English article for 
publication in a German newsmagazine. The source text 
featured a significant number of British cultural 
references. The findings suggested that cultural 
knowledge played a central role in translation skills in 
the foreign language.  

Tang (1999) gave a personal reflection of the place 
of "culture" in the foreign language classroom. Re-
examining the notions of integrative and instrumental 
motivations to language learning, the author suggested 
that language and culture were inextricably linked, and 
as such we might think about moving away from 
questions about the inclusion or exclusion of culture in a 
foreign language curriculum, to issues of deliberate 
immersion versus non-deliberate exposure to it. 
Clouston (1997) focused on culture in L2 and FL 
teaching and learning in an effort to provide an 
understanding of culture in L2 and FL education. After 
providing background on culture in the classroom and 
the pedagogical literature, the researcher asserted that 
current L2 and FL teaching was indeed culture teaching.  
Al-Guayid (1987) investigated the relationship between 
some socio-cultural aspects and the learning of a foreign 
language. The socio-cultural aspects dealt with in Al-
Guayid’d study were social distance, psychological 
distance, attitudes of the learner towards the target 
language and its culture, and motivation to learn the 
target language. The results showed that these aspects 
influenced the learning ability and motivation of the 
foreign language learner.  
Definitions of Terms 
Culture: In order to specify the aspects of culture, it is 
essential to define the term “culture”, which seems to 
have as many definitions as each scholar has looked at 
it. In the field of second and foreign language teaching, 
culture has its significance and a major role to play. 
Brown (1993:164) defined culture “as the ideas, 
customs, skills, arts and tools that characterize a given 
group of people in a given period of time”. Stern 
(2002:12) found that “culture is no longer a set body of 
‘information’ or ‘facts’ to be memorized, but a process 
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Abstract: This study aimed at investigating the foreign 
cultural aspects compared to the Arabic aspects in English 
teaching textbooks for the basic stage in Jordan. The study 
followed textbooks content analysis for cultural aspects at the 
level of word and picture for names, pets, women, celebrations 
and social events, addressing people, and social concepts and 
values. The data analysis of Action Pack series, accredited for 
grades 1-6 at public schools showed that the ratio of foreign 
aspects was 76% compared to the Arabic aspects 24%, which 
meant that the basic stage pupil is intensively exposed to the 
foreign culture that might cause cultural shock, lessening the 
motivation to learn English because of cultural distance. The 
researcher recommended re-evaluating the cultural content of 
these textbooks, to creating a balance between the 
Arabic/Islamic culture and the foreign culture, enabling pupils 
to relate English language to real life, and preventing 
adopting the foreign culture at the expense of the Arabic 
culture. (Key words: culture, cultural aspects, and textbooks). 
 

 
فية األجنبية املوجودة في كتب اللغة االنجليزية للمرحلة العناصر الثقا

 األساسية الدنيا في األردن
 

  ، عمان، األردنجامعة اإلسراء الخاصةكلية العلوم التربوية، ، فاطمة جعفر
 

ــة       :ملخــص هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــصي مــدى وجــود العناصــر الثقافيــة األجنبي
ب اللغــة اإلنجليزيــة للمرحلــة األساســية  فــي مقارنــة بالعناصــر الثقافيــة العربيــة فــي كتــ

واتبعت الدراسة منهج تحليل المحتوى للكتب المدرسية من الجانـب الثقـافي           . األردن
ــة     ــصورة للعناصــر التالي ــى مــستوى الكلمــة و ال ــات،األســماء: عل  ، والمــرأة، والحيوان

لقـــيم واالحتفـــاالت و المناســـبات اإلجتماعيـــة، ومخاطبـــة اآلخـــرين، ثـــم المفـــاهيم و ا 
المعتمـدة  ) (Action Packوأظهرت النتائج بعد تحليل سلسلة كتب .  االجتماعية

 أن نسبة العناصر الثقافية األجنبيـة فيهـا تبلـغ    6-1 للصفوف من  للمدارس الحكومية
 ممــا يعنــي أن التلميــذ فــي المرحلــة   ،% 24بينمــا العناصــر العربيــة فتبلــغ    ،76%

كل مكثف مما يؤدي إلى حدوث صـدمة ثقافيـة          األساسية يتعرض للثقافة األجنبية بش    
أوصـت  . وتدني درجة الدافعية بسبب بعـد المـسافة الثقافيـة فـي محتـوى هـذه الكتـب                 

الباحثة إعادة تقييم هذه الكتب من ناحية المحتوى الثقافي بحيث تـوازن بـين الثقافـة           
ــة االن        ــط اللغ ــب رب ــستطيع الطال ــة حتــى ي ــة األحنبي ــة اإلســالمية و الثقاف جليزيــة العربي

. بحياتــه اليوميــة، وال يتبنــى عناصــر الثقافــة األجنبيــة علــى حــساب ثقافتــه األصــلية         
 ).الثقافة، العناصر الثقافية، الكتب المدرسية : الكلمات المفتاحية(

Introduction: There is a tremendous pressure to learn 
English in Jordan. The general aim of TEFL has been 
educational and instrumental; it is one of the major 
disciplines of the curriculum from the basic stage 
throughout high school, and one of the tested 
competencies on college admission. Besides, English 
language competency is considered one of the major 
required qualifications for most of the jobs. English was 
taught in Jordan as a foreign language using British 
textbooks, which were gradually displaced by locally 
designed textbooks. The Jordanian English Language 
Teaching (ELT) textbooks were modified several times. 
Until lately The Ministry of Education approved the 
contribution made by the Evaluation and Adaptation 
Committee, through assessment of the materials to the 
development of the Action Pack series in 2003.  

The relationship between a foreign language and its 
culture is thought to be inseparable. “Language is 
culture” is repeatedly stated by scholars and curricular 
designers. Stern (1983:202-203) quoted (Sapir 1970:68) 
“Language, he said, is ‘a guide to social reality’… and a 
symbolic guide to culture”.  Language teaching is a 
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twofold issue; First, teaching a language is teaching a 
culture; Higgs (1990:74) stated it is the recognition of 
an "unbreakable bond between language and culture that 
motivates our profession's implicit commandment that 
'thou shalt not teach language without also teaching 
culture'". Pica (1994: 70) has also depicted this bond by 
raising the question "how necessary to learning a 
language is the learner's cultural integration".  ٍٍSecond, 
English has risen over being a one culture-linked 
language. It has been taught as an international lingua 
franca in the modern world of massive influx of 
information. English speaking countries are not limited 
to England and the United States, so what culture does it 
carry? Mckay (2004) referred to determining the 
cultural basis of English, being one of the most complex 
problems in teaching English as an International 
Language (EIL). Kilickaya (2004) also pointed that the 
“case is different for English since it has become an 
international language”. Consequently, and as long as 
the foreign culture is an unavoidable issue of foreign 
language teaching, it becomes the responsibility of the 
curriculum designers to shape up the cultural side of the 
syllabus. “The degree of emphasis on cultural 
knowledge of language proficiency is an educational 
decision dependent upon the role of language learning 
in a given society or for a given group of learners” Stern 
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