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 فسر في تنمية املفاهيم – الحظ –فاعلية نموذج تنبأ 
  الفيزيائية واملهارات األدائية لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة

  
 سمية المحتسب

*
  

  
  

 26/3/2008 تاريخ قبوله     1/8/2007 تاريخ تسلم البحث

 – الحـظ  –هدفت هذه الدراسـة إلـى تقـصي فاعليـة اسـتخدام نمـوذج تنبـأ             :ملخص

ي اكتـساب المفـاهيم الفيزيائيـة والمهـارات األدائيـة لـدى طلبـة جامعـة           فـ  (POE) فسر

طالبــًا وطالبــة مــسجلين فــي مــادة ) 36(تكــون أفــراد الدراســة مــن . اإلســراء الخاصــة

 عملــي، مـوزعين بالتـساوي علــى شـعبتين، أحــداهما    -الفيزيـاء العامـة لطلبــة الـصيدلة   

: ض الدراســة أداتــين همــاأعــد ألغــرا. مجموعــة تجريبيــة، والثانيــة مجموعــة ضــابطة 

ــة و  ــار المفــاهيم الفيزيائي ــة، وأوراق عمــل وفــق    اختب بطاقــة مالحظــة المهــارات األدائي

واســـتخدمت دليـــل التجـــارب العمليـــة للمـــادة المعـــد وفـــق طريقـــة   POEs) (نمـــوذج

قــد أشــارت نتــائج و).  Kook Book Likeالوصــفات الجــاهزة(المختبــر االعتيــادي 

 بين الطلبة في المجمـوعتين فـي   )≥ α 0.05(إحصائيًا الدراسة إلى وجود فرق دال 

كل من اكتـساب المفـاهيم الفيزيائيـة والمهـارات األدائيـة لـصالح المجموعـة التجريبيـة                  

وفي ضوء نتـائج    ).   فسر – الحظ   –تنبأ  ( التي أجرت تجارب الفيزياء وفق نموذج       

تبـــرات فـــي مخ)  فـــسر– الحـــظ –تنبـــأ(الدراســـة، أوصـــت الباحثـــة بتوظيـــف نمـــوذج  

الفيزياء في المرحلة الجامعيـة وتأهيـل أعـضاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـات لتطـوير                   

 تـدريس   ، مختبـر فيزيـاء    ،علـوم : الكلمـات المفتاحيـة   . (.طرق التدريس المـستخدمة   

  ). مهارات أدائية، فسر-الحظ- تنبأ، طرق تدريس، طلبة المرحلة الجامعية،العلوم

  

  

  

  

  

   :خلفية الدراسة

منظومـــــة  ات أحـــــد المكونـــــات األساســـــية فـــــيتـــــشكل الجامعـــــ

. بــدور أساســي فـي تنميــة المجتمــع  المؤسـسة التربويــة، فهــي تـضطلع  

ويترتــب عليهــا عــبء كبيــر فــي التواصــل مــع كــل مــا هــو جديــد، وفــي  

تطــوير منــاهج دراســية قائمــة علــى التفكيــر والــتعلم الــذاتي المــستمر،  

ــة ال      ــة االتجاهــات التدريــسية الحديث قائمــة علــى  والحــرص علــى مواكب

ــدور      ــه الــ ــة، وإعطائــ ــة التعلميــ ــة التعليميــ ــي العمليــ ــاج الطالــــب فــ إدمــ

األساسي بدًال مـن اقتـصار دوره علـى تلقـي المعرفـة والمعلومـات مـن                 

المــدرس الجــامعي، أو الكتــاب المقــرر، أو حتــى مــن جهــاز الحاســوب    

ــة بــصورة مباشــرة، فيغفــل        ــة العلمي الــذي يعــرض المعلومــات والمعرف

  .تفكير واإلبداع ومسؤولية الطالب الذاتية عما يتعلمال تنمية عملية
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Effectiveness of Predict – Observe – Explain Model in 
Improving Physics concepts and Performance Skills 

among Al- Isra University Students 
 

Sumaya Al- Muhtaseb, College of Educational Graduate Studies, 
Amman Arab University for Graduate Studies, Amman, Jordan.  

 
Abstract: This study investigated the effectiveness of Predict – 
Observe – Explain (POEs) model in improving physics concepts and 
performance skills among Al- Isra University Students. The study used 
quasi experimental design to answer the research questions, and 
chose  An intended sample consisted of 36 pharmacy students 
distributed equally into two groups: experimental group studied by 
POEs model and control group studied by traditional laboratory 
method (Kook Book Like). Worksheets were developed according to 
POEs. Data were collected using Physics concept test and 
performance skills observation checklist. T – test was used to measure 
the differences between the tow groups and revealed that there were 
significant difference between the two methods in acquiring  physics 
concepts and performance skills in favor of POEs group.  
The study recommended that POEs model should be adopted in 
university physics laboratory and the instructors should be trained to 
develop university teaching methods.(Keywords: University 
Students; Physics Laboratory; Science Activities; Science 
Education; ; Science Process Skills; Science Teachers;  Teaching 
Methods; Predict-Observe-Explain; Performance Skills). 

  
  

  

أن التعليم الجامعي في العالم العربي  وتؤكد بعض الدراسات

ما زال يجري بطريقة التلقين، وبأساليب تقليدية غير كافية لتنمية 

؛ 1987 ،رعبد الجاب( التفكير وتحسين مستوى الفهم والتحصيل

؛ 2005  البشايرة والرواضية والسلطاني،؛1999الصرايرة ويونس، 

، تمامًا كما هو سائد في )UNESCO, 1998؛ 2006 الزعبي،

 ;Thornton & Sokoloff, 1998) بعض الدول األجنبية
Thornton, 1999a.(  

وال يخفى ما لعلم الفيزياء، من دور في تقدم المجتمعات 

ورقيها؛ إذ يعد القاعدة األساسية لمختلف أنواع العلوم؛ ألنه يساعد 

). 2006 سكيك،( المتعلم على فهم مكونات الطبيعة المختلفة

ويحظى تدريس مادة الفيزياء بمكانة كبيرة في البرامج الدراسية 

  .للمراحل التعليمية المختلفة، بما في ذلك مرحلة التعليم الجامعي

إن تدريس الفيزياء خالل المرحلة الجامعية، يرافقه عادة 

. تساؤالت حول مدى اكتساب الطلبة المفاهيم الفيزيائية األساسية

 أن هناك فهمًا )(Thornton, 1999b نتونوقد بينت دراسة ثور

متدنيًا لهذه المفاهيم، على الرغم من وجود، قدرة عالية على حل 
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مسائل تقليدية يتطلب حلها استخدام معادالت جبرية رياضية، أو 

  . تستند إلى الحسابات الرياضية بشكل عام

 (Tufts University)كما أشار تقرير أصدرته جامعة تفس 

 عن تدريس الفيزياء، إلى أن الهيكل أو اإلطار 1998في العام 

المفاهيمي المتماسك، ال يعد من مخرجات التعليم التقليدي، القائم 

على التعليم باإلخبار، الذي يحد من القدرة على التساؤل والنقد 

، وينصب )رياضيًا و بيانيًا(والربط بين المفاهيم وتمثل المعرفة 

لروتيني للمعادالت الرياضية؛ حيث ال التركيز فيه على االستخدام ا

يعد حل مسائل فيزيائية كمية معيارًا مناسبًا للتدليل على فهم 

الطلبة الوظيفي، وبذلك ال يمكن، من خالله، التغلب على بعض 

 & Thornton)الصعوبات في عملية فهم المفاهيم الفيزيائية 
Sokoloff, 1998(.  

معيين الذين يدرسون ويالحظ في هذا السياق أن الطلبة الجا

مساقات مختلفة في الفيزياء ال يفهمون جيدًا الظواهر العلمية التي 

يلحظها الفرد في حياته العامة، مما يشير إلى أن دراستهم هذه 

الظواهر تبقى حبيسة الغرف الصفية، وال يصحبها تأثير واضح على 

 ويؤيد). Thornton, 1999a(تفكيرهم في العالم الطبيعي األكبر 

، )Hein& Irvien, 1999 (هذه النتائج ما توصل إليه هاين وايرفين

في أن معظم الطلبة الجامعيين لم يفهموا مادة ) 2004(والقادري 

   .الفيزياء فهمًا وظيفيًا
الشائع لدى   االعتقادThornton, 1999b)( ويعزي ثورنتون

لى الطلبة في المرحلة الجامعية، بأن مادة الفيزياء مملة وصعبة، إ

إذ . النمطية المتبعة في تدريس مساقات الفيزياء في هذه المرحلة

يتم التركيز فيها على المحاضرات حول نظريات مثبتة، ال يمنح 

الطلبة فيها الفرصة الكافية لبناء أفكارهم، أو لتطبيقها على العالم 

  .المحيط بهم، أو لتطوير مهارات التفكير الناقد وحل المشكلة لديهم

 معظم الدراسات والبحوث التربوية، أن الطلبة في وقد أكدت

جميع المراحل التعليمية، يتعلمون الفيزياء بشكل فاعل في حالة 

المشاركة الحقيقية، خالل عمليات استقصاء الظواهر العلمية 

 تبين أنه من (Bernhard, 2000a)وتفسيرها؛ ففي دراسة لبرنارد 

 الميكانيكا وتصورهم لها الصعب تغيير فهم الطلبة الجامعيين لمادة

إال في حالة تدريسهم بأساليب تمنحهم دورًا نشطًا ومشاركة فاعلة 

   .في عملية التعلم

إلى أن نجاح التالميذ يعتمد بدرجة ) 2005(ويشير ريتشارد 

. كبيرة على كفاءتهم في التعلم بأنفسهم ومراقبتهم تعلمهم الخاص

لتالميذ وإعطائهم فرصًا كما أن تعليم المفاهيم يعتمد على إدراك ا

الكتشاف عملياتهم الفكرية الخاصة، ومساعدتهم على اكتساب 

اإلدراك الحسي والمفهومي للمواضيع التي يدرسونها، وتقديم أساس 

  . للتفكير رفيع المستوى

مثل هذه البيئة التعلمية، يمكن توفيرها بالتحول من االعتقاد 

إلى  دريس العلومفي ت Transmission Model بنموذج التوصيل

التحول في النظرة للعلم،  النموذج البنائي في التعلم، الذي رافق

بوصفه طريقة في اكتشاف الحقائق المطابقة للواقع، تقدم بموجبها 

معرفة صحيحة مؤكدة، إلى كونه تنظيمًا مالئمًا للواقع الخبروي، ال 

  .)Carr, et al., 1994; Dart, 1994( يمثل العالم تمثيال كامًال،

وتقوم النظرية البنائية في التعلم والتعليم على مبدأين رئيسيين 

  :)Carusi, 2003( مفادهما

  .عملية بناء نشطة للمعرفة أكثر منه عملية اكتساب لها لتعلما -

  . التعليم عملية دعم لبناء المعرفة أكثر من كونه عملية توصيل لها-

المعرفة، عملية بناء ويعد التعلم، وفقًا للنظرة البنائية لطبيعة 

مستمرة، نشطة وغرضيه، تقوم على اختراع المتعلم تراكيب معرفية 

جديدة أو إعادة بناء تراكيبه أو منظومته المعرفية اعتمادًا على 

وهذا يعني أن خبرات المتعلم ومعرفته السابقة . نظرته إلى العالم

ا ذات تأثير واضح على عملية تعلمه، وعلى المعاني التي يكونه

وعليه، فإن كل متعلم يكون فهمه الخاص به . للخبرات التي يمر بها

لما علمه المعلم في داخل الصف، فالصفوف ليست كالمصانع تنتج 

نسًخا متشابهة من سلعة معينة، والتعلم ال يتم بالتوصيل وال هو 

عملية نسخ للمعلومات من ذهن المعلم إلى عقل الطالب، وإنما يجب 

وعليه من الضروري أن يصل . لى الفهم ذي المعنىأن يكون قائما ع

الطالب إلى فهم مشترك مع سائر الطلبة، مما يستدعي أن يتضمن 

زيتون ( التعلم عمليتي التفاوض والتفسير للوصول إلى هذا الفهم

  ).48، ص 1992وزيتون، 

وقد وضعت البنائية المربين أمام تحديات تتعلق بترجمة 

دريس، و بذلك تكون قد فرضت فلسفة أفكارها إلى نظرية في الت

جديدة للتدريس والتعلم تغير من أدوار المعلمين وتتطلب سعيهم 

المستمر للنمو المهني من خالل فهمهم لمسلمات البنائية 

)Kearney, Treagust, Yeo & Zadnik, 2001 .( هذا يقتضي

التحول عن كثير من الممارسات التدريسية التي تشيع في العملية 

عليمية، إلى الممارسات التي تعتمد على إعمال العقل والتفكير الت

التأملي الهادف وإلى الفهم وتوليد المعاني، تأسيسًا على افتراضات 

 ,Boyle, 1997; Grabe & Grabe)النظرية البنائية في التعلم 
2004(.  

واعتمادًا على النظرية البنائية قدم المتخصصون في طرق 

تيجيات تعليمية تعلمية تساعد المعلم على التدريس نماذج واسترا

تنفيذ األدوار المنوطة به بفاعلية، كما توفر للطالب فرصًا للتعلم 

 الذاتية عن تعلمه، من ةالنشط، واالندماج الحقيقي، والمسؤولي

  ).Pabellon, 2005(خالل، أدوار رئيسية توكل له 

ج التدريسية التي اعتمدت على البنائية نموذ ومن النماذج

 ،Predict – Observe – Explain (POEs) ) فسر– الحظ -تنبأ (

 & White( الذي بدأ استخدامه كل من وايت وغنستون
Gunstone, 1996( لتقصي األفكار التي يحملها 1992 في العام 

  .الطلبة ولتشجيعهم على مناقشتها

 إلى نظرتها بالبنائية، باالستناد ارتباط هذا النموذج ويظهر

بوصفه عملية يشكل المتعلم بها بنيته المعرفية اعتمادًا على  ،للتعلم

معارفه السابقة؛ ذلك أن تمّكن الطالب من بناء معرفته بصورة ذات 

معنى يتطلب منه مراجعة المعرفة التي يمتلكها، وتصويبها عند 

الضرورة؛ وهكذا فإن استنباط تصورات الطلبة القبلية يعد أمرًا 
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يقوم على النظرة البنائية،  تدريس العلومجوهريًا في أي توجه في 

التي يحملها  المفاهيم وبذلك تشجع البنائية المعلم على الكشف عن

في بناء تصورهم الحالي  طلبتهم، وعلى تقديم خبرات تساعدهم

  .للعالم حولهم

 الحظ -تنبأ (نموذج  من هنا فإن المهمات التي يشتمل عليها

الفردي أو التعاونـي، تساعد في ، عند استخدامه في التعلـم ) فسر–

 ,Liew & Treagust(اكتشاف أفكار المتعلمين الفردية وتبريرها 
كل  ، خصوصًا، في مرحلة التنبؤ والتبرير، كذلك مراجعة)1995

أفكاره األولية، إذا أفضت مرحلة المالحظة إلى بعض التناقض  منهم

  .) (Kearney & Treagust, 2004 مع التنبؤات التي قدمها المتعلم

 White and(ينفذ المتعلمون وفق هذا النموذج مهمات ثالث 
Gunstone, 1996( تبدأ بالتنبؤ؛ وتتطلب هذه المهمة من ،

فهمًا لطبيعة الموقف المعروض، الذي سيقدمون تنبؤاتهم  المتعلمين

حوله، وعليه يجب إتاحة الفرصة لهم لتوجيه أسئلة حوله لفهم 

ل منهم تنبؤه، واألسباب التي دعته كما يجب أن يقدم ك. المهمة

أولهما أن : لهذا التنبؤ قبل الشروع بإجراءات اختباره، وذلك لسببين

التزام المتعلم باتخاذ قرار بشأن المعرفة المناسبة لألخذ بها كدليل 

) المالحظة(على صحة التنبؤ، يوجهه في المهمة الثانية من النموذج 

دوينها لضمان عدم تعرض وت نحو إجراء مالحظات لدعم تنبؤه،

المالحظات إلى التغيير عند سماع ما يقوله اآلخرون عن 

مالحظاتهم، وثانيهما؛ أن اآللية تفقد قيمتها في الكشف عن الفهم، 

. عندما ال يتمكن المتعلم من الربط بين معرفته السابقة ومبرراتها

ا بين م) إن وجد(التناقض  وفي المهمة الثالثة، على المتعلمين حل

وتعد هذه المهمة صعبة . تم التنبؤ به وبين ما تمت مالحظته

بالنسبة للطلبة، مما يتطلب تشجيعهم على األخذ بعين االعتبار أي 

احتماالت يمكن أن يفكروا بها، وذلك ألهمية هذه المرحلة في 

  . الكشف عن الفهم

ووفق هذه النموذج يتوجب على المعلم عدم تقديم أي ثناء 

سليم من الطالب، وبأي طريقة كانت، كما يتوجب عليه حول التنبؤ ال

تنفيذ العروض والمهام في فترة تسبق تنفيذها من الطلبة داخل 

الغرفة الصفية، أو مختبر الفيزياء، ومن واجبات المعلم أيضا أن 

يبني جسورًا من الثقة واأللفة بينه وبين الطلبة، ليشعر الطلبة بكامل 

   .ي الوقت المناسبالحرية في إظهار رأيهم، وف

ويؤكد هذا النموذج أن تكون النتائج مثيرة للطلبة ألنها بمثابة 

إال أن المشكلة التي قد تواجه العمل وفق . تحد لوجهات نظرهم

هذا النموذج هي أن وجهات النظر الشائعة بين الطلبة تكون قد 

تشكلت في السابق بسبب التنبؤ بعدة مواقف وأحداث، مما يجعل 

الة التناقض بين تنبؤات الطلبة ومالحظاتهم ليست بالقضية عملية إز

السهلة، لذلك يفترض أن يتم اقتراح مزيد من التجارب والمهام من 

  ). Pabellon, 2005(المعلم 

وتشير الدراسات التي حاولت تعرف أثر األنشطة العلمية 

والمختبرات في أقسام الفيزياء، إلى أن الطلبة يحاولون رؤية النتائج 

المتوقعة من النشاط وتحديدها وال يبنون ارتباطات عقلية بين 

 ,Hart, Mulhall) معرفتهم السابقة والنشاط العملي داخل المختبر

Berry & Gunstone, 2000(. دكما توصل برنار (Bernhard, 
2003a( إلى أن الطلبة ال يحققون فهمًا واضحًا للمفاهيم الفيزيائية 

  . لطريقة االعتياديةعند إجراء التجارب وفق ا

من خالل )  فسر، الحظ،تنبأ(أما عند استخدام نموذج 

 ,.Kearney et al(كيرني وزمالؤه  الوسائط المتعددة، فقد وجد
، عند استقصائهم لفاعليته داخل الغرفة الصفية المحوسبة )2001

في فهم طلبة إحدى المدارس الثانوية في سيدني باستراليا لمفاهيم 

ة، أن النموذج أدى إلى مشاركة معرفية فعالة من الطلبة القوة والحرك

أثناء تنفيذ مهامهم، وإلى تعزيز عملية المناقشة والتفكير الناقد، 

وزيادة في االستمتاع في العمل، وتنمية مهارات المالحظة والتنبؤ 

 دوعلى نحو مشابه، وجد برنار. والتفسير والكتابة العلمية

Bernhard, 2003b)( س أنشطة مختبر الفيزياء المحوسب أن تدري

وتقديم تغذية راجعة مباشرة  ،) فسر، الحظ،توقع(باستخدام نموذج 

عبر الحاسوب لمساعدة الطالب على اكتشاف أخطائه المفاهيمية 

   .يؤدي إلى تحقيق تعلم ذي معنى

. 
، محليًا، إلى أن هناك تفوقًا في )2007( كما توصل الرصاعي

م الميكانيكا لدى طلبة جامعة الحسين بن الفهم الفيزيائي لمفاهي

طالل الذين درسوا مادة الفيزياء العامة العملية باستخدام الوسائط 

  .) فسر، الحظ،تنبأ(المتعددة الحاسوبية وفق نموذج 

بناء على ما تقدم، وبالنظر إلى ما أشارت إليه نتائج دراسات 

 من عديدة من أن نسبة كبيرة من الطلبة الجامعيين يتخرجون

أقسامهم العلمية، دون أن يحققوا فهمًا جيدًا ووظيفيًا للمفاهيم 

 ,Thornton ؛ Bernhard, 2003a؛2004القادري، ( الفيزيائية
1999a; Hein & Irvien, 1999(،وإلى فاعلية نموذج  ) تنبأ– 

 باستخدام الوسائط المتعددة في إحداث تعلم ذي ) فسر–الحظ 

 ;Bernhard, 2003b 2007اعي، الرص(معنى لمفاهيم الفيزياء 
Kearney et al., 2001;(،  تحاول هذه الدراسة، تقصي فاعلية هذا

في البيئة االعتيادية للمختبر في الجامعات األردنية، والتي  النموذج

ال يشيع فيها استخدام التقنيات التعليمية مرتفعة التكلفة، كما ال 

تعليمية في المختبر يتوافر فيها خبراء إلعداد برمجيات للمادة ال

المعيقات المادية التي تتطلبها  وبذلك التقف. وفق هذا النموذج

 كل من؛ كيرني وتريجست في دراسات التقنيات التي استخدمت

(Kearney & Treagust, 2000)وكيرني وزمالء آخرون  
(Kearney et al., 2001) 2003 ;2000 ,( وبرناردb Bernhard(، 

ط للطالب يحقق فيه االندماج الحقيقي في توفير فرص لتعلم نش

  .  الذاتية عن تعلمهةوتحمل المسؤولي
كما يمكن لهذه الدراسة أن توجه االنتباه نحو مراجعة طرق 

التدريس الجامعي، عمومًا، وتدريس مادة الفيزياء العامة العملية، 

على وجه الخصوص، لالرتقاء بمستوى نتاجات التعلم لدى الطلبة 

 جهة، ونوع النماذج التعليمية التي يؤمل أن الجامعيين، من

يستخدموها، في حالة، ممارسة مهنة التعليم مستقبًال، من جهة 

  . أخرى
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 :وتهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي

 في اكتساب المفاهيم ) فسر– الحظ –تنبأ (ما أثر استخدام نموذج 

  طلبة جامعة اإلسراء الخاصة؟الفيزيائية والمهارات األدائية لدى 

وبالتحديد تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن السؤالين الفرعيين 

  :اآلتيين

 في اكتساب ) فسر– الحظ –تنبأ ( ما أثر استخدام نموذج -  1

  المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة ؟

 في اكتساب ) فسر– الحظ –تنبأ ( ما أثر استخدام نموذج -2

  هارات األدائية لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة ؟الم

  :ولإلجابة عن سؤالي الدراسة، تم وضع الفرضيتين اآلتيتين

في تنمية  )α = 0.05( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية -1

المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة يعزى 

  المختبر، فسر– الحظ –تنبأ  نموذج(لطريقة التدريس 

  ).االعتيادي

في تنمية  )α = 0.05( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية -2

المهارات األدائية لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة يعزى 

 المختبر ، فسر– الحظ –تنبأ  نموذج(لطريقة التدريس 

  ).االعتيادي

  مصطلحات الدراسة

  :استخدم في الدراسة بعض المصطلحات فيما يلي تعريف بها

وهي طريقة في التدريس، ): POEs( فسر – الحظ –نبأ ت نموذج* 

: ينجز الطالب فيها ثالث مهمات تنجز تباعًا على النحو اآلتي

تنبؤ مبرر بنتائج موقف معروض، يليها مالحظة ما يحدث ومن 

 & White(بين التنبؤ والمالحظات المسجلة ثم إزالة التناقض
Gunstone, 1996(. ب وفق ينفذ الطال وفي هذه الدراسة

مجموعة من المهام العملية داخل مختبر ) POEs(نموذج 

الفيزياء، باتباع أوراق عمل خاصة بكل مهمة، تبدأ بعرض 

موقف متعلق بهدف التجربة يليه سؤال ذو بدائل لإلجابة عنه 

 يختار الطالب أحدها ويبرر اختياره بتقديم تفسير علمي له،

مرافقة والتوصل ثم مالحظة البيانات والرسوم التوضيحية ال

إلى النتائج، وتفسير التعارض بينها وبين التنبؤ المقترح، إن 

وجد، كي يتسنى له بناء تفسيرات وارتباطات بين المفاهيم 

المقصودة، والتحكم بالمتغيرات وضبطها ودراسة العالقة بينها 

  .بشكل مباشر

 طريقة تدريس ينفذ فيها الطالب تجارب :المختبر االعتيادي* 

، باتباع )(Cook- Book Likeياء وفق وصفات جاهزة الفيز

إجراءات عملية محددة في أوراق عمل، خاصة بها، تتطلب 

تسجيل البيانات المالحظة في جداول ورسوم بيانية، يتم في 

ضوئها استقراء نتائج للتحقق مما عرض في مقدمة ورقة 

العمل من خلفية نظرية للتجربة تتضمن تعريفًا بالمفاهيم 

   .وانين ذات الصلة بهدفهاوالق

يعرف بالقدرة على وصف ظاهرات : اكتساب المفاهيم الفيزيائية* 

فيزيائية وتفسيرها، وعلى إدراك العالقة بين هذه المفاهيم، 

وكيفية ارتباطها، ويقاس هذا االكتساب باستخدام اختبار 

  .المفاهيم الفيزيائية المعد ألغراض الدراسة

رف بأنها تلك المهمات الالزمة إلنجاز عمل تع: المهارات األدائية *

الزايدي، (ما بشكل قابل للقياس في ضوء معايير محددة 

وفي هذه الدراسة يقصد بها اكتساب الطلبة مهارات  ).2002

استخدام األجهزة واألدوات الالزمة إلجراء تجارب الفيزياء 

الواردة في مادة الفيزياء العملية وعمليات المالحظة وتسجيل 

وتقاس . لقياسات وتبويبها، واشتقاق النتائج وتفسيرهاا

بالعالمة التي يحصلها الطالب في بطاقة مالحظة المهارات 

  .األدائية المعدة لهذا الغرض

  أفراد الدراسة

تكون أفراد الدراسة من جميع طلبة السنة األولى في جامعة 

اإلسراء الخاصة، المسجلين في الفصل الدراسي الثاني 

المقررة لطلبة   عملي- في مادة الفيزياء العامة2006/2007

الصيدلة وهي مادة إجبارية ضمن خطتهم الدراسية، والذين درسوا 

نظري في وقت سابق أو متزامن مع دراسة / مادة الفيزياء العامة

وهم موزعون على شعبتين، تم اختيارهما، قصديًا، . المادة العملية

ررة لهم على تجارب تتناول مفاهيم نظرًا الشتمال المادة العملية المق

ميكانيكا األجسام الصلبة والموائع، الكهرباء، (متنوعة في الفيزياء 

، ولكون األستاذ الذي يدرسهما يعد ألطروحة الدكتوراه )الحرارة

في أساليب تدريس العلوم، وبذلك يعد أقدر على فهم النموذج 

شعبتين مجموعة تعيين إحدى ال وتم، عشوائيًا،. المستخدم وتطبيقة

طالبًا وطالبة، والثانية مجموعة ضابطة  )18(تجريبية تكونت من 

   .طالبًا وطالبة) 18(تكونت من 

  المادة التعليمية

أعدت المادة التعليمية حسب طريقتي التدريس على النحو 

  :اآلتي

 ، الحظ،تنبأ(وفق نموذج دورة  (Work sheet) أوراق العمل: أوًال

  )).POEs(فسر

).  فسر، الحظ،تنبأ( أوراق العمل وفق نموذج دورة تناولت

تجارب لمادة الفيزياء العامة ) 7(ثالث عشرة مهمة متضمنة في 

  لكل من هذه التجارب،)1( عملي، ملحق رقم - لطلبة كلية الصيدلة

ورقة مكونة من جزئين، أحدهما؛ يتناول الهدف من التجربة، 

ة وما تتطلبه من تدوين واألدوات المستخدمة، واإلجراءات التجريبي

ويتضمن الجزء الثاني من . البيانات المالحظة واستخالص النتائج

ورقة العمل المهمة أو المهمات التي يشتمل عليها الجزء األول، 

ماذا "تتمثل في سؤال حول موقف افتراضي، يقدم على صورة 

 يليه بدائل لإلجابة ،" فإن--- يحدث لو، أو افرض أن، أو إذا كان 

وتعد هذه اإلجابة . ار أحدها، يقدم لإلجابة المختارة تبريرًايخت

 .تنبؤًا لما سيحدث عند تنفيذ الموقف المعروض بالتجريب العملي

ثم يشرع في تنفيذ خطوات التجربة المتعلقة بالمهمة، وإجراء 

المالحظات وتسجيلها في جداول، وتمثيلها بيانيًا في بعض 

نتائج بإجراء حسابات رياضية أو الحاالت، وتفسيرها، واستخالص ال
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وفي المرحلة النهائية للعمل يقدم الطالب . بمقارنة البيانات المالحظة

تفسيرًا علميًا مكتوبًا، في حالة وجود تعارض بين ما توصل إليه من 

وبعد االنتهاء . نتائج وبين تنبؤاته التي قدمها قبل الشروع بالتجربة

التنبؤ والمالحظة : الثالثمن تنفيذ المهمة من خالل المراحل 

والتفسير، يجيب الطالب عن مجموعة من األسئلة، يربط، من خاللها، 

ما توصل إليه من فهم للظاهرة بما هو واقع في الحياة العملية، 

  .وذلك بهدف توظيف فهمه للظواهر الفيزيائية

  ) POEs(صدق المادة التعليمية حسب نموذج 

ضها على لجنة مكونة للتأكد من صدق خطة العمل، تم عرو

من أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الفيزياء للوقوف على  من اثنين

ومن اثنين من متخصصين في أساليب تدريس  سالمة المادة العلمية،

العلوم في كلية العلوم التربويه في جامعة اإلسراء للوقوف على 

، وأجريت بعض )POEs(مالءمة أوراق العمل للتدريس وفق نموذج 

لتعديالت على خطط العمل ضمن المحاور التي توافقت حولها ا

واستغرق التدريس سبعة أسابيع من الفصل . مالحظات المحكمين

بواقع جلسة واحدة أسبوعيًا تمتد  ،2006/2007الدراسي الثاني 

كل منها إلى ثالث ساعات، سبقها أسبوعان للتهيئة للعمل المختبري 

رقام ومصادر الخطأ ومعالجتها والتعريف بكيفية التعامل مع األ

إحصائيًا، وتالها جلسة لالمتحان النظري، وأخرى لالختبار العملي، 

تم خاللها عقد لقاءات مع األستاذ الذي يدرس شعبتي الدراسة 

أوراق العمل الخاصة  بهدف توضيح خطوات تنفيذ التجارب وفق

وهو، . بالنموذج، وتوجيه الطلبة للقيد بقواعد كل مهمة من مهماته

كما أشير سابقًا، يعد ألطروحة دكتوراة في أساليب تدريس العلوم 

ومما سهل عليه  ولديه دراية معرفية كافية بالنموذج المستخدم،

  . المهمة مشاركته في اإلشراف على أول جلستين للمختبر

الوصفــات ( أوراق العمل وفـق طريقـة المختبر االعتيــادي  :ثانيـًا

 ).Cook- Book Likeالجاهزة 
تناولت أوراق العمل وفق طريقة الوصفات الجاهزة التجارب 

السبع موضوع الدراسة مجمعة في دليل جاهز، إلجراء تجارب مادة 

 عملي، وهو دليل معتمد من أساتذة -الفيزياء العامة لطلبة الصيدلة

وتتناول كل ورقة . قسم الفيزياء، يستخدمه الطالب الملتحق بالمادة

ل أهداف التجربة، وخلفية نظرية تشتمل على نتائجها، عمل في الدلي

وسلسلة من الخطوات اإلجرائية، يتحقق الطالب عند إجرائها من 

النتائج التي شرحت له في مقدمة ورقة العمل، ويجيب عن أسئلة 

لذلك سميت هذه الطريقة بطريقة . تطبيقية في نهاية التقرير

  ).(Cook Book Like الوصفات الجاهزة

  :ت الدراسةأدوا

  : استخدمت ألغراض الدراسة أداتان هما

   اختبار المفاهيم الفيزيائية:أوًال

إلعداد اختبار المفاهيم الفيزيائية، تم تحليل محتوى التجارب 

السبع، والذي أفضى إلى اشتقاق ثالثة عشر مهمة متضمنة فيها، كل 

منها يسعى لتحقيق هدف معرفي واحد، ومن ثم صياغة أسئلة 

 أسئلة لكل من األهداف تقع بالتساوي، 3 -2تراوح عددها من 

، )التذكر( األول منخفض :فكيرلمهارات التمستويين  في، تقريبًا

، وقد بلغ عددها )فهم، تطبيق، تحليل، تركيب(والثاني عال 

 سؤاالًً من نوع االختيار من متعدد ذي البدائل )30(اإلجمالي 

  .األربعة أحدها يمثل اإلجابة الصحيحة

  صدق االختبار وثباته

للوقوف على صدق المحتوى لالختبار، تم عرضه بصورته 

أربعة من المحكمين من أساتذة الفيزياء وتدريس العلوم األولية على 

لبيان الرأي بشأن قدرة أسئلته على قياس تحقق األهداف الخاصة 

وفي ضوء المالحظات الواردة منهم، تم حذف . بمهمات التجارب

سؤالين، كونهما يكرران أفكارا وردت في أسئلة أخرى وبذلك تحقق 

ثبات االختبار، تم تجريبه وللتحقق من . لالختبار صدق المحتوى

 32على عينة استطالعية، من خارج أفراد الدراسة، مكونة من 

طالبًا، وهم من الطلبة المسجلين في شعب أخرى لمادة الفيزياء 

ولدى حساب . ممن أنهوا دراسة المادة النظرية  عملي-العامة

معامالت التمييز والصعوبة لفقرات االختبار، تم حذف فقرتين 

قلت قيمة معامل التمييز ودرجة الصعوبة لكل منهما عن أخريين 

) 26(، وحساب معامل كرونباخ ألفا لالختبار بصورته النهائية )0.2(

وبذلك تحقق . )0.89(، الذي وجد أنه يساوي )2(فقرة ملحق 

لالختبار درجة مقبولة من االتساق الداخلي، وبالتالي درجة مقبولة 

  .من الثبات

 ة المهارات األدائيةبطاقة مالحظ:ثانيًا
تم بناء بطاقة مالحظة المهارات األدائية، استنادًا، إلى 

 التجريب تلمهارا معلومات تم جمعها حول المجاالت الرئيسية

 عملي -العملي باستطالع رأي أستاذين يدرسان مادة الفيزياء العامة

في جامعة اإلسراء وآخر متخصص في تدريس العلوم وحاصل على 

وريوس في الفيزياء، كما أفادت الباحثة من االطالع على درجة البكال

ذات العالقة بالمهارات األدائية في  الدراسات السابقة واألبحاث

  .)Leonard, 1989; Gokhale, 1996( مختبرات العلوم

وفي ضوء ما تضمنته المصادر المشار إليها أعاله، تم 

دائية الواجب التوصل إلى المجالين الرئيسين اآلتيين للمهارات األ

   :استخدامها من طلبة المواد العملية في الفيزياء

وتتناول المهارات الالزمة : مهارات استخدام األجهزة واألدوات-1

الستخدام األجهزة واألدوات وتشغيلها ومعايرتها في كل 

تجربة من تجارب المادة التعليمية، مثل موازين الحرارة 

لتيار وفرق الجهد ولمقاييس شدة ا والكتلة والمسافة،

وكذلك مهارات إعداد . الكهربائي، وساعة الوقف، والريوستات

البندول البسيط والدوائر الكهربائية، وتجهيزها، :بعضها، مثل

  .جهاز بويل: مثل

وتتناول عمليات :  المهارات العقلية ذات الصلة بالمهارات العملية-2

وم المالحظة والتسجيل، وتمثيل البيانات في جداول ورس

بيانية، وتحليلها وتفسيرها، واستخالص العالقات بينها، 

واشتقاق النتائج بإجراء حسابات رياضية أو إجراء مقارنات، 

  . وصياغة االستنتاجات القائمة عليها

كل منها خاص بإحدى  بطاقات مالحظة،) 7(وعليه، تم بناء 

ت ، اشتملللمادة التعليمية التجارب التي تضمنها المحتوى المعرفي
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كل بطاقة على المهارات األدائية المستخدمة في التجربة الخاصة 

  . هاتوزيع الدرجات على كل مهارة من مهاراتبها، و

 تم عرضها  البطاقةللتحقق من صدق: صدق بطاقة المالحظة

، إلبداء رأيهم فيها من مفاهيم على لجنة التحكيم نفسهامع اختبار ال

من الطالب أن يكتسبها، حيث مناسبتها للمهارات التي يتوقع 

ترك للمحكم والعالمات التي تعطى لكل منها، و هال والصياغة اللغوية

 ، وتم األخذالمجال القتراح أي تعديل يراه مناسبا ألغراض الدراسة

الطفيفة المطلوبة على صياغة بالمالحظات وإجراء التعديالت 

إذ تراوح مجموع . المهارات والعالمات المخصصة لكل منها

 عالمة، وبلغ المجموع 17 إلى 12للبطاقة الواحدة من  عالماتال

الملحق ( عالمة) 100(الكلي للعالمات في البطاقات السبع مجتمعة 

3(.   
 تم التحقق من ثبات البطاقة بطريقة :ثبات بطاقة المالحظة

في ستاذ المادة مع الباحثة الثبات عبر األشخاص، حيث تم إشراك أ

لبة وتسجيل للطئية لكل تجربة يجريها مالحظة المهارات األدا

وبلغت نسبة التطابق .  االختبار العملي جلسةأثناء العالمات فيها في

وهي نسبة مقبولة للحكم على ثبات % 97بين عالمات المالحظين 

  .البطاقة

   :نتائج الدراسة

اتبعت هذه الدراسة المنهج شبه التجريبي ذي التصميم 

  :العاملي

2 O 1 O 1X 1 O 1G  
2 O 1 O 1X 1 O 2G   

 2G  المجموعة التجريبية،1G :وتشير الرموز أعاله إلى ما يلي
 اختبار المفاهيم الفيزيائية القبلي والبعدي، O 1المجموعة الضابطة، 

2 O ،1 بطاقة مالحظة المهارات األدائيةX المعالجة التجريبية 

 طريقة التدريس في X  فسر،– الحظ - باستخدام نموذج تنبأ

 الحظ –إذ هدفت إلى تقصي فاعلية نموذج تنبأ . بر االعتياديالمخت

وذلك بالكشف عن  ، في تدريس الفيزياء الجامعية)POEs( فسر–

أثره في تحقيق هدفي اكتساب الطلبة المفاهيم الفيزيائية والمهارات 

ويتحدد تعميم نتائج الدراسة باقتصارها في التطبيق على . األدائية

نظرًا للتسهيالت   في جامعة اإلسراء الخاصة،عينة من طلبة الصيدلة

وعلى قياس اكتساب . المتاحة للباحثة كونها تعمل في نفس الجامعة

 -المفاهيم الفيزيائية الواردة في دليل تجارب مادة الفيزياء العامة 

عملي، والمهارات األدائية المطلوبة لتنفيذ تلك التجارب، وعلى 

اختبار المفاهيم الفيزيائية ذاته، قبل الدرجة التي يؤثر فيها استخدام 

  . التجربة وبعدها، في الصدق الداخلي لنتائج الدراسة

بعد إجراء التحليالت اإلحصائية الوصفية واالستداللية 

المناسبة، في ضوء متغيرات الدراسة وسؤاليها تم التوصل إلى 

  : النتائج اآلتية

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول -

  :األول علىينص السؤال 

 في )POEs( فسر– الحظ –ما أثر استخدام نموذج تنبأ 

  تنمية المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة؟

ولدراسة أثر التجربة على أداء أفراد المجموعتين في االختبار 

البعدي للمفاهيم الفيزيائية تم حساب المتوسطات الحسابية، 

ات المجموعتين التجريبية والضابطة في واالنحرافات المعيارية لعالم

، كما )26(اختبار المفاهيم الفيزيائية بلغت فيه العالمة العظمى 

  ).1(الجدول  يظهر في

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات : )1(الجدول 

  المجموعتان في اختبار المفاهيم الفيزيائية طلبة

  فات المعياريةاالنحرا  المتوسطات  العدد  المجموعة

 2.31 16.06 18  التجريبية

 3.43 11.39 18  الضابطة
 3.73 13.72 36  المجموع

أن متوسط العالمات في االختبار ) 1(يالحظ من الجدول 

للمجموعة التجريبية التي ) 16.06(البعدي للمفاهيم الفيزيائية بلغ 

 فسر بانحراف – الحظ –أجرت التجارب وفق نموذج تنبأ 

للمجموعة الضابطة التي أجرت التجارب ) 11.39(، و)2.31(معياري

 بانحراف Like (Cook Book(وفق طريقة المختبر االعتيادي 

  . )3.43(معياري 

ولمعرفة ما إذا كان الفرق بين متوسطي المجموعتين ذا داللة 

، تم استخدام اختبار ).α=05 0( إحصائية على مستوى الداللة

تبين عند تطبيق اختبار المفاهيم  للعينات المستقلة، حيث )ت(

الفيزيائية قبل البدء بالتدريس أن متوسط عالمات طلبة المجموعة 

ومتوسط ) 3.83(بانحراف معياري ) 9.72(التجريبية يساوي 

بانحراف معياري ) 9.78(عالمات المجموعة الضابطة يساوي 

للفرق بين المتوسطين بلغت ) ت(، وأن قيمة اإلحصائي )3.42(

، وهذه القيمة غير دالة إحصائيًا على مستوى الداللة )0.046(

)α=05 0. .( مما يشير إلى أن المجموعتين التجريبية والضابطة

  .متكافئتان في أدائهما على االختبار القبلي

 للفرق بين متوسطي )ت(نتائج اختبار ) 2(ويظهر الجدول 

   .عالمات المجموعتين في اختبار المفاهيم الفيزيائية البعدي

 للفرق بين متوسطي عالمات )ت(نتائج اختبار : )2(جدول 

  المجموعتين في اختبار المفاهيم الفيزيائية البعدي

  المجموعة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
 tقيمة 

مستوى 

  الداللة

 2.31 16.06  التجريبية
 3.43 11.39  الضابطة

2.653 0.012 

وهي ) 2.653(ت  بلغ)ت(أن قيمة ) 2(يظهر من الجدول 

مما يدل . ).α=05 0(قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

على وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين في األداء على 

  .اختبار المفاهيم الفيزيائية لصالح المجموعة التجريبية

   النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني-

  :ينص السؤال الثاني على

في ) (POEs) فسر– الحظ –تنبأ (وذج ما أثر استخدام نم

  اكتساب المهارات األدائية لدى طلبة جامعة اإلسراء الخاصة؟
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ولإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية، 

واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة في المجموعتين التجريبية 

 في والضابطة في بطاقة المالحظة للمهارات األدائية التي طبقت

جلسة اختبار عملي نهائي، عقدت بعد االنتهاء من إجراء التجارب 

يزود الطلبة في هذه الجلسة بأوراق سبعة في كل منها سؤال  .السبع

يقيس قدرة الطالب على تحقيق الهدف من التجربة ذات العالقة، من 

خالل، تنفيذها باستخدام األجهزة واألدوات المذكورة في هذه 

اإلجراءات العملية لإلجابة عن كل سؤال فترة وتتطلب . األوراق

دقيقة، وفي أثناء االختبار العملي، ) 15( زمنية بلغت في المعدل

قامت الباحثة واثنان من مدرسي المادة بمالحظة أداء الطلبة، 

الموزعين في العمل على ثالثة مختبرات، وتسجيل العالمات الفرعية 

ة في البطاقات السبع التي لكل مهارة، ومن ثم حساب العالمة الكلي

ولم تطبق هذه البطاقة . عالمة) 100(تبلغ العالمة القصوى فيها 

قبليًا نظرًا لكون الطلبة في السنة الدراسية األولى لم يدرسوا أية 

) 3(ويظهر الجدول . مادة عملية في الفيزياء قبل الدراسة

طلبة لمجموع عالمات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

  .مجموعتي الدراسة في بطاقة مالحظة المهارات األدائية

لعالمات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية: )3(الجدول 

  مجموعتي الدراسة في بطاقة مالحظة المهارات األدائية طلبة

  المتوسطات  العدد  المجموعة
االنحرافات 

  المعيارية

 9.69 75.00 18  التجريبية
 13.82 64.44 18  الضابطة
 12.93 69.72 36  المجموع

أن متوسط عالمات المجموعتين في ) 3(يتبين من الجدول 

للمجموعة التجريبية ) 75.00(بطاقة مالحظة المهارات األدائية كان 

 للمجموعة الضابطة بانحراف )64.44(و ) 9.69(بانحراف معياري 

  ). 13.82(معياري 

سطين ذا داللة إحصائية وللكشف عما إذا كان الفرق في المتو

 للعينات )ت(تم استخدام اختبار ) .α=05 0(على مستوى الداللة 

  .نتائج التحليل )4(ويبين الجدول . المستقلة

 للفرق بين متوسطي عالمات )ت(نتائج اختبار : )4(جدول 

  المجموعتين في بطاقة مالحظة المهارات األدائية

  المجموعة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  ياريالمع
 tقيمة 

مستوى 

  الداللة

 9.69 75.00  التجريبية
 13.82 64.44  الضابطة

4.784 
 

0.00 
 

وهي ) 1.025( بلغت )ت(أن قيمة ) 4(يظهر من الجدول 

مما يدل . ).α=05 0(قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

على وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين في األداء على 

  .حظة المهارات األدائية لصالح المجموعة التجريبيةبطاقة مال

  

  

   :مناقشة نتائج الدراسة

: هدفت الدراسة الحالية إلى اإلجابة عن السؤال الرئيسي التالي

 في تنمية (POEs) فسر – الحظ –ما أثر استخدام نموذج تنبأ 

المفاهيم الفيزيائية والمهارات األدائية لدى طلبة جامعة اإلسراء 

  ؟الخاصة

قد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فرق دال إحصائيًا و

)0.05 α ≤( بين الطلبة في المجموعتين في كل من اكتساب 

المفاهيم الفيزيائية والمهارات األدائية لصالح المجموعة التجريبية 

، مما ) فسر– الحظ –تنبأ (التي أجرت تجارب الفيزياء وفق نموذج 

 حقق لدى الطلبة ) فسر، الحظ،بأتن(يدل على أن استخدام نموذج 

تفوقًا في اكتساب المفاهيم الفيزيائية، مقارنة بالمجموعة التي درست 

. وفق الوصفات الجاهزة في إجراء التجارب في المختبر االعتيادي

ويمكن رد هذه النتيجة إلى أن هذا النموذج الذي يقوم على النظرية 

، ًاذهني مترابط منطقيالبنائية، أتاح للطالب فرصًا لبناء تمثيل 

ولجعله في موقع المسؤول عن تعلمه؛ فيتعامل مع المهام دون إلزامه 

إذ ينصب . بخطوات مكتوبة مسبقًا، تحدد سير عمله في المختبر

 على فهم الطالب التجربة المخبرية، )POEs(االهتمام وفق نموذج 

ه وعلى استخدام النتائج التي يفضي إليها استخدام النموذج لتوجي

فالتأكيد على كتابة التنبؤات ومبرراتها . تسلسل المحتوى وعرضه

يهيء فهمًا للموقف المعروض، ويوجه االنتباه نحو ما يجري، ونحو 

كما أن لاللتزام بتقديم التنبؤ قوة في إثارة . تسجيل المالحظات

. الدافعية لدى الطالب تدفعه للبحث عن صدق تنبؤه والتثبت منه

تتطلب  تفسير التعارض بين التنبؤ والمالحظاتفضًال عن أن مهمة 

ويتخذ التعلم . تناوًال عقليا لكل منهما إلحداث تعلم ذي معنى

للطلبة فرصة  قيمة إضافية من كونه يتيح) POEs(باستخدام 

اكتشاف أن لديهم أفكارًا ذات صلة بالموقف موضوع البحث لم 

ؤاتهم بأسباب يكونوا واعين بوجودها، وذلك عندما يدعم الطلبة تنب

تستقى من معتقداتهم ومن الخبرات الحياتية اليومية التي مروا بها، 

أو من معرفتهم التي اكتسبوها من دراستهم السابقة للموضوع ذي 

  .الصلة بالواقعة

وبذلك ساعد هذا النموذج البنائي على التنظيم الذاتي 

رفي، للمعلومات، والذي يعد أهم العوامل المسؤولة عن التعلم المع

من خالل، النمو أو التعديل المستمر في التراكيب المعرفية وزيادة 

  . فهمها

وبالرغم من االختالف في اآللية التي نفذت، من خاللها، 

في هذه الدراسة وفي كل من دراسات  POEsمهمات نموذج 

 ,.Kearney et al( وكيرني وزمالئه ،)(Bernhard, 2003b برنادرد
، إال Kearney & Treagust, 2004) (، وكيرني وتريجست)2001

في أن الطلبة الذين درسوا وفق  أن نتائجها جاءت متفقة مع نتائجهم

النموذج تفوقوا باكتساب مفاهيم الفيزياء، مقارنة بالمختبر 

 ال يحقق فهمًا Bernhard, 2003a)( االعتيادي؛ الذي وجده برنارد

  .واضحًا للمفاهيم الفيزيائية لدى الطلبة

كن رد النتيجة المتعلقة بتفوق الطلبة الذين نفذوا كما يم

 في جانب المهارات األدائية مقارنة POEsالتجارب وفق نموذج 
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الوصفات (بالمجموعة التي اتبعت طريقة المختبر االعتيادي 

، إلى أن المختبر االعتيادي، بنشاطاته العملية والتقنية، )الجاهزة

يه التخطيط والتعليل والتفسير يعد حقالًً للتفكير واألداء يتفاعل ف

وحل المشكالت مع األعمال اليدوية والمشاهدات وبعض النشاطات 

، ويساعد في زيادة فهم طرق العلم وعملياته ةالمخبرية النفس حركي

أما . وتنمية المهارات العملية المناسبة ذات العالقة بحل المشكالت

تسجيل  فإن مهارات المالحظة والPOEsعند استخدام نموذج 

والتفسير والمقارنة واستخدام األدوات توظف من أجل التحقق من 

التنبؤات التي اقترحها الطلبة لتفسير حالة معروضة أو لإلجابة عن 

سؤال، مما يجعلهم أكثر وعيا بدورها، ودقة في ممارستها، وبالتالي 

وتلتقي هذه . أكثر قدرة على استخدامها في مواقف االختبار

 ،)Kearney et al., 2001(، مع ما توصل إليه كيرني النتيجة، جزئيًا

 أدى إلى تنمية مهارات المالحظة والتنبؤ POEsإذ وجد أن نموذج 

  .والتفسير والكتابة العلمية لدى الطلبة

  : وفي ضوء نتائج الدراسة، توصي الباحثة بما يأتي

في مختبرات الفيزياء في )  فسر–الحظ –تنبأ(توظيف نموذج  -1

   .جامعيةالمرحلة ال

 البحث في السبل المناسبة التي تساعد أعضاء هيئة التدريس في -2

الكليات العلمية في الجامعات في توظيف طرق تدريس أثبتت 

  . فاعليتها في تعلم الطلبة

–تنبأ( إجراء مزيد من الدراسات في مجال استخدام نموذج -3

لفئات أخرى من الطلبة ومواد العلوم، وربطه  ،) فسر–الحظ 

  .االتجاهات، وأنماط التفكير: بنتاجات تعلم أخرى مثل

  

  :المصادر والمراجع

). 2005 (.البشايرة، زيد؛ الرواضية، صالح والسلطاني، عبدالحميد

مدى إلمام أعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة بأساليب 

التدريس الجامعي ومدى استخدامهم لها فعليا والسبل 

  .31 -15ص ،)1( 32، دراسات. المقترحة لتطويرها

أثر طريقة استخدام الوسائط  .)2007 (.الرصاعي، محمد سالمة

المتعددة في فهم المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة المرحلة 

، رسالة دكتوراة غير منشورة، جامعة الجامعية في األردن

  .عمان العربية للدراسات العليا

ظيمية الوظائف التفاعلية والتن .)2005 (.ريتشارد، أي أرنرز

  . دار الكتاب الجامعي: ترجمة فايد رشيد رباح غزة،للتعلم

: القاهرة. تقويم األداء الوظيفي ).2002( .الزايدي، مها خلف

  .دار الفكر العربي

طرائق التعلم الشائع استخدامها بين ). 2006 (.الزعبي، طالل

أعضاء هيئة التدريس في جامعة الحسين بن طالل 

 استرجع في يونيو ،لدى طلبتهموأنماط التعلم المفضلة 

  :، من2007، 20

http://www.ahu.edu.jo/clearonline152/0101441/doc
ument/learning _Style.doc  

 منظور: البنائية ).1992 (.حسن؛ زيتون، كمال يتون،ز

   .اإلسكندرية. يابستمولوجي وتربو

، استرجع في يونيو ما هو علم الفيزياء. )2006(. سكيك، حازم

  :، من2007، 20

http://www.hazemsakeek.com/physics-lectures/whatis 
physics.html 

دور التعلم عن بعد في ديمقراطية ). 1987( .ر، تيسيرعبدالجاب

ندوة التعلم عن التعليم في الوطن العربي، بحث مقدم في 

  . جامعة القدس المفتوحة،بعد

معيقات تعلم الطلبة للمفاهيم ). 2004 (.القادري، سليمان احمد
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بناء مقياس االتجاهات نحو تنظيم النسل باستخدام النموذج 
  الكشفي التدريجي العام

  
 زايد بني عطا
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 19/5/2008 تاريخ قبوله     3/4/2007 تاريخ تسلم البحث

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى بنـــاء مقيـــاس االتجاهـــات نحـــو تنظـــيم النـــسل   :ملخـــص

ق الهدف مـن هـذه الدراسـة تـم          ولتحقي. باستخدام النموذج الكشفي التدريجي العام      

طبـق  . فقـرة مـن نـوع ليكـرت الخماسـي تـشكل الـصورة األوليـة للمقيـاس            ) 50(كتابة  

رب وربة أسرة، وتم تحليل استجاباتهم علـى  ) 1200(المقياس على عينة مؤلفة من     

أشـارت نتـائج التحليـل      . فقرات المقياس باستخدام النموذج الكـشفي التـدريجي العـام         

رة تطابقــت مــع توقعــات النمــوذج، وتغطــي قيمهــا التدريجيــة متــصل  فقــ) 41(إلــى أن 

 الــسالب إلــى االتجــاه الموجــب بانتظــام حيــث تتمتــع بخــصائص        هالــسمة مــن االتجــا  

ــا  لســيكومترية مناســبة، إذ بلغــت قيمــة معامــ     ــات له ــوفر لهــ ) 0.93( الثب  دالالت اوت

ة عاليـة، ممـا   وبينـت النتـائج أن فقـرات المقيـاس تمتعـت بقـدرة تميزيـ           . صدق متعددة 

. جعلها تسهم في تقديم أكبر قيمة للمعلومات ضمن مـدى القـيم التدريجيـة للفقـرات      

تنظـيم النـسل، نظريـة      : الكلمات المفتاحية . (وهي بذلك تتسق مع توقعات النموذج     

  ).االستجابة للفقرة، النموذج الكشفي التدريجي العام، قياس االتجاهات

  

  

  

  

  

  

  

 ت التـي حظيـ  تية مـن أهـم المـشكال   تعد الزيـادة الـسكان   :مقدمة

 الدول، واألردن كغيره من هـذه الـدول أعطـى أهميـة             نباهتمام كثير م  

لهذه المـشكلة التـي انعكـست آثارهـا علـى المـوارد االقتـصادية والبنيـة          

 إلى ارتفاع   1994 م نتائج التعداد السكاني للعا    تفقد أشار . السكانية

ــدا      ــه مــن التع ــسكاني عــن مثيالت ــي   معــدل النمــو ال ــي أجريــت ف دات الت

وبنــاء علــى  ). 1994دائــرة االحــصاءات العامــة،   ( الــسابقة تالــسنوا

ــك ومــن أجــل مواجهــة هــذه التحــديات كــان فــي مقدمــة اهتمامــات         ذل

 فـي األردن  نالمجلس األعلى للسكان إعداد استراتيجية وطنية للـسكا     

. تكون منسجمة في أهدافها ومضمونها مع غايات التنميـة المـستدامة          

في اعتبارها العوامل الديمغرافية المؤثرة علـى عمليـة المواءمـة       تأخذ  

ــصادي فـــ     ــو االقتـ ــات النمـ ــسكان ومتطلبـ ــين الـ ــزه   يبـ ــا تجيـ ــدود مـ  حـ

 القـيم والتقاليـد التـي سـاهمت         ةشريعتنا االسالمية، وتنسجم ومنظومـ    

ــسلوك االجتمــاعي   ــة العامــة    . فــي تــشكيل ال وقــد توجــت جهــود األمان

االســتراتيجية الوطنيــة للــسكان فــي    للمجلــس األعلــى للــسكان بتبنــي    

  للـسكان  خالل تطوير برنـامج وطنـي    من2020-2000األردن للفترة  

  

_________________________  

  .األردنأربد، جامعة اليرموك، كلية التربية،  *

  .2008 .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
 

  
Constructing an Attitude Scale Toward Family Planning 

Using the General Graded Unfolding Model 
 

Zaid Bani Ata, Faculty of Education, Yarmouk University Irbid, 
Jordan.  

 
Abstract: This study aimed at using the General Graded  Unfolding 
Model  for constructing  an attitude scale toward family planning. To 
achieve the purpose of the study a preliminary Likert rating scale of 
50 items was constructed.The scale was administrated to a randomly 
selected sample of 1200 parents. The results indicated 41 items met 
the expectations of the model and their scale value cover the latent 
continuum and they have suitable psychometric properties with a 
reliability coefficient 0.93,and they also have several validity 
indicators. The results also showed that the items of the scale have 
high discrimination. This made them  contribute in offering the  
maximum amount of the information within the range of items vale 
scale. So,they consist with the model expectations.(Keywords: Family 
Planning, Item Response Theory,General Graded Unfolding Model, 
Attitude Measuremen). 

  
  

  

  

  

 منها الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة، وتطوير تيتضمن مجاال

 المعرفة، واالتجاهات تبرامج اإلعالم والتعليم لرفع مستويا

األمانة ( السكان والصحة اإلنجابية ا المتعلقة بقضايتوالممارسا

  ).2002 العامة للمجلس األعلى للسكان،

كزا من مرتكزات وألن الصحة اإلنجابية وتنظيم األسرة تعد مرت

للسكان، وما يرافقه من خدمات ووسائل تكفل  ةاالستراتيجية الوطني

 األردن، برزت الحاجة إلى ترويج مفهوم ي النمو السكاني فدترشي

تنظيم النسل من خالل وسائل اإلعالم واالتصال خاصة وأن عقلية 

ال تعد إلى اآلن ركنا ) 2001( تنظيم النسل كما أشار السقاف

ي تكوين األسرة العربية، ويخشى البعض أن يكون استعمال أصيال ف

  . تنظيم النسل منافيا للدينلوسائ

 النسل في ترشيد النمو السكاني مونظرا ألهمية وسائل تنظي

في معظم الدول كخيار لدى األسر لتنظيم عملية إنجابها، وكذلك 

كأداة لدى صناع السياسات السكانية للتحكم في مستويات 

 فقد أشارت معظم نتائج الدراسات التي تناولت قضايا .الخصوبة

 السلوك اإلنجابي ووسائل تنظيم النسل والعوامل المؤثرة عليه

؛ 2001؛ الشياب وعبابنه، 2001،  الخريف؛1982جالل الدين، (

Easterlin, 1975; Karadsheh & Sahawneh, 2002; 
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Vlassoff, 1991( اإلنجاب  بان االتجاهات والميول الخاصة بوقف

ه تتأثر بعدد من العوامل الثقافية واالجتماعية بواالستمرارية 

واالقتصادية مثل تفضيل إنجاب الذكور، والرغبة في الحصول على 

أسرة كبيرة الحجم ومستوى تعليم الزوجين، وحدوث وفيات 

األطفال في األسرة وكذلك على استمرارية النساء في اإلنجاب وعدم 

اللجنة (وفي تقرير اللجنة الوطنية للسكان . ضبط سلوكهن اإلنجابي

بين فيه أن من ابرز التحديات السكانية ) 2000الوطنية للسكان، 

التي يواجهها األردن ارتفاع معدالت الخصوبة فيه رغم االنجازات 

  . التي تحققت على هذا الصعيد لترشيد النمو السكاني

لنسل وعلى الرغم من التوجه العالمي حول موضوع تنظيم ا

 تأتي أهمية قياس المعرفة واالتجاهات حول ،والبرامج المتعلقة به

 تنظيم النسل، وهو أن الممارسة الفعلية لتنظيم النسل على عموضو

مستوى الفرد يعتمد بدرجة كبيرة على مدى معرفته بوسائل تنظيم 

وكذلك على اتجاهاته نحو الموضوع . النسل وكيفية استخدامها

ولكي يتمكن الفرد من تفعيل ). 1991 ،اعيعايش والرف(برمته 

 ال بد أن تتوفر لديه الرغبة واالتجاهات ،وسائل تنظيم النسل

االيجابية نحو تنظيم النسل، حيث تحتل اتجاهاته مكانا مركزيا في 

وتعمل على توجيهه وضبط ، )Shrigley, 1983(أفعاله وممارساته 

؛ 2002، عالم (تفاعله، وتعامله مع اآلخرين أفرادا وجماعات

Rajecki, 1982( .وهذا ما يؤكده كل من فيشبن وايزن 

)Fishbein & Agzin, 1975 ( بأن هناك عالقة بين االتجاه

 وألهمية هذا الموضوع في ظل تبني األردن إستراتيجية .والسلوك

وطنية للسكان فان بناء مقياس االتجاهات نحو تنظيم النسل يعد 

لبحوث في مجال تنظيم النسل لما ضمن هذه األهمية والندرة من ا

   .لالتجاهات من أهمية في توجيه سلوك األفراد

.  الباحثين التربوييننحظيت االتجاهات باهتمام كثير م

واحتلت مكانة مهمة في األدب التربوي والنفسي، ألنها تلعب دورا 

مهما ومؤثرا في السلوك الذي يظهره الفرد فيما يخص الجوانب 

وتعمل على تنظيم العمليات المعرفية عة لحياته، المختلفة والمتنو

واإلدراكية واالنفعالية والدافعية لتتبلور في موقف ما على شكل 

ومع تزايد أهمية االتجاهات في توجيه  ).2000 ،الكتاني(سلوك 

السلوك اإلنساني، أصبحت الحاجة تدعو إلى تطوير أدوات فعالة 

ياسها، ويتطلب ذلك على درجة عالية من الصدق والثبات في ق

التفكير الجيد والحذر في صياغة الفقرات الختيار المناسب، 

واستبعاد غير المناسب منها، باستخدام أفضل أساليب بنائها 

)McMillan & Schumacher, 2001 .( وركز شريغلي وكوباال

)Shrigley & Koballa, 1984(  على ارتباط أداة قياس االتجاهات

 ,Shrigley( حاول شريغلي ،ضمن هذا التوجهو .بتعريف االتجاهات
مستفيدا ، الوصول إلى إطار شامل يحدد فيه مفهوم االتجاه )1983

.  ونظريات التعلم، مفهوم االتجاه في علم النفس االجتماعيخمن تاري

تحدد ) key elements (وخلص من ذلك إلى تحديد عناصر عقدية

يتضمن ذلك الجانب متعلمة و: مفهوم االتجاه، وهي أن االتجاهات

، تنبئ بالسلوك، تتأثر بسلوك اآلخرين، وهي استعدادات يالمعرف

 وقد .يلالستجابة، وهي أيضا تقيمية أي تشمل الجانب االنفعال

أوصى مصممو أدوات قياس االتجاهات أن تؤخذ هذه العناصر 

العقدية كمبادئ عند بناء مقاييس االتجاهات، وشدد أيضا على أن 

   : عند بنائها ما يليتالتجاهاتعكس مقاييس ا

الطبيعة الشخصية لالتجاهات بفقرات تتمركز حول الذات   - أ

)ego centeric items ( وذلك من خالل صياغة فقرات تصف

سلوكا يرغب فيه المستجيب أو يتجنبه أو يقوم به فعال، ومن 

األمثلة على ذلك اشعر باالستياء عندما أتكلم مع أصدقائي عن 

 . تنظيم النسل
من خالل صياغة ) social centered items(ألثر االجتماعي ا  - ب

 يقوم بها ةفقرات تصف شعور المستجيب تجاه ممارس

 ومن األمثلة على ذلك يحد تنظيم النسل من انتشار ،اآلخرون

 .سؤ التغذية الناجم عن تكرار وتقارب الحمل
 action( لبفقرات تتمركز نحو الفع) consistency( االتساق - ج 

entered items ( تصف شعور المستجيب لما يجب أن تكون

 ومن األمثلة على ذلك أرى أن ، أو المشاعرةعليه الممارس

  .استخدام وسائل تنظيم النسل غير مريحة لألمهات

أن عدم االتساق في نتائج ) Blosser, 1984(وترى بلوسر 

قياس االتجاهات في المجال الواحد يعزى إلى استخدام أدوات غير 

 وهي بذلك تتفق مع شبيكي. في قياسها) inadequate (ةحصحي

)Schibeci, 1984 ( الذي أوصى هيئات تحرير المجالت بالتشدد

في جوانب صدق أدوات القياس وثباتها من خالل مراجعته لما يزيد 

 هويؤكد التوج. على مائتي دراسة تناولت االتجاهات في العلوم

تجاهات على تحليل الحديث في إجراءات صدق أدوات قياس اال

فقرات المقياس ويقلل من أهمية المحكمين وحدهم كمؤشر لصدق 

أن استخدام ) Munby, 1982(مقاييس االتجاهات، حيث يرى منبي 

المحكمين للتحقق من صدق أدوات قياس االتجاهات يعكس فهم 

المحكمين لفقرات األداة، ويختلف هذا عن السياق الذي يفهمه من 

 القياس، وهو بذلك يرى أن أداة القياس ال تكون تطبق عليهم أداة

صادقة إال إذا كان الذين تطبق عليهم يفهمون فقراتها بالسياق 

، وهو افالسياق في رأيه أمر مهم جد. نفسه الذي يفهمه المحكمون

وكبديل الستخدام المحكمين اقترح أن . يختلف من شخص آلخر

 عينة من مجتمع تصاغ فقرات المقياس على شكل أسئلة تطرح على

 .الدراسة المعني بالقياس لمعرفة السياق الذي تفهم به كل فقرة

 وعلى الرغم من االنتقادات الموجهة للمحكمين إال أن الخليلي

لم يقلل من أهمية استخدام المحكمين في التعرف على ). 1989(

 لمعايير صياغة اسالمة الفقرات من حيث الصياغة اللغوية، ومطابقته

  .، باإلضافة إلى مدى مناسبتها للمستجيبينالفقرات

ويعد أسلوب ليكرت وأسلوب ثيرستون من أشهر األساليب 

؛ 2005عوده، (التي استخدمت في تطوير مقاييس االتجاهات 

Andeson, 1985; Edwards, 1957; Roberts, Laughlin & 
Wedell, 1999; Torgerson, 1958 .( ويبقى أسلوب ليكرت األكثر

ستخداما في قياس االتجاهات ألنه أقل تكلفة وجهدا ووقتا شيوعا وا

 & Roberts, Dongohue(من استخدام أسلوب ثيرستون 
Laughlin, 1999 ( على الرغم من أهمية طرق ثيرستون في تدريج
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مقاييس االتجاهات، وقيمتها التاريخية كونها األساس ألساليب 

وعلى ). White & Wixed, 1999(التدريج المستخدمة حاليا 

الرغم من التوسع الكمي في مجال تطوير هذه األدوات، إال أن 

محَكات انتقاء الفقرات ما زالت مجاال مفتوحا إلضافات جديدة 

وقد استندت غالبية هذه ). Wainer, 1989؛ 1992عوده، (

المحكات في انتقاء فقرات مقاييس االتجاهات على النظرية التقليدية 

حتى أثمرت جهود ) CTT( )Classical Test Theory(في القياس 

عوده، (علماء القياس النفسي بظهور النظرية الحديثة في القياس 

1992(.  

وتعرف النظرية الحديثة في القياس باسم نظرية االستجابة 

أو نظرية السمات ) IRT() Item Response Theory( للفقرة

 ، وتهدف إلى تحديد)LTT( )Latent Trait Theory(الكامنة 

العالقة بين أداء الفرد في اختبار ما، وبين السمات أو القدرات 

وهي تستجيب لمتطلبات القياس  الكامنة وراء هذا األداء،

 خصائص ن تحرر تدريج أدوات القياس ميالموضوعي، والمتمثلة ف

، وتحرير تقدير القدرة لألفراد من خصائص )person-free(األفراد 

 تخدمت في هذا القياسالتي اس) item-free( الفقرات

)Hambleton & Jones, 1993; Hambleton & 
Swaminathan, 1985; Lord, 1980 .( وتقوم نظرية االستجابة

على مجموعة من النماذج ) Item Response Theory(للفقرة 

االحتمالية القائمة على االقترانات اللوغارتيمية، وتصنف النماذج 

 أو متعددة وحسب أبعاد الفضاء حسب مستوى االستجابة إلى ثنائية

 & Hambleton(العيني إلى أحادية البعد أو متعددة األبعاد 
Swaminathan, 1985; De Gruijter & Van der kamp, 

2005 .(  

ثيرستون في تدريج المقاييس بإبراز  لقد أسهمت أعمال

طريقتين مشهورتين في تدريج المقاييس النفسية، عرفتا اآلن باسم 

 & Cumulative( التراكمية، والطريقة الكشفيةالطريقة 
Unfolding Mechanism .( ففي الطريقة التراكمية يكون شكل

) ICC( )Item Characteristic Curve(منحنى خصائص الفقرة 

بينما ) Sigmoid Shape( باللغة االنجليزية Sعلى شكل حرف 

ة يكون منحنى خصائص الفقرة في الطريقة الكشفية ذا قمة واحد

)Single-Peaked Shape( )Andrich, 1988; Andrich & Luo, 
وقد انبثق عن الطريقة الكشفية نماذج متعددة، تعتبر من ). 1993

عائلة النماذج التي تتبع نظرية االستجابة للفقرة، منها ما هو ثنائي 

التدريج، أو متعدد التدريج، ومن أشهر هذه النماذج نموذج 

 HCM( )A Hyparbolic(والمتعدد اندريش للتقدير الثنائي 
Cosine Latent Trait Model) (Andrich, 1996; Andrich & 

Luo, 1993 .( باإلضافة إلى عائلة من النماذج الكشفية التدريجية

 ;Roberts, 1995(التي طورها كل من روبرتس ودنقهيو ولوفلن 
Roberts, Dongohue & Laughlin, 1999; Roberts, 

Dongohue & Laughlin, 2000 (يأهمها النموذج الكشف 

  .التدريجي العام

 GGUM( )General ( النموذج الكشفي التدريجي العامريعتب
Graded Unfolding Model ( أحد النماذج البارامترية أحادية

البعد، وهو يتالءم مع البيانات ثنائية التدريج ومتعددة 

ذج أن الفرد عندما والفكرة األساسية التي يقوم عليها النمو.التدريج

يستجيب لفقرة ما من فقرات تقيس االتجاه نحو موضوع ما، فانه 

 ويزداد احتمال الموافقة. يوافق على الفقرة التي تمثل اتجاهه وفكره

 ،كلما قلت المسافة بين موقع الفرد وموقع الفقرة على متصل السمة

 ويقل االحتمال بزيادة المسافة وهي بذلك إعادة صياغة للنقطة

وفي سياق ). Commbs(لكومبس  Ideal Point Model المثالية

 تساهم مع الفقرات ةاالتجاهات فإن كل فقرة تحمل شحنة انفعالي

األخرى في المقياس في تكوين شحنة انفعالية إجمالية تعبر عن 

اتجاه الفرد، بما يتفق مع درجة موافقته أو معارضته لتلك الفقرة 

 المقياس، ويقوم النموذج بتقدير حسب سلم التقدير المعتمد في

 Roberts, Dongohue: (تلك الدرجة وفق الدالة االحتمالية التالية
& Laughlin, 2000( 
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  -:)Roberts, Dongohue & Laughlin, 2000(حيث أن 

C:  (M = 2C + 1)        عدد فئات تدريج المقياس ناقص واحد 
θj: موقع الفرد على متصل االتجاه الذي يمثل اتجاه الفرد نحو

 موضوع االتجاه

δi:  ةموقع الفقرة على متصل االتجاه الذي يمثل القيمة التدريجي 

  الفقرة من شدة انفعاليةهلمقدار ما تحمل

αi:   i تمييز الفقرة 
ikτ : لمقياس لكل  المستخدمة في اجعتبات الفصل لفئات التدري 

 فقرة من فقرات المقياس

Zi:  (z=0,1,.. ci) ،i     االستجابة المالحظة على الفقرة

  

الدالة االحتمالية للنموذج الكشفي ) 1(تمثل المعادلة 

التي يمكن من خاللها تقدير القيم ) GGUM(التدريجي العام 

 باإلضافة إلى تقدير مواقع األفراد) δi( التدريجية لفقرات المقياس

)θj ( التي تمثل اتجاه الفرد نحو موضوع االتجاه المراد قياسه

وتنتج المعادلة منحنى ذا قمة واحدة . متصل السمة وتمثيلهما على

)Single-Peaked ( بحيث أن درجة الموافقة العالية على الفقرة

تشير إلى أن موقع الفرد والفقرة قريبان من بعضهما على متصل 
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 لتراكمية التي تنتج منحنيات وتيريةالسمة، على عكس النماذج ا

)monotonic( بمعنى أن العالمة العالية على الفقرة تعني أن موقع ،

ويمتاز هذا ). Roberts, 2003( الفرد أعلى من موقع الفقرة

النموذج عن غيره من النماذج الكشفية بأنه يتيح التغيير في تمييز 

 ,Roberts(مقياس الفقرة والعتبات الفاصلة لكل فقرة من فقرات ال
Dongohue & Laughlin, 2002(. كما يتيح النموذج دراسة

 الفقرات واألفراد باختالف مفي تقدير معال) Invariancee(الالتغير 

بالميزة ) Roberts, 2003( الفقرات واألفراد التي اعتبرها روبرتس

التي تفتح األبواب الستخدام النموذج في االختبارات المحوسبة 

 CAT( )Computerized Adaptive(حسب القدرة المكيفة 
Testing ( ومعادلة االختبارات)Test Equating( وبنوك األسئلة 

)Item Banking.(  

برنامجا خاصا ) Roberts, 2004(لقد طور روبرتس 

)GGUM2004 ( الشتقاق معالم النموذج وعائلة النماذج الكشفية

 إما من أسلوب ثيرستون وهو يتالءم مع البيانات الناتجة. التابعة له

حيث يمتاز البرنامج بسهولته لكونه متوافقا مع . أو أسلوب ليكرت

نظام تشغيل النوافذ، وفيه من التقنيات العالية التي تمكن المستخدم 

إذا كان .  فقراتةمن تحديد عدد فئات التدريج لكل فقرة أو مجموع

مقياس عدد فئات التدريج يختلف من فقرة أو عدة فقرات حسب ال

المصمم، ولذلك فهو مصمم الستخدام ساللم تقدير فقراتها متباينة 

باإلضافة إلى ذلك يمكن المستخدم من . في عدد فئات التدريج

التحكم بقيم تمييز الفقرات وعتبات الفصل حسب نوعية النموذج 

  . المستخدم في تدريج المقياس

وتجدر اإلشارة بأنه يوجد عدة محكات يمكن استخدامها 

ختيار الفقرات التي تتوافق مع النموذج، ومن أهم هذه المحكات ال

 G2( (Likelihood(منحنى مطابقة الفقرة الذي يتمثل باالحصائي 
ratio- chi square ( ويستخدم للحكم على درجة مطابقة توقعات

النموذج للتكرارات المالحظة حسب عدد المجموعات التي 

  .سيحددها الباحث

ثة النموذج إال أنه حظي باهتمام بعض  حدانوعلى الرغم م

 ه التي استخدمته في التحليالت اإلحصائية، ومن هذتالدراسا

 Roberts, Dongohue(الدراسات دراسة روبرتس ودنقهيو ولوفلن 
& Laughlin, 2000( الذين استخدموا فيها النموذج الكشفي 

البة طالبا وط) 750(التدريجي العام لقياس اتجاهات عينة مؤلفة من 

من جامعة كارولينا الجنوبية بخصوص االجهاض، من خالل 

فقرة مصمم وفق أسلوب ليكرت، ) 50(االستجابة لمقياس مكون من 

أشارت النتائج إلى أن جميع فقرات . كل فقرة لها تدريج سداسي

كما قام كل من روبرتس . تطابقت مع توقعات النموذج دالمقياس ق

 بدراسة هدفت )Roberts, Lin & Laughlin, 2001( ولن ولوفلن

إلى التحقق من فاعلية استخدام النموذج الكشفي التدريجي العام في 

 Computerized) االختبارات المحوسبة المكيفة حسب قدرة الفرد
(Adaptive Testing . أظهرت النتائج قدرة النموذج وفاعليته في

دد الكشف عن موقع الفرد على متصل السمة من خالل استخدام ع

) Rost & Luo, 1997(كما قام روست ولوو . قليل من الفقرات

بتحليل استبانة مكونة من عشر فقرات لقياس االتجاهات نحو 

أظهرت .  التراكمي واألسلوب الكشفيب باستخدام األسلوةالمراهق

النتائج بأنه يمكن مقارنة معالم الصعوبة للفقرات جميعها عند 

 يصعب ذلك عند استخدام استخدام النموذج الكشفي في حين

دراسة ) Andrich, 1988(وأجرى اندريش .  التراكميباألسلو

 Squared(استخدم فيها النموذج اللوغارتيمي البسيط التربيعي 
Simple Logistic Model) (SSLM ( لتدريج مقياس اتجاهات

كشفت النتائج بأن القيم التدريجية التي تم الحصول . نحو االجهاض

موذج تكافئ إحصائيا القيم التدريجية لفقرات المقياس عليها من الن

  . أسلوب ثيرستون الناتجة من استخدام

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

يعتبر موضوع تنظيم النسل من المواضيع التي أصبحت تؤرق 

واضعي السياسات في معظم دول العالم، مما أدى إلى أن يحظى 

ما له من تأثير على هذا الموضوع بمزيد من االهتمام والرعاية، ل

واألردن .  يتوافق مع التنمية المستدامةاترشيد النمو السكاني بم

كغيره من الدول أولى اهتماما كبيرا لهذا المفهوم من خالل تبني 

برامح تنظيم األسرة وتنفيذها على مستوى الوطن، وإدخال 

ولتحقيق األهداف . المفاهيم السكانية في المناهج الدراسية

 تلك البرامج فإن ذلك يتطلب ترويجا لمفهوم تنظيم نمالمنشودة 

النسل ووسائله المختلفة، ولما لهذا الموضوع من أهمية 

وخصوصية، وما يثيره من جدل في المجتمع العربي المسلم عامة، 

وفي المجتمع األردني خاصة، مما انعكس بالتالي على مواقف 

ت هذه ووجهات نظر أفراد المجتمع حول الموضوع، وقد شكل

المواقف ووجهات النظر اتجاهات مختلفة لدى أفراد المجتمع 

األردني نحو تنظيم النسل، مما يستدعي الوقوف على مدى تقبل 

واتجاهاتهم نحوه من خالل بناء أداة قياس  األفراد لهذا الموضوع

 ردقيقة لقياس اتجاهات األفراد نحو تنظيم النسل تتفق ومعايي

ية االستجابة للفقرة، التي اعتبرتها القياس الموضوعي وفق نظر

بأنها تشكل اإلطار الحالي والمستقبلي ) Anstasi, 1982(انستازي 

وعلى الرغم من أن إجراءات بناء المقاييس وفق . لتطوير المقاييس

لم تحظ بعد باهتمام كبير في ) IRT(نماذج نظرية االستجابة للفقرة 

 ن على الرغم م- لباحث في حدود علم ا-بناء أدوات القياس العربية

لذا . سكثرة األساليب والطرق التي تصف إجراءات بناء المقايي

ستسعى هذه الدراسة على وجه التحديد لإلجابة عن األسئلة 

  -:التالية

ما درجة مطابقة البيانات المالحظة مع توقعات النموذج  -1

 General Graded Unfolding(الكشفي التدريجي العام 
Model(؟  

عالم الفقرات لكل فقرة من فقرات مقياس االتجاهات ما قيم م -2

نحو تنظيم النسل المنبثقة عن استخدام النموذج الكشفي 

 التدريجي العام؟
ما الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاهات نحو تنظيم  -3

 النسل بصورته النهائية؟ 
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  الدراسة أهمية

تكمن أهمية هذه الدراسة في سعيها للتوصل إلى بناء مقياس 

يمتاز . اتجاهات يقيس اتجاهات األفراد نحو تنظيم النسل

بالموضوعية والدقة في قياس السمة، من خالل ايجاد فقرات 

متحررة من خصائص األفراد بحيث يصبح ذا قيمة وطنية في 

وفي . استخدامه للكشف عن اتجاهات المواطنين نحو تنظيم النسل

. ة لتغيير االتجاهاتضوء نتائجه يتم التخطيط لوضع البرامج المناسب

لما لالتجاه من أهمية في توجيه سلوك الفرد، والذي يدعم بالتالي 

  .الجهود الرامية لكسب التأييد نحو اإلستراتيجية الوطنية للسكان

 من حيث تناولها استخدام كوتكمن أهمية هذه الدراسة كذل

في تطوير المقاييس ) GGUM( النموذج الكشفي التدريجي العام

، وفي تطوير مقاييس االتجاهات بشكل م والتربوية بشكل عاالنفسية

التي  - بحدود علم الباحث- خاص، وذلك لندرة الدراسات العربية

 النموذج الكشفي التدريجي العام في تطوير مقاييس تاستخدم

االتجاهات أو بنائها الذي قد يفتح األبواب إلجراء دراسات الحقة 

النفسي والتربوي   في القياستبرز التطبيقات العملية المختلفة

  .الناتجة عن استخدامه

  تعريف المصطلحات

 يقصد بمصطلح تنظيم النسل المستخدم في :تنظيم النسل •

الدراسة الحالية التوقف عن اإلنجاب مرحليا لفترة زمنية معينة، 

وتحديد الفترات الزمنية واختيارها بين كل والدة والوالدة 

عمال وسائل معروفة ال تؤدي التي تليها، وذلك من خالل است

إلى إحداث العقم، أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل 

 منها مراعاة حالة األسرة وشؤونها من صحة ،ألسباب مشروعة

 .أو قدرة على التربية أو إلتمام مدة الرضاعة

  عينة الدراسة

رب وربة أسرة اختيروا ) 1200(تألفت عينة الدراسة من 

العام التابع  ن العاملين في مؤسسات القطاعبالطريقة العشوائية م

 العينة بهذا الحجم ألن دقة هوقد كانت هذ. لمحافظة عجلون

 عدد أفراد العينة يزيد على نالتقديرات لمعالم النموذج تزداد إذا كا

  ). Roberts, Dongohue & Laughlin, 2000( فردا) 750(

  بناء المقياس

ث في تطوير المقاييس  على أدبيات القياس الحديدباالعتما

 مقاييس االتجاهات بشكل رالنفسية والتربوية بشكل عام وفي تطوي

 & Embretson(خاص واستنادا إلى النظرية الحديثة في القياس 
Reise, 2000; Hambleton & Swaminathan, 1985; Lord, 

1980; Holin, Drasgow & Parsons, 1983 .( تم بناء مقياس

  -:م النسل وفق الخطوات التاليةاالتجاهات نحو تنظي

   تحديد بنية االتجاهات نحو تنظيم النسل:الخطوة األولى

حدد مفهوم االتجاهات نحو تنظيم النسل تحديدا واضحا 

يمكن قياسه، باالستفادة من اإلطار النظري لمفهوم االتجاه الذي 

تناوله كثير من المهتمين في قياس االتجاهات وتطوير أدواتها 

؛ 1992؛ عوده، 2006؛ الشريفين، 1989؛ الخليلي، 1991التل، (

Edwards, 1957; Shrigley, 1983; Shrigley & Kobballa, 
 الدراسات ضكما تم االستفادة من اإلطار النظري لبع). 1984

 المفاهيم المتعلقة باألسرة وتنظيمها والعوامل تالسكانية التي تناول

؛ 2001ابو حوسة، العموش و ؛2001السقاف، (المؤثرة فيها 

 ,Maharj, 2001; Odimegwu؛ 1997؛ منصور، 1987الكاللده، 
1999; Pesa & Mathews, 2000 .(االتجاه مويعد تحديد مفهو 

 خطوة أساسية في بناء مقياس هنحو الموضوع المراد قياس

بحيث تنسجم مع التعريفات المتعددة ). 1989الخليلي، (االتجاهات 

ن االستعداد العقلي والعصبي التي تتبلور لالتجاه وهو أنه حالة م

 الفرد نحو المواقف كعلى شكل مشاعر وإدراكات توجه سلو

 ;Allport, 1954; Anderson, 1985(واألشياء التي يتعرض لها 
Rokeach, 1968 .(نحو هوقد خلص الباحث إلى تعريف االتجا 

د تنظيم النسل، بأنه مجموعة مشاعر وأفكار وآراء وإدراكات الفر

 ذات تأثير ن التي تكو،للمظاهر والعناصر المتعلقة بتنظيم النسل

. توجهي في استجابته لجميع المواقف التي تستثير هذه االستجابة

وبالتالي فإن قياس االتجاه نحو تنظيم النسل يعرف إجرائيا بموقع 

 السمة من خالل استجابته اللفظية على المقياس لالفرد على متص

 وقد تمكن الباحث من تحديد .هذه الدراسةالذي اعد خصيصا ل

   -:االتجاهات نحو تنظيم النسل بالعناصر الرئيسة التالية

 االتجاهات نحو القلق من تنظيم النسل  •
 االتجاهات نحو أهمية تنظيم النسل •
 االتجاهات نحو االهتمام بتنظيم النسل •

صياغة الفقرات وإعداد الصورة األولية : الخطوة الثانية

  للمقياس

 الباحث على عفي ضوء ما ورد في الخطوة األولى واطال

فقرة ) 54(األدب النظري المتعلق باالتجاهات وقياسها، تم صياغة 

سلبية وايجابية بالتساوي بصورة أولية بحيث غطت األبعاد الثالث 

التي تم تحديدها كعناصر لالتجاه نحو تنظيم النسل، وفق سلم 

خداما، وروعي في صياغة ليكرت الخماسي األكثر شيوعا واست

 د ردود فعل الفرنالفقرات بأن تحمل كل فقرة شحنة انفعالية تعبر ع

 ,Edwards (زإما سلبا أو إيجابا، والمحكات التي أشار إليها ادوارد
وباإلضافة . والمشهورة في أدبيات تطوير مقاييس االتجاهات) 1957

مة القيم  يكون محتوى الفقرة منسجما مع منظونإلى ذلك روعي بأ

الدينية واالجتماعية السائدة لدى المجتمع األردني بشكل خاص 

والمجتمع العربي بشكل عام ولحساسية الموضوع ولندرة توفر 

 في حدود علم –مقاييس اتجاهات عربية نحو تنظيم النسل 

 وان توفرت بعض الفقرات في المقاييس األجنبية فمحتوى -الباحث

 مع ما هو سائد من ثقافة عربية وقيم فقراتها ال ينسجم وال يتالءم

 .اجتماعية ودينية، لذا كانت معظم الفقرات من إنتاج الباحث
وتجدر اإلشارة كذلك، بأنه تم صياغة بعض هذه الفقرات 

 أسرة من ةرب ورب) 20( باالستفادة من إجابات عينة مكونة من

 طلبة الدراسات العليا في جامعة اليرموك على استبانه استطالعية

من نوع األسئلة المفتوحة لتقصي اآلراء واألفكار المتعلقة بتنظيم 
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النسل واآلثار االيجابية والسلبية الستخدام وسائله المختلفة، 

كما تم االستفادة .وانعكاسات ذلك على العالقات الزوجية واألسرية

من مقابلة مختصين من مركز تنظيم األسرة التابع لمحافظة عجلون 

 مآلراء واألفكار واالتجاهات السائدة نحو تنظي وتسجيل ايلتقص

النسل والحصول على النشرات المتعلقة بوسائل تنظيم النسل من 

 .المركز نفسه
) 54(وقد تم عرض المقياس بصورته األولية المكون من 

محكما من أهل االختصاص في العلوم التربوية ) 25(فقرة على 

 القياس والتقويم من صوالنفسية وطلبة الدراسات العليا في تخص

جامعة اليرموك، حيث طلب إليهم تحكيم المقياس من حيث مدى 

انتماء الفقرة للبعد الذي تنتمي إليه ومدى دقة الصياغة اللغوية لها 

ومدى مناسبة محتوى الفقرة لما هو سائد من منظومة . وسالمتها

بة موج( القيم الدينية واالجتماعية باإلضافة إلى تحديد نوع الفقرة

 وإضافة أية فقرات أو اقتراحات يرونها مناسبة بعد ،)أو سالبة

) 23(وقد تم استرجاع . تزويدهم بنسخ خاصة ألغراض التحكيم

نسخة من نسخ التحكيم، وبناء على اقتراحات ومالحظات المحكمين 

 الفقرات في ضوء مالحظاتهم لحول فقرات المقياس، تم تعدي

ررة، واعتمدت الفقرات جميعها  مكاوحذف فقرة من المقياس لكونه

التي أجمع عليها المحكمون وبذلك أصبح المقياس بصورته األولية 

 .فقرة) 53(مكونا من 

  تجريب المقياس: الخطوة الثالثة

 مدى وضوح فقرات المقياس وتعليماته نبهدف التحقق م

 الفقرات لمنظومة القيم الدينية واالجتماعية ىومناسبة محتو

طبق المقياس بصورته األولية على . جتمع األردنيالسائدة لدى الم

 أسرة من خارج عينة ةرب ورب) 120(عينة استطالعية مكونة من 

طلب إليهم الجدية في اإلجابات وإبداء المالحظات . الدراسة

واالقتراحات حول أية فقرة من فقرات المقياس وفق نموذج خاص 

النماذج التي نسخة من ) 114 (عحيث تم استرجا. تم تزويدهم به

وفي ضوء . زودت بها العينة، وتم تفريغ استجاباتهم ومالحظاتهم

 وبتفحص تذلك تم تعديل الفقرات التي أبديت حولها المالحظا

 أكثر من ة المحايدين عليها مجتمعةمحتوى ثالث فقرات كانت نسب

وجد الباحث بان هذه الفقرات ربما كانت غير مفهومة %) 45(

وبذلك أصبح . ستجيبين مما اضطر إلسقاطهاسبة للمنوغامضة بال

 بفقرة نصفها موج) 50(المقياس بصورته األولية النهائية مكونا من 

كما تم حساب قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي . واآلخر سالب

  ). 0.92( ، حيث بلغت قيمتهαباستخدام معادلة كرونباخ 

التحقق  تطبيق المقياس على عينة الدراسة و:الخطوة الرابعة

   من فرض أحادية البعد

رب ) 1200(طبق المقياس على عينة الدراسة المؤلفة من 

وربة أسرة اختيروا بالطريقة العشوائية من العاملين في مؤسسات 

 وتم تفريغ استجابات األفراد .العام التابع لمحافظة عجلون القطاع

 استجاباتهم عن فقرات المقياس والبالغ ىالذين تم الحصول عل

 حيث أعطيت التدريجات ،)1200(من أصل ) 1183(ددهم ع

،غير 4=، موافق5=موافق بشدة: (ةالخمسة الدرجات التالي

دون أن تعكس ) 1= معارض بشدة،2=، معارض3=متأكد

  . ينسجم مع النموذج الكشفي التدريجي العاماالفقرات السالبة بم

 فرض أحادية البعد، وهو أحد االفتراضات نوبهدف التحقق م

 وجود ض إليها النموذج الكشفي التدريجي العام، إذ يفتردلتي يستنا

 واحدة تفسر إدراكات الفرد ومشاعرهم وآرائهم في ةسمة أو قدر

) Factor Analysis( تم استخدام التحليل العاملي. المقياس

 حيث استخدمت طريقة ،لتحديد البناء العاملي لفقرات المقياس

وقد أفرزت نتائج ). Principal Components(المكونات الرئيسة 

 لكل Eign Value)(  الجذر الكامن،عامال) 16( التحليل العاملي

من  %) 72.94( وتفسر مجتمعةعلى واحد صحيح يزيد منها 

نسبة التباين التي يفسرها كل من ) 1(ويبين الجدول . التباين

  .العوامل الستة عشر وقيم الجذور الكامنة لها

باين المفسر والجذر الكامن للعوامل الستة نسب الت ):1(الجدول 

  عشر للعينة االستطالعية 

 نسبة التباين
 الجذر الكامن العامل

 التراكمية المفسرة
 26.09 26.09 13.05 األول
 33.97 7.88 3.94 الثاني
 38.71 4.74 2.368 الثالث
 42.21 3.50 1.75 الرابع

 45.42 3.21 1.60 الخامس
 48.41 2.99 1.49 السادس
 51.26 2.85 1.42 السابع
 54.07 2.81 1.40 الثامن
  56.82  2.75  1.37  التاسع

  59.41  2.59  1.29  العاشر

  61.88  2.47  1.23  الحادي عشر

  64.24  2.36  1.18  رالثاني عش

  66.56  2.32  1.16  الثالث عشر

  68.78  2.22  1.11  الرابع عشر

  70.93  2.15  1.08  الخامس عشر

  72.94  2.01  1.00  السادس عشر

  

وجود ثالثة عوامل قيمة الجذر الكامن ) 1(يتضح من الجدول 

وتفسر من التباين مجتمعة ما نسبته ) 2(لها تزيد على 

) 13.05( الكامن للعامل األول رإذ بلغت قيمة الجذ%). 38.71(

 العامل األول ونظرًا ألن. وهي قيمة عالية بالنسبة لبقية العوامل

 ونسبة الجذر الكامن للعامل األول ، التباينمن%) 26.09(فسري

فإن ذلك يعد إلى الجذر الكامن للعامل الثاني تزيد على اثنين 

كما ). Hattie, 1984(  أحادي البعدمؤشرا على أن المقياس

ويتضح كذلك من الجدول نفسه بأن نسبة التباين المفسر للعامل 

كاس وهو ينسجم مع ما اقترحه ري%) 20( األول تزيد على

)Reckase cited in Hambleton & Swaminathan, 1985 (
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وهذا ما يؤكده التمثيل البياني المسمى .  على أحادية البعدركمؤش

)scree test ( في الشكل)الذي يمثل بيانيا قيم الجذور الكامنة ) 1

للعوامل المختلفة الناتجة من هذا التحليل على أن المقياس يقيس 

  ).ة سائدةسمة واحد(بعدا سائدا 

Scree Plot

د العوامل عد

4946434037343128252219161310741

امن
 الك
جذر
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0

  
  الرسم البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المختلفة في المقياس): 1(الشكل

  

   مطابقة البيانات للنموذج:الخطوة الخامسة

تعد مسألة اختيار النموذج المالئم للبيانات من القضايا 

بعد . الستجابة للفقرةالحساسة في بناء المقاييس باستخدام نظرية ا

 ,De Gruijter & Van der kamp(التحقق من افتراضات النموذج
والنموذج الذي تم اختياره هو النموذج الكشفي التدريجي ). 2005

الذي يتالءم مع بيانات االتجاهات الناتجة من ) GGUM(العام

 استخدام أسلوب ليكرت أو ثيرستون ولتوفر برنامج إحصائي مناسب

)GGUM2004 ( المصمم لتحليل البيانات وفقا للنموذج الكشفي

   .)Roberts, 2004( التدريجي العام

وللتحقق من درجة مطابقة االستجابات مع فقرات المقياس، تم 

 ملف خاص، حيث يتفريغ استجابات األفراد لفقرات المقياس ف

، 5=موافق بشدة: (ةأعطيت التدريجات الخمسة الدرجات التالي

دون ) 1= معارض بشدة،2=، معارض3=متأكدغير  ،4=موافق

وهذا هو ما يميز النموذج الكشفي . أن تعكس الفقرات السالبة

التدريجي العام عن النماذج التراكمية التي تتطلب عكس تدريجات 

) Command File( وتم تصميم ملف األوامر الفقرات السالبة،

لهذه  والذي يعد الملف التنفيذي إلجراء عملية التحليل وفقا

  .األوامر

  النتائج ومناقشتها

للحكم على درجة مطابقة البيانات مع النموذج الكشفي 

 δi وθjبشكل عام، تم حساب الفرق بين  )GGUM(التدريجي العام 

مجموعة متجانسة حسب الوسط ) 100(وقسمت هذه الفروق إلى 

ويظهر .  الدرجات المالحظة والدرجات المتوقعةنالحسابي للفرق بي

العالقة بين الوسط الحسابي للدرجات المالحظة ) 2(الشكل 

  .والوسط الحسابي للدرجات المتوقعة
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  العالقة بين الوسط الحسابي للدرجات المالحظة والوسط الحسابي للدرجات المتوقعة): 2(الشكل 

  

 للدرجات يبأن الوسط الحساب) 2( يتضح من الشكل 

شكل ملحوظ من الخط  تقترب ب)( والتي تمثل المربعات ةالمالحظ

 النموذج، نالذي يمثل الدرجات المتوقعة م) Solid Line(المتصل 

 البيانات ومالئمتها ةالذي يعد بالتالي مؤشرا على درجة مطابق

 أساسية في بناء المقياس وفق نظرية ةوتعد هذه الخطو. للنموذج

  . التحقق من مدى مطابقة البيانات للنموذجي للفقرة فةاالستجاب

 Marginal(تخدام دالة االرجحية القصوى الهامشية وباس
Maximum Likelihood Function (تم تقدير معالم الفقرات، 

G2وحساب قيم اإلحصائي 
لمطابقة الوسط الحسابي المالحظ  

الستجابات المجموعات التي تم تحديدها من قبل الباحث وعددها 

مع الوسط ) θj(مجموعات متجانسة حسب قيم مواقع األفراد ) 10(

 وذلك ،الحسابي المتوقع لكل مجموعة من المجموعات التي حددت

وعدد ). Item Fit Plot( من أجل رسم منحنى مطابقة الفقرة

المجموعات التي تم تحديدها تعد بمثابة القيمة االفتراضية التي 

ويلخص ). Roberts, 2004(يستخدمها البرنامج لغايات التحليل 

لم الفقرات باستخدام دالة األرجحية تقديرات معا) 2(الجدول 

القصوى الهامشية الناتجة من النموذج الكشقي التدريجي العام وقيم 

  .G2االحصائي 

G2 لمقياس االتجاهات نحو تنظيم النسل، وقيم إحصائي المطابقة )δi، αi، ikτ،SE( تقديرات معالم الفقرات ):2(الجدول 
باستخدام النموذج  

   δiالكشفي التدريجي العام مرتبة تصاعديا حسب قيم 

 العتبات الفاصلة
 قيمة االحتمال

 درجات

 **الحرية
G2 

الخطأ 

  المعياري

SE  

τi5 τi4 τi3 τi2  τi1 

تمييز 

  الفقرة

αi 

موقع 

  الفقرة

δi  

رقم 

 الفقرة

0.036 20 32.72 0.17 1.370 0.942- 0.233 0.560- 0.000 0.643 2.007- 4 
0.208 24 29.33 0.13 0.498 1.730- 0.234 1.318- 0.000 0.762 1.900- 5 
0.201 24 29.52 0.08 0.554 1.633- 0.047 1.349- 0.000 0.930 1.716- 33 
0.306 40 44.01 0.27 3.446 3.523- 1.467 0.584- 0.000 0.282 1.686- 27 

*0.002 24 48.67 0.09 0.634 1.299- 0.344 0.857- 0.000 0.806 1.665- 9 
*0.0002 27 63.02 0.11 1.382 0.962- 0.439- 1.269- 0.000 0.684 1.665- 34 

0.024 24 39.502 0.08 0.263 1.475- 0.006- 1.669- 0.000 0.954 1.588- 10 
0.013 28 47.15 0.09 0.652 1.535- 0.112- 1.749- 0.000 0.774 1.556- 38 
0.017 28 46.05 0.08 0.131 1.402- 0.020- 1.383- 0.000 0.911 1.514- 11 
0.178 28 34.74 0.07 0.577 1.194- 0.236- 1.466- 0.000 0.862 1.400- 35 
0.034 36 53.01 0.09 0.596 1.411- 0.566- 2.264- 0.000 0.587 1.267- 14 

*0.008 36 59.61 0.09 0.668 1.519- 0.674- 1.215- 0.000 0.545 1.185- 15 
0.581 32 29.75 0.06 0.521 1.447- 0.049 1.931- 0.000 0.846 1.154- 39 

*0.000 40 69.04 0.22 0.943 4.847- 3.931 2.228- 0.000 0.271 1.114- 30 
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 العتبات الفاصلة
 قيمة االحتمال

 درجات

 **الحرية
G2 

الخطأ 

  المعياري

SE  

τi5 τi4 τi3 τi2  τi1 

تمييز 

  الفقرة

αi 

موقع 

  الفقرة

δi  

رقم 

 الفقرة

0.920 36 24.79 0.08 0.197 1.792- 0.055- 2.341- 0.000 0.663 1.101- 17 
0.399 32 33.39 0.06 1.350 0.927- 0.326- 1.678- 0.000 0.766 1.051- 42 
0.671 36 31.74 0.07 0.966 2.137- 0.736 2.111- 0.000 0.596 1.003- 45 
0.861 36 27.01 0.04 0.264 1.467- 0.064- 1.707- 0.000 0.944 0.864- 21 

*0.0002 32 68.47 0.04 1.111 0.912- 0.355- 1.746- 0.000 0.962 0.699- 46 
0.930 40 27.66 0.05 0.224 1.594- 0.471- 2.166- 0.000 0.677 0.585- 22 
0.917 40 28.29 0.07 0.366 2.535- 0.868 1.507- 0.000 0.439 0.556- 25 
0.042 40 56.73 0.07 1.069 0.553 0.298- 2.054- 0.000 0.449 0.436- 50 
0.993 40 21.38 0.05 0.437 1.872- 0.549 1.934- 0.000 0.622 0.411- 47 
0.849 40 30.87 0.05 0.858 0.912- 0.128- 1.636- 0.000 0.591 0.378- 49 
0.235 40 46.10 0.04 0.016 1.565- 0.436- 2.670- 0.000 0.853 0.251- 26 
0.418 40 41.21 0.05 0.724 1.372- 0.165 1.604- 0.000 0.569 0.174 23 
0.138 40 49.79 0.04 0.148 1.343- 0.754- 2.103- 0.000 0.759 0.323 1 
0.844 36 27.51 0.04 0.257 1.035- 0.237- 1.639- 0.000 0.884 0.480 24 
0.904 36 25.49 0.03 0.254 1.213- 0.278- 1.660- 0.000 0.884 0.515 2 
0.346 40 42.96 0.05 0.529 1.861- 0.548 1.890- 0.000 0.583 0.573 28 
0.406 40 41.48 0.06 0.435 1.730- 0.133- 2.036- 0.000 0.592 0.594 3 
0.839 36 27.67 0.05 0.528 0.919- 0.098 1.576- 0.000 0.734 0.748 29 
0.525 36 34.81 0.05 0.358 1.159- 0.078- 1.723- 0.000 0.728 0.783 6 
0.869 32 23.30 0.06 0.033- 1.047- 0.322- 2.187- 0.000 0.862 1.099 31 

*0.010 36 57.46 0.06 0.048- 1.240- 0.850- 2.297- 0.000 0.870 1.111 7 
0.092 32 43.08 0.09 0.703 1.137- 0.291- 1.338- 0.000 0.647 1.329 48 
0.051 32 46.12 0.09 0.649 1.136- 0.586- 1.428- 0.000 0.713 1.340 32 

*0.009 36 59.17 0.09 0.574 1.562- 0.502- 1.648- 0.000 0.684 1.367 8 
0.363 28 30.00 0.06 0.075- 1.403- 0.719- 2.116- 0.000 1.076 1.368 12 
0.149 28 35.76 0.07 0.040 1.244- 0.774- 2.074- 0.000 1.058 1.412 36 
0.541 28 26.58 0.08 0.565 0.725- 0.671- 1.351- 0.000 0.833 1.484 13 
0.264 28 32.27 0.08 0.699 0.951- 0.262- 1.338- 0.000 0.766 1.550 37 
0.773 12 8.15 0.07 0.008- 1.293- 0.481- 1.891- 0.000 1.600 1.753 40 

*0.003 16 36.28 0.08 0.03- 1.152- 0.881- 1.917- 0.000 1.373 1.819 16 
*0.0004 32 65.78 0.19 0.970 2.115- 0.465 1.550- 0.000 0.546 1.905 19 

0.660 24 20.64 0.15 0.659 1.628- 0.014- 1.308- 0.000 0.806 1.940 41 
0.629 24 21.17 0.16 0.635 0.985- 0.903- 1.295- 0.000 0.738 1.960 18 
0.023 28 44.76 0.19 0.760 1.577- 0.338 1.940- 0.000 0.604 1.983 43 
0.024 20 34.38 0.17 0.210 1.182- 0.312 1.071- 0.000 0.823 2.121 20 
0.700 12 9.03 0.18 0.596 1.457- 0.716 1.338- 0.000 0.924 2.204 44 

  α =0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة* 
 هو عدد فئات Cمجموعات تم تحديدها من قبل الباحث والرمز) 10( تعني عدد المجموعات المتطابقة من أصل Hحيث ) HC(درجات الحرية عبارة عن  **

  ).5(ي  المستخدمة للمقياس الحالي تساوج، ألن عدد فئات التدري)4(التدريج المشقة ناقص واحد ويساوي 

  

، بأن تقديرات معالم الفقرات )2(تظهر النتائج في الجدول 

)δi (والمشتقة من التي تعكس الشحنة االنفعالية التي تحملها الفقرة 

 مرتبة من 2.204 و -2.007تراوحت بين ) GGUM( النموذج

االتجاه السالب حتى االتجاه الموجب، وأن قيم الخطأ المعياري 

ن فقرات المقياس متدنية حيث تراوحت لكل فقرة م) SE(للقياس

 على اإلحصائي د وباالعتما.0.27 و 0.03قيمه لجميع الفقرات بين 

G2 للحكم على درجة مطابقة الفقرة مع توقعات النموذج، يتضح من 

فقرات غير متطابقة مع توقعات ) 9(الجدول نفسه بأنه يوجد

بين ) α=0.01(النموذج، حيث توجد فروق ذات داللة إحصائية 

 من خالل كويظهر ذل. التقديرات المالحظة والتقديرات المتوقعة

) 4( ،)3(فعلى سبيل المثال يظهر الشكالن . منحنى مطابقة الفقرة

.  مع النموذج36، 30منحنيين توضيحيين لدرجة مطابقة الفقرتين 

 متطابقة مع 36 غير متطابقة مع النموذج والفقرة 30الفقرة 

  .النموذج
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   مع النموذج الكشفي التدريجي العام30منحنى مطابقة الفقرة : )3(الشكل 

  
   مع النموذج الكشفي التدريجي العام36منحنى مطابقة الفقرة ): 4(الشكل 

  

التي تمثل  •)(، يتضح ابتعاد النقاط )3(وبالنظر إلى الشكل 

الوسط الحسابي لالستجابات المالحظة على الفقرة لكل مجموعة من 

تي حددت عن الخط المتصل الذي يمثل الوسط المجموعات ال

وبالتالي فال تنسجم هذه الفقرة مع . الحسابي المتوقع لكل مجموعة

.  وتسقط لغايات انتقاء الفقرات في المقياس النهائيجتوقعات النموذ

 بشكل )•(فسيتضح اقتراب النقاط ) 4( أما إذا تم النظر إلى الشكل

لذا اعتبر روبرتس . موذجملحوظ من الخط المتصل لتوقعات الن

)Roberts, 2004( هذا المنحنى )Item Fit Plot ( أداة قيمة في

الحكم على درجة مطابقة الفقرات للنموذج وانتقاء الفقرات الجيدة 

  .عند تشكيل المقياس النهائي

المنبثقة من النموذج ) θj(ولمعرفة تقديرات معالم األفراد 

اتجاه الفرد نحو تنظيم النسل، الكشقي التدريجي العام والتي تمثل 

 Expected(فإن النموذج يستخدم طريقة التوزيع البعدي المتوقع

Posterior ( في تقدير)θj( لكل فرد بافتراض التوزيع الطبيعي لقيم 

θمسبقا  )Roberts, 2004 .( وللحكم على درجة مطابقة استجابات

اللة بمستوى د χ2 (Person χ2) األفراد تم استخدام اإلحصائي

)0.01=α .( تبين من نتائج التحليل بأنه يوجد)فردا لم ) 165

تتطابق استجاباتهم مع توقعات النموذج، حيث كانت هنالك فروق 

 بين )α=0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

χ2استجاباتهم المالحظة والمتوقعة وكانت قيم االحتمال لإلحصائي 
 

وقد حسب الوسط ). 0.0001(أقل أو تساوي  لهؤالء األفراد

 ،0.972( حيث كانت قيمها θ المعياري لقيم فالحسابي واالنحرا

 وهذا يبدو .على الترتيب وهي قريبة من التوزيع الطبيعي) 0.0051

  .الذي يمثل توزيع السمة المقدر من النموذج) 5(جليا من الشكل 
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   نحو تنظيم النسل المنبثقة من النموذج الكشفي التدريجي العام)θ( هتوزيع سمة االتجا): 5(الشكل 

  

بعد التحقق من مطابقة البيانات للنموذج، ومن أجل تشكيل 

 الفقرات التي لم تتوافق مع دتم استبعا. المقياس بصورته النهائية

واألفراد الذين ) (GGUMتوقعات النموذج الكشفي التدريجي العام 

 مع النموذج، وأعيد التحليل من أجل تقدير ماتهلم تتوافق استجاب

فقرة ) 41( النهائية المؤلف من همعالم الفقرات للمقياس بصورت

) 3(ويلخص الجدول . باستخدام النموذج الكشفي التدريجي العام

 )δi، αi، ikτ ،SE(تقديرات معالم الفقرات المتحررة من األفراد 

G2بقة وقيم إحصائي المطا
   δi مرتبة تصاعديا حسب قيم 

  

 مرتبة تصاعديا حسب G2 وقيم إحصائي المطابقة )δi ،αi ،ikτ ،SE( تقديرات معالم الفقرات المتحررة من الفقرات واألفراد ):3(الجدول 

  ، بعد حذف األفراد غير المطابقين، والفقرات غير المتطابقة δiقيم 

 العتبات الفاصلة
قيمة 

 االحتمال
رجات د

 الحرية
G2 

الخطأ 

  المعياري

SE 
τi5 τi4 τi3 τi2  τi1 

تمييز 

  الفقرة

αi 

موقع 

  الفقرة

δi  

رقم 

 الفقرة

0.191 12 16.02 0.06 1.822 1.018- 0.005 0.868- 0.000 0.742 2.142- 4 
0.287 20 23.05 0.06 0.630 1.436- 0.045- 1.419- 0.000 0.857 1.931- 5 
0.714 16 12.43 0.08 0.604 1.375- 0.179- 1.435- 0.000 1.114 1.735- 33 
0.666 36 31.85 0.23 3.120 2.819- 1.105 0.814- 0.000 0.340 1.667- 27 
0.114 20 27.91 0.08 0.337 1.453- 0.012 1.700- 0.000 1.103 1.600- 10 
0.011 28 50.20 0.09 0.711 1.337- 0.371- 1.850- 0.000 0.851 1.595- 38 
0.035 24 38.01 0.08 0.147 1.256- 0.225- 1.523- 0.000 1.067 1.583- 11 
0.249 24 28.26 0.08 0.668 1.057- 0.377- 1.500- 0.000 0.888 1.437- 35 
0.076 36 48.80 0.09 0.767 1.333- 0.605- 2.208- 0.000 0.590 1.248- 14 
0.636 36 32.49 0.07 0.211 1.572- 0.345- 2.403- 0.000 0.759 1.120- 17 
0.954 28 16.73 0.05 0.455 1.315- 0.119- 1.901- 0.000 1.005 1.113- 39 
0.536 36 34.59 0.07 1.010 1.895- 0.374 2.200- 0.000 0.666 1.020- 45 
0.272 32 36.39 0.06 1.388 0.945- 0.453- 1.724- 0.000 0.816 1.015- 42 
0.769 32 25.87 0.04 0.256 1.376- 0.134- 1.716- 0.000 0.976 0.886- 21 
0.472 36 35.93 0.05 0.209 1.541- 0.695- 2.323- 0.000 0.791 0.681- 22 
0.967 40 25.23 0.07 0.682 2.391- 0.668 1.603- 0.000 0.449 0.577- 25 
0.081 40 53.08 0.08 1.360 0.452 0.329- 2.093- 0.000 0.410 0.505- 50 
0.738 40 33.97 0.05 0.510 1.723- 0.173 1.980- 0.000 0.673 0.489- 47 
0.982 40 23.59 0.05 1.156 0.933- 0.212- 1.798- 0.000 0.609 0.384- 49 
0.978 36 20.99 0.04 0.149 1.677- 0.435- 2.783- 0.000 0.805 0.273- 26 
0.659 40 35.81 0.05 0.773 1.232- 0.058- 1.752- 0.000 0.591 0.212 23 
0.250 40 45.60 0.04 0.147 1.278- 0.854- 2.287- 0.000 0.773 0.362 1 
0.888 36 26.09 0.03 0.341 0.971- 0.369- 1.758- 0.000 0.943 0.512 24 
0.765 36 29.62 0.04 0.314 1.149- 0.373- 1.786- 0.000 0.954 0.540 2 
0.672 36 31.74 0.05 0.517 1.522- 0.305- 2.004- 0.000 0.683 0.575 3 
0.745 36 30.08 0.05 0.601 1.664- 0.291 1.945- 0.000 0.672 0.592 28 
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 العتبات الفاصلة
قيمة 

 االحتمال
رجات د

 الحرية
G2 

الخطأ 

  المعياري

SE 
τi5 τi4 τi3 τi2  τi1 

تمييز 

  الفقرة

αi 

موقع 

  الفقرة

δi  

رقم 

 الفقرة

0.316 32 35.27 0.05 0.596 0.821- 0.044- 1.634- 0.000 0.824 0.762 29 
0.246 36 41.44 0.05 0.417 1.046- 0.199- 1.794- 0.000 0.794 0.833 6 
0.326 32 35.03 0.06 0.037 0.901- 0.352- 2.206- 0.000 0.861 1.095 31 
0.231 32 37.51 0.09 0.680 1.115- 0.518- 1.523- 0.000 0.711 1.387 32 
0.431 32 32.73 0.10 0.652 1.044- 0.275- 1.442- 0.000 0.671 1.389 48 
0.944 24 14.14 0.07 0.045- 1.343- 0.772- 2.210- 0.000 1.187 1.403 12 
0.245 24 28.36 0.07 0.026 1.200- 0.864- 2.188- 0.000 1.203 1.449 36 
0.748 24 19.07 0.10 0.636 0.649- 0.774- 1.573- 0.000 0.882 1.608 13 
0.762 24 18.80 0.11 0.807 0.905- 0.352- 1.592 0.000 0.803 1.675 37 
0.429 12 12.21 0.09 0.106 1.376- 0.406- 1.939- 0.000 1.454 1.834 40 
0.529 20 18.88 0.16 0.790 1.319- 0.144- 1.378- 0.000 0.899 1.946 41 
0.559 20 18.42 0.17 0.770 0.777- 0.872- 1.362- 0.000 0.830 1.965 18 
0.012 28 49.56 0.28 0.689- .486- 0.195 2.114- 0.000 0.586 2.145 43 
0.365 12 13.06 0.18 0.134 1.039- 0.013 1.401- 0.000 1.057 2.308 20 
0.738 8 5.18 0.20 0.209 1.158- 0.474 1.535- 0.000 1.071 2.356 44 

  

بأن قيم يتضح ) 3(بالنظر إلى النتائج الواردة في الجدول 

 بعد حذف األفراد غير المطابقين، والفقرات غير δiمعالم الفقرات 

وبتفحص .  لوجيت2.356 و -2.142تراوحت قيمها بين . بقةالمطا

 بصورته س المقيات يتضح بأن جميع فقراG2 ةقيم مؤشر المطابق

النهائية جاءت متطابقة مع النموذج عند مستوى داللة أقل من 

ومن أجل التحقق من مدى صدق النموذج في تحقيقه . 0.01

تماد على النتائج لموضوعية القياس والتحقق من افتراضاته وباالع

  -:، فقد أشارت النتائج إلى ما يلي)3(الواردة في الجدول 

القيم (أظهرت النتائج أن هناك اتساقا في تدرج معالم الفقرات •

وليس هناك أماكن . على متصل السمة) التدريجية للفقرات

خالية من الفقرات على محور التدريج بوجه عام مما يعني أن 

 - 2.142 أحادية البعد في المدى فقرات المقياس تعرف سمة

 وهذه السمة هي اتجاهات األفراد نحو تنظيم 2.356إلى 

النسل الذي يعني بالتالي تحقق افتراض أحادية البعد في 

 االتساق في تعريف السمة واضحا اويبدو هذ. المقياس

حيث ) 6(بالنظر إلى تدريج الفقرات واألفراد من خالل الشكل 

ة على الطرف األيمن والفقرات السالبة تجمعت الفقرات الموجب

.  يتسق بالتالي مع توقعات النموذجيعلى الطرف األيسر والذ

 ت، انه يمكن معرفة الفقرالوتكمن الفائدة العملية لهذا الشك

 . التي يمكن أن يوافق عليها الفرد بمجرد معرفة موقعه

  
  ى متصل سمة االتجاه نحو تنظيم النسلمواقع الفقرات واألفراد عل): 6(الشكل 

  

 χ2باالعتماد على إحصائي المطابقة الكلية  •

)Likelhood Ratio Global Chi-Square ( بلغت قيمة االحتمال

مما ). 0.01( الحرجة لالحتمال ةوهي أكبر من القيم) 0.506 (هل

 واالستجابات ة االستجابات المالحظنيشير إلى أن هناك اتساقا بي

مما يعني . عة من النموذج عبر المجموعات التي حددتالمتوق

الخط (من المنحنى المتوقع )المربعات(المالحظ  اقتراب المنحنى

والذي يؤكد بالتالي تحقق ). 7(كما يظهر في الشكل ) المتصل

افتراض آخر من االفتراضات المهمة في النموذج الكشفي التدريجي 

 القدرة ألفراد العينة، عالعام، وهو تحرر القياس من خصائص توزي

أي عدم اختالف معالم الفقرات عند األفراد، وعبر المستويات 

 .المختلفة للسمة
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  العالقة بين الوسط الحسابي للدرجات المالحظة والوسط الحسابي للدرجات المتوقعة): 7(الشكل 

  

 يأشارت النتائج إلى أن الخطأ المعياري للوسط الحساب •

) 0.033(قد بلغ ) θj(راد المتحررة من الفقرات لتقديرات معالم األف

 متدنية، الذي يشير إلى دقة تحديد مواقع األفراد على ةوهي قيم

 لقيم طوقد بلغ الوسي). 6( السمة كما يبدو في الشكل لمتص

 23 والفقرة 26وهي تقع بين الفقرة ) 0.034(معالم األفراد

 ،0.983(وتوزعت السمة بمتوسط حسابي وانحراف معياري

 وهي قريبة من الوضع المثالي الذي يفترضه النموذج في )0.0037

تقدير معالم األفراد، ويظهر توزيع سمة االتجاه من خالل الشكل 

)8(.  

  
   نحو تنظيم النسل المنبثقة من النموذج الكشفي التدريجي العام)θ(هتوزيع سمة االتجا): 8(الشكل 

  

ائص الفقرات جميع منحنيات خص أشارت النتائج إلى أن •

)Item Characteristic Curve( جاءت جميعها غير وتيرية 

)Nonmonotonic(، وهي بالتالي متوافقة مع متطلبات النموذج 

 موقع الفرد من محتوى ببحيث تشير الدرجة العالية إلى اقترا

وهذا يعني أن الفرق المطلق بين موقع الفقرة وموقع الفرد . الفقرة

منحنى خاصية الفقرة من المنحنيات المهمة ويعد . قريب من الصفر

 في الفقرة، ويعتمد المنحنى مفي تقييم شكل االستجابة المستخد

بان يكون منبسطا أو حادا على معلمة التمييز والمسافة بين العتبات 

الفاصلة للفقرة، فكلما ازداد التميز وقلت المسافة كلما كان المنحنى 

لموافقة على الفقرة يزداد  مما يعني أن احتمال درجة ا،حادا

)Roberts, Dongohue & Laughlin, 2000 .( وبالرجوع إلى

 يتضح بأن قيم المسافة بين العتبات الفاصلة )3(نتائج الجدول 

 0.34 تمييزها كانت ما بين ت ومعامال3.94 و1.43تراوحت بين 

 حيث يتضح بأن المسافة بين العتبات قليلة إلى حد ما ،1.45و
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 مما يشير إلى دقة الفقرات في قياس ،لتمييز عاليةومعامالت ا

  .السمة

 هذه المنحنيات يعطي ع بأن مجمو،وتجدر اإلشارة كذلك

والذي ) Test Characteristic Curve(منحنى خصائص االختبار

من خالله يمكن تقدير الدرجة الحقيقية الكلية المتوقعة عند كل 

منحنى ) 9(ل ويظهر الشك). θj(مستوى من مستويات القدرة 

  .خصائص المقياس بصورته النهائية

  
  منحنى خصائص مقياس االتجاهات نحو تنظيم النسل بصورته النهائية): 9(الشكل 

  

  الخصائص السيكومترية لمقياس االتجاهات نحو تنظيم النسل

  ثبات المقياس : أوال

بعد التحقق من درجة مطابقة المقياس بصورته النهائية 

 النموذج الكشفي التدريجي العام، ت فقرة لتوقعا)41(المؤلف من 

والتحقق من افتراض أحادية البعد والحصول على قيم معالم الفقرات 

) Separation Index(تم حساب معامل الفصل لألفراد . واألفراد

 :)Touloumtzoglou,1999( وفق المعادلة التالية
Separation Index=[V(θ) -V(e)]/ V(θ)  

 إلى الوسط الحسابي لتباين الخطأ في تقدير تشيرV(e) :حيث

وقد بلغت . تشير إلى تباين القدرة V(θ)األفراد، و) مواقع( معالم

وتفسر هذه القيمة على أنها ) 0.96(قيمة معامل الفصل لألفراد 

 لمعامل الثبات المحسوب وفق طريقة كرونباخ الفا امكافئة عددي

)Touloumtzoglou, 1999 (وهذه القيمة . يكيةبالنظرية الكالس

 ,v(e)) (Roberts, Lin & Laughlin-1(يمكن الحصول عليها من 
وتعد .  يساوي واحد في المجتمعθ، على اعتبار أن تباين )2001

  فيما بينهاةهذه القيمة عالية التي تشير إلى أن الفقرات كافية ومتسق

في تعريف سمة االتجاه نحو تنظيم النسل، وهذا يتحقق عندما 

 ,Touloumtzoglou( على تدريج منتظم على متصل السمة نحصل
  ).6( وهي بذلك متفقة مع نتيجة الشكل ،)1999

 كما تم تقدير قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي وفق معادلة

كرونباخ الفا للمقياس بصورته النهائية لكل من األبعاد على انفصال 

وذج واستبعاد ولألداة ككل، بعد حذف الفقرات غير المطابقة للنم

أظهرت النتائج على . استجابات األفراد غير مطابقة لتوقعات النموذج

تمتع المقياس بدرجة عالية من االتساق الداخلي، إذ بلغت قيمة 

 أما معامالت الثبات لمجاالت المقياس ،)0.93(معامل كرونباخ الفا 

، وهي ب على الترتي)0.78 ،0.85 ،0.87(بشكل مستقل فقد بلغت 

 ولكنها عالية ،من معامل ثبات االتساق الداخلي لألداة ككلأقل 

  .أيضا
 TIF( )Test Information(وتعد دالة المعلومات للمقياس 

Function (ثبات لمن المؤشرات التي يستدل منها على معام 

حيث يعمل منحنى دالة . المقياس وفق نظرية االستجابة للفقرة

 للقياس، وبالتالي فان زيادة يالمعلومات عكس منحنى الخطأ المعيار

 فقد .كمية المعلومات يؤدي إلى نقصان الخطأ المعياري للقياس

إلى أن دالة معلومات المقياس ترتبط ) Reeve, 2004(أشار ريفي 

)مع ثبات المقياس من خالل العالقة التالية  )∑
−=

=

I

i
I

r
1

11
θ

، 

 مستوى معين فيتوقع انه كلما زادت دالة المعلومات للمقياس عند

 من القدرة يزيد الثبات بمعنى انه يقل الخطأ المعياري للقياس،

 الفرصة لتقدير الخطأ المعياري عند كل مستوى من حوالذي يتي

مستويات القدرة ومعرفة مدى مساهمة كل فقرة في تحديد دقة 

 ).Hambleton & Swaminathan, 1985( القياس
قد أشار اندريش  ف،وفي سياق استخدام النماذج الكشفية

)Andrich, 1988 ( أن دالة المعلومات للفقرة تبدو للوهلة األولى

 ،مدهشة، حيث تختلف عن دالة المعلومات في النماذج التراكمية

ففي النماذج التراكمية تقدم الفقرة أكبر كمية من المعلومات عندما 

 الكشفية فان كمية المعلومات ج بينما في النماذ،)δi = θj(تكون 

 ولذا ، تساوي صفر)δi = θj(لتي تقدمها الفقرة عند تلك النقطة ا

 فان منحنى دالة المعلومات للفقرة ثنائي المنوال ومتماثل

(Bimodal & Symmetric)وقد فسر ذلك بأن .  حول تلك النقطة
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دالة المعلومات للفقرة عبارة عن عالقة احتمالية للموقع النسبي 

ى أن الفرد عندما يوافق على فقرة  بمعن،)δi - θj( للفرد والفقرة

 فإن ذلك يشير إلى قرب موقع الفرد من موقع الفقرة دون إعطاء ،ما

معلومات عن اتجاه الفرد، وباألسلوب نفسه عندما يعارض فقرة ما 

فيشير ذلك إلى أن الفرد يبتعد عن الفقرة إما من األعلى أو من 

 ففي كلتا ،د وهي أيضا ال تعط معلومات عن اتجاه الفر.األسفل

الحالتين فإن الفقرة تقدم معلومات عن الموقع النسبي للفرد بالنسبة 

 ويتحدد هذا الموقع النسبي بالعتبات الفاصلة بين فئات التدريج ،لها

 تقدمه من ا ولذلك تفسر دالة المعلومات للفقرة بم،المستخدمة

معلومات عن العتبات الفاصلة لفئات التدريج المستخدمة في 

 وفي قدرتها التميزية لهذه العتبات، وتعتمد كمية ،اسالمقي

المعلومات التي تقدمها الفقرة على المسافة بين العتبات الفاصلة 

)Ψ ( وعلى قيمة تمييزها، فكلما قلت المسافة بين العتبات الفاصلة

)Ψ( وزاد تمييز الفقرة )αi( كانت كمية المعلومات التي تقدمها 

  .الفقرة أعلى

يتم تقدير ) GGUM( الكشفي التدريجي العام ووفق النموذج

) IIF() Item Information Function( دالة المعلومات للفقرة

 :وفق المعادلة التالية
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 حيث أن المقدار
2

.zjiY θ
σ  يشير إلى التباين المشروط

حظة عن  باعطاء االستجابة المالi عن الفقرة jالستجابة الفرد 

 ويشير المقدار ،iالفقرة 
2

jIY θσ إلى مقدار تباين استجابة الفرد 

j عن الفقرة i) Roberts, Dongohue & Laughlin, 2000( .

تم اشتقاق ) GGUN2004 ()Roberts, 2004 (جوباستخدام برنام

 فعلى ،دالة المعلومات للفقرات عند كل مستوى من مستويات القدرة

منحنى دالة المعلومات للفقرتين ) 10( المثال يظهر الشكل سبيل

  .47و 11

  
  47 و11 للفقرتين تمنحنى دالة المعلوما): 10 (لالشك

  
 التي تقدمها تأن كمية المعلوما) 10(يتضح من الشكل 

، حيث 47 أكبر من كمية المعلومات التي تقدمها الفقرة 11الفقرة 

، وان المسافة 47 أعلى من تمييز الفقرة 11يتضح بأن تمييز الفقرة 

وهي أقل من المسافة ) 1.67( بلغت 11الفاصلة بين العتبات للفقرة 

وباالستناد إلى ). 2.49( حيث بلغت قيمتها 47الفاصلة للفقرة 

فان فقرات المقياس تتمتع بمعامالت تمييز عالية ) 3(نتائج الجدول 

 مما يشير إلى دقة الفقرات في ، متدنية كما أشير سابقاوبمسافات

وللحصول على مقدار المعلومات الناتجة عن . قياس السمة

عند أي مستوى من ) Test Information Function(المقياس

وفق النموذج الكشفي التدريجي العام فانه يمكن  ةمستويات القدر

 & Roberts, Dongohue( تقدير ذلك من خالل المعادلة التالية
Laughlin, 2000(: 
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)حيث  )jI θ تشير إلى دالة المعلومات للمقياس عند مستوى 

قدرة معين، والذي يشكل بالتالي مجموع دوال معلومات الفقرات 

 & Roberts, Dongohue( كلها عند ذلك المستوى من القدرة
Laughlin, 2000( .فقد تم تقدير كمية المعلومات عند كل ولذلك 

مستوى من مستويات القدرة باستخدام المعادلة السابقة للمقياس 

منحنى دالة المعلومات ) 11( ويظهر الشكل .بصورته النهائية

  .لمقياس االتجاهات نحو تنظيم النسل بصورته النهائية
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  ياس االتجاهات نحو تنظيم النسل بصورته النهائية منحنى دالة المعلومات لمق:)11(الشكل 

  

أن كمية المعلومات التي يقدمها ) 11(يتضح من الشكل 

 ويعطي ،)0.003(المقياس تكون أكبر ما يمكن عند مستوى القدرة 

المقياس كمية معلومات أكثر عند األفراد التي تنحصر اتجاهاتهم ما 

المعلومات عند القيم  وعلى الرغم من تناقص كمية .)2(و) -2(بين

المتطرفة فإن المقياس يزودنا بمعلومات عن ذوي االتجاهات 

التي تعد ميزة للنموذج في الكشف عن االتجاهات . المتطرفة

 كمية االمتطرفة على عكس النماذج التراكمية التي تكون فيه

  . المعلومات عند األطراف قليلة وقريبة من الصفر

  دالالت الصدق

د نماذج نظرية االستجابة للفقرة في تطوير عند استخدام أح

 ال بد من توفير أدلة على صدق ،وبناء المقاييس النفسية والتربوية

 في بناء مالمقياس، حيث ال يعني مطابقة البيانات للنموذج المستخد

المقياس تقدم دليال على صدقه، وإنما يشير ذلك على أن فقرات 

 ,Hambleton & Swaminathan(المقياس تقيس سمة عامة 
لذا فقد تم االهتمام بتوفير أدلة على صدق مقياس ). 1985

االتجاهات نحو تنظيم النسل من خالل الطرق واألساليب التي أشار 

من خالل إجراءات الصدق ) Cronbach, 1971(اليها كرونباخ 

   . وتطبيق الطرق االرتباطية،المنطقي

 التحقق منه وفيما يتعلق بالصدق المنطقي للمقياس، فقد تم

اعتمادا على التحليل النظري من خالل مراجعة اإلطار النظري 

وقد تم .  أدواتها وصياغة فقراتهاءلمفهوم االتجاهات وكيفية بنا

 نحو تنظيم هاالستفادة من ذلك اإلطار في تحديد مفهوم وبنية االتجا

ومن خالل تحديد الفقرات وطريقة . ه، واألبعاد المكونة للالنس

  . وتحكيمهاصياغتها

أما الطرق االرتباطية التي استخدمت في التدليل على صدق 

 فقد تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة على الفقرة ،المقياس

والدرجة على البعد الذي تنتمي إليه، وبينها وبين الدرجة الكلية 

وذلك من أجل معرفة مدى مساهمة كل فقرة من .  المقياسىعل

 ،يقيسه المقياس الفرعي الذي تنتمي اليهفقرات المقياس بما 

معامالت االرتباط بين ) 4(ويلخص الجدول . وبالمقياس ككل

الدرجة على الفقرة والدرجة على البعد الذي تنتمي اليه وبين 

 للفقرة الناتجة )δi( الدرجة الكلية على المقياس والقيمة التدريجية

  عن استخدام النموذج الكشفي التدريجي العام
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 معامالت االرتباط بين الدرجة على الفقرة والدرجة على البعد الذي تنتمي إليه وبين الدرجة الكلية على المقياس والقيمة ):4(لجدول ا

  . استخدام النموذج الكشفي التدريجي العامنللفقرة الناتجة ع) δi( التدريجية

 الفقرات الفقرة البعد

القيمة 

التدريجية 

  للفقرة

δi  

معامل 

ارتباط 

الدرجة 

  مع البعد

معامل 

ارتباط 

الدرجة مع 

 المقياس
 0.48** 0.49**  -2.142  .اعتقد بأن استخدام وسائل تنظيم النسل تقلل من مكانة المرأة االجتماعية 1
 0.58 ** 0.61 **  -1.931  تعاني األسرة التي تستخدم وسائل تنظيم النسل من تدخل األهل واألقارب 2
 0.65** 0.67**  -1.583  .فكرة تنظيم النسل فكرة شريرة 3
 0.52** 0.62**  -1.248  يحتد الصراع بين الزوجين عند مناقشة فكرة تنظيم النسل 4
 0.59** 0.68**  -1.120   عندما أتكلم مع أصدقائي عن تنظيم النسلءأشعر باالستيا 5
 0.47** 0.61**  -0.681  م وسائل تنظيم النسل اسر غير مستقرةلدي اعتقاد بان األسر التي تستخد 6
 0.24** 0.42**  -0.273  .أرى أن استخدام وسائل تنظيم النسل الحديثة غير مريحة لألمهات 7
 0.38** 0.48**  -1.667  .اشعر بأن األسر تحجم عن إجراءات تنظيم النسل العتبارات اجتماعية 8
 0.63** 0.65**  -1.735  ر عميق قبل الشروع بهيحتاج تنظيم النسل لتفكي 9

 0.61** 0.62**  -1.437 د للقيم والعادات والتقاليفالحديث عن تنظيم النسل مخال 10
 0.61** 0.62**  -1.595  أشعر بان عاطفة األبوة واألمومة تتعارض مع تنظيم النسل 11
 0.63** 0.66**  -1.113  مع نتيجة تفعيل إجراءات تنظيم النسلينتابني قلق من ظهور انحرافات سلوكية بين أفراد المجت 12
 0.54** 0.56**  -1.015  مبررات استخدام وسائل تنظيم النسل غير مقنعة 13
 0.55** 0.58**  -1.020  تولد لدي فكرة تنظيم النسل مشاعر من التوتر وعدم االرتياح 14
 0.35** 0.50**  -0.489  ام منع الحمل وليس تنظيمهأشعر أن فكرة تنظيم النسل ما هي إال ترجمة لنظ 15
 0.28** 0.33**  -0.384  .اعتقد بان تنظيم النسل يناسب المجمعات الحضرية أكثر من غيرها 16
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 0.22** 0.33**  -0.505  .اشعر بأن هناك أثارا جانبية الستخدام وسائل تنظيم النسل الحديثة 17
 0.31** 0.49**  0.362  أشعر بأن األسر التي تهتم بتنظيم النسل اسر تتحمل المسؤولية 1
 0.44** 0.62**  0.512  أؤمن بان تنظيم النسل يساعد األم على استعادة عافيتها وصحتها 2
 0.52** 0.64**  833.  أشعر بان تنظيم النسل ينعكس إيجابا على حياة األطفال 3
 0.65** 0.66**  -1.600   وسائل تنظيم النسل ال ضرورة لها العتبارات دينيةاعتقد بان استخدام 4
 0.70** 0.72**  1.403  .أرى أن تنظيم النسل يجنب األطفال الكثير من األمراض ويحمي صحتهم 5
 0.59** 0.61**  1.608  كثرة أفراد العائلة تتعب األبوين 6
 0.51** 0.54**  2.308  .الفقيرة والغنيةأرى أن تنظيم النسل فكرة مناسبة للعائالت  7
 0.58** 0.59**  -0.886  .توجد صعوبة في الحصول على وسائل تنظيم النسل 8

 0.18** 0.34**  0.212  يضفي تنظيم النسل على األبوين الراحة النفسية 9

 0.41** 0.59**  0.512  يقلل تنظيم النسل من الفروقات االجتماعية بين أفراد المجتمع 10
 0.43** 0.50**  0.592  .توجد فوائد صحية من تنظيم النسل 11
 0.48** 0.61**  0.762  يتيح تنظيم النسل الفرصة الكافية للطفل إلتمام الرضاعة الطبيعية  12
 0.59** 0.64**  1.095  يحد تنظيم النسل من انتشار سؤ التغذية الناجم عن تكرار وتقارب الحمل  13
 0.58** 0.63**  1.387  النسل سينتج مجتمعا قويااشعر بان تنظيم   14
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 0.55** 0.62**  1.389  سيكون حال المجتمع أفضل إذا حاول األخذ بفكرة تنظيم النسل 15
 0.42** 0.51**  0.575  أؤمن بأن الرجال اقدر على لعب الدور القيادي في تفعيل استخدام وسائل تنظيم النسل 1
 0.56** 0.72**  1.965  أتابع باهتمام البرامج والنشرات المتعلقة بتنظيم النسل 2
 0.32** 0.42**  -0.577  اشعر بان وسائل تنظيم النسل غير فعالة 3
 0.70** 0.71**  1.449  .تستثير فكرة تنظيم النسل دافعيتي نحو مزيد من المعلومات الطبية 4
 0.56** 0.61**  1.675  نظيم النسلينبغي إصدار قوانين لت 5
 0.68** 0.74**  1.834  أشارك في نشاطات تساعد المجتمع على تفعيل إجراءات تنظيم النسل 6
 0.55** 0.71**  1.946  من الضروري تدخل الدولة في وضع برامج تثقيفية حول وسائل تنظيم النسل 7
 0.49** 0.59**  2.145  تصاديةاشعر بأن استخدام تنظيم النسل يزداد العتبارات اق 8
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 0.47** 0.55**  2.356  يستحق تنظيم النسل كل االهتمام 9
  α =0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة* 
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بأن جميع قيم ) 4(يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

وأن معامالت االرتباط ما بين  معامالت االرتباط عالية ودالة إحصائيا،

ءت جمعيها أعلى من معامالت االرتباط ما بين الفقرة وبعدها جا

الفقرة واألداة ككل، مما يعد مؤشرا على مدى فاعلية فقرات 

 إليه يالمقياس، حيث تقيس هذه الفقرات ما يقيسه البعد الذي تنتم

  .وتقيس ما يقيسه المقياس ككل

وتجدر اإلشارة كذلك، بأنه تم إيجاد قيم معامالت ارتباط 

ت الفرعية على األبعاد والدرجة الكلية على بيرسون بين الدرجا

المقياس، ومعامالت ارتباط األبعاد بعضها ببعض، على اعتبار أن كل 

بعد من هذه األبعاد يشكل عنصرا من بنية االتجاهات نحو تنظيم 

قيم معامالت االرتباط بين أداة ) 5(ويوضح الجدول . النسل

  .ةالدراسة بصورتها النهائية وأبعادها المختلف

 قيم معامالت ارتباط بيرسون بين المقياس وأبعاده ):5(الجدول 

  المختلفة

 الكلي الثالث الثاني األول البعد

 0.90** 0.73** 0.64**  األول

 0.88** 0.71**   الثاني

 0.87**    الثالث
  α =0.01دال إحصائيا عند مستوى الداللة * 

قيم معامالت بأن ) 5(يتضح من النتائج الواردة في الجدول 

 وبالمقياس ككل جاءت جمعيها عالية ،ارتباط األبعاد بعضها ببعض

 وان قيم معامالت ارتباط األبعاد مع األداة ككل ،ودالة إحصائيا

  . متقاربة

  الصورة النهائية للمقياس

فقرة تقيس ) 41(تكون المقياس بصورته النهائية من 

فقرة ) 21(لبة و فقرة سا) 20(منها . االتجاهات نحو تنظيم النسل

موجبة، وعند استخدام المقياس وتطبيقه لقياس اتجاهات األفراد 

 شعوره ننحو تنظيم النسل، فالمطلوب من المستجيب التعبير ع

الخاص باالستجابة عن كل فقرة من فقرات المقياس بكل حرية 

: باختياره فئة التدريج المناسبة لشعوره من بين فئات التدريج التالية

).  معارض بشدة، معارض،د موافق، غير متأك،بشدةموافق (

وتصحح وتفسر استجابات المفحوصين على فقرات المقياس من 

خالل ايجاد المتوسط الحسابي للقيم التدريجية للفقرات الناتجة من 

استخدام النموذج الكشفي التدريجي، وبذلك يتحدد اتجاه وموقع 

  .لالفرد على متصل سمة االتجاه نحو تنظيم النس

  الخالصة والتوصيات

بناء مقياس االتجاهات نحو تنظيم  هدفت هذه الدراسة إلى

النسل باستخدام النموذج الكشفي التدريجي العام كأحد نماذج 

 والتحقق من افتراضات النموذج من ،النظرية الحديثة في القياس

خالل تحليل االستجابات عن فقرات المقياس، من أجل الحصول 

 فقراته بدرجة عالية من الموضوعية وذات على مقياس تتمتع

خصائص سيكومترية مقبولة تبرر استخدامه بصورته النهائية 

فقرة في الكشف عن اتجاهات األفراد نحو تنظيم ) 41(والمكون من 

النسل خاصة في مجال الدراسات السكانية والصحة اإلنجابية للقيام 

مكن أن يكون باإلضافة إلى ذلك ي. باإلجراءات المناسبة عندئذ

النموذج الذي استخدم في تطوير المقياس نموذجا يحتذى به في 

واالستفادة منه في تشكيل مقاييس .  االتجاهاتستطوير مقايي

فرعية، فقراتها منتقاة بحيث تغطي متصل السمة بمسافات متساوية 

خاصة إذا كان عدد الفقرات في المقياس الكلي كبيرا يتمتع 

 بالتالي الوقت والجهد على المستجيب ويوفر. بخصائصه نفسها

ومن أجل تأكيد الثقة بالخصائص السيكومترية للمقياس . والباحث

بحيث يصبح ذا قيمة وطنية في الكشف عن اتجاهات األفراد نحو 

تنظيم النسل، فإن الباحث يوصي بإجراء المزيد من الدراسات على 

باستخدام فقرة ) 50( نفس المقياس بصورته األولية المؤلفة من

 الكشفية ومدى التوافق بينها في اختيار جالنماذج التراكمية والنماذ
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  انتشاره والعوامل املرتبطة به: االستقواء لدى طلبة املدارس األساسية
  

 عبد الكريم جرادات
*

  

  
  

 2/6/2008 تاريخ قبوله     3/4/2007 تاريخ تسلم البحث

بحثت هذه الدراسـة سـلوك االسـتقواء لـدى طلبـة المـدارس األساسـية مـن               :ملخص

 طالبـًا وطالبـة   656اسـة مـن    وتكونـت عينـة الدر    . حيث انتشاره والعوامل المرتبطة به    

فـي الـصفوف مـن الـسابع إلــى العاشـر، اختيـروا مـن أربــع مـدارس أساسـية فـي مدينــة           

ــيهم مقــاييس االســتقواء والوقــوع ضــحية والعالقــات األســرية       . إربــد وقــد ُطبقــت عل

مــن أفــراد العينــة علــى أنهــم مــستقوون، % 18.9بــشكل عــام، صــّنف . وتقــدير الــذات

 علـى   %69.4ضـحايا، و  -علـى أنهـم مـستقوون     % 1.5يا، و على أنهم ضحا  % 10.2و

وتبــين أن المنــاداة بألقــاٍب ســيئة أكثــر شــكل مــن أشــكال االســتقواء    . أنهــم محايــدون

وَأن الذكور اسـتقووا علـى أقـرانهم أكثـر          . استخدمه المستقوون وتعرض له الضحايا    

واء أكثـر ممـا   كما أنهم وقعـوا ضـحايا لالسـتق       . بشكل دال إحصائيًا مما فعلت اإلناث     

فقــد كــان . وظهــرت أيــضًا فــروق بــين الجنــسين فــي مواقــع االســتقواء . وقعــت اإلنــاث

ــا كــان          ــت، بينم ــى البي ــق إل ــسبة للــذكور الطري ــع المفــضل األول لالســتقواء بالن الموق

ــامن     . بالنــسبة لإلنــاث غرفــة الــصف   ــة الــصفين الــسابع والث وتــم التوصــل إلــى أن طلب

مــن ناحيــة . ا وقــع طلبــة الــصفين التاســع والعاشــروقعــوا ضــحايا لالســتقواء أكثــر ممــ

كــل مــن الطلبــة المحايــدين والمــستقوين أعلــى   أخــرى، تبــين أن تقــدير الــذات لــدى   

العالقـات األسـرية التـي تـسود أسـر      مما هو لدى الـضحايا؛ وأن     بشكل دال إحصائيًا    

ــا أن التحــصيل           ــي تــسود أســر الــضحايا؛ كم ــدين أفــضل مــن تلــك الت ــة المحاي الطلب

ــا هـــو لـــدى المـــستقوين والـــضحايا   ا . ألكـــاديمي لـــدى الطلبـــة المحايـــدين أعلـــى ممـ

  ).االستقواء؛ الوقوع ضحية؛ المراهقة: الكلمات المفتاحية(

  

  

  

  

يقع كثير من األطفال والمراهقين فـي المـدارس ضـحايا     :مقدمة

. لالســتقواء ممــا يــؤثر علــى انجــازهم األكــاديمي وحيــاتهم بــشكل عــام

لمدرســــي تهديـــدًا خطيـــرًا لــــيس فقـــط ألولئــــك    ويـــشكل االســـتقواء ا  

لهـذا، نجـد أن هنـاك       . المتورطين به، بل أيضًا لبيئة المدرسة بكاملها      

اهتمامــًا متزايــدًا بهــذه المــشكلة بــين البــاحثين فــي بلــدان عديــدة مــن  

العالم، سعيًا منهم إلى فهمها ومن ثم مكافحتهـا مـن خـالل الـسياسات               

  .والبرامج المختلفة

ي دراسـة االسـتقواء، ركـز البـاحثون علـى تعريـف             ومنذ البـدء فـ    

ــرة   ــة الخطـ ــاهرة االجتماعيـ ــاد هـــذه الظـ ــتقواء إلدراك أبعـ ويعـــد . االسـ

األكثــر قبــوًال فــي الدراســات التــي ) Olweus, 1993(تعريـف ألــويس  

إن الطالـــب : "وجـــاء تعريفـــه علـــى النحـــو التـــالي. تناولـــت االســـتقواء

شكل متكـرر خـالل فتـرة       يستقوى عليه أو يقع ضحية عندما يتعرض ب       

". مــن الوقــت إلــى ســلوكيات ســلبية مــن جانــب طالــب آخــر أو أكثــر        

ــة مكونــات   ) Marano, 1995(ويــرى مــارانو   أن لهــذا التعريــف ثالث

  .رئيسة

_________________________  

  .، أربد، األردنكلية التربية، جامعة اليرموك *

  2008 .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
 

  
Bullying among Primary School Students: Prevalence and 

Correlates 
 

Abdul-Kareem Jaradat, Faculty of Education, Yarmouk University, 
Irbid, Jordan.  

 
Abstract: This study investigated the prevalence and correlates of 
bullying among a sample of 656 students in grades 7 to 10. Overall, 
18.9% of participants were classified as bullies, 10.2% as victims, 
1.5% as bully-victims, and 69.4% as neutral students. Calling names 
was the most common form of bullying used by bullies and 
experienced by victims. Males reported bullying their peers 
significantly more than females. Likewise, males reported more 
victimization than females. Sex differences also emerged in the 
locations of bullying. The most popular location of bullying for males 
was on the way home, while for females it was the classroom. Grade 
differences emerged with 7th and 8th graders indicating significantly 
more victimization than 9th and 10th graders. On the other hand, it was 
found that both neutral students and bullies had significantly higher 
self-esteem than did victims. Neutral students had significantly better 
family relationships than did victims, and they had higher academic 
performance than did bullies or victims. Implications for school-based 
prevention services are provided.(Keywords: bullying; victimization; 
adolescence). 

  
  

  

  

  

المكون األول هو أن االستقواء يستخدم سلوكًا عدوانيًا 

متكررًا؛ والثاني إن هذا السلوك سلبي ومتعمد ويقصد به إلحاق 

األذى؛ والثالث هو أن السلوك موجه من طالٍب قوي نحو طالٍب 

ويعرف االستقواء كذلك بأنه أحد أشكال العدوان، ويصنَّف . ضعيف

كما يعرف بأنه  ).Shore, 2005 (عادًة إلى جسمي ولفظي وعالقاتي

سلوكيات سلبية متكررة يقصد بها اإليذاء أو المضايقة تصدر من 

 ,Jolliffe & Farrington(شخص قوي ضد شخص آخر أقل قوة 
2006 .(  

: ثالثة أشكال لالستقواء) Olweus, 1993(وقد وضح ألويس 

مي ويقصد باالستقواء الجس. عالقاتي/جسمي، ولفظي، واجتماعي

إيذاء الضحية جسميًا من خالل الدفع والضرب وتحطيم األشياء 

ويشير االستقواء اللفظي إلى استخدام الكلمات إلذالل . الخاصة به

شخص آخر أو إيذاء مشاعره من خالل المضايقة، أو المناداة 

أما االستقواء االجتماعي فيتمثل . باأللقاب، أو الشتم، أو التهديد

يستبعدوا ويرفضوا الضحية لكي يكون معزوًال بالتأثير باآلخرين ل

اجتماعيًا، ويتم ذلك من خالل اإليماءات البذيئة أو اإلقصاء 

وقسم ألويس االستقواء إلى قسمين مباشر وغير . االجتماعي
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يأخذ االستقواء المباشر شكل الهجوم المفتوح على . مباشر

ومن . الضحية، كما هو الحال في االستقواء الجسمي واللفظي

. األمثلة على االستقواء المباشر، الدفع والضرب والسخرية والتهديد

أما االستقواء غير المباشر، الذي يسمى أحيانًا االستقواء النفسي 

)Atlas & Pepler, 1998; Lumsden, 2002( فمن أشكاله نشر ،

 والطلب من ،)Olweus, 1993(الشائعات، والعزل االجتماعي 

ا شخصًا ما، ومحاولة إقناع اآلخرين بأن اآلخرين أن ال يصادقو

، وعدم التحدث )Atlas & Pepler, 1998(يكرهوا شخصًا معين 

  ). Jolliffe & Farrington, 2006(بشكل متعمد مع شخص ما 

وجديٌر بالمالحظة أن أشكال االستقواء التي تم عرضها، تعد 

. أشكاًال عامة وتشمل أي سلوٍك يمكن أن يدل على االستقواء

السلوكيات ذات الصلة باالستقواء الجنسي، يمكن أن تكون جسمية ف

، أو لفظية )كإرغام شخص ما على القيام بسلوكيات جنسية معينة(

كنشر شائعات (، أو اجتماعية )كمناداة شخص ما بأوصاٍف جنسية(

  ). جنسية حول شخص ما

ومن الفروق األساسية بين االستقواء والسلوكيات العدوانية 

أن االستقواء متكرر، فالمستقوون يوجِّهون بشكل متكرر األخرى، 

 Menesini et (ومنتظم ومقصود سلوكيات سلبية تجاه الضحايا
al., 2000( . وال يتطلب العدوان البسيط بالضرورة عدم توازن في

القوة، في حين أن ما يميز االستقواء عدم وجود توازن في القوة 

فالضحية لسلوكيات . أو نفسيًابين المستقوي والضحية، إما جسميًا 

االستقواء أضعف من المستقوي، ومن الصعب عليه مقاومة 

نتيجة لذلك، يطور الضحية إحساسًا بالعجز تجاه . المستقوي

 ,Olweus( المستقوي ويفرض المستقوي سيطرته كما يشاء
1993( . 

وتشير الدراسات إلى أن هناك ثالث فئات من األطفال الذين 

المستقوون فقط، والضحايا فقط، : االستقواءتشملهم مشكلة 

الضحايا، الذين يميلون إلى التبديل بين هذين -والمستقوون

  .الدورين

يشترك األطفال الذين يستقوون على اآلخرين في الصفات و

يفتقرون إلى التقمص االنفعالي، وال يقرون أبدًا أن ضحاياهم : التالية

تهم؛ ويسيئون غالبًا قراءة أضعف، بل يصرون على أن الضحية استفز

سلوكيات أقرانهم ويفترضون نوايا عدوانية؛ ويتمتع المستقوون في 

وتشير البحوث إلى أنه عندما . المدرسة األساسية بشعبية متوسطة

ينتقل المستقوون إلى الصفوف العليا، تتضاءل شعبيتهم، لكنها ال 

  . )Clarke & Kiselica, 1997 (تصل إلى مستوى شعبية الضحايا

ويتصف األطفال الذين يستقوى عليهم بأنهم مذعنون، 

وقلقون، وضعفاء، وحذرون، وحساسون، وهادئون، ويفتقرون إلى 

 الثقة بالنفس، وغير شعبيين، ولديهم تقدير ذات منخفض
)Atkinson & Hornby, 2002; Reid, Monsen & Rivers, 

 أن إلى) Smith & Sharp, 1994(وتوصل سميث وشارب  .)2004

الضحايا لديهم مهارات تأكيد ذات محدودة، ويظهرون أشارات توتر 

وقلق في التفاعالت االجتماعية، تؤدي بهم إلى مكافئة المستقوين 

  .باالستسالم لمطالبهم السلوكية

أما األطفال الذين يكونون مستقوين وضحايا على حٍد سواء، 

م غير مستقرين فهم يتصفون بأنهم األكثر قلقًا واألقل شعبيًة، وأنه

 انفعاليًا، ويستَفزون بسهولة ويستفزون أآلخرين بشكل متكرر

)Atkinson & Hornby, 2002( . وتوصل ألويس)Olweus, 
أن عددًا قليًال من الطلبة يمكن تحديدهم على أنهم إلى ) 1995

   .ضحايا-مستقوون

حدد شارب  وفيما يتعلق باالستجابة لسلوك االستقواء،

: أربعة أشكال لهذه االستجابة) Sharp & Cowie, 1994(وكاوي 

 تؤدي فقط إلى تصعيد المشكلة، وهي استجابة عدوانية) 1(

) 2(االستجابة التي غالبًا ما يوصي بها الوالدان وخاصًة األب؛ 

 تتجاهل السلوك لكنها تلبي مطالب استجابة غير بّناءة مذعنة

روج السريع من تتضمن الخبّناءة مذعنة  استجابة) 3(المستقوي؛ 

) 4(موقف االستقواء والبحث عن دعم من المعلمين واألقران؛ 

. ، بحيث يرفض الطالب بهدوء اإلذعان للمطالبةاستجابة توكيدي

وتعد هذه االستجابة األكثر نجاحًا في تخفيض احتمالية الوقوع 

ضحية في المستقبل، إذ أنها ال تعزز السلوك العدواني لدى 

   .المستقوي
وهو أكثر انتشارًا . الستقواء تقريبًا في كل المدارسويحدث ا

وتشير البحوث إلى أن . مما يعتقد معظم اآلباء واألمهات والمعلمين

. المعلمين يسيئون تقدير حجم االستقواء الذي يحدث في مدارسهم

فمعظم األطفال يمارسون االستقواء في وقت ما أثناء فترة 

وأن نسب حدوثه . تفرجيندراستهم، كمستقوين أو كضحايا أو كم

  .)Atkinson & Hornby, 2002( متفاوتة

وتتضمن عوامل فردية . أما أسباب االستقواء فهي عديدة

فيما يتعلق بالعوامل الفردية هناك دوافع مختلفة . وأسرية ومدرسية

فقد يكون سلوك االستقواء ببساطة تصرفًا طائشًا أو . لالستقواء

وبعض األطفال قد يرون . عر بالمللشيئًا يقوم به الفرد عندما يش

أنه ال يوجد خطٌأ ما بذلك، ألنهم ال يفهمون أو ال يعنيهم كم يؤذي 

سلوكهم اآلخرين أو ألنهم يعتقدون أن الفرد، الذي يستقوى عليه، 

ويعد سلوك االستقواء لدى أطفال آخرين إشارًة إلى . يستحق ذلك

 كانوا أنفسهم قد أنهم قلقون أو غير سعداء في بيوتهم أو أنهم

كذلك، فإن خصائص الضحية، كالخجل . وقعوا ضحايا لالستقواء

ونقص المهارات االجتماعية وقلة األصدقاء، قد تجعله عرضًة 

   .)Atkinson & Hornby, 2002 (لالستقواء

فقد يشير الوالدان . ولألسرة دور في حدوث سلوك االستقواء

ن وإذاللهم تعد أساليب لألبناء أن استخدام القوة وإهانة اآلخري

سلوكية مقبولة، األمر الذي من شأنه أن يعزز هذا السلوك السلبي 

ويأتي الضحايا عادًة من أسر تتميز بأنها حساسة، وتفرط . لديهم

فعندما يتعرضون لسلوك عدواني أو يعاملون . في حماية أطفالها

فهم ال . بشكل غير عادل، فمن الصعب أن يتصرفوا بشكل مناسب

 ورون مهارات اجتماعية أو طرق للتعامل مع مثل هذه األحداثيط

)Atkinson & Hornby, 2002; Smokowski & Kopasz, 
2005(.  
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ولتحقيق مزيٍد من الفهم ألسباب االستقواء لدى طلبة 

المدارس، ال بد من أن يؤخذ باالعتبار السياق الذي يحدث فيه 

على سبيل .  أخرىاالستقواء، الذي يختلف حدوثه من مدرسٍة إلى

المثال، قد يستقوي الطلبة كاستجابة لضغط األقران أو ربما لكسب 

 وهذا األمر يعتمد حدوثه بشكلElinoff, et al., 2004( ( الشعبية

  . كبير على مدى تطبيق كل مدرسة لقواعد االنضباط المدرسي

وفي هذا الصدد ال بد من اإلشارة إلى أن موقف االستقواء ال 

ى المستقوي والضحية، بل على المتفرجين، فهم يقومون يشتمل عل

فقد ). Participant Roles(بأدواٍر مهمة تسمى أدوار المشاركين 

توصل سالميفالي والقارشبيتس وبجوركوفست وأوستيرمان 

 Salmivalli, Lagerspetz, Bjorkqvist, Osterman(وكوكيانين 
& Kaukiainen, 1996(لمتفرجين في ، عند تحليلهم لسلوكيات ا

مواقف االستقواء، إلى أن كثيرًا من الطالب يقومون بأدواٍر ُتبقي 

فبعضهم يتصرفون . على سلوك االستقواء بدًال من أن تمنع حدوثه

كمعززين أو مساعدين، وبعضهم ينسحبون من موقف االستقواء 

فأولئك الذين ال يتدخلون . ويتظاهرون بأنهم ال يرون ماذا يحدث

 باستمرار سلوك االستقواء، ألن صمتهم يعني يسمحون أيضًا

وهذا ال يعني أن كل المتفرجين يعملون بطريقٍة أو بأخرى . الموافقة

على تقوية هذا سلوك، فهناك، لحسن الحظ، من يقوم بدور المدافع 

  .عن الضحية

ولالستقواء في المدارس عواقب وخيمة لكل من الضحايا 

تقواء عادًة بسلوكيات تجنبية إذ يستجيب ضحايا االس. والمستقوين

؛ )كالتغيب عن المدرسة واالبتعاد عن أماكن معينة في المدرسة(

وانخفاض في التحصيل الدراسي؛ وانخفاض في تقدير الذات؛ وفي 

 إلى الفرار، أو االنتحار، أو قتل نالحاالت المتطرفة، يلجأو

وبالنسبة للمستقوين، . )Ma, Stewin & Mah, 2001(المستقوين 

قارنًة بغير المستقوين، فإنهم أكثر احتماًال ألن يكون إنجازهم م

منخفضًا في األمور األكاديمية، وألن يتسربوا من المدارس، ويقضوا 

وقتًا أكثر في السجون، ويصبحوا أزواجًا وآباًء مؤذيين جسديًا 

)Elinoff, Chafouleas & Sassu, 2004.(  

م تشجيع األطفال أن وفيما يتعلق بالوقاية والتدخل، فمن المه

ويجب أن يكون . يخبروا الراشدين عندما يكون هناك مشكلة

المعلمون مستعدين ألن يزودوا األطفال بالدعم المناسب وليؤكدوا 

وقد يحتاج . أن االستقواء غير مقبول، وأن لألطفال الحق ببيئة آمنة

اد األطفال ذوو الصعوبات االنفعالية الناتجة عن االستقواء، إلى إرش

أو عالج نفسي، لمساعدتهم في التعبير عن مشاعرهم، واستعادة 

كما أن التدريب على توكيد الذات والمهارات . ثقتهم بأنفسهم

وقد يفيد المستقوون أيضًا من العالج . االجتماعية قد يكون مفيدًا

لكنهم غالبًا ما يرفضون أي شكل من أشكال المساعدة، ربما بسبب 

تدخل الناجح يعتمد على إظهار السبب فال. خجلهم من سلوكهم

األساسي للسلوك، الذي قد يكون ناتجًا عن مشكالت انفعالية أكثر 

ولتخفيض االستقواء في . )Atkinson & Hornby, 2002 (عمقًا

على ضرورة زيادة الوعي ) Olweus, 1991(المدارس، أكد ألويس 

وبات ثابتة العام بالمشكلة وتفعيل دور المعلمين والوالدين ووضع عق

  . لردع سلوك االستقواء

وتعد طريقة التعامل مع حوادث االستقواء حاسمة بما أنها 

تبعث رسالة هامة للطالب اآلخرين، وكذلك ألولئك المتورطين بشكل 

فمن المهم التدخل في جميع الحوادث، بما في ذلك . مباشر

د وتعتم. ويتطلب األمر استجابة مناسبة سريعة. االستقواء اللفظي

االستجابة المناسبة على طبيعة وكثافة ومدة وعدد الحوادث وكذلك 

وقد تتضمن االستجابة، مثًال، اإلصغاء . نية ودافعية المستقوي

لقصة الضحية؛ وإعادة طمأنته بأن هناك إجراءات ستتخذ؛ واإلشارة 

للمستقوي أن سلوكه غير مقبول؛ وإعطاء المستقوي مهمة بّناءة 

مستويات المراقبة؛ واإلفادة من تعاون الوالدين؛ للقيام بها؛ وزيادة 

وحالما يتم التعامل مع الحدث بشكل . وإيجاد دعم صّفي للضحية

فوري، يجب تقديم الدعم طويل األجل لكل من المستقوين 

فالمستقوون بحاجة ألن يتعلموا أنه من الخطأ وغير . والضحايا

ملية التدخل وينبغي أن تكون ع. العدل االستقواء على اآلخرين

ومن الممكن أن يتضمن التدخل، على سبيل . تربوية ال عقابية

المثال، محاولة جعلهم يقدرون كيف تشعر الضحية، باستخدام 

 Atkinson (أساليب تعليمية، مثل حل الصراعات وحل المشكالت
& Hornby, 2002( .وبذلك يتم إكسابهم أساليب تفكير جديدة .  

 أفضل في مواقف االستقواء، ولكي يتصرف األطفال بشكل

يجب تعليمهم الطرق المناسبة التي تسهم في تخفيض سلوك 

أنه يمكن التأثير ) Salmivalli, 2001(وترى سالميفالي . االستقواء

على األطفال في جميع األدوار التي يقومون بها في موقف االستقواء 

 من خالل جعلهم يرون ماذا يفعلون، وما هي عواقب سلوكياتهم،

فإذا توقف . وكيف يؤدي تغيير السلوك إلى تغيير الموقف

المتفرجون عن تقديم التغذية الراجعة المؤيدة للمستقوي، مثًال، 

  .فإن هذا قد يغير الطريقة التي يتصرف بها المستقوي

وحظي سلوك االستقواء باهتمام عدٍد كبيرٍ من الباحثين في 

ار االستقواء عبر فقد بحثت بعض الدراسات انتش. بلدان كثيرة

متغيري الجنس والمستوى الصفي؛ واختبرت أخرى الفروق بين 

مجموعات الطلبة المستقوين والضحايا والمحايدين على عدد من 

المقاييس االجتماعية النفسية مثل، تقدير الذات واالكتئاب والقلق 

  . واالغتراب االجتماعي

 ليومن بين هذه الدراسات تلك التي أجراها ريقبي وس

)Rigby & Slee, 1991( لبحث مدى انتشار االستقواء في 

 طالبًا وطالبة تراوحت 685المدارس األسترالية لدى عينة من 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن طفًال .  سنة6-16أعمارهم بين 

وأن . واحدًا من كل عشرة، كان قد تعرض لالستقواء من األقران

وبتزايد .  تعرضت اإلناثالذكور قد تعرضوا لالستقواء أكثر مما

العمر كان هناك انخفاض طفيف في مستوى االستقواء، ولكنه دال 

    .إحصائيًا

) Mynard & Joseph, 1997(وبحث ماينارد وجوزيف 

العالقة بين سلوك االستقواء والكفاءة المدرسية لدى عينة من 

وقد توصال .  سنة13-8الطلبة البريطانيين، تراوحت أعمارهم بين 
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جود ارتباط سلبي دال بين مستوى الوقوع ضحية ومستوى إلى و

بين ) لكنها أضعف(الكفاءة المدرسية، وإلى وجود عالقة سلبية دالة 

  .االستقواء ومستوى الكفاءة المدرسية

) Espelage & Holt, 2001(كما قام إيسبيالجي وهولت 

بدراسة هدفت إلى بحث مدى انتشار االستقواء والوقوع ضحية في 

تكونت عينة الدراسة من . تغيري الجنس والمستوى الصفيضوء م

 طالبًا وطالبة، في الصفوف من السادس إلى الثامن، اختيروا 422

أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن . من إحدى المدارس األساسية

الفروق بين المستويات الصفية على مقياس االستقواء لم تصل إلى 

نسبة المئوية عبر المستوى الصفي داللة، كان هناك زيادة في ال

للطلبة الذين صنفوا على أنهم مستقوون؛ فقد بلغت نسبتهم في 

، وفي الصف الثامن 14%، وفي الصف السابع 10%الصف السادس 

كما تبين أن . وكان عدد المستقوين أقل من عدد الضحايا. %18

 وظهرت .الذكور استقووا على أقرانهم بشكل دال أكثر من اإلناث

هناك فروق بين الجنسين على مقياس الوقوع ضحية، حيث أن 

الذكور كانوا قد وقعوا ضحايا أكثر من اإلناث، بينما لم يكن هناك 

وأظهر الضحايا بشكل دال . فرق دال بين المستويات الصفية الثالثة

إحصائيًا مستويات أعلى من االكتئاب والقلق، مقارنة مع الطلبة 

  .نالمستقوين والمحايدي

 )O’Moore & Kirkham, 2001(وأجرى أومور وكيركهام 

دراسة هدفت إلى بحث العالقة بين تقدير الذات واالستقواء 

 طالبًا وطالبة، أعمارهم من 8249والوقوع ضحية لدى عينة من 

أظهرت نتائجها أن الطلبة الذين تورطوا في االستقواء .  سنة18-8

توى تقدير الذات لديهم كضحايا أو كمستقوين أو كليهما، كان مس

أقل مما هو لدى الطلبة الذين لم يستقووا على اآلخرين ولم يقعوا 

 .ضحايا
 & Pateraki(وفي دراسٍة قام بها باتيراكي وهاوندومادي 

Houndoumadi, 2001( ، عن مدى انتشار االستقواء لدى عينة

 طالبًا وطالبة بين الثامنة والثانية عشرة من العمر في 1312من 

 من األطفال أخبروا أنهم 14.7%نطقة أثينا الكبرى، بينت أن م

وقد كان مستوى .  أنهم مستقوون6.3%ضحايا لالستقواء، و

االستقواء لدى الذكور أعلى بشكل دال إحصائيًا مما هو لدى 

وساد االستقواء الجسمي أكثر لدى الذكور، بينما كان . اإلناث

وانخفض االستقواء .  اإلناثاالستقواء غير المباشر هو السائد لدى

وكان هناك إشارة إلى ضغط . بتزايد العمر وأخذ شكًال مباشرًا

 ذكروا أنهم أجبروا 33.5%األقران في حدوث االستقواء، إذ أن 

 .على المشاركة في االستقواء على اآلخرين
دراسة بحثت ب) Seals & Young, 2003(وقام سيلز ويونغ 

بة الصفين السابع والثامن، مدى انتشار االستقواء لدى طل

 كذلك عالقة االستقواء والوقوع ضحية بالجنس تواستكشف

وتكونت عينة . ومستوى الصف والِعرق وتقدير الذات واالكتئاب

أشارت .  طالبًا وطالبة في المدارس الحكومية454الدراسة من 

النتائج إلى أن الذكور يمارسون االستقواء أكثر بشكل دال إحصائيًا 

 اإلناث وأن طلبة الصف السابع يمارسون االستقواء أكثر من من

. لِعرقطلبة الصف الثامن، ولم تكن هناك فروق دالة إحصائيًا تعزى ل

وقد أظهر كل من المستقوين والضحايا مستويات أعلى من االكتئاب 

ولم يكن هناك فروق دالة إحصائيا بين . مما أظهر الطلبة المحايدون

  .تعلق بتقدير الذاتالمجموعات فيما ي

 & Kokkinos(وبحثت دراسة كوكينوس وبانايوتو 
Panayiotou, 2004( العالقة بين اضطراب السلوك ومشكالت 

-15 مراهقًا عمرهم بين 202المستقوين والضحايا لدى عينة من 
وقد تبين أن .  يدرسون في مدرستين متوسطتين في قبرص12

ليهما كانا متنبئين اضطراب السلوك وتقدير الذات المنخفض ك

باالستقواء، في حين أن تقدير الذات المنخفض فقط كان متنبئًا 

ولم تظهر النتائج أن هناك فروقًا دالة إحصائيًا بين . بالوقوع ضحية

وقد حصلت . الجنسين على مقياسي االستقواء والوقوع ضحية

الضحايا على أقل درجة على مقياس تقدير -مجموعة المستقوين

ان مستوى تقدير الذات لدى المستقوين مشابهًا لذلك وك. الذات

 . الذي لدى المحايدين
دراسة ) Ivarsson et al., 2005(وأجرى إيفارسون وزمالؤه 

بحثت سلوك االستقواء والميول االنتحارية واألعراض النفسية لدى 

وأشارت النتائج إلى أن االستقواء . المراهقين في المدارس الثانوية

، 10% ، والضحايا18% إذ بلغت نسبة المستقوين .كان شائعًا

وتبين أن لدى المستقوين أعراضًا . 9% الضحايا - والمستقوين

 الضحايا أعراضًا -، وأنه لدى المستقوين)جنوح وعدوان(خارجية 

وقد . خارجية وداخلية وكذلك مستويات عالية من الميول االنتحارية

ور ولديهم مشكالت كان أغلب أفراد مجموعة المستقوين من الذك

أما المراهقون الذين في مجموعة الضحايا، فقد تبين أن . انتباه

نسبة كبيرة منهم لديهم أعراض تشير إلى اضطرابات نفسية حادة، 

  .وأن أداءهم من الناحية االجتماعية لم يكن مرضيًا

 ,Peskin(كما أجرى بيسكن وتورتوليرو وماركهام 
Tortolero & Markham, 2006 (اسة بحثت مدى انتشار در

االستقواء في ضوء الجنس والمستوى الصفي والعرق لدى عينة من 

طلبة الصف السادس إلى الثاني عشر السود واالسبان الذين من 

أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة . طبقة اجتماعية واقتصادية متدنية

 ولم يالحظ هناك .(12%)أقل من نسبة الضحايا (7%) المستقوين

ن الجنسين فيما يتعلق بالمستوى العام لالستقواء والوقوع فروق بي

  .ضحية

 ,Scheithauer(أما دراسة شايتهاور وهير وبيترمان ويوقيرت 
Hayer, Petermann & Jugert, 2006( فقد بحثت مدى انتشار ،

االستقواء لدى عينة من الطلبة األلمان في الصفوف من الخامس إلى 

، 12.1% إلى أن نسبة المستقوين وتوصلت هذه الدراسة. العاشر

وكان الذكور . 2.3%الضحايا -، والمستقوين11.1%والضحايا 

الذين ذكروا أنهم استقووا على اآلخرين أكثر بشكل دال إحصائيًا 

ضحايا -من اإلناث، كما أن الذكور الذين صنفوا على أنهم مستقوون

رضوا وقد تبين بشكل دال أن الذكور تع. كانوا أكثر من اإلناث

وأن أعلى نسب المستقوين هي . لالستقواء الجسمي أكثر من اإلناث
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في الصفوف المتوسطة، وأعلى نسب الضحايا هي من الطلبة 

  .الصغار

إن نتائج الدراسات التي تم عرضها تتباين من حيث مدى 

انتشار االستقواء في المدارس األساسية وعالقة االستقواء 

وهذا . ستوى الصفي وتقدير الذاتبالمتغيرات األخرى كالجنس والم

   .يظهر أن االستقواء المدرسي يختلف من مجتمع إلى آخر

  مشكلة الدراسة 

تمثلت مشكلة الدراسة الحالية بالحاجة للكشف عن مدى 

انتشار االستقواء، وعن أشكاله، ومواقع حدوثه، وما إذا كان هناك 

ية، وما إذا فروق في مستوياته بين الجنسين وبين المستويات الصف

كان هناك فروق في تقدير الذات والعالقات األسرية والتحصيل 

األكاديمي بين الطلبة المستقوين والضحايا والمحايدين في 

  .المدارس األساسية

وهكذا، فقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف إلى مدى انتشار 

االستقواء لدى طلبة المدارس األساسية، وإلى أشكال االستقواء، 

كما هدفت إلى . ى المواقع التي يحدث فيها سلوك االستقواءوإل

بحث الفروق بين الجنسين وبين المستويات الصفية في االستقواء، 

والفروق بين الطلبة المحايدين والمستقوين والضحايا في تقدير 

  . الذات والعالقات األسرية والتحصيل األكاديمي

  :سئلة التاليةوبشكل محدد، حاولت الدراسة اإلجابة عن األ

  ما مدى انتشار االستقواء لدى طلبة المدارس األساسية؟. 1

ما هي أشكال االستقواء التي غالبًا ما يستخدمها المستقوون . 2

  ويتعرض لها الضحايا؟

  أين يحدث االستقواء في المدارس األساسية على األغلب؟. 3

ء هل هناك فروق بين أفراد العينة في ضوء مقياس االستقوا. 4

 تعزى للجنس أو للمستوى الصفي أو للتفاعل بينهما؟
هل هناك فروق بين أفراد العينة في ضوء مقياس الوقوع ضحية . 5

  تعزى للجنس أو للمستوى الصفي أو للتفاعل بينهما؟

بين الطلبة المستقوين والضحايا والمحايدين هل هناك فروق  .6

ية تقدير الذات والعالقات األسرعلى كل من مقاييس 

  والتحصيل األكاديمي؟

  أهمية الدراسة

تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها حاولت أن ُتطلع 

المرشدين المدرسيين على مدى انتشار االستقواء لدى الذكور 

واإلناث في المدارس األساسية؛ وتكشف لهم عن المواقع التي يفضل 

 التي الطلبة فيها االستقواء على أقرانهم؛ وعن أشكال االستقواء

يستخدمها المستقوون ويتعرض لها الضحايا؛ وُتعرفهم في أي 

المستويات الصفية يستقوي الطلبة أكثر على أقرانهم، وفي أيها 

يقعون أكثر ضحايا لالستقواء؛ وما إذا كان الطلبة المستقوون 

والضحايا يختلفون عن الطلبة المحايدين من حيث التحصيل 

  . قات األسريةاألكاديمي وتقدير الذات والعال

وهكذا، فإن المرشدين يستفيدون من هذه النتائج في فهم 

سلوك االستقواء لدى المراهقين فيما يتعلق بانتشاره وأشكاله 

ومواقع حدوثه والعوامل المتصلة به؛ ومن ثم العمل على تطوير 

كما يمكنهم االستفادة من المقاييس . البرامج اإلرشادية المضادة له

فمقياسي االستقواء والوقوع ضحية . في هذه الدراسةالتي ُطورت 

يمكن استخدامهما لتحديد الطلبة المستقوين والضحايا في 

المدرسة، وبذلك يكون المرشدون قد اتبعوا طرقًا علمية صحيحة 

أما مقياس العالقات األسرية فيمكن أن . في الكشف عن هؤالء الطلبة

ش في أسرة سعيدة أم يستخدم لمعرفة ما إذا كان المسترشد يعي

غير سعيدة، فمثل هذه المعلومات تسهم إلى حٍد بعيد في فهم 

وتجدر . مشكلته، وفي اختيار األسلوب اإلرشادي المناسب له

اإلشارة إلى أن ملء كل من هذه المقاييس ال يتطلب من المستجيب 

سوى بضع دقائق، األمر الذي من شأنه أن يتيح الفرصة للباحثين 

ألن يطبقوا مقاييس أخرى إلى جانب هذه المقاييس لجمع مستقبًال 

  . مزيٍد من البيانات

من ناحية أخرى، تعد نتائج هذه الدراسة ذات أهمية بالنسبة 

لذوي السلطة في المؤسسات التربوية لكشفها عن مدى فاعلية 

القوانين واألنظمة المتعلقة بسلوك االستقواء لدى الطلبة، إلعادة 

 تطلب األمر ذلك، بحيث تصبح مؤثرة أكثر في الحد النظر فيها إذا

إضافة إلى أنها تزود الوالدين بمعلومات حول أثر . من هذا السلوك

العالقات األسرية في تقوية أو إضعاف سلوك االستقواء لدى 

  .األبناء

  التعريفات اإلجرائية

قيام الطالب بممارسة سلوكيات سلبية بشكل : االستقواء -

ل فترة من الوقت ضد طالٍب آخر أو أكثر متكرر ومتعمد خال

ويقاس مدى ممارسته لهذه السلوكيات من خالل . من أقرانه

  .إجابته على مقياس االستقواء، الذي يتكون من عشر فقرات

تعرض الطالب لسلوكيات سلبية متعمدة بشكل : الوقوع ضحية -

. متكرر خالل فترة من الوقت من طالٍب آخر أو أكثر من أقرانه

اس مدى تعرضه لهذه السلوكيات من خالل إجابته على ويق

  . مقياس الوقوع ضحية، الذي يتكون من عشر فقرات

  مجتمع الدراسة وعينتها 

تكون مجتمع الدراسة من طلبة أربعة مستويات صفية، من 

حتى العاشر، في أربع مدارس أساسية، اثنتان للذكور واثنتان  السابع

وكان جميع هؤالء .  في مدينة إربدلإلناث، من المدارس الحكومية

الطلبة منتظمين في الدراسة خالل الفصل األول من العام 

 طالبًا وطالبة 656وتكونت عينة الدراسة من  .2007/2006الدراسي

فقد . ممثلين ألربعة مستويات دراسية من السابع حتى العاشر

اختيرت شعبة من شعب كل مستوى من المستويات الصفية األربعة 

وبذلك يكون عدد الشعب التي .  كل مدرسة بشكل عشوائيمن

وتراوحت أعمار الطلبة .  إناثًا8 منها ذكورًا، و8 شعبة، 16اختيرت 

= ، واالنحراف المعياري 14.49= المتوسط ( سنة 12-17بين 

توزيع أفراد العينة عبر متغيري ) 1(ويوضح الجدول رقم ). 1.17

يف أفراد العينة إلى وقد تم تصن. الجنس والمستوى الصفي
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ضحايا ومحايدين باستخدام اسلوب -مستقوين وضحايا ومستقوين

  ).Cluster Analysis(التحليل العنقودي 
توزيع أفراد العينة في ضوء متغيري الجنس  : )1(جدول 

  والمستوى الصفي

 ذكور إناث المجموع
  الجنس

  المستوى الصفي 

 السابع 88 99 187
 الثامن 80 71 151
 التاسع  71 94 165
 العاشر 74 79 153
 المجموع 313 343 656

  المقاييس

وزعت على أفراد العينة مقاييس االستقواء، والوقوع ضحية، 

وفيما يلي وصٌف لكل من هذه . والعالقات األسرية، وتقدير الذات

  :المقاييس

قام الباحث بتطوير مقياس لالستقواء، : مقياس االستقواء

اييس المنشورة في الدراسات السابقة مستفيدًا من المق

 ,Pateraki & Houndoumadi, 2001; Espelage & Holtأنظر(
 فقرات تقيس مستوى االستقواء 10وتكون المقياس من . )2001

وتضمنت هذه الفقرات المناداة بألقاب سيئة، والتشجيع . على األقران

ويطلب من . على الشجار، واإلقصاء االجتماعي، والضرب

ستجيبين أن يحددوا عدد المرات التي مارسوا فيها على نحو الم

 .متعمد كل سلوك من السلوكيات خالل الثالثين يومًا الماضية

   ).1أنظر الملحق رقم ( مرات فأكثر 0-7وتتراوح االستجابات من 

طور الباحث أيضًا أداًة لقياس الوقوع : مقياس الوقوع ضحية

شورة في الدراسات السابقة ضحية، بعد مراجعة المقاييس المن

 ,Pateraki & Houndoumadi, 2001; Espelage & Holtأنظر(
 فقرات تقيس مستوى الوقوع 10وتكون المقياس من . )2001

تضمنت هذه الفقرات السخرية، والتجاهل، ونشر . ضحية من األقران

ويطلب من المستجيبين أن يحددوا كم مرة تعرضوا . الشائعات

 سلوك من السلوكيات خالل الثالثين يومًا بشكل مقصود لكل

أنظر الملحق ( مرات فأكثر 0-7 وتتراوح االستجابات من .الماضية

   .)2رقم
استخدم الباحث نسخة معدلة من : مقياس العالقات األسرية

 ).Mongold, 2006(مقياس العالقات األسرية الذي طوره مونقولد 

تم تجزئة . فقرات 5تكونت النسخة األصلية للمقياس من وقد 

هاتان الفقرتان . فقرتين منها لتصبح أربعًا في النسخة المعدلة

". عالقتي جيدة بأخوتي وأخواتي" و،"عالقتي جيدة بوالدي:"هما

وعند . 7وكان عدد الفقرات في النسخة المعدلة عند التطبيق 

تحليل البيانات تبين أن ارتباط إحدى هذه الفقرات بالمقياس 

أشياء كثيرة تتعلق : "هذه الفقرة، هي. ى إلى حذفهاضعيف، مما أد

وهكذا، فإن النسخة المعدلة النهائية تكونت ". بأسرتي تجعلني حزينًا

هذه الفقرات تقيس مستوى العالقات األسرية لدى .  فقرات6من 

). 0=؛ ال1=نعم(وتتم االستجابة لها بنعم أو ال . المستجيبين

 إلى عالقات أسرية 0 ويشير ،6  إلى0ويتراوح هذا المقياس من 

أنظر الملحق  ( إلى عالقات أسرية سعيدة6غير سعيدة، وتشير 

   .)3رقم
استخدم الباحث النسخة : مقياس روزنبرغ لتقدير الذات

، )2006أنظر جرادات، (العربية من مقياس روزنبرغ لتقدير الذات 

 10يتكون المقياس من . كأداة لقياس تقدير الذات في هذه الدراسة

وتكون . فقرات تقيس تقدير الذات العام لدى المراهقين والراشدين

االستجابة لهذه الفقرات من خالل أسلوب ليكرت ذي التدريج 

ال ) 4(أوافق بشدة، ويمثل الرقم ) 1(الرباعي، بحيث يمثل الرقم 

ويتم جمع الدرجات بعد إجراء تدريج عكسي للفقرات . أوافق بشدة

، وتشير 40 إلى 10تتراوح الدرجات من و. المصاغة بشكل إيجابي

  .الدرجات األعلى إلى تقدير ذات أعلى

وتم تحديد التحصيل األكاديمي من خالل الطلب من أفراد 

  .العينة تزويد الباحث بمعدالتهم التراكمية للعام الماضي

  إجراءات التطبيق

بعد أن تم تحديد الشعب في كل مستوى صفي، من خالل 

، قام الباحث بنفسه بتوزيع المقاييس على الطلبة االختيار العشوائي

داخل الغرف الصفية وتوضيح التعليمات المتعلقة بكل مقياس على 

  . حدة

في بداية األمر، قدم الباحث للطلبة فكرًة عامة عن أهداف 

الدراسة وأهميتها، وأكد لهم أن مشاركتهم طوعية، وأن البيانات 

وأخبرهم أنه سيوضح لهم . مةالتي سيدلون بها ستعامل بسرية تا

التعليمات المتعلقة بكل مقياس، وسيقرأ لهم كل فقرة من فقراته، 

. وعليهم أن ال يتسرعوا في اإلجابة، والسير معه خطوةًً خطوة

وطلب منهم ملء البيانات المتعلقة بالجنس والمستوى الصفي 

بعد ذلك، قرأ لهم تعليمات وفقرات مقياس . والتحصيل األكاديمي

الستقواء، وعندما تأكد أنهم جميعًا قد أكملوا، انتقل إلى مقياس ا

الوقوع ضحية، ومن ثم إلى مقياس العالقات األسرية، وأخيرًا إلى 

  .مقياس تقدير الذات

ومما يجدر ذكره أنه عندما تحدث الباحث للطلبة عن مقياسي 

االستقواء والوقوع ضحية، لم يستخدم كلمة استقواء أو مستقوي 

ية، خشية أن تؤثر مثل هذه الكلمات على استجاباتهم، في أو ضح

حين أنه أكد لهم أن السلوكيات المشار إليها في كال المقياسين تم 

ممارستها عن قصد وليس عل سبيل المزاح، وبعد أن أكمل الطلبة 

أين ترى زمالءك  :المقياسين، طلب منهم اإلجابة عن السؤال التالي

 في المقياسين لسلوكيات المشار إليهافي الصف يمارسون غالبًا ا

في . 2في ساحة المدرسة؛ . 1) ضع دائرة حول واحدة(؟ السابقين

في الطريق إلى المدرسة؛ . 4في غرفة الصف؛ . 3أروقة المدرسة؛ 

 وقد استغرقت عملية التطبيق في كل .في الطريق إلى البيت. 5

  . دقيقة25غرفة صفية حوالي 

  إجراءات الصدق

دق محتوى لمقاييس االستقواء، والوقوع ضحية، تم إجراء ص

إذ عرضت ُنسخ من هذه المقاييس الثالثة على . والعالقات األسرية
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سبعة متخصصين في علم النفس اإلرشادي والتربوي في جامعة 

اليرموك، وُطلب منهم تحديد ما إذا كانت فقرات كل من هذه 

مقياس، وما إذا المقاييس منتمية من حيث الموضوع الذي يتناوله ال

أجمع المحكمون على أن الفقرات . كانت صياغتها اللغوية سليمة

. جميعها تنتمي للموضوعات التي طورت من أجلها هذه المقاييس

 فقرات من مقياس 3وقد عدلت، بناًء على مالحظاتهم، صياغة 

ولم يطرأ أي .  فقرات من مقياس الوقوع ضحية4االستقواء، و

  .لعالقات األسريةتعديل على مقياس ا

  إجراءات الثبات

حسبت معامالت ثبات االتساق الداخلي لمقاييس االستقواء، 

والوقوع ضحية، والعالقات األسرية، وتقدير الذات، بتطبيق معادلة 

وقد كان االتساق الداخلي . كرونباخ الفا على درجات أفراد العينة

قيم ) 2(رقم ويبين الجدول . جيدًا بالنسبة لكل من هذه المقاييس

 . معامالت الثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا
معامالت االتساق الداخلي لمقاييس االستقواء، : )2(جدول 

  .والوقوع ضحية، والعالقات األسرية، وتقدير الذات

  المقياس معامل كرونباخ 

  االستقواء 79.

 الوقوع ضحية  80.

  العالقات األسرية 68.

 تقدير الذات 72.

  ود الدراسةحد

اقتصرت الدراسة الحالية على طلبة أربعة صفوف، من السابع 

حتى العاشر، في أربع مدارس أساسية؛ وتحدد مقياس االستقواء 

بالسلوكيات السلبية المتعمدة التي مارسها الطلبة ضد أقرانهم خالل 

ثالثين يومًا مضت؛ كما تحدد مقياس الوقوع ضحية بالسلوكيات 

 التي تعرض لها الطلبة من أقرانهم خالل ثالثين السلبية المتعمدة

 . يومًا مضت

  متغيرات الدراسة

أجريت التحليالت اإلحصائية األولى على متغيرين مستقلين، 

االستقواء : الجنس والمستوى الصفي؛ ومتغيرين تابعين، هما: هما

أما التحليالت الالحقة، فقد أجريت على متغير . والوقوع ضحية

المستقوين والضحايا (مجموعات الطلبة : احد، هومستقل و

تقدير الذات، والعالقات : ؛ وثالثة متغيرات تابعة، هي)والمحايدين

  .األسرية، والتحصيل األكاديمي

 تحليل البيانات 
أجري التحليل العنقودي لتحديد الطلبة المحايدين : أوًال

دم اختبار استخ: ثانيًا. الضحايا-والمستقوين والضحايا والمستقوين

لمعرفة الفروق بين الذكور واإلناث وبين المستويات الصفية  2كا

أجري تحليل : ثالثًا. فيما يتعلق بانتشار االستقواء ومواقع حدوثه

التباين الثنائي لمعرفة الفروق بين الجنسين وبين المستويات الصفية 

استخدم تحليل : رابعًا. على مقياسي االستقواء والوقوع ضحية

ين األحادي، الختبار الفروق بين مجموعات الطلبة على مقاييس التبا

  . تقدير الذات والعالقات األسرية والتحصيل األكاديمي

  لنتائجا

بينت نتائج الدراسة الحالية مدى انتشار االستقواء بين طلبة 

المدارس األساسية؛ وكشفت النقاب عن المواقع التي يفضل هؤالء 

نهم فيها؛ وأظهرت الفروق بين الجنسين الطلبة االستقواء على أقرا

وبين المستويات الصفية في سلوك االستقواء؛ كما بينت الفروق بين 

مجموعات الطلبة المستقوين والضحايا والمحايدين على مقاييس 

وسيتم عرض . تقدير الذات والعالقات األسرية والتحصيل األكاديمي

  . هذه النتائج من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة

حول مدى انتشار االستقواء ) 1( رقم للإلجابة عن السؤا

 التحليل العنقودي  في البدايةعند طلبة المدارس األساسية، أجري

وقوع ضحية، بهدف  على مقياسي االستقواء والkلألوساط نمط 

تصنيف الطلبة، أي تحديد مجموعات الطلبة المحايدين 

وقد اسُتخدم هذا النوع . والمستقوين والضحايا في عينة الدراسة

ن  (من التحليل بسبب العدد الكبير نسبيًا للحاالت المراد تصنيفها

 200، فهذا األسلوب يوصى به عندما يكون هناك أكثر من =656)

    ).Coakes & Steed, 1999(حالة 

الحل األفضل بأربعة عناقيد َقدم التحليل العنقودي لألوساط 

 يقوم على أساس المجموعات التي ظهرت في الدراسات الذي

من أولئك الطلبة ) المحايدون( وتكونت المجموعة األولى، .السابقة

الذين تقع درجاتهم دون المتوسط على مقياسي االستقواء والوقوع 

من الطلبة الذين ) المستقوون( المجوعة الثانية وتألفت. ضحية

درجاتهم عالية، تقع فوق المتوسط، على مقياس االستقواء 

أما المجموعة الثالثة . ومنخفضة على مقياس الوقوع ضحية

، فقد تكونت من الطلبة الذين درجاتهم عالية على مقياس )الضحايا(

ت المجموعة وتألف. الوقوع ضحية ومنخفضة على مقياس االستقواء

من الطلبة الذين درجاتهم عالية على ) الضحايا-المستقوون(الرابعة 

مقياسي االستقواء والوقوع ضحية، وقد ُاستبعدت هذه المجموعة 

أنظر (من التحليالت األخرى بسبب عدد الطلبة المنخفض فيها 

  . )3جدول رقم 

 لتقييم الفروق بين المجموعات ،2كا بعد ذلك، اسُتخدم اختبار

) 3( رقم يظهر الجدول .عبر متغيري الجنس والمستوى الصفي

وجود فروق دالة إحصائيًا بين الذكور واإلناث وبين المستويات 

وهكذا، فإن الطالب الذين يستقوون والذين يقعون . الدراسية

ضحايا لالستقواء أكثر من الطالبات اللواتي يستقوين واللواتي يقعن 

الطلبة المستقوين في الصف العاشر، وأن أكثر . ضحايا لالستقواء

وأكثر الضحايا في الصف السابع وأكثر المحايدين في الصف 

 .التاسع
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  الفروق بين مجموعات الطلبة المحايدين والمستقوين والضحايا في ضوء متغيري الجنس والمستوى الصفي: )3(جدول 

  الضحايا  المستقوون  المحايدون    المجموعة
 -المستقوون

  الضحايا
  2كا

    10(1.5%)  67(10.2%)  124(18.9%)  455(69.4%)    لمتغيراا

=P  ،3=0.000*       الجنس ح.د ، 75.58=  كا
2  

   10(3.2%) 46(14.7%) 90(28.8%) 167(53.4%)  ذكور  
  0(0.0%)  21(6.1%) 34(9.9%) 288(84.0%)  إناث  

=P   ، 9=0.000*       مستوى ح.د،   43.22=  كا
2  

  6(3.2%) 30 (16.0%) 34(18.2%) 117(62.6%)  السابع  الصف
  1(0.7%) 20(13.2%) 30(19.9%) 100(66.2%)  الثامن  
  3(1.8%) 6(3.6%) 17(10.3%) 139(84.2%)  التاسع  
  0(0.0%) 11(7.2%) 43(28.1%) 99(64.7%)  العاشر  
0.001>P* 

  

بخصوص أشكال االستقواء ) 2(رقم  وفيما يتعلق بالسؤال

ن ويتعرض لها الضحايا، اسُتخرجت التي يستخدمها المستقوو

المتوسطات على كل شكل من أشكال االستقواء لكل من المستقوين 

وقد تبين أن أشكال االستقواء األكثر شيوعًا لدى . والضحايا

، والسخرية )3.28=س(المناداة بألقاب سيئة : المستقوين، هي

أما أشكال ). 3.21=س(، والتهديد بالضرب )3.22=س(

المناداة بألقاب : التي يتعرض لها الضحايا غالبًا، فهياالستقواء 

، والسخرية )3.60=س(، والمضايقة )4.12=س(سيئة 

  ).3.06=س(

المتعلق بالمواقع التي غالبًا ) 3(ولإلجابة عن السؤال رقم 

 سبت التكرارات والنسب المئوية لكليحدث فيها سلوك االستقواء، ح

 2كا ، ومن ثم أجري اختبارمن الجنسين على كل موقع تم تحديده

أنظر (لمعرفة ما إذا كانت الفروق بين هذه التكرارات دالة إحصائيًا 

يظهر الجدول أن الموقع المفضل األول لالستقواء . )4 جدول رقم

غرفة ؛ والثاني )39.3%( بالنسبة للذكور هو الطريق إلى البيت

أما بالنسبة لإلناث، فاألول غرفة الصف  .)24.9%(الصف 

ويتضح من الجدول . )34.4%(؛ والثاني ساحة المدرسة )%40.2(

فقد كان عدد الطالبات اللواتي . أن هناك فروقًا دالة بين الجنسين

ذكرن أنهن يرون زميالتهن يمارسن غالبًا سلوك االستقواء في ساحة 

غرفة الصف أكثر بشكل دال من عدد الطالب الذين ذكروا /المدرسة

مارسون غالبًا سلوك االستقواء في ساحة أنهم يرون زمالءهم ي

بالمقابل، كان عدد الطالب الذين ذكروا أنهم . غرفة الصف/المدرسة

غالبًا ما يرون زمالءهم يمارسون سلوك االستقواء في الطريق إلى 

البيت أكثر بشكل دال من عدد الطالبات اللواتي ذكرن أنهن غالبًا ما 

  .اء في الطريق إلى البيتيرين زميالتهن يمارسن سلوك االستقو

 موقع االستقواء عبر متغير الجنس :)4(جدول 
   (343)إناث (313) ذكور  الجنس

كا (%)التكرار  (%)التكرار   الموقع
2

  

كا 118 (34.4%) 72 (23.0%)   في ساحة المدرسة-
2

  P=0.001، 1=ح.، د10.34=

=P،1=0.649 25(7.3%) 20 (6.4%)   في أروقة المدرسة- ح.د،  0.21=  كا
2

 

كا  138 (40.2%)  78 (24.9%)   في غرفة الصف -
2

  P=0.000، 1=ح.، د17.38=

=P،1=0.086  12 (3.5%)  20 (6.4%)  في الطريق إلى المدرسة - ح.د،  2.95=  كا
2

 

=P،1=0.000  50 (14.6%)  123 (39.3%)   في الطريق إلى البيت- ح.د،  51.50= كا 
2  

     
 كان هناك فروق في حول ما إذا) 4(رقم  لإلجابة عن السؤال

سلوك االستقواء تعزى للجنس أو للمستوى الصفي أو للتفاعل 

بينهما، تم استخراج المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات 

أفراد العينة على مقياس االستقواء عبر متغيري الجنس والمستوى 

 ).5(الصفي، ويوضح ذلك الجدول رقم 
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  .ات المعيارية لدرجات أفراد العينة على مقياس االستقواءالمتوسطات واالنحراف: )5(جدول 

  السابع الثامن التاسع العاشر المتوسط الكلي
  مستوى الصف

 الجنس
 المقياس

1.09 0.93 1.01 1.05 1.32 
1.04 0.91 1.18 0.81 1.17 

 س
  الذكور ع

0.47 0.72 0.34 0.48 0.40 

0.49 0.57 0.37 0.44 0.50 

  س

 االستقواء اإلناث ع

0.77 0.82 0.63 0.78 0.83 

0.86 0.76 0.88 0.72 0.10 

  س

  العينة كاملة ع

  االنحراف المعياري= المتوسط، ع= س: مالحظة      

  

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 5(يبين الجدول رقم 

في الخاليا المتعلقة بالجنس والمستوى الصفي، وللتأكد مما إذا 

، استخدم )P<0.05(روق دالة إحصائيًا عند مستوى كانت هذه الف

وتتضح نتائج هذا التحليل في الجدول رقم . تحليل التباين الثنائي

)6 .( 

  على مقياس االستقواء للفروق بين الجنسين وبين المستويات الصفية نتائج تحليل التباين الثنائي :)6(جدول 

 مجموع ةدرجات الحري متوسط المربعات قيمة ف  االحتمالية
 المربعات

 مصدر التباين

 الجنس 57.00 1 57.00 91.19  0.001*
  المستوى الصفي 3.35 3 1.12 1.79 0.15

  المستوى xالجنس 10.98 3 3.66 5.86 0.001*
    0.01>P*  

  

وجود فروق دالة إحصائيًا في ) 6(يظهر الجدول رقم   

 ويتضح من ).P=0.001، 91.09=ف(االستقواء تعزى للجنس 

أعلى من  )1.09(أن متوسط درجات الذكور  )5(لجدول رقم ا

 وفيما يتعلق بالمستوى الصفي، ).0.47(متوسط درجات اإلناث 

إلى عدم وجود فروق دالة تعزى لهذا ) 6( يشير الجدول رقم

المتغير بمفرده، في حين أنه يوجد فروق دالة تعزى لتفاعله مع 

هذا ) 1(م ويوضح الشكل رق). P=0.001، 5.86=ف( الجنس

يبين الشكل أن سلوك االستقواء لدى الذكور أعلى مما . التفاعل

هو لدى اإلناث في المستويات الصفية جميعها، وأن مستوى 

االستقواء ينخفض بشكل منتظم لدى الذكور كلما انتقلوا إلى 

أما بالنسبة لإلناث، فأن األمر ليس كذلك، إذ . مستوى صّفي أعلى

قى ثابتًا تقريبًا في المستويات الصفية أن مستوى االستقواء يب

ويرتفع بشكل ملحوظ في ) السابع، والثامن، والتاسع(الثالثة األولى 

  .الصف العاشر

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

عاشرتاسعثامنسابع

ذآور
إناث

  
   تفاعل الجنس والمستوى الصفي على متغير االستقواء):1(شكل 
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حول ما إذا كان هناك فروق ) 5(رقم  ولإلجابة عن السؤال

جنس أو للمستوى الصفي أو على متغير الوقوع ضحية تعزى لل

للتفاعل بينهما، استخرجت المتوسطات واالنحرافات المعيارية 

لدرجات أفراد العينة على مقياس الوقوع ضحية في ضوء متغيري 

  ). 7(الجنس والمستوى الصفي، ويوضح ذلك الجدول رقم 

  .س الوقوع ضحيةالمتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد العينة على مقيا :)7(جدول 

المتوسط 

 الكلي
  السابع الثامن التاسع العاشر

  مستوى الصف

 الجنس
 المقياس

0.98 0.73 0.78 1.03 1.30 

0.99 0.85 0.76 0.84 1.28 

 س
 الذكور ع

0.59 0.57 0.35 0.71 0.74 

0.60 0.47 0.33 0.68 0.74  

  س

 اإلناث ع

0.77 0.65 0.53 0.88 1.00 

0.83 0.69 0.60 0.78 1.07 

  س

 العينة كاملة ع

الوقوع 

  ضحية

  االنحراف المعياري= المتوسط، ع= س: مالحظة

  

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 7(يظهر الجدول رقم 

في الخاليا المتعلقة بالجنس والمستوى الصفي، وللتأكد مما إذا 

تخدم ، اس)P<0.05(كانت هذه الفروق دالة إحصائيًا عند مستوى 

  . نتائج هذا التحليل) 8(ويبين الجدول رقم . تحليل التباين الثنائي

 .نتائج تحليل التباين الثنائي للفروق بين الجنسين وبين المستويات الصفية على مقياس الوقوع ضحية :)8(جدول 

 قيمة ف  االحتمالية
متوسط 

 المربعات
درجات 

 الحرية
 مجموع
 المربعات

 مصدر التباين

 الجنس 22.18 1 22.18 35.41  0.001*
  المستوى الصفي 22.01 3 7.34 11.71 0.001*

 المستوى xالجنس 3.48 3 1.16 1.85 0.14
       0.01>P*  

  

الوقوع على متغيرظهر الجدول وجود فروق دالة إحصائيًا ي 

ويتضح من ). P=0.001، 35.41=ف(س ضحية تعزى للجن

أعلى من  )0.98 (أن متوسط درجات الذكور )7(الجدول رقم 

وجود ) 8( رقم  كما يبين الجدول.)0.59(متوسط درجات اإلناث 

، 11.71=ف(فروق دالة إحصائيًا تعزى للمستوى الصفي 

P=0.001 .( وعند استخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية، تبين

أن الطلبة في مستوى الصفين السابع والثامن، يقعون ضحايا 

ل إحصائيًا مما يقع الطلبة في مستوى لالستقواء أكثر بشكل دا

ويشير الجدول رقم ). 9أنظر الجدول رقم (الصفين التاسع والعاشر 

إلى عدم وجود فروق دالة على مقياس الوقوع ضحية تعزى ) 8(

  . للتفاعل بين الجنس والمستوى الصفي

  

  

  

  

  نتائج اختبار توكي لمتغير الوقوع ضحية :)9( جدول

  العاشر   التاسع    الثامن    السابع   مستوى الصف

  السابع

  الثامن

  التاسع

  العاشر

                    *             *  

                    *             *  

 0.05>P*   
حول الفروق بين الطلبة ) 6(ولإلجابة عن السؤال رقم 

المستقوين والضحايا في تقدير الذات والعالقات المحايدين و

 تم استخراج المتوسطات حصيل األكاديمي،األسرية والت

واالنحرافات المعيارية لدرجات كل مجموعة على كل من هذه 

وجود فروق ظاهرية في ) 10(يظهر الجدول رقم . المتغيرات

المتوسطات بين المجموعات، وللتأكد مما إذا كانت هذه الفروق 

، أجري تحليل التباين )P<0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى 

حادي على كل من المتغيرات لتقييم الفروق بين المجموعات األ

  .)11جدول رقم الأنظر (الثالثة 
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والمستقوين والضحايا على مقاييس تقدير الذات  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات مجموعات الطلبة المحايدين: )10( جدول

  .والعالقات األسرية والتحصيل األكاديمي

 المحايدون المستقوون الضحايا المتوسط الكلي
  نوع المجموعة 

 المقياس

3.15 2.94 3.11 3.19 

0.42 0.45 0.44 0.40 

 س
 ع

  تقدير الذات

 

0.93 0.88 0.91 0.94 

0.16 0.20 0.17 0.14 

  س

 ع
  العالقات األسرية

 

2.83 2.48 2.58 2.95 

1.35 1.26 1.16 1.40 

  س

 ع
 التحصيل األكاديمي 

  االنحراف المعياري= المتوسط، ع= س: مالحظة        

والمستقوين والضحايا على مقاييس تقدير الذات  نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين مجموعات الطلبة المحايدين: )11(جدول 

 .والعالقات األسرية والتحصيل األكاديمي
 المتغير التابع تالمربعا مجموع الحرية درجات متوسط المربعات قيمة ف  االحتمالية
 تقدير الذات 3.86 2 1.93 11.48  0.001*
  العالقات األسرية 0.26 2 0.13 5.33 0.005*

 التحصيل األكاديمي 22.52 2 11.26 6.26 0.002*
         0.01>P*  

وجود فروق دالة إحصائيًا بين ) 11(رقم  يظهر الجدول

 ؛)P=0.001، 11.48=ف( المجموعات على متغير تقدير الذات

وعلى  ؛)P=0.005، 5.33=ف(وعلى متغير العالقات األسرية 

وعند . )P=0.002، 6.26=ف(متغير التحصيل األكاديمي 

استخدام اختبار توكي للمقارنات البعدية، تبين أن مستوى تقدير 

الذات لدى الطلبة المحايدين والمستقوين أعلى بشكل دال إحصائيًا 

 فروقًا دالة بين الطلبة المحايدين مما هو لدى الضحايا؛ وأن هناك

والضحايا على متغير العالقات األسرية، فالعالقات التي تسود أسر 

وفيما . الطلبة المحايدين أفضل من تلك التي تسود أسر الضحايا

يتعلق بمتغير التحصيل األكاديمي، تبين أن مستوى التحصيل 

ا هو لدى األكاديمي لدى الطلبة المحايدين أعلى بشكل دال مم

  ).12أنظر الجدول رقم (المستقوين والضحايا 

نتائج اختبار توكي لمتغيرات تقدير الذات والعالقات  :)12(جدول 

  األسرية والتحصيل األكاديمي

  المتغير  نوع المجموعة  الضحايا  المستقوون   المحايدون
 *                                      

                           *   
 

  المحايدون

  المستقوون

  الضحايا

تقدير 

  الذات

 *                                      

   

  المحايدون

  المستقوون

  الضحايا

العالقات 

  األسرية

 *           *                        

   

  

  المحايدون

  المستقوون

  الضحايا

التحصيل 

 األكاديمي

 0.05>P*  

   المناقشة

المتعلقة بالسؤال األول أن عدد الطلبة الذين بينت النتائج 

، ويفوق عدد )18.9%(استقووا على أقرانهم كان كبيرًا نسبيًا 

وهذا يعني أن ). 10.2%(الطلبة الذين وقعوا ضحايا لالستقواء 

الطلبة المستقوين يشكلون نسبة كبيرة في المدارس األساسية، 

تشار ظاهرة وبالتالي فإنه ال بد من العمل على الحد من ان

فهؤالء الطلبة ال . االستقواء من خالل البرامج اإلرشادية المناسبة

يؤثرون على الضحايا فحسب، بل على أنفسهم وعلى المجتمع 

  .المدرسي بكامله

وربما يرجع السبب في أن عدد الضحايا أقل من عدد 

فهم يتصفون بأنهم . المستقوين إلى عوامل شخصية تتعلق بالضحايا

تقرون إلى الثقة بالنفس وال يستطيعون الدفاع عن ضعفاء ويف

ومن الواضح أن عدد مثل هؤالء الطلبة قليل، مقارنًة . أنفسهم

كما أن ذلك قد يعزى إلى . بأقرانهم المحايدين أو المستقوين

فقد أظهرت نتائج الدراسة الحالية أن الضحايا يأتون . عوامل أسرية

بدو أن عدد هذه األسر من أسر تسودها عالقات غير جيدة، وي

 . أقل، مقارنًة مع أسر الطلبة المستقوين والمحايدين
وتتفق هذه النتيجة مع تلك التي توصلت لها دراسة إيفارسون 

ودراسة شايتهاور وزمالئه ) Ivarsson et al., 2005(وزمالئه 

)Scheithauer et al., 2006( من حيث أن نسبة المستقوين بين ،

 نسبة الضحايا؛ وتختلف مع تلك التي توصلت المراهقين أعلى من

 ،)Espelage & Holt, 2001(لها دراسة إيسبيالجي وهولت 

 ,Pateraki & Houndoumadi( ودراسة باتيراك وهاوندومادي
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) Peskin et al., 2006(، وكذلك دراسة بيسكن وزميليه )2001

  . التي أظهرت أن نسبة الضحايا أعلى

بالسؤال الثاني إلى أن المناداة بألقاٍب وأشارت النتائج المتعلقة 

سيئة أكثر شكل من أشكال االستقواء يستخدمه المستقوون 

 مما يشير إلى أن برامج الوقاية والتدخل ويتعرض له الضحايا،

المتعلقة بسلوك االستقواء ينبغي أن تولي اهتماما خاصًا بهذا 

قوين فمثًال، يمكن تبصير الطلبة المست. الشكل من االستقواء

بعواقبه السلبية عليهم وعلى الضحايا؛ وكذلك تعليم الضحايا كيف 

وتتفق هذه . يتصرفون عند تعرضهم لمثل هذا النوع من االستقواء

 & Pateraki( باتيراك وهاوندومادي النتيجة مع ما توصل إليه
Houndoumadi, 2001(سيلز ويونغ ، و)Seals & Young, 

ب أكثر أشكال االستقواء شيوعًا لدى ، في أن المناداة باأللقا)2003

  .األطفال والمراهقين في المدارس

المواقع التي يحدث فيها وفيما يتعلق بالسؤال الثالث حول 

االستقواء، فقد تبين أن الذكور يفضلون االستقواء على أقرانهم، 

وهم في طريقهم إلى البيت، في حين أن اإلناث يفضلن ممارسة 

وهكذا، فإن االستقواء يحدث .  الصفسلوك االستقواء في غرفة

غالبًا لدى الذكور خارج المدرسة، بينما يحدث لدى اإلناث داخل 

ويمكن تفسير ذلك في أن الذكور يميلون إلى إظهار . المدرسة

قوتهم أمام أقرانهم المتفرجين، وهذا يتاح لهم أكثر خارج المدرسة، 

بحرية أكثر؛ حيث ال يوجد من يراقبهم أو يحاسبهم، فهم يشعرون 

أما اإلناث فيحرصن على أن يظهرن لآلخرين في البيئة المحيطة 

بالمدرسة سلوكياٍت مهذبة، كي يتركن انطباعًا إيجابيًا لديهم، 

لهذا، فهن يشعرن بحرية أكثر . وبالتالي يحافظن على سمعتهن

داخل المدرسة، وخاصًة في غرفة الصف، حيث يمارسن السلوكيات 

 المهم في األمر، أن .ها المختلفة بما فيها االستقواءالعدوانية بأشكال

اختيار الطلبة لمثل هذه المواقع، يوحي أن االستقواء سلوك خفي 

وسري ويحدث بعيدًا عن أعين الراشدين، وبالتالي فإن برامج 

الوقاية والتدخل ينبغي أن تركز على مراقبة الطلبة في أماكن وأوقات 

لمدرسة، والذهاب من المدرسة محددة مثل غرفة الصف، ساحة ا

فعندما يشعر الطلبة المستقوون أنهم مراقبون لن . إلى البيت

  .يجرؤوا على القيام بأية سلوكيات سلبية ضد أقرانهم

وكان السؤال الرابع في الدراسة الحالية حول ما إذا كان هناك 

. فروق بين الجنسين وبين المستويات الصفية في سلوك االستقواء

ت النتائج أن مستويات ونسب االستقواء لدى الذكور وقد أظهر

وربما يعزى سبب ذلك إلى الطريقة التي . أعلى مما هي لدى اإلناث

فالذكور، في هذه المرحلة المبكرة . يتم إدراك االستقواء من خاللها

من المراهقة، يدركون سلوكهم العدواني على أنه مؤشر على قوتهم، 

 يؤثر إيجابيًا على سمعتهم، ويكسبهم وأنه مقبول اجتماعيًا، وأنه

مزيدًا من األصدقاء؛ وعلى النقيض من ذلك اإلناث، فهن يدركن أن 

أية سلوكيات عدوانية تصدر من جانبهن تنقص من قيمتهن 

ومما يدعم هذا التفسير أنهن يملن أكثر إلى ممارسة . االجتماعية

النتائج وتتفق هذه . هذه السلوكيات داخل المدرسة وليس خارجها

مع تلك التي أشارت إليها الدراسات التي أجراها ريقبي وسلي 

)Rigby & Slee, 1991( ، وباتيراك وهاوندومادي)Pateraki & 
Houndoumadi, 2001(سيلز ويونغ ، و)Seals & Young, 

، في أن )Scheithauer et al., 2006(، وشايتهاور وزمالؤه )2003

ى بشكل دال إحصائيًا مما هو مستوى االستقواء لدى الذكور أعل

 Peskin et(وتختلف مع نتائج دراسة بيسكن وزميليه . لدى اإلناث
al., 2006(، ودراسة كوكينوس وبانايوتو )Kokkinos & 

Panayiotou, 2004( ، اللتين أظهرتا أنه ال يوجد فروق بين

  .الجنسين في االستقواء

يات الصفية، وفيما يتعلق بمدى انتشار االستقواء في المستو

أشارت النتائج إلى أن نسبة الطلبة المستقوين في الصف العاشر 

أعلى مما هي في الصفوف السابقة، مما يشير إلى أنه على الرغم 

من أن الطلبة يصبحون أكثر نضجًا بانتقالهم إلى الصفوف العليا، إال 

أن عددًا كبيرًا منهم يدرك قدراته المتنامية، وخاصًة الجسمية، 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصل إليه إيسبيالجي .  سلبيبشكل

في أن النسبة المئوية للطلبة ، )Espelage & Holt, 2001(وهولت 

  .المستقوين تزداد عبر المستوى الصفي

باإلضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى وجود أثر لتفاعل الجنس 

فقد تبين أن مستوى . والمستوى الصفي على مقياس االستقواء

ستقواء لدى الذكور ينخفض كلما انتقل الطالب من صٍف إلى اال

صٍف أعلى، في حين أن مستوى االستقواء لدى اإلناث يبقى تقريبًا 

. ثابتًا من الصف السابع إلى التاسع، ومن ثم يرتفع في الصف العاشر

األمر الذي يدل على أن الوعي لدى الذكور، بشكل عام، يزيد 

أما . إلى انخفاض درجة االستقواء لديهمبازدياد الصف، مما يؤدي 

بالنسبة لإلناث فاالستقواء لديهن بطبيعته منخفض، وربما يزداد 

االستقواء لديهن في الصف العاشر نتيجة الزدياد الرغبة في 

  .السيطرة وحب الظهور

وكان السؤال الخامس الذي حاولت هذه الدراسة اإلجابة عنه 

جنسين وبين المستويات الصفية حول ما إذا كان هناك فروق بين ال

وأظهرت النتائج أن مستويات ونسب . على مقياس الوقوع ضحية

ويمكن . الوقوع ضحية لدى الذكور أعلى مما هي لدى اإلناث

تفسير ذلك ببساطة في أنه كلما ازداد عدد المستقوين يزداد عدد 

الضحايا، وبما أن الذكور المستقوين أكثر، فالضحايا بين الذكور 

  . كونون أكثر، مقارنة باإلناثسي

من ناحية أخرى، تبين أن مستوى الوقوع ضحية لدى طلبة 

الصفين السابع والثامن أعلى مما هو لدى طلبة الصفين التاسع 

كما أن نسبة الضحايا بين طلبة الصف السابع أعلى مما . والعاشر

وربما يعزى ذلك إلى ضعف أو . هي بين طلبة الصفوف األخرى

م كثير من الطلبة في الصفين السابع والثامن، مقارنًة صغر أجسا

بأقرانهم، بحيث أنهم ال يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، عند مهاجمة 

وبناًء على ذلك، فإنه كلما انتقل . اآلخرين لهم لفظيًا أو جسميًا

الطلبة إلى صٍف أعلى، ازدادت مقدرتهم على مواجهة اآلخرين، 

وتنسجم هذه النتائج مع تلك التي . ينهموبالتالي يقل عدد الضحايا ب

 ,.Scheithauer et al(دراسة شايتهاور وزمالئه  توصلت لها



  جرادات

 121

، في أن أعلى نسب المستقوين في الصفوف المتوسطة، )2006

  .وأعلى نسب الضحايا من الطلبة الصغار

بين الطلبة المستقوين وكان السؤال السادس حول الفروق 

ير الذات والعالقات األسرية تقدفي والضحايا والمحايدين 

أظهرت النتائج أن مستوى تقدير الذات لدى . والتحصيل األكاديمي

الطلبة المحايدين والمستقوين أعلى بشكل دال إحصائيًا مما هو 

لدى الضحايا، مما يشير إلى أن الضحايا يرون أنفسهم على أنهم 

ياء، وغير أقل كفاءًة وقيمًة من أقرانهم، وأنهم فاشلون، وغير أذك

مهمين، ويشعرون برضًا أقل عن أنفسهم، وهم ال يدافعون عن 

وبسبب تقدير . أنفسهم العتقادهم أنهم ال يقدرون على فعل ذلك

. الذات المنخفض، ال يرغب الضحايا عادًة في اإلخبار عن االستقواء

ويمثل صمتهم هذا إشارة للمستقوين كي يستمروا في سلوكياتهم 

  .ي ألن يظّلوا مستهدفين بشكل متكررالسلبية، وبالتال

وبالنظر إلى الدراسات السابقة التي بحثت عالقة تقدير الذات 

بسلوك االستقواء، يتضح أن نتائج الدراسة الحالية تتفق مع تلك 

 ,O’Moore & Kirkham(التي توصلت لها دراسة أومور وكيركهام 
و لدى من حيث أن تقدير الذات لدى الضحايا أقل مما ه) 2001

المحايدين؛ وتختلف معها من حيث أنه يوجد فروق بين الطلبة 

كما أنها تختلف مع ما . المحايدين والمستقوين في تقدير الذات

 في أنه ،)Seals & Young, 2003(سيلز ويونغ أشارت إليه دراسة 

ال يوجد فروق في تقدير الذات بين مجموعات الطلبة المحايدين 

كوكينوس تتفق مع ما توصل إليه والمستقوين والضحايا؛ و

 في أن مستوى ،)Kokkinos & Panayiotou, 2004(وبانايوتو 

تقدير الذات لدى المستقوين كان مشابهًا لذلك الذي لدى 

  . المحايدين

أما بالنسبة لمتغير العالقات األسرية، فقد تبين أن العالقات 

يًا من التي تسود أسر الطلبة المحايدين أفضل بشكل دال إحصائ

تلك التي تسود أسر الضحايا، في حين أنها ليست أفضل من تلك 

ويستدل من ذلك أن الضحايا يعيشون . التي تسود أسر المستقوين

في ظل ظروٍف أسرية غير جيدة وتترك آثارًا سلبية على سلوك 

وهذا يؤكد أن برامج الوقاية والتدخل ينبغي أن ال تركز . األبناء

الضحية، وإنما ينبغي أن تتعدى ذلك لتصل فقط على المستقوي أو 

فمن أهم استنتاجات هذه الدراسة، . األسرة، وخاصة أسرة الضحية

إذًا ينبغي أن . أن المتضرر األكبر من سلوك االستقواء هو الضحية

وهذا يؤكد ما توصل إليه أرورا . تعطى األولوية األولى له وألسرته

)Arora, 1991 (البًا ما تكون أفضل إذا في أن الجهود المدرسية غ

. وجهت نحو دعم الضحايا بدًال من محاولة تغيير سلوك المستقوي

ومن الممكن مساعدة الضحايا باألساليب التي تركز عل تحسين 

ثقتهم وتقديرهم لذاتهم، وتحسين صداقاتهم ومهاراتهم االجتماعية، 

 كما أن خطوط االتصال يجب أن. وكذلك التدريب على توكيد الذات

  .تكون مفتوحة بين الوالدين والعاملين في المدرسة

وفيما يتعلق بتدني تحصيل الطلبة المستقوين والضحايا، 

فقد يعود تدني تحصيل المستقوين . مقارنة بالطلبة المحايدين

ألسباب مختلفة من بينها، صعوبة المنهاج الدراسي، أو عدم الرغبة 

في أموٍر أخرى غير في الدراسة، مما يدفعهم إلى إشغال أنفسهم 

أما بالنسبة للضحايا، فقد يرجع . الدراسة كاالستقواء على أقرانهم

تدني تحصيلهم إلى كرههم للمدرسة التي يتعرضون لالستقواء فيها، 

فمثل هؤالء الطلبة يكون انتباههم غالبًا . أو إلى ظروفهم األسرية

ة وتتفق هذه النتيجة مع تلك التي توصلت لها الدراس. مشتتًا

 ,Mynard & Joseph(البريطانية التي قام بها ماينارد وجوزيف 
من حيث وجود عالقة سلبية داّلة بين مستوى الكفاءة ) 1997

   .المدرسية وكل من مستوى الوقوع ضحية ومستوى االستقواء

في ضوء نتائج الدراسة الحالية، يمكن القول إن مشكلة 

وإّنه ال . دارس األساسيةاالستقواء تنتشر على نطاقٍ  واسع في الم

فهذا . بد من تصميم برامج وقاية تتطلب تدخل مدرسي شامل

األسلوب ثبت أنه أكثر األساليب فاعلية لتخفيض االستقواء، ألنه 

يتضمن عددًا من العناصر من بينها، تطوير سياسة ضد االستقواء 

تشمل المدرسة كلها، وجمع معلومات حول االستقواء داخل 

مان مراقبة كافية للطالب أثناء االستراحات وأوقات المدرسة، وض

تناول الطعام، وعقد مؤتمرات مدرسية، وزيادة الوعي بقضايا 

 ,Atkinson & Hornby(االستقواء من خالل المنهاج المدرسي 
فبرامج الوقاية الجيدة تكون مصممة إلرسال رسالة مفادها ). 2002

وأنه البد من خلق بيئة . أن االستقواء ال يمكن تحمله في المدرسة

 .آمنة لجميع الطلبة
وللتعمق في فهم سلوك االستقواء يوصي الباحث بإجراء 

دراسات للتعرف إلى اتجاهات الطلبة نحو سلوك االستقواء، وأخرى 

تبحث العالقة بين سلوك االستقواء واالضطرابات النفسية كاالكتئاب 

 األقران على كما يوصي ببحث تأثير. والقلق والشعور بالوحدة

سلوك االستقواء لدى المراهقين، واختبار فاعلية برامج إرشادية 

 اجتماعية، تزيد من تقديرهم تتهدف إلى إكساب الضحايا مهارا

 لذاتهم، وتكسبهم المقدرة على االستجابة لمواقف االستقواء بشكل

توكيدي؛ وبرامج أخرى تهدف إلى إكساب المستقوين مهارة 

، التي يفتقرون لها، وتعليمهم كيف يعبرون عن التقمص االنفعالي

  .إحباطهم وغضبهم بطرق مناسبة

 المصادر والمراجع

ــد الكــــريم   ــرادات، عبــ ــدير الــــذات    .  (2006).جــ ــة بــــين تقــ العالقــ
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  )1(ملحق

(Bullying Scale)   االستقواءمقياس  

 ًا المقابلة لكل فقرة، لتحدد عدد المرات التي مارست فيها على نحو متعمد خالل الثالثين يوم0-7أرجو وضع دائرة على أحد األرقام من 

  .*الماضية كل سلوك من السلوكيات المشار إليها

  سلوكعدد مرات تكرار ال    

  وال    

  مرة

  

 مرة
  واحدة

 مرتين

ثالث 

  مرات

  

أربع 

  مرات

  

خمس 

  مرات

  

ست 

  مرات

  

  سبع مرات

  فأكثر

  7  6  5  4  3  2  1 0  .ضربت أو دفعت طالبًا آخرًا  1

  7  6  5  4  3  2  1 0  . و نشرت شائعات حول الطالب اآلخرينبأشعت أكاذي  2

  7  6  5  4  3  2  1 0  .أتلفت أشياًء خاصة بالطالب اآلخرين  3

  7  6  5  4  3  2  1 0   .ناديت الطالب اآلخرين بألقاٍب سيئة  4

  7  6  5  4  3  2  1 0   .شجعت الطالب اآلخرين على الشجار  5

  7  6  5  4  3  2  1 0   .أخذت نقودًا أو أشياًء أخرى من الطالب اآلخرين  6

  7  6  5  4  3  2  1 0   .تجاهلت الطالب اآلخرين  7

  7  6  5  4  3  2  1 0   .أصدقائيتماعي مع من المشاركة بنشاٍط اجطالبًا آخرًا منعت   8

  7  6  5  4  3  2  1 0  .سخرت من الطالب اآلخرين 9

  7  6  5  4  3  2  1 0   .هددت بضرب طالٍب آخر  10

 
 ملحق (2)

(Victimization Scale) مقياس الوقوع ضحية 

 الماضية لكل من ًافيها خالل الثالثين يومالمقابلة لكل فقرة، لتحدد عدد المرات التي تعرضت  0-7 أرجو وضع دائرة على أحد األرقام من

  .*السلوكيات المشار إليها

  

  عدد مرات تكرار السلوك    

  وال    

  مرة

 مرة
 واحدة

  مرتين
ثالث 

  مرات

أربع 

  مرات

خمس 

  مرات

ست 

  مرات

سبع مرات

  فأكثر

  7  6  5  4  3  2  1 0  .ضربني الطالب اآلخرون  1

  7  6  5  4  3  2  1 0   .حولي و نشروا شائعات بأشاع الطالب اآلخرون أكاذي  2

  7  6  5  4  3  2  1 0  .أتلف الطالب اآلخرون أشياًء خاصة بي  3

  7  6  5  4  3  2  1 0   .ناداني الطالب اآلخرون بألقاٍب سيئة  4

  7  6  5  4  3  2  1 0   .ضايقني الطالب اآلخرون  5

  7  6  5  4  3  2  1 0   .أخذ الطالب اآلخرون نقودي  6

  7  6  5  4  3  2  1 0   .تجاهلني الطالب اآلخرون  7

  7  6  5  4  3  2  1 0 .منعني طالٌب آخٌر من المشاركة بنشاٍط اجتماعي مع أصدقائه  8

  7  6  5  4  3  2  1 0  .سخر الطالب اآلخرون مني 9

  7  6  5  4  3  2  1 0   .هددني الطالب اآلخرون بالضرب  10

  .  اإلناثُكتبت فقرات هذا المقياس بصيغة المؤنث قبل أن يتم توزيع نسخًا منه على: مالحظة*
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  (3) ملحق

 مقياس العالقات األسرية
   هل تصف هذه العبارات أسرتك؟ .تصف العبارات التالية العالقات األسرية

  . دائرة على نعم أو ال أرجو وضع

  ال  نعم   .عالقتي جيدة مع أخوتي1

  ال  نعم   .عالقتي جيدة مع أخواتي2

  ال  نعم    .تسود المحبة والمودة بين أفراد أسرتي3

  ال  نعم   . معظم الوقتأشعر بالسعادة مع أسرتي في4

  ال  نعم    .عالقتي جيدة مع أمي5

  ال  نعم    .عالقتي جيدة مع أبي6
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مستوى مقروئية كتاب الرتبية االجتماعية والوطنية للصف الرابع 
  األساسي في األردن

  
 محمد جوارنه

*
  

  
  

 8/6/2008  تاريخ قبوله     28/1/2007 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى معرفـة مـستوى مقروئيـة كتـاب التربيـة االجتماعيـة                :ملخص

ــي األردن     ــع األساســـي فـ ــة للـــصف الرابـ ــي درجـــة     ،والوطنيـ ــر الجـــنس فـ  وتحديـــد أثـ

. باإلضافة إلى معرفة ترتيب النصوص حـسب درجـة مقروئيتهـا فـي الكتـاب              ، المقروئية

" بأســــلوب كلــــوز"ولتحقيــــق هــــدف الدراســــة، تــــم إعــــداد أربعــــة اختبــــارات تتمــــة  

(CLOZE)    ووزعــت .  مــن موضــوعات مختلفــة فــي الكتــاب المقــرر لقيــاس مقروئيتــه

طالبــًا وطالبــة فــي مــدارس تربيــة ) 300(مكونــة مــن االختبــارات علــى عينــة عــشوائية 

ــة فــي مــستوى مقروئيــة     . الزرقــاء األولــى  ــائج الدراســة أن أداء الطلب وقــد أظهــرت نت

ــاطي    ــين    ، الكتــاب كانــت ضــمن المــستوى اإلحب ــة إحــصائية ب ووجــود فــروق ذات دالل

ــًا الخـــتالف الجـــنس لـــصالح اإلنـــاث، وإلـــى أن النـــصوص    درجـــة مقروئيـــة الكتـــاب تبعـ

: الكلمــات المفتاحيــة . (ائيــة فــي الكتــاب ليــست متدرجــة وفــق درجــة مقروئيتهــا    القر

  ).المقروئية، كتب التربية االجتماعية والوطنية

  

  

  

  

  

  

  

تمثـــل المنـــاهج التربويـــة الحديثـــة محـــورًا مهمـــًا فـــي  :مقدمـــة

ــة التعلميــة التعليميــة   ألنهــا انعكــاس وتجــسيد لمــضمون تلــك     ، العملي

ــة ــشكلها وتجديـــ  ، العمليـ ــي بـ ــع   فهـ ــل المجتمـ ــي ظـ ــسارعة فـ داتها المتـ

ــة    ــورة المعرفي ــوجي وعــصر الث ــة احتياجــات    ، التكنول ــى مواكب تهــدف إل

واحتياجـــــات ، الطلبـــــة وميـــــولهم واتجاهـــــاتهم وقـــــدراتهم المتجـــــددة

وهي أيـضًا األداة الفاعلـة إلصـالح نظـام التربيـة والتعلـيم              ، مجتمعاتهم

ــات ال    ــداف والنتاجــ ــق األهــ ــة تحقيــ ــويره؛ بغيــ ــده وتطــ ــة وتجديــ تربويــ

  .المنشودة

وبما أن الكتاب المدرسي ترجمـة وانعكاسـًا لجـزءًا أساسـي مـن              

وأحـد مـدخالت النظـام      ، فهـو مـن أهـم أدواتهـا       ، محتوى تلـك المنـاهج    

وأكثـر المـصادر التعليميـة المتداولـة والمـؤثرة فـي الموقـف            ، التعليمي

وهو الوعاء الذي يحتضن جزءًا هامًا مـن محتـوى       ، التعليمي التعلمي 

ــة التـــي تتـــرجم أهـــداف المنـــاهج  ال ــادة التعليميـ ــة ، مـ ــه التنفيذيـ وأدواتـ

  ).13ص، 1997، السويدي والخليلي(
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Readability Level of the National and Social Education 
Textbook among the Fourth Grade Students in Jordan 

 
Mohammad  Jawarneh, Faculty of Educational Sciences, the 

Hashemite University, Zarqa, Jordan.  
 

Abstract: The purpose of the study was to determine the readability 
level of national and social education textbook among the fourth 
grade students in Jordan, and to explore the effect of gender on the 
readability level, and the text order according to the readability level 
of the textbook. Four cloze tests of different topics of the textbook 
were set up to measure the readability level; these tests were 
distributed to a random sample of (300) male and female students in 
different schools of the first Zarqa Directorate of Education. The 
study results revealed that students' performance in the readability 
level of the textbook was low, and that there were significant 
differences in the readability level of the textbook due to gender. 
These difference were in favor of the female students. The findings 
also revealed that the reading texts in the textbook were not scaled 
according to the readability level.(Keywords: Readability, National 
and education textbook). 

  
  

  

  

ولهذا يحظى الكتاب المدرسي بأهمية بالغة من الطالب 

فهو منهل الطالب لمعلوماته ومعارفه وقيمه ، والمعلم على حد سواء

وهو األساس الذي يستمد منه المعلم عناصر ،  ومهاراتهواتجاهاته

درسه المعرفية واختيار طرق التدريس وأساليبه والوسائل التعليمية 

وتتجلى أهمية الكتاب ). 2ص، 1995 ،إسماعيل(التعلمية المناسبة 

المدرسي كذلك باعتباره من أهم وسائل تعليم اللغة بصفة عامة، 

  ). 24ص، 1997 بيب الله،ح(وتعليم القراءة بصفة خاصة 

أن الكتاب ) 139ص، 1990(ويرى اللقاني ومحمد ورضوان 

يعمل على تنمية مهارات عديدة  المدرسي ـ من خالل محتواه ـ

، كمهارة استنتاج الحقائق، والنقد، والتحليل، والمقارنة، والتقويم

ويظهر ذلك بشكل واضح عندما يكلف المعلم طالبه قراءة أحد 

الستنباط الحقائق ونقدها ومقارنتها مع ما تعلموه نصوص الكتاب 

وتتفق أهداف التربية االجتماعية من . من مصادر التعلم األخرى

خالل مناهجها وكتبها المدرسية مع األهداف العامة للتربية في جميع 

مراحل التعليم في تنمية المهارات المختلفة لدى الطلبة وإكسابهم 

قراءة، والفهم، واالستيعاب، مهارات ال: مهارات عديدة مثل

والتحليل، والمهارات االجتماعية، والشخصية، والعقلية، بمستوياتها 

  ).190ص، 1984 ،سعادة(المختلفة 
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 كغيرها من -ومن هذا المنطلق تعد كتب التربية االجتماعية 

كتب المواد الدراسية األخرى اإلطار المرجعي والمصدر المباشر، 

عرفة االجتماعية، والظواهر الطبيعية الذي يتضمن محتواها الم

والبشرية واالتجاهات والقيم ومهارات القراءة والعمل، والبحث 

واالستقصاء والتحليل والمهارات العقلية المختلفة والقضايا الجدلية 

    ).Jarolimek, 1977, p43(المعاصرة 

هذا وقد قام المجلس الوطني للدراسات والتربية االجتماعية 

)NCSS ( الواليات المتحدة األمريكية بتقسيم المهارات الخاصة في

التي تسعى الدراسات والتربية االجتماعية إلى تنميتها وإكسابها لدى 

: مهارات القراءة التي تتضمن: الطلبة إلى ثالث مجموعات من بينها

  .(NCSS, 1994)ومعدل السرعة في القراءة ، واالستيعاب، الفهم

لخاصة لمنهاج وكتب التربية وجاءت النتاجات العامة وا

االجتماعية والوطنية للمرحلة األساسية في األردن لتؤكد ضرورة 

لتثير ، تضمين هذه الكتب محتوى معرفيًا بنصوص وقراءات مختلفة

وتدربهم على فهم المادة وتحليلها ، قدرات الطلبة وتفكيرهم

ومناقشتها، ومحاكمتها من خالل المحتوى وتلك النصوص القرائية 

ولما كانت الكتب المدرسية من ). 2005، وزارة التربية والتعليم(

أكثر الوسائل التربوية أهمية، وتأثيرًا في النشئ، فإن األمر يستدعي 

استمرارية تقويمها، لتكون مالئمة لنضج الطلبة، ومستوياتهم، 

وقدراتهم اللغوية والعقلية، ولتتمكن المؤسسات ذات العالقة من 

حبيب الله، (ناسبة مقروئيتها لمستويات الطلبة الحكم على مدى م

  ).26ص، 1997

وتشتمل عناصر المقروئية في كتب التربية االجتماعية 

والوطنية في مرحلة التعليم األساسي على محتوى هذه الكتب ممثلة 

، والمفاهيم، المعلومات والمعارف واألفكار والحقائق(:في

والتقويم ، طة التعليميةوالوسائل واألنش، والمهارات، والتعميمات

   ).1993، أبو حلو وآخرون(

، هذا وتعد المقروئية نتاج تفاعل القارئ مع المادة المقروءة

وعلى الرغم من اختالف الباحثين حول . ومدى التوافق بينهما

تعريفها إال أنهم يتفقون على أنها مناسبة المادة المقروءة للقارئ من 

ابلية النص للقراءة بالنسبة ومدى ق، حيث السهولة أو الصعوبة

األمر الذي يجعلهم أكثر ، للمرحلة العمرية للطلبة الذين أعدت لهم

مما يؤدي إلى نجاح عملية االتصال ، اندماجًا واهتمامًا مع النص

  .والتفاعل بين القارئ والمادة المقروءة

ونظرًا ألهمية مقروئية كتب التربية االجتماعية، فقد أجريت 

للكشف عن مستوى مقروئيتها، وفي هذا اإلطار بعض الدراسات 

بدراسة هدفت إلى تقدير مقروئية  )Wait, 1987(فقد قام ويت 

كتب العلوم واللغة االنجليزية والدراسات االجتماعية المقررة لطلبة 

الصف الرابع والخامس والسادس االبتدائي المسجلين في المدرسة 

الواليات المتحدة البحثية التطويرية في جامعة فلوريدا في 

ولقياس مستوى مقروئية الكتب، استخدمت الدراسة ، األمريكية

حيث أظهرت نتائج الدراسة وجود ، اختبار التتمة بأسلوب كلوز

اختالف دال إحصائيًا بين مستويات المقروئية لكتب الصفين الرابع 

وإلى أن كتاب الدراسات االجتماعية ، والخامس دون الصف السادس

وأن أكثر من ، الكتب صعوبة في الصفين الرابع والخامسكان أكثر 

من الطلبة كانوا في المستوى اإلحباطي في الكتب الثالثة %) 90(

  .عينة الدراسة

المشار إليها في كلير ) Ayer(وفي دراسة أخرى أجراها آير 

)Klare, 1988 .( هدفت إلى معرفة مدى فهم المادة القرائية في

 االبتدائية في والية ميتشجان األمريكية من كتب التاريخ في المدارس

وأظهرت نتائج الدراسة أن مقروئية ، باستخدام اختبار كلوز،التالميذ

نصوص تلك الكتب في أغلبيتها تقع فوق مستوى تالميذ المرحلة 

كما ، االبتدائية، وكانت النتائج أفضل عندما تم تبسيط تلك الفقرات

رًا من المادة التاريخية الموجودة أظهرت نتائج الدراسة أن قدرًا كبي

  .في تلك الكتب صعبة حتى لطلبة المرحلة الثانوية

وبهدف معرفة مدى استيعاب الطلبة وفهمهم لنصوص كتب 

 & Beck(الدراسات االجتماعية، أجرت الباحثتان بيك وميكون 
Mckeown,1991 (حيث ، دراسة لتحليل كتب الدراسات االجتماعية

ويعاني الطلبة ، صوص هذه الكتب كانت ضعيفةأظهرت نتائجها أن ن

وقد فسرت الباحثتان هذه ، من عدم القدرة على فهمها واستيعابها

  .النتيجة بعدم إتباع طريقة منهجية صحيحة في تأليف تلك الكتب

 & Agnihotri(أما الدراسة التي أجرتها أجنهوتري وخانا 
Khanna, 1992 (لمدرسية فقد هدفت إلى قياس مقروئية الكتب ا

من خالل تقويم كتاب الدراسات االجتماعية على عينة من الطلبة 

، سنة )15 -14(طالبًا وطالبة تتراوح أعمارهم بين ) 60(حجمها 

إحدهما من البداية واآلخر من ، حيث تم اختيار نصين من الكتاب

وأظهرت نتائج الدراسة إلى أن مستوى مقروئية النص األول ، النهاية

أما النص الثاني فيقع في المستوى ، وى التعليميتقع في المست

وأرجعت الباحثتان صعوبة النص الثاني إلى موقع النص . اإلحباطي

وكثرة القراءات الصعبة ، وكثافة األفكار في النص، في الكتاب

وإلى بعد محتوى النص عن خلفية الطلبة ، والمفاهيم المجردة

  .العلمية

دفت إلى تحليل وتقويم دراسة ه )1992(كما أجرى الشقران 

كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الخامس األساسي في 

من ، حيث ركزت الدراسة على اإلجابة عن خمسة أسئلة، األردن

ولإلجابة عن هذا السؤال ، ضمنها معرفة مستوى مقروئية الكتاب

فقد استخدمت الدراسة اختبار التتمة . المتعلق بمقروئية الكتاب

حيث كشفت نتائج الدراسة أن الكتاب يحتوي على حقائق ، )كلوز(

وال يسمح للطالب بالمشاركة، ويضع ، واستنتاجات المؤلف وتعريفاته

%) 10(من الطلبة في المستوى اإلحباطي، و%) 70(ما نسبته 

  .منهم في مستوى التعلم الذاتي دون مساعدة المعلم

 تحليلية دراسة"بعنوان ) 1995(وفي دراسة أجراها القاعود 

" تقويمية لكتاب الجغرافيا العامة للصف العاشر األساسي في األردن 

وقام الباحث بقياس ، هدفت إلى معرفة مستوى مقروئية الكتاب

، المقروئية بتوجيه اختبار كلوز إلى عينة من طالب الصف العاشر

  .وأظهرت نتائج الدراسة أن مقروئية الكتاب دون مستوى الطلبة

 إلى تحديدهدفت ) 2002(تها سليمان وفي دراسة أجر

مستوى مقروئية نصوص من كتاب اللغة العربية المقرر للصف 
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وقد اختارت الباحثة عينة ، السادس األساسي في محافظة نابلس

طالبًا ) 608( وتكونت من، الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية

قروئية وقامت الباحثة بإجراء اختبار كلوز لتحديد مستوى م، وطالبة

وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية الطلبة يقعون ضمن ، النصوص

 ويليهم المستوى المستقل، %)59,7( المستوى التعليمي ونسبتهم

أي أن %) 15,5(وأخيرًا المستوى اإلحباطي ، %)24,4(ونسبتهم 

  .نصوص الكتاب مناسبة للطالب من حيث مستوى مقروئيتها

 سة هدفها معرفة مقروئية درا(Singh, 2003)كما أجرت سنغ 

، مواد تعليمية مطبوعة عن السرطان مقدمة لطالب الصف الثامن

،  لتقييم المقروئية(SMOG) وقد استخدمت الباحثة تدريج

وأظهرت نتائج هذه الدراسة أن المواد التعليمية مكتوبة بمستوى 

وأن هذه المادة بحاجة ، عال جدًا فوق مستوى طالب الصف الثامن

  . ثقافة الكلية لفهم نصف ما في المادة التعليميةإلى مستوى

هدفت إلى معرفة مستوى ) 2003(وفي دراسة أجراها الناجي 

كتاب اللغة العربية للصف السادس  مقروئية النصوص النثرية في

وتكونت عينة الدراسة من ، اإلبتدائي في اإلمارات العربية المتحدة

صوص نثرية من كما تضمنت ثالثة ن، طالبًا وطالبة) 632(

مستوى  وتم استخدام اختبار كلوز لتحديد، موضوعات الكتاب

أظهرت نتائج الدراسة أن مقروئية الكتاب تضع . مقروئية الكتاب

كما أظهرت وجود ، %)68,5(الطلبة في المستوى اإلحباطي بنسبة 

  .عالقة قوية بين مستوى المقروئية وجنس الطالب

ت إلى معرفة مستوى بدراسة هدف) 2004(وقامت الرفاعي 

مقروئية كتب الدراسات االجتماعية للصف األول الثانوي وأثرها في 

وأعدت الدراسة اختبار كلوز لمعرفة مستوى ، تحصيل الطلبة

، وذلك باختيار ثالثة نصوص عشوائية من كل كتاب، مقروئية الكتب

طالٍب وطالبة يدرسون ) 100(حيث تم تطبيقها على عينة مكونة من 

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى مقروئية الطلبة ، كتبهذه ال

بينما ، في كتاب تاريخ األردن المعاصر كانت في المستوى اإلحباطي

كما ، كانت في كتاب الجغرافيا االقتصادية في المستوى التعليمي

أشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات معدالت 

، اسة تعزى لمتغير الجنس ولصالح اإلناثتحصيل أفراد عينة الدر

  .ولمستوى المقروئية ولصالح مستوى المقروئية المستقل

 هدفت إلى معرفة (David, 2006)وفي دراسة أجراها ديفيد 

وقدرة الطالب على قراءة هذه المواد ، مستوى مقروئية كتب العلوم

ب وجرى تقييم كل كتا، في جامايكا في المدارس الثانوية، وفهمها

واستخدم ، باختيار ثالثة نصوص من بداية ووسط ونهاية الكتاب

 كما استخدم تدريج سموج (Fry's Formula)الباحث صيغة فراي 

(SMOG) وأظهرت نتائج الدراسة وجود اختالف واسع في 

من  وقد بينت الدراسة أن واحدًا، مستويات المقروئية في الكتب

وأن الكتب ، لمقروئيةفقط يناسب الطالب من حيث مستوى ا الكتب

  . ذات قيمة متدنية للطلبة في المدارس الثانوية

 بدراسة مشابهة هدفت إلى (Laura, 2007)الورا  كما قام

، حياءالتعرف على مقروئية كتب العلوم ممثلة بالفيزياء والكيمياء واأل

وشملت العينة  ، Flesch و فليش Fry's باستخدام صيغتي فراي

كتب ) 8(نصًا من )24(ب في الفيزياء و كت) 7(نصًا من ) 21(

وأظهرت نتائج الدراسة أن ، كتب كيمياء) 5(نصًا من) 15(و، أحياء

كتب الكيمياء كانت األقل تطابقًا مع مستوى الطلبة ضمن المستوى 

أما كتابي الفيزياء واألحياء فكانت مقروئيتهما جيدة ، اإلحباطي

   .بالنسبة للطلبة

 للدراسات السابقة يتبين أن هناك ومن خالل استعراض الباحث

أهمية لدراسة مستوى مقروئية كتب الدراسات والتربية االجتماعية 

وكما ويتضح من الدراسات . والوطنية في جميع المراحل الدراسية

) أسلوب كلوز(السابقة أيضًا اعتماد كثير منها على اختبار التتمة 

وهو ، ية والوطنيةلقياس مقروئية كتب الدراسات والتربية االجتماع

أما الفرق بين . األسلوب نفسه الذي استخدمته هذه الدراسة الحالية

، هذه الدراسة وسابقاتها فيتمثل في أنها تناولت مستوى المقروئية

ومعرفة فيما إذا كانت توجد فروق بين الذكور واإلناث في مستوى 

ب ومعرفة تدرج النصوص العلمية حسب موقعها في الكتا، المقروئية

وهذا ما لم تبحثه أيًا من الدراسات ، في ضوء درجة مقروئيتها

  .السابقة الذكر

واستنادًا لما سبق ذكره وبالرغم مما حققته وزارة التربية 

، والتعليم األردنية من انجازات في مجال التعليم بجميع مستوياته

وحرصًا منها على جعل التعليم مواكبًا لمستجدات الحياة في هذا 

 األمر الذي يستدعي تقويم كتبها بين الفترة واألخرى ،العالم

للوصول بها إلى مستوى عال من الجودة لتحقيق أفضل النتاجات 

وحتى تكون هذه الكتب كذلك فإنه ال بد من تقديم ، المرغوب فيها

ولن يتحقق ذلك إال بإتباع ، نصوص في مستوى فهم الطلبة

وفي مقدمتها ، اد المقررةاألساليب التربوية الحديثة في تقويم المو

ومنها كتاب التربية االجتماعية ، قياس مستوى مقروئيه هذه الكتب

وعليه، فإن هذا الكتاب . والوطنية للصف الرابع األساسي في األردن

والمنبثقة عن توجهات ) 2005(باعتباره أحد الكتب الجديدة لعام 

ا يستدعي مم، التطوير التربوي بتأليف الكتب المدرسية في األردن

وإلعطاء صورة عن واقعه بغرض ، إجراء دراسة تقويمية لمقروئيته

  .تحسينه وتطويره وهذا ما دفع الباحث للقيام بهذه الدراسة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

فهو يحصل ، تعد القراءة أداة المعرفة لإلنسان قديمًا وحديثًا

 حقائق ويتقصى بها، وينقل عن طريقها األفكار، بها المعلومات

وهي من وسائل التعبير ، ويعيش من خاللها تاريخ األجيال، الكون

والزعبي، ، مقدادي(وقضاء وقت الفراغ ، والتفكير واالستماع

2004.(  

ولقد أظهرت نتائج عدة دراسات أجريت حول المقروئية 

)Singer & Danlan, 1980, Devison, 1990, ، 1992 ،والتل ،

) 2004 ،والرفاعي، 2004 ،زعبيومقدادي وال، 1997 ،ومقدادي

أن ضعف الطلبة في قراءة المواد الدراسية قد أثر بشكل واضح في 

تحصيل الطلبة وفي ضعف قدرتهم على استرجاع المعلومات التي 

قراؤها في تلك الكتب، ومن أجل أن يؤدي الكتاب المدرسي وظيفته، 

ه، حرص الباحثون على وضع معايير للحكم عليه، في شكله ومضمون

بهدف بنائه على أسس تربوية وفنية سليمة ترتبط ارتباطًا وثيقًا 
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ومن هذه المعايير، مدى مالءمة نصوصه لقدرات . بأهداف المناهج

إال أن هذا المعيار لم يلَق اهتمامًا علميًا من قبل . الطلبة القرائية

مؤلفي كتب التربية االجتماعية، حيث الحظ الباحث أن جّل اهتمامهم 

يف هذه الكتب ينصب على المادة العلمية ذاتها، من حيث في تأل

الصحة العلمية واإلثراء العلمي، دون اإلشارة في مقدمة تلك الكتب 

إلى مستوى صعوبة المادة العلمية المقدمة للطلبة في ضوء 

 وميولهم نحو تلك المواد العلمية، ولم يجِر ،مستواهم اللغوي

عية مالئمة لقياس مقروئيته، التثبت من هذا المعيار بطريقة موضو

فضًال عن اإلشارة هنا إلى أن الدول المتقدمة يندر فيها أن يقدم 

الكتاب المدرسي للطلبة دون وثيقة تقدمها جهة النشر تحدد فيها 

  .(Klare, 1988, P. 683)مستوى مقروئية الكتاب 

ولما كان كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف الرابع 

من الكتب التي طورتها وزارة ) 2005( األردن لعام األساسي في

فإن هذا الكتاب يستدعي تقويمه بإجراء مثل هذه ، التربية والتعليم

للوقوف على ، الدراسة العلمية لمعرفة مستوى مقروئيته للطلبة

وهذا ما ، درجة مالءمته لهم ومدى مواكبته لمعايير الكتب المنهجية

من خالل اإلجابة عن أسئلة الدراسة حاولت هذه الدراسة القيام به 

  .التالية

  :أسئلة الدراسة

 ما مستوى مقروئية كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف -1

  الرابع األساسي في األردن؟

 = α( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -2

في درجات طلبة الصف الرابع األساسي في األردن ) 0.05

  تعزى إلى الجنس؟ 

 ما مدى تدرج النصوص العلمية في كتاب التربية االجتماعية -3

والوطنية المقرر على طلبة الصف الرابع األساسي، حسب 

  موقعها في الكتاب في ضوء درجة مقروئيتها؟

  :أهمية الدراسة

  :أهمية هذه الدراسة في تتضح

تقديم معايير وأساليب علمية دقيقة لمؤلفي كتب التربية  -

  .ديد مستوى مقروئيتهااالجتماعية لتح

انسجامها مع مشاريع التقويم والتطوير المستمرين للمناهج  -

والكتب المدرسية في جميع المراحل الدراسية في األردن، 

 .للوصول إلى أفضل النتاجات المنشودة
تقدم أساسًا موضوعيًا للحكم على مدى مالءمة نصوص هذا  -

 .الكتاب لمستويات الطلبة
ام بأبحاث ودراسات حول المقروئية في تشجيع الباحثين للقي -

 .المواد والمراحل الدراسية وبمتغيرات مختلفة

  :التعريفات اإلجرائية

الدرجة النسبية لصعوبة النصوص القرائية التي : المقروئية -

يواجهها الطالب في فهمه لمضمونها كما يقيسها اختبار التتمة 

على اختبار وتقاس بالدرجة المتحققة للطالب ) اختبار كلوز(

  .التتمة

وهي متوسط االستجابات الصحيحة للطلبة في : درجة المقروئية -

  .اختبار التتمة

يتحدد في ضوء مدى استيعاب الطالب : مستوى المقروئية -

ويتكون ، وفقًا لدرجاته في اختبار التتمة، للنصوص المقروءة

  : من ثالثة مستويات متدرجة هي

توى الذي يعجز فيه وهو المس: المستوى اإلحباطي -أ

حتى بمساعدة ، الطالب عن قراءة النص واستيعابه

ويتحدد بحصول الطالب على درجة تقدر بأقل ، المعلم

  .في اختبار التتمة% 40من 

وهو المستوى الذي يستطيع عنده : المستوى التعليمي -ب

، الطالب أن يقرأ النص ويستوعبه بمساعدة من المعلم

 -%40درجة تقدر بين ويتحدد بحصول الطالب على 

  .في اختبار التتمة% 60

وهو المستوى الذي يستطيع عنده : المستوى المستقل - ج

الطالب قراءة النص واستيعابه معتمدًا على نفسه دون 

ويتحدد بحصول الطالب على درجة ، مساعدة المعلم

  .في اختبار التتمة% 60تقدر بأكثر من 

هو الكتاب الذي أقرته و: كتاب التربية االجتماعية والوطنية -

 على طالب 2005/2006، وزارة التربية والتعليم في األردن

  . الصف الرابع األساسي

  :محددات الدراسة

  :تتحدد الدراسة الحالية باقتصارها على

أربعة نصوص من كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف  -

  .تم اختيارها عشوائيًا، الرابع األساسي

التابعة لتربية محافظة الزرقاء األولى للعام المدارس األساسية  -

وتحديدًا طلبة الصف الرابع ، 2006-2005الدراسي 

 .األساسي بهذه المحافظة
 .اختبارات التتمة األربعة بأسلوب كلوز لقياس مقروئية الكتاب -

  :منهج الدراسة

القائم على ) المسحي(اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي 

ي، وذلك من خالل رصد وتحليل واقع المشكلة وصف الظاهرة كما ه

 Cloze)البحثية المطروحة، باستخدام اختبار التتمة بأسلوب كلوز 
Test)لمعرفة مستوى مقروئية ذلك الكتاب .  

  :مجتمع الدراسة وعينتها

اشتمل مجتمع الدراسة جميع طلبة الصف الرابع األساسي في 

خالل العام ، دنمدارس تربية محافظة الزرقاء األولى في األر

وقد ، طالبًا وطالبة) 2453(وعددهم ، 2005/2006الدراسي 

اختار الباحث طلبة الصف الرابع األساسي ألن الطالب ينهي دراسة 

جميع المقررات الدراسية األساسية في الصفوف الثالثة األولى 

والتي تجعله قادرًا ، وبمساعدة وتوجيه وإرشاد من المعلم واألهالي
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وقد تم اختيار أربع مدارس من ، ة والفهم واالستيعابعلى القراء

بواقع مدرستين للذكور ومدرستين ، مجتمع الدراسة بشكل عشوائي

) 115(منهم ، طالب وطالبة) 300(وبلغت عينة الدراسة ، لإلناث

  .طالبًا) 185(طالبة و

  :أداة الدراسة

) Cloze(بأسلوب كلوز  استخدم الباحث اختبار التتمة

وذلك ، ديد مستوى مقروئية النصوص العلمية األربعةكمقياس لتح

حيث يمتاز بدقة ، لكونه أحد األساليب المتاحة لقياس المقروئية

وألنه يعتمد ، طبيعته البنائية المعتمدة على ترتيب الكلمات المحذوفة

ونظرًا لما يتصف به من ، بشكل رئيس على المقدرة القرائية والفهم

وسهولة تطبيقه، وتوفيره للوقت درجات الصدق والموضوعية، 

  .والجهد

  :خطوات بناء االختبار وتطبيقه

قام الباحث بإعداد اختبار التتمة المكون من أربعة اختبارات 

صيغت من أربع وحدات من الكتاب البالغ مجموع وحداته ، فرعية

حيث تم تطبيق االختبارين األول والثاني في بداية الفصل . ست

بينما تم تطبيق . م2006/ 2005سي األول من العام الدرا

/ 2005االختبارين الثالث والرابع في بداية الفصل الثاني من العام 

وذلك حسب تعليمات تطبيق اختبار التتمة والتي تنص ، م2006

وتم حذف ، على أن تكون المادة العلمية جديدة على الممتحنين

ركت وت، سابع كلمة من كل نص بغض النظر عن نوعها أو وظيفتها

وذلك لمساعدة ، الجملتان األولى واألخيرة من كل نص دون حذف

وقد بلغ عدد الكلمات المحذوفة ، الطلبة في تعرف سياق النص

كما وضعت في بداية االختبارات مجموعة ، كلمة في كل نص )20(

، والهدف من االختبار، من التعليمات تتضمن البيانات األساسية

لمي مقتبس من أحد موضوعات ومثال لنص ع، وطريقة اإلجابة

  .الكتاب

  :صدق االختبار

للتأكد من تمثيل نصوص االختبارات األربعة لمجتمع الدراسة 

ومدى اتساق خطوات بناء ، من النصوص العلمية في الكتاب

واختبارات التتمة ، االختبار مع شروط إعداد االختبارات بصفة عامة

عدد من المختصين تم عرض االختبارات األربعة على ، بصفة خاصة

والقياس ، ومناهج اللغة العربية، بمناهج التربية االجتماعية والوطنية

وقد أبدوا موافقتهم على تمثيل تلك ، )تسعة(وعددهم . والتقويم

واتساقها مع شروط اختبارات ، النصوص العلمية األربعة للكتاب

مع األخذ بجميع المالحظات ، التتمة المعدة لقياس المقروئية

  . رشادات التي أشاروا إليهاواإل

  :ثبات االختبار

تم التأكد من ثبات االختبارات األربعة عن طريق إعادة 

حيث طبق على عينة استطالعية خارج ) Test-R-Test(االختبار 

ونتائج معامالت ، ثم أعيد تطبيقه بعد ثالثة أسابيع، عينة الدراسة

  ):1(ثبات االختبارات األربعة يبينها الجدول 

  معامالت ثبات اختبارات التتمة األربعة: )1(ول جد

رقم 

  النص
  عنوان النص

معامل 

  الثبات

  84.8  الكرة األرضية وخطوط الطول ودوائر العرض  1

  78.8  الموارد والبيئة  2

  86.5  الثورة العربية الكبرى ومسيرتها  3

  81.2  التعليم في الدولة األردنية الحديثة  4

  82.8  معامل الثبات الكلي  

أن معامل الثبات الكلي الختبارات ) 1(يتضح من الجدول 

وهذا معامل ثبات عالي الختبارات التتمة ) 82.8(التتمة األربعة بلغ 

  .المستخدمة في هذه الدراسة لقياس مقروئية الكتاب قيد البحث

  :إجراءات تصحيح االختبار

بعد جمع أوراق االختبارات لجميع أفراد الدراسة، تم 

والتي تنص على منح ، اعتماد طريقة التصحيح المطابقةتصحيحها ب

وعدم ، درجة واحدة للكلمة األصلية التي كانت في النص قبل حذفها

حتى وإن كانت مرادفة ، قبول أية كلمة ال تتطابق مع الكلمة األصلية

كما تم تجاهل األخطاء اإلمالئية والنحوية إذا كانت ، لها في المعنى

وبعد جمع ، الطالب متوافقة مع الكلمة األصليةالكلمة التي جاء بها 

العالمات تم تحويل المجموع إلى النسب المئوية بحيث كانت الدرجة 

  .النهائية لكل اختبار من االختبارات األربعة من مئة درجة

  :متغيرات الدراسة

  :كانت متغيرات الدراسة على النحو التالي

  : المتغير المستقل -

  ).ذكر، أنثى(الجنس 

  ).المستقل، التعليمي، اإلحباطي(يات المقروئيه مستو

  :المتغير التابع -

مستوى مقروئية كتاب التربية االجتماعية والوطنية للصف 

  .الرابع األساسي

  :المعالجة اإلحصائية

تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

) ت(لإلجابة عن السؤال األول والثالث، كما تم استخدام اختبار 

  .لإلجابة عن السؤال الثاني

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

ما مستوى مقروئية كتاب التربية : "نتائج السؤال األول

  ".االجتماعية والوطنية للصف الرابع األساسي في األردن؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية 

 على االختبارات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة

  ).2(حيث جاءت نتائجهم كما هي موضحة في الجدول ، األربعة

  

  



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 130

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات : )2(جدول 

  .أفراد عينة الدراسة على االختبارات األربعة

رقم 

  النص
 العدد  عنوان النص

المتوسط 

الحسابي 

لمستوى 

 المقروئية

االنحراف 

  المعياري

1  
الكرة األرضية وخطوط 

  الطول ودوائر العرض
300 30.4500 23.80  

  24.78 26.6500 300  الموارد والبيئة  21

13  
الثورة العربية الكبرى 

  ومسيرتها
300 39.3000 19.57  

4  
التعليم في الدولة األردنية 

  الحديثة
300 37.6000 23.83  

  20.26 30.7500 300 متوسط المجموع الكلي

أن جميع اختبارات التتمة لقياس ) 2(دول يتبين من الج

، مستوى مقروئية النصوص األربعة تقع ضمن المستوى اإلحباطي

بنسبة مئوية ) 30.7500(بحصولها على متوسط حسابي كلي بلغ 

وبذلك يستنتج ). 20.26(وبانحراف معياري بلغ %) 30.75(

ربية الباحث من نتائج السؤال األول أن النصوص العلمية في كتاب الت

االجتماعية والوطنية المقرر على طلبة الصف الرابع األساسي في 

تقع في المستوى اإلحباطي ألنها أقل من ) 2005طبعة (األردن 

  .بحسب التعريفات اإلجرائية في هذه الدراسة%) 40(

 ;Wait, 1987(وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من 
Ayer, 1988; Beck & Mckeown, 1991; ؛1992، قرانالش 

والتي أكدت نتائجها أن مستوى مقروئية الكتب ). 2004، الرفاعي

  .التي بحثتها كانت ضمن المستوى اإلحباطي

وقد يعزو الباحث سبب ذلك الفتقار بعض القائمين على تأليف 

وتقدير درجة أهميتها للطلبة ، الكتاب لمفهوم المقروئية وعناصرها

رفتهم باألدوات الموضوعية وعدم مع، ومدى مالءمتها لمستواهم

الالزمة لقياس مدى مالءمة نصوص الكتاب للمستوى اللغوي 

مما أدى إلى استخدام الطلبة بعض المفردات ، والثقافي للطلبة

فضًال عن افتقار ، والكلمات البعيدة جدًا عن اإلجابة األصلية

المؤلفين لدراسات تبين مستوى الطلبة اللغوي والثقافي بشكل عام 

  .واهم العلمي والمعرفي بشكل خاصومست

كما يمكن أن يعزي الباحث هذه النتيجة إلى افتقار كثير من 

وفهم المفردات ، الطلبة الستراتيجيات معالجة المعلومات وتنظيمها

ومن ثم ، واستيعابها، وتوظيفها للحصول على الفهم العام للنص

ل عام كما أن ضعف الطلبة بشك.  من النصةتخمين الكلمة المحذوف

وبمعرفة التراكيب اللغوية ) النحو والصرف(في قواعد اللغة العربية 

هذا قد يكون له ، وسوء استخدام األفعال وحروف الجر وغيرها

فجاءت مستويات المقروئية في ، أثره في استجاباتهم غير الصحيحة

  .هذا المستوى اإلحباطي

ة هل توجد فروق ذات داللة إحصائي:" نتائج السؤال الثاني

في درجات طلبة ) α = 0.05(عند مستوى الداللة 

  الصف الرابع األساسي في األردن تعزى إلى الجنس؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج درجة المقروئية 

، للنصوص العلمية على اختبارات التتمة األربعة للذكور واإلناث

والتي هي متوسط االستجابات الصحيحة ألفراد عينة الدراسة في 

الختبار الفروق ) ت(وتم استخدام اختبار . اختبارات التتمة األربعة

ويبين ، بين متوسطي درجات الجنسين في اختبارات التتمة األربعة

لبيان الفروق بين درجة المقروئية ) ت(نتائج اختبار ) 3(الجدول 

  .للنصوص تبعًا الختالف الجنس

 

  .درجتي المقروئية تبعًا لمتغير الجنسلقياس الفروق بين ) ت(نتائج اختبار : )3(جدول 

رقم 

  النص
  العدد  الجنس

المتوسط الحسابي 

  درجة المقروئية

االنحراف 

  المعياري

درجة 

  الحرية
  مستوى الداللة  )ت(قيمة 

  24.29  35.80  185  ذكر
1  

  23.48  39.10  115  أنثى
98  0.691  0,0491  

  18.92  23.70  185  ذكر
2  

  19.97  29.60  115  أنثى
98 1.517  0.0133  

  26.48  35.60  185  ذكر
3  

  23.21  37.00  115  أنثى
98 0,281  0.0779  

  22.58  22.90  185  ذكر
4  

  25.23  22.30  115  أنثى
98 0.125  0.0901  

  20.43  29.50  185  ذكر
  الكلي

  20.21  32.00  115  أنثى
98 0,615  0.0540  

                

 ذات داللة إحصائية أن هناك فروقًا) 3(يتضح من الجدول 

بين درجة مقروئية النصوص العلمية ) 0,540(عند مستوى الداللة 

في اختبارات التتمة األربعة، تبعًا الختالف الجنس لصالح اإلناث 

بنسبة مئوية  )32.00(حيث بلغت المتوسطات الحسابية لإلناث 

) 29.50(، بينما كانت المتوسطات الحسابية للذكور %)32(

  %).29.5(ة بنسبة مئوي
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ويعزو الباحث تفوق اإلناث على الذكور في اختبارات التتمة 

األربعة في هذه الدراسة والتي تعد من االختبارات اللغوية المتكاملة 

إلى أن اإلناث ـ بصورة عامة ـ يتفوقن على الذكور في التحصيل 

الدراسي بشكل عام نظرًا الرتفاع مستوى اإلناث في مهارات 

وإلى ارتفاع دافعية االنجاز لدى ، حفظ واتجاهاتهاالستذكار وال

وبسبب ، )1994، أديبي وعبادة(اإلناث في سعيهن إلثبات وجودهن 

ارتفاع مستواهن في مهارات القراءة بشكل عام، ومهارات القراءة 

  ).1991، المحروس. (الصامتة بشكل خاص

وبما أن المجتمع األردني يعد بطبيعته مجتمعًا محافظًا يقلل 

مما ، فيقضين معظم أوقاتهن داخله، ن خروج اإلناث من المنزلم

يتيح لهن مجاًال أكبر للقراءة والمطالعة وينعكس إيجابا على 

أما الذكور، فيقضون معظم أوقاتهم خارج المنزل، مما . تحصيلهن

يؤثر سلبًا في دراستهم، ومهارات القراءة عندهم ومن ثم تدني 

  .مستوى تحصيلهم بشكل عام

يعود السبب في ذلك أيضًا إلى أن القراءة تستحوذ على وقد 

وألنها وسيلة التحصيل ، اهتمام كبير من الطالبات أكثر من الطالب

األساسية والسيطرة على مهاراتها تتيح لهن التفوق في اللغة بشكل 

وهذا ما أكده ، خاص وفي بقية المواد الدراسية بشكل عام

عات التي تقضيها الطالبات إلى أن السا) 39ص، 1985 ،السباعي(

في المطالعة والقراءة الحرة أكثر من الساعات التي يقضيها الطالب 

  .في هذا الخصوص

ويرجع الباحث هذه النتيجة كذلك إلى تفوق اإلناث على الذكور 

ومهارات القراءة والقدرات اللغوية ، في اللغة العربية بشكل عام

تميز أداء اإلناث عن كما ي). 1980 ،حميدان(األخرى بشكل خاص 

وهذا ما أشارت إليه دراسة ، الذكور بقلة األخطاء اللغوية والنحوية

ومن ثم ساعدت كل الظروف السابقة على حصول ). 1987، هالل(

اإلناث على نتائج أفضل في مستوى المقروئية في هذه الدراسة 

  .مقارنة بالذكور

  

ية في ما مدى تدرج النصوص العلم: "نتائج السؤال الثالث

كتاب التربية االجتماعية والوطنية المقرر على طلبة 

الصف الرابع األساسي حسب موقعها في الكتاب في ضوء 

  ".درجة مقروئيتها؟

لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج درجة مقروئية كل نص 

ورتبت حسب تسلسلها في ، من النصوص األربعة عينة الدراسة

  .)4(الكتاب كما يتضح من الجدول 

  .ترتيب النصوص العلمية حسب درجة مقروئيتها: )4(جدول 

رقم 

 النص
  درجة المقروئية  عنوان النص

ترتيب النص 

  في الكتاب

ترتيب النص حسب 

  درجة المقروئية

  3  1  30.45  الكرة األرضية وخطوط الطول ودوائر العرض  1

  4  2  26.65  الموارد والبيئة  2

  1  3  39.30  الثورة العربية الكبرى ومسيرتها  3

  2  4  37.60  التعليم في الدولة األردنية الحديثة  4

          

أن النصوص العلمية ليست متدرجة في ) 4(يتبين من الجدول 

حيث إن أكثر النصوص درجة كان النص ، ضوء درجة مقروئيتها

 وبعده جاء النص الرابع، )الثورة العربية الكبرى ومسيرتها(الثالث 

وجاء في المرتبة الثالثة النص ، )دنية الحديثةالتعليم في الدولة األر(

وكان أقل ، )الكرة األرضية وخطوط الطول ودوائر العرض(األول 

  ).الموارد والبيئة(النصوص درجة هو النص الثاني 

و ، الثورة العربية الكبرى ومسيرتها(ولعل حصول النصين 

ثانية على في المرتبة األولى وال) التعليم في الدولة األردنية الحديثة

يعزى ، التوالي في ترتيب النصوص األربعة حسب درجة مقروئيتها

إلى أن مثل هذه الموضوعات مألوفة ألبنائنا الطلبة األردنيين أكثر 

ولها جذورها في ، وقريبة جدًا من واقع حياتهم المعاش، من غيرها

وهناك تركيز ، والمجتمع األردني بكافة فئاته، تاريخ األردن الحديث

 مثل هذه الموضوعات في صفوف سابقة من مؤلفي تلك الكتب على

حيث تمثل الثورة العربية . ومن السياسة التربوية األردنية، المدرسية

لما لها من ارتباط . الكبرى جزءًا هامًا من حياة المواطن األردني

وثيق في قيام الدولة األردنية الحديثة ونشأتها في مطلع القرن 

، يز كبير عليها في النظام السياسي األردنيوهناك ترك، العشرين

. وتعد من الثوابت الوطنية الهامة في حياة الفرد والمجتمع األردني

كما أن التعليم في جميع مراحله المختلفة أصبح قيمة عليا في نظر 

المواطن والمجتمع األردني، وهناك حرص وسعي وإصرار شديد من 

ة التربية والتعليم األردنية ومن النظام السياسي األردني ممثًال بوزار

األسرة والمجتمع األردني على تحقيق مثل هذه الحاجة عند 

، وباعتبار أن التعليم في األردن هو رأس المال البشري، الناشئين

وأحد الثوابت الوطنية للتنمية البشرية، والتي من خاللها تتحقق 

في المرتبة التنمية الشاملة والمستدامة؛ ولذلك جاء هذان النصان 

األولى والثانية في درجة المقروئية في هذا الكتاب ألهميتهما عند 

  . المواطن والمجتمع األردني

على ) والموارد والبيئة، الكرة األرضية(أما حصول النصين 

المرتبة الثالثة والرابعة فقد يعود إلى جدة وحداثة مثل هذه 

  .ابقةولعدم دراستها في صفوف س، الموضوعات على الطلبة

كما يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن هذا الكتاب وغيره من 

كتب التربية االجتماعية والوطنية في جميع المراحل األساسية تقر 

لمعرفة . وتعمم على الطلبة دون قياس مستوى ودرجة مقروئيتها

فيما إذا كانت تناسب مستوياتهم وقدراتهم العمرية والعقلية 
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فة إلى ذلك فإن وزارة التربية والتعليم في إضا، واللغوية والنفسية

األردن ال تطلب من هؤالء المؤلفين وثيقة أو دراسة علمية تبين من 

خاللها مستوى ودرجة مقروئية هذه الكتب قبل إقرارها وتعميمها 

فضًال عن اإلشارة هنا إلى أن تأليف جميع الكتب . على الطلبة

أن يقدم الكتاب المدرسي المدرسية في الدول المتقدمة والتي يندر 

ويقر ويعمم على الطلبة دون تقديم وثيقة تثبت فيها جهة النشر 

وبذلك فإن تأليف ). Klare, 1988(مستوى ودرجة مقروئية الكتاب 

ومنها كتب التربية ، مثل هذه الكتب في جميع المواد الدراسية

االجتماعية والوطنية في جميع المراحل الدراسية في األردن 

، يعتمد على الرأي الشخصي للمؤلفين، ناء مادة اللغة العربيةباستث

وهذا األمر قد يؤدي إلى تقديم نصوص ، وعلى االختيار الذاتي لهم

بل إنها ، ومواد قرائية صعبة ال تفوق فهم الطلبة لتلك المواد فحسب

، وإضعاف ميولهم نحوها، قد تتسبب في قطع عالقتهم بالقراءة

وألننا بذلك ندفع الطلبة إلى تعلم . نحوهاوتكوين اتجاهات سلبية 

فكثير من األطفال يصفون القراءة ، ال ما يمكن لهم تعلمه، ما نريد

ومن ثم ، بأنها صعبة، وتتكون اتجاهات الكراهية لديهم من جراء ذلك

وبالتالي فإن الحاجة ). 1986، محجوب(عدم رضاهم عن المدرسة 

ولن يتحقق ، م الطلبةماسة وضرورية لتقديم نصوص في مستوى فه

ذلك إال باتباع األساليب التربوية والعلمية في تقويم المواد 

وفي مقدمتها قياس مستوى مقروئية الكتب المدرسية ، المقروءة

  .ومنها كتب التربية االجتماعية والوطنية قبل إقرارها وتعميمها

  :التوصيات

بعد استعراض نتائج هذه الدراسة ومناقشتها يوصي الباحث 

  :بما يلي

ضرورة معرفة وزارة التربية والتعليم ومؤلفو الكتب المدرسية  -

بمستوى مقروئيتها في جميع المراحل الدراسية وبخاصة 

المرحلة األساسية الدنيا، والتحقق من تجريبها فعًال لمعرفة 

  .مدى مناسبتها لمستويات الطلبة قبل إقرارها وتعميمها

ية والوطنية ترتيب مراعاة مؤلفي كتب التربية االجتماع -

النصوص العلمية وتنظيمها في تلك الكتب حسب حاجات 

الطلبة وقدراتهم وميولهم واهتماماتهم، وحسب حاجات 

 .المجتمع واتجاهاته وميوله
ضرورة تركيز مؤلفي تلك الكتب على الخبرات الحسية  -

المباشرة من واقع المجتمع والبيئة المحلية التي يعيش بها 

 .الطالب
مؤلفي تلك الكتب الترتيب والتدرج المنطقي والنفسي مراعاة  -

  .لها

  

  

  

  

  :المراجعالمصادر و

، صالح وأبو شيخه، توفيق والطيطي، يعقوب ومرعي، أبو حلو

العلوم االجتماعية وطرائق  ).1993( .سليمان، عيسى ونجم

، منشورات جامعة القدس المفتوحة، 1ج. )1(تدريسها 

  . األردن: عمان

قدرات االبتكار وعالقتها  ).1994(.احمد، بادةعباس وع، أديبي

بعادات االستذكار وقلق االختبار لدى عينة من طالب مرحلتي 

دراسة مقدمة  .التعليم الثانوي والجامعي بدولة البحرين

جامعة ، كلية التربية، البحرين، للمؤتمر العلمي الثالث

  .البحرين

صوص القرائية قياس مقروئية الن). 1995(.علي إبراهيم، إسماعيل

في كتاب اللغة العربية المقرر على طلبة الصف األول اإلعدادي 

، كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة .بدولة البحرين

  .جامعة البحرين

أثر الصورة القرائية ومستوى المقروئية ). 1992(.شادية، التل

مجلة . والجنس في االستيعاب القرائي لدى طلبة الصف الثامن

) 4(8 ،سلسلة العلوم االجتماعية اإلنسانية، اث اليرموكابح

  .44-9ص ص

القراءة بين النظرية والتطبيق ). 1997(.محمد، حبيب الله

: عمان. المدخل في تطوير مهارات الفهم والتفكير والتعلم

  .دار عمار

مستوى التحصيل في قواعد اللغة العربية ). 1980.(علي ،حميدان

لمرحلة االبتدائية في مدارس وكالة لدى الطلبة في نهاية ا

جامعة ، رسالة ماجستير غير منشورة. الغوث بمنطقة القدس

  .بيرزيت

مستوى مقروئية كتب التربية االجتماعية ). 2004(. عبير، الرفاعي

 .والوطنية للصف األول الثانوي وأثرها في تحصيل الطلبة

 -اربد، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة

  .دناألر

ميول تالميذ الصف التاسع األساسي ). 1985(. مطاوع، السباعي

في القراءة الحرة ومدى اتفاقها مع موضوعات القراءة 

، جامعة عين شمس. رسالة ماجستير غير منشورة .المقررة

  .القاهرة

:  بيروت.مناهج الدراسات االجتماعية). 1984(. جودت، سعاده

  .دار العلم للماليين
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مستوى مقروئية نصوص كتاب اللغة ). 2003( .الإقب، سليمان

 ،العربية المقرر للصف السادس األساسي في محافظة نابلس

، جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة

  .فلسطين: نابلس

مفهومه : المنهاج). 1997(. يوسف، خليفة والخليلي، السويدي

  .دار القلم: دبي. وتصميمه وتنفيذه وصيانته

دراسة تحليلية تقويمية لكتاب التربية ). 1992(. خالد، قرانالش

 .االجتماعية والوطنية للصف الخامس األساسي في األردن

 -إربد، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة

  .األردن

دراسة تحليلية تقويمية لكتاب ). 1995( .إبراهيم، القاعود

مجلة . األردنالجغرافيا العامة للصف العاشر األساسي في 

العراق ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العلوم النفسية

  .349-319ص، )3(

ترجمة إبراهيم ، مقياس صالحية القراءة). 1984(. جورج، كلير

  .جامعة الملك سعود: الرياض. الشافعي

تدريس ). 1990(. برنس، فارعة ورضوان، أحمد ومحمد، اللقاني

  .عالم الكتب: هرة القا.المواد االجتماعية

: قطر. مشكالت تعليم اللغة العربية). 1986(. عباس، محجوب

  .دار الثقافة

دراسة تقويمية لبعض مهارات القراءة ). 1991(. أنيسة، المحروس

الصامتة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي في مدارس 

كلية ، رسالة ماجستير غير منشورة .البحرين الحكومية

 .البحرينجامعة ، التربية
مقروئية كتاب الرياضيات ). 2004(. فاروق والزعبي وعلي، مقدادي

 مجلة مركز البحوث .للصف الخامس األساسي في األردن

  .223-203ص ص) 25(1،جامعة قطر، التربوية

 :المقروئية ماهيتها وطرق قياسها). 1997(. محمد، مقدادي

  .205-197ص ص) 121(ع ، قطر، مجلة التربية

مستوى مقروئية ودرجة إشراكية كتاب ). 2003. (نحس، الناجي

اللغة العربية للصف السادس االبتدائي في اإلمارات العربية 

جامعة اإلمارات العربية ، العين، ندوة بناء المناهج. المتحدة

  . المتحدة

األخطاء النحوية لدى طالب الصف ). 1987(. علي أحمد، هالل

 .بابها ومقترحات عالجهاالثالث الثانوي في دولة البحرين وأس

  .العراق، جامعة بغداد، رسالة ماجستير غير منشورة

النتاجات العامة والخاصة ). 2005(. وزارة التربية والتعليم

لمنهاج التربية االجتماعية والوطنية في مرحلة التعليم 

: عمان، المديرية العامة للمناهج وتقنيات التعليم. األساسي

  . األردن
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  أداة الدراسة

   الرابع األساسياختبار كلوز لمادة التربية االجتماعية والوطنية للصف

   عزيزتي الطالبة... عزيزي الطالب
حذفت منها بعض الكلمات وترك مكانها " التربية االجتماعية والوطنية"ستجد في الصفحات اآلتية أربعة نصوص متنوعة مأخوذة من كتابك 

  . ل ذلكوالمطلوب منك أن تحاول ملء الفراغات بكلمات تراها مناسبة إلتمام المعنى وقب) ـــــ(فارغًا 

   :اقرأ التعليمات اآلتية

  .................المدرسة.. ....................االسمة نسجل اسمك في هذه الخا .1

 .اقرأ النص كامًال قبل أن تبدأ بملء الفراغات .2
 .امأل جميع الفراغات وال تترك فراغًا من غير وضع الكلمة التي تراها مناسبة .3
  .دقيقة) 15(ص إن الوقت المخصص لملء فراغات كل ن .4
 . ة ملء الفراغاتقالحظ المثال التالي الذي يوضح لك طري .5

  : مثال

  التي على األرض__________ واألشياء الخريطة رسم مصغر ومبسط للمواقع"

  ". الرموز واأللوان باستخدام________ وتوضح بعض التفاصيل 

  : الحل

  ". تي على األرض وتوضح بعض التفاصيل للمنطقة باستخدام الرموز واأللوانالخريطة رسم مصغر ومبسط للمواقع واألشياء واألماكن ال"

إن هذا ليس اختبارًا لك ولن تؤثر نتيجته في عالمتك المدرسية، أرجو منك أن تتعاون معي وتحاول ملء الفراغات بكلمات مناسبة بكل 

  . جدية

  .أشكرك، وأتمنى لك النجاح والتوفيق

  

  الباحث 

  

  

  النص األول

   األرضية وخطوط الطول ودوائر العرضالكرة

 .........تعد األرض أحد كواكب المجموعة الشمسيةو.االرض كروية الشكل يعيش عليها االنسان والحيوان والنبات وعناصر اخرى كثيرة

ة األرضية من وتتكون الكر. مختلفة......... المتوسط من الشمس وما تحويه من.........أفضلها من حيث مالءمتها للحياة، نظرًا

، أمريكا الجنوبية ......... القارات وهي آسيا، إفريقيا، أوروبا، أمريكا......... عددمنيتألف اليابس و.اليابس والماء: .........قسمين

 والمحيط المتجمد الهادي، واألطلسي، والهندي،......... الماء من عدد من البحار والمحيطات......... والقارة المتجمدة الجنوبية،وقيانوسياوا

  .  المتجمد الجنوبي، والبحر المتوسط والبحر األحمر.........الشمالي

 تمتد خطوط الطول من الشمال ......... الخطوط الوهمية التي تغطي الكرة األرضية،.........تشكل خطوط الطول ودوائر العرض شبكة

 في معرفة الزمن، ودوائر العرض .........أنها تلف الكرة األرضية، وتفيدنا خطوط .........، ودوائر العرض من الغرب إلى الشرق،.........إلى

 خطوط الطول ودوائر العرض يفيدنا .........بينما تقاطع كل.  على سطح األرض......... االختالف في درجة الحرارة بين منطقة.........في

 تقسم الكرة ......... الرئيسةالعرضويعد خط االستواء دائرة . 180 العرض .........،360ويبلغ عدد خطوط الطول .  المواقع.........في

  . ويحمل الرقم صفرًا" غرينتش"بينما خط الطول الرئيس هو خط . األرضية إلى قسمين وتحمل الرقم صفرًا
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  النص الثاني
  الموارد والبيئة

، والتي .........وتسمى مجموعة األشياء الموجودة في الطبيعة. االرضتحتوي البيئة على الموارد المختلفة التي تقوم عليها الحياة على سطح

 في الطبيعة ويتجدد باستمرار كالماء .........بعض المواردو .، كالماء والهواء والتربة والغابات.........من خاللها نعيش على سطح

 .........الموارد( عدم تجددها كالنفط والمعادن وتسمى .........وبعض الموارد معرض لالنتهاء) الموارد المتجددة (.........والهواء

الزراعة والصناعة واالستعماالت المنزلية ......... على األرض، وتستخدم في جميع المجاالت.........تعد المياه من الموارد المهمةو).المتجددة

 المحافظة على هذه .........لمصادر المائية، ولذلك فإنه من الواجب ا.........األردنية الهاشمية من نقص المياه، بسبب.........وغيرها، وتعاني

 طويلة حتى تتجدد، كما ......... الزراعية، وكذلك تحتاج التربة إلى فترة......... موردًا هامًا في األردن بسبب صغر.........كما تعد.المصادر

   . عليها......... مشكالت كاالنجراف وزيادة الملوحة، لذلك يجب.........تعاني من

 ممثلة باإلنسان والنبات والحيوان والبيئة ......... معين بالبيئة وتقسم إلى قسمين، البيئة.........ُتسمى مجموعة العناصر التي توجد فيو

 نؤثر فيها ونتأثر بها،  شيء داخل، على، حول األرض، ونحن جزء من هذه البيئة.........فبيئتنا هي.  مثل الماء والتربة والهواء.........غير

إن مجموعة ).نأخذ األوكسجين ونخرج بدًال منه ثاني أكسيد الكربون. (حدث تغير في البيئة من خالل التنفس) في هذه اللحظة(اآلن وأنت تقرأ 

 ،النبات، والحيوان من النباتعناصر البيئة تعمل بانسجام معًا، وتوجد عالقات متبادلة فيما بينها لتؤدي وظائف معينة، حيث يستفيد اإلنسان من 

  . والنبات من الهواء والماء، وهذا ما يسمى بالنظام البيئي

  
  

  النص الثالث
  الثورة العربية الكبرى ومسيرتها

، ) سنة400( يقارب األربعة قرون .........خضعت والبالد العربية لحكم الدولة العثمانية،المملكة االردنية الهاشمية دولة عربية اسالمية

 عاشها العرب كان ال بد .........في ظل األوضاع الصعبة. واللغة العربية......... إسالمية غير عربية، حافظت على الدين.........وهي

 أحرار العرب إلى الشريف الحسين ......... عاشوها في ظل حكم األتراك، فتوجهت......... عمن يستطيع أن ينقذهم من الظروف.........من

، واتفق معهم على هدفين هما .........فاستجاب الشريف. وتخليصهم من هذا الظلم......... شريف مكة، طالبين منه الوقوف إلى.........بن

 منه الثورة وهي مكة المكرمة .........كما اتفقوا على المكان الذي.  واحدة......... اإلسالمي وحرية العرب واستقاللهم في دولة.........حفظ

   .م1916 حزيران عام ن م.........في

 الثورة، باإلعداد لها تمهيدًا إلعالنها ......... ممثلي أحرار العرب، واتفاقه معهم على.........قام الشريف الحسين بن علي بعد

عربية الكبرى، وكانت أولى  ال.........في وكان لألردن دور كبير. أبنائه......... الحرية الكاملة، لذلك قام بتوزيع األدوار.........والحصول

  .  األتراك خارج الجزيرة العربية في األردن بمحافظة الطفيلة وقد سميت معركة الطفيلة.........المعارك الحاسمة
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  النص الرابع
  التعليم في الدولة األردنية الحديثة

  .  صدق الله العظيم اقرأ باسم ربك الذي خلققال الله تعالى 

 الحكومة األردنية .........ونظرًا ألهمية التعليم في تطور المجتمعات،،كفله الدين والدستور والقانون االردني، مواطنالتعليم فرض وحق لكل

 ......... للعلم والمعرفة مجانًا تشجيعًا من الحكومة......... والجامعات، حيث يستطيع الطلبة االلتحاق بالمدارس.........على توفير التعليم في

، .........، وقد وفرت الحكومة األردنية هذا الحق......... على حق الطفل ذكرًا وأنثى في.........وتنص وثيقة حقوق.لى التعليملإلقبال ع

  .  ألتزم بالقوانين واألنظمة.........ومن واجبي كمواطن أن ألتحق بالمدرسة

 الطالب حيث يتم تهيئة الطفل ......... مرحلة يمرأولوهي : رياض األطفال........ .:ُتقسم مراحل التعليم في األردن إلىو

فكل طفل ،  الصف العاشر.........تمتد من الصف األولالتي  :األساسية........ .. ويكون التعليم في هذه المرحلة اختياريًا.........لدخول

 هذه المرحلة مجاني .........عليم، كما أن التعليم يعرف بإلزامية الت......... عمره يجب أن يلتحق بالمدرسة، وهذا.........أنهى السادسة

وقد يلتحق ) .........أكاديمي،( نوع التعليم الذي يرغب فيه ......... بعد أن ينهي الطالب الصف العاشر........:.المرحلةو.لجميع الطلبة

يستطيع الطالب الناجح في المرحلة الثانوية والتي  :العاليمرحلة التعليم  و. على إحدى المهن التي يختارها.........بأحد مراكز التدريب المهني،

  .أن يلتحق بإحدى الجامعات حسب التخصص الذي يرغب فيه
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اإلدمان على الهاتف النقال وعالقته بالكشف عن الذات لدى 
  عينة من طلبة الجامعتني األردنية وعمان األهلية

  
 أمجد أبو جدي

*
  

  
  

 11/6/2008 تاريخ قبوله     25/11/2007 تاريخ تسلم البحث

التعـرف الـى اإلدمـان علـى الهـاتف النقـال وعالقتـه            ى  لـ إالدراسة  هذه  هدف  ت :ملخص

ذات لـدى عينـة مـن طلبـة الجـامعتين األردنيـة وعمـان األهليـة، إضـافًة                 بالكشف عن الـ   

  لدى الطلبة المدمنين على الهاتف النقـال تبعـاً       إلى التعرف إلى االنشطة االكثر تكراراً     

 التعــرف علــى االخــتالف فــي نــسبة الألفــراد   إضــافة إلــىلتقــديرهم الهميتهــا النــسبية،  

ــاختالف مت    ــال بـ ــاتف النقـ ــى الهـ ــدمنين علـ ــراتالمـ ــة، او  : غيـ ــب، او الكليـ ــنس الطالـ جـ

   .الجامعة

 ينطــور الباحــث مقياســـي اإلدمــان علـــى الهــاتف النقــال وكـــشف الــذات اللـــذ      

 ًاطالبـ ) 480( بدالالت صـدق وثبـات مناسـبين، وتـم اختيـار عينـة مكونـة مـن                   نتمتعا

وطالبــًة مــن طلبــة الجــامعتين األردنيــة وعمــان األهليــة، المنتظمــين فــي الدراســة فــي      

توصـل الباحـث إلـى    حيـث  ، 2006/2007ل الدراسي األول مـن العـام الدراسـي     الفص

  :النتائج اآلتية

  .من بين أفراد عينة الدراسة) ٪25.8(نسبة المدمنين على الهاتف النقال  -

 .  نسبة المدمنينا ضعفنسبة المدمنات في العينة تقريبًا -
دمان لـدى طلبـة     نسبة اإلدمان لدى طلبة الكليات اإلنسانية أعلى من نسبة اال          -

 . الكليات العلمية
نسبة اإلدمان لدى طلبة الجامعة الخاصة أعلـى مـن نـسبة االدمـان لـدى طلبـة         -

 . رسميةالجامعة ال
هناك عالقة دالة إحصائيًا بين اإلدمان على الهاتف النقال وكـشف الـذات، بلـغ           -

   ).0.668(معامل االرتباط بينهما 

  ).تف النقال، كشف الذات، طلبة الجامعاتاإلدمان على الها: الكلمات المفتاحية(

  

  

  

  

  

  ثـورةً  بمثابـة يعد دخول الهاتف النقال إلى حياة األفراد :مقدمة

ــدثت تغي ــأحـــ ــة     راتيـــ ــة والثقافيـــ ــب االجتماعيـــ ــف الجوانـــ ــي مختلـــ  فـــ

واالقتصادية، إذ يعمل علـى تـسهيل التواصـل بـين األفـراد، واختـصار        

لـم تقتـصر اسـتخداماته     و. المسافات بينهم، واالستثمار الجيد للوقـت     

 امتدت لتشمل طيفـًا واسـعًا    بلعلى التواصل المرتبط باألعمال فقط،      

مــن األنــشطة االجتماعيــة التــي يمكــن أن يقــوم بهــا الفــرد، مــن خــالل     

نـه  أإجراء المكالمات الهاتفية المباشرة، أو كتابة الرسـائل النـصية، إذ            

 فـي   اني التهـ   الرسـائل النـصية لتبـادل      تسـتخدم افي كثيـر مـن األحيـان        

ــبات االجتماعيـــة، أو الـــدعوة لهـــا، كمـــا وتنوعـــت التطبيقـــات         المناسـ

_________________________  

  .، عمان، األردنجامعة عمان األهلية، كلية األداب والفنون *

  .2008 .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 

  
 

  
Mobile Phone Addiction and its Relationship with Self-
discloser among Sample of Students from University of 

Jordan and Amman Al-Ahliyya University 
 

Aِmjad Abu-Jedy, Faculty of Art and Letter, Amman Al-Ahliyya 
University, Amman, Jordan.  

 
Abstract:The purpose of the study is to investigate addiction to mobile 
phone and its relationship with self-discloser among sample of 
students selected from the university of Jordan and Amman  
Al-Ahliyya University. 

It also looks at the characteristics of addicted persons، 
highlighting the main aspects of their addiction، for what purposes 
mobile phones are used، and the time spent in using mobile phones. 

To achieve study goals، the researcher developed mobile phone 
addiction scale، which had an appropriate validity and reliability 
indexes، a sample of (480) male and female students were selected 
during the first semester in 2006\2007 academic year. 

The data analysis revealed the following results: 
− Addicted persons comprised (25،8%) of the total sample. 
− The percent of addicted females was twice as more than males. 
− There is a significant difference in terms of addiction related to 

the field of study. Students of humanities have higher addiction 
level than natural science students. 

− There is a higher level of addiction amongst private university 
students and public university students. 

− There is a significant relationship between mobile phone 
addiction and self-discloser، the correlation coefficient 
was(0.668)  

.(Keywords: Mobile addiction, self-discloser, university students). 
  

الملحقة به كالمفكرة، واأللعاب، و الكاميرا اللتقاط الصور، أو وجود 

ذاكرة تتسع لتخزين عدد كبير من الوثائق والمستندات المهمة، كما 

بالحاسوب، أو حتى مشاهدة  مل االتصالوامتدت تطبيقاته لتش

  . بعض القنوات التلفزيونية

واصبح للهاتف النقال العديد من المعاني والدالالت النفسية 

واالجتماعية، أذ يعد امتالك الهاتف النقال من المؤشرات الدالة على 

المكانة االجتماعية، حيث يشير نوع الهاتف النقال في بعض االحيان 

وامتالكه مرتبطًا ه وأصبح استخدام. القتصادي للفردإلى المستوى ا

الشعبية عندما يصل : بالكثير من المفاهيم النفسية واالجتماعية، مثل

 إلى الفرد عدد كبير من االتصاالت والرسائل النصية، ورمزًا

تشكيل العالقات لالستقالل، والشعور بالطمأنينة واألمن، وأداًة ل

  . االجتماعية وإدامتها
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أصبح ملحوظًا في اآلونة األخيرة ازدياد عدد مستخدمي وقد 

 لىالهاتف النقال، وإنفاق أموال طائلة عليه، وعدم القدرة ع

االستغناء عنه، واالنشغال في التفكير فيه، وإهمال القيام باألعمال 

والواجبات بسبب استخدامه، وُأدرج في هذا السياق عدد من 

علق الفرد به، وهو ما ُاصطلح المفاهيم السيكولوجية للتعبير عن ت

، إذ يصف أطباء "اإلدمان على الهاتف النقال"على تسميته بـ

، و "هوس مرضي تسلطي"نفسيون اإلدمان على الهاتف النقال بأنه 

يبدو أنه مرشح ألن يصبح أحد أكثر أنواع اإلدمان انتشارًا في القرن 

أن يجعل الحادي والعشرين، إذ ُأشير إلى أن اإلدمان عليه يمكن 

ضحاياه يعيشون في عزلة تامة، ويدمرهم اقتصاديًا، وربما يحولهم 

من خالل تورطهم في انشطة مثل السرقة من أجل إلى مجرمين 

   (Walsh, White; and young , 2007) االنقاق على الهاتف النقال

وتشير الدراسات إلى أن أغلبية المدمنين على الهواتف النقالة 

 بأنفسهم الثقةن يجعلهم خجلهم ونقص من المراهقين الذي

يستجيبون بسهولة للدعاية التسويقية لوسائل االتصال، إذ يمكنهم 

وفي . الهاتف النقال من التفاعل مع الناس دون مقابلتهم وجهًا لوجه

هذا السياق ُتشير إحدى المراهقات المدمنات على الهاتف النقال 

بر الهاتف النقال؛ ألن أحببت التحدث ع: "اليومية" البايس"لصحيفة 

رفاق الدردشة يقولون لي كلمات لطيفة ال أسمعها في الواقع الفعلي، 

  ) Walsh, White; and young , 2007(" إذ إنني بدينة قليًال

ويعد طلبة الجامعات من بين الفئات المستهدفة بتكنولوجيا 

 طلبة أثر تاالتصال، ومن أكثرهم اقباال على استخدامها، أذ

 حيثات تاثرا بالغًا بدخول الهواتف النقالة إلى حياتهم، الجامع

يقضون جزءًا من وقتهم في استخدامه واالنشغال في عالم 

توجهت إليهم شركات الهواتف النقالة  وقد مستجداته وتطوراته، هذا

بالعديد من العروض المغرية التي تتمثل في توفير أجهزة ومكالمات 

الوسط نتشار الواسع له في بأسعار رخيصة؛ مما ساعد على اال

 وزيادة ،زيادة عدد المستخدمين له، األمر الذي عمل على الجامعي

 للهاتف  سلبيةلرغم من وجود تأثيراتعلى ا واحتمالية اإلدمان عليه،

 لم تحظ باالهتمام  عليهالنقال في حياة الطلبة، إال أن ظاهرة اإلدمان

، لها سيكولوجية خاصةظاهرة نفسية  اباعتبارهالكبير من الباحثين 

والذي يبدو أنه يرتبط بعوامل نفسية من بينها الكشف عن الذات، 

حيث ان الهاتف النقال كغيره من وسائل االتصال غير المباشرة يهيئ 

المجال لمستخدميه الكشف عن ذواتهم في كثير من القضايا 

أبوجدي، (االجتماعية واالنفعالية التي تثير القلق لديهم دون حرج 

وأن ما تم تناوله من هذه الظاهرة في البيئة العربية عبارة ). 2004

عن مقاالت وتحقيقات صحفية تناولت بشكل عام كثافة استخدام 

الهاتف النقال؛ وقد تم تناول هذه الظاهرة في الدراسات غير العربية 

بشكل علمي ومستند الى دراسات امبريقية، لذا فقد استثارت هذه 

معرفي لدى الباحث، األمر الذي استدعى القيام الظاهرة الفضول ال

بهذه الدراسة، والتي تهدف إلى دراسة العالقة مابين اإلدمان على 

الهاتف النقال وعالقته بالكشف عن الذات لدى عينة من مستخدميه 

ياتي وصفا وسأقدم فيما في الجامعتين األردنية، وعمان األهلية، 

ف النقال، وكشف الذات والعالقة وتفسيرا لكل من االدمان على الهات

   .بينهما

  :اإلدمان على الهاتف النقال

يعد مصطلح اإلدمان على الهاتف النقال من المصطلحات 

، حيث يطلق مصطلح االدمان على األفراد علم النفسالحديثة في 

الذين تظهر لديهم مظاهر االنسحاب والتحمل المرتبطة في االعتماد 

مخدرات والعقاقير وفقًا للنموذج الطبي، على المواد الكحولية وال

وامتد المصطلح ليشمل اشكاًال أخرى ترتبط بالعديد من المظاهر 

بأن اإلدمان ) Griffiths, 1998(السلوكية، حيث يعتقد كرفيس 

فرعية لإلدمان، وان اإلدمان في الالسلوكي ما هو إال أحد األشكال 

انما ياخذ شكل هذه الحالة الياخذ شكل اإلدمان الكيميائي، و

اإلدمان التفاعلي، كما هو الحال في اإلدمان على األلعاب اإللكترونية، 

للهاتف  ف، المبالغ فيهكّثمواإلدمان على االنترنت، ويعد االستخدام ال

أحد أشكال اإلدمان السلوكي  النقال وما يرتبط به من اعراض نفسية

 & Phillips(  النقالوالذي يطلق عليه اسم ادمان الهاتف
Bianchi, 2005 (ن الفرق االساسي بين اإلدمان الكيميائي كموي

واإلدمان على الهاتف النقال، في أن االدمان على الهاتف النقال 

اليسبب آثارًا جسمية مباشرة وأن اثاره تبقى على المستوى النفسي، 

فالمدمنون على الهواتف النقالة يهملون مجموعة من األنشطة 

 همئأصدقا ن، وينعزلون ع)العمل، الدراسة(ثل المهمة في حياتهم م

 الحياتية وينشغلون بالهاتف النقال، كالتهم، وينكرون مشوأسرهم

 ويعتقدون باهمية االتصال باألخرين من خالل الهاتف النقال

)Torrecillas, 2007(.  

) Torrecillas , 2007(وفي هذا السياق يقدر تروتليكس 

من اليافعين % 40 أن حوالي ،الخبير في مجال اإلدمان النفسي

 اربع على هواتفهم النقالة لمدة تزيد والراشدين يستخدومون يوميًا

جراء المكالمات أو إلرسال واستقبال الرسائل إساعات من أجل 

النصية، حيث يشعر هؤالء بالحزن عندما ال يتمكنون من الرد على 

لمدمن على كما أن ا .المكالمات او الرسائل النصية التي ترد اليهم

الهاتف النقال يميل الى االنزعاج الكلي عند حرمانه من استخدامه 

 النظر عن السبب، وان اغالقه يسبب له القلق صرفلبعض الوقت ب

  .والحرمان من النوم، وسرعة الغضب

وقد اعتمدت الدراسات التي اهتمت بدراسة ظاهرة اإلدمان 

دمان وإساءة على الهاتف النقال على المعايير التشخيصية لإل

الرابع لالضطرابات  استخدام المواد الواردة في الدليل التشخيصي

 في اشتقاق  التي اعتمدت أيضًا(DSM IV, 1994) النفسية

المعايير التشخيصية لإلدمان على اإلنترنت، وإدمان األلعاب 

 للمعايير التشخيصية ًافيما يلي استعراضوساقدم  .اإللكترونية

دام المواد الواردة في الدليل التشخيصي لإلدمان وإساءة استخ

  :الرابع لالضطرابات النفسية وهي

التحمل، وهو الرغبة في زيادة كمية المواد من أجل تحقيق  -

  . الرضا المطلوب

استخدام كميات كبيرة من المواد لفترة طويلة أكثر مما هو  -

 .مطلوب
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 .الفشل في التوقف عن تعاطي المادة -
 .نشطة االجتماعية والمهنيةانخفاض في مستوى اداء األ -
  .(DSM IV,1994)استمرار االستخدام له تأثيرات سلبية  -

 فقد ،الى جانب االعتماد على معايير إساءة استخدام المواد

 في تشخيص إدمان اإلنترنت عملةتم استخدام المعايير المست

لتشخيص اإلدمان على الهاتف النقال الذي ينظر اليه على أنه 

  :  االتيةير للمعايقدان السيطرة وفقًااضطراب يتضمن ف

 . فقدان السيطرة على مقدار وقت أستخدام الهاتف النقال -
 .مواجهة ضغط واضح، واستهالك للزمن -
 .مواجه الفرد لمشكالت اجتماعية ومهنية ومالية -
 خالل دورة هوس أو هوس خفيف اإلدمانعراض عدم ظهور أ -

(Heron & Shapira, 2004)  

 أن االستخدام المَرضي (Richard, 2001) ويذكر ريتشارد

لوسائل االتصال غير المباشرة مثل االنترنت او الهاتف النقال، 

التكيفية؛ فالسلوكات المرضية  يشتمل على سلوكات مرضية، وأفكار

شخصية في العمل أو الدراسة، وتجاهل  تتضمن مشكالت بين

األصدقاء والمسؤوليات األسرية والشخصية، وظهور أعراض 

ر في نمط الحياة، نسحاب، التي تتجلى في سرعة الغضب، وتغياال

وانخفاض عام في األنشطة الجسدية، والحرمان من النوم، أو تغير 

سائل وضي لَرتمكن من االستخدام الَمالفي نمط النوم، وذلك عند 

  . مثل االنترنتاالتصال غير المباشرة

سية ذات صلة أما األفكار الالتكيفية فانها تتضمن أفكارًا وسوا

باإلنترنت أو وسائل االتصال غير المباشرة، وتتمثل في ضعف 

 الهاتف النقال بعالممثلة على ذلك االنشغال ومن األيها، السيطرة عل

و القلق حول عدم التمكن من الرد على المكالمات او أومستجداته 

  . من خاللهن تصل للمدمن أالرسائل النصية التي يمكن 

 ،مدمنون على وسائل االتصال غير المباشرةفراد الويتصف األ

 بانهم يكشفون ذواتهم نتيجة ،المدمنون على التواصل عبر االنترنتو

وغياب التهديد المباشر النانج عن التقييم ،لشعورهم باالمن

والهاتف النقال كغيره من وسائل ). 2004 ،ابوجدي( االجتماعي

كشف عن اليه  يتيح المجال أمام مستخدمةاالتصال غير المباشر

الذات دون الشعور بالتهديد او االحساس بالتقييم االجتماعي، 

 بشكل  من مفهومي كشف الذات كلوصفالباحث وعلية يحاول 

  .  بشكل خاص، وكشف الذات على الهاتف النقالعام

 :كشف الذات على الهاتف النقال
عربوساطتها  العملية التي يبوح الفرد: "ف كشف الذات بأنهي

 ,Corsini) ،" لشخص آخر عن نفسه بمعلومات مهمة حقيقيةطوعًا
(1987, p.1016 . فه جوراردويعر(Jourard)العملية التي : " بأنه

يخبر فيها الفرد شخصًا آخر بصدق عن معتقداته ومشاعره، أي 

  .(Derlega & Berg, 1987)" يخبر فيها عن شخصيته

 فيلد وتاون المشار إليه في أدلر ورونز(Cozby)ويرى كوزبي 

)Adler, Rosenfeld & Towne,1992 (  أن كل سلوك تشارك به

ويرى بأنه من المستحيل أن تجعل نفسك . اآلخرين هو كشف للذات

مجهوًال لآلخرين، ففي كل مرة تفتح فيها فمك للكالم فإنك تكشف 

عن اهتمامك، ورغباتك، وآرائك، أو بعض المعلومات عن نفسك، 

موضوع شخصيًا فإن اختيارك لما ستقوله وحتى عندما ال يكون ال

وكل واحد منا قد يتواصل مع . سيخبر المستمع شيئًا عمن تكون

اآلخرين بشكل غير لفظي حتى عندما ال يتكلم، فإن التثاؤب يعني أن 

الفرد متعب أو يشعر بالملل، كذلك اهتزاز األكتاف قد يعني أنه غير 

لشخص يعد مقياسًا متأكد، فضًال عن أن القرب أو البعد عن ا

  .للصداقة والعالقة

أن كشف الذات، أو االنفتاح الذاتي، ) 1999(ويرى الكفافي 

. معناه أن يفصح الفرد عن مشاعره وأفكاره الخاصة إلى شخص آخر

 قرب ةوتتفاوت درجة اإلفصاح هذه من شخص إلى آخر، تبعًا لدرج

  .هذا الشخص

ن كشف  أ(Myers & Myers, 1992)ويرى مايرز ومايرز 

الذات معناه أن يكون الشخص منفتحًا وقادرًا على جعل اآلخرين 

 ،يعرفونه كما ينظر هو إلى نفسه، دون أقنعة وحواجز وأغطية وقائية

فهو يستند إلى تفاعل صادق أصيل مع اآلخرين، وهو متطلب سابق 

وهذا يعني أن الشخص سيكون متقبًال . لبناء عالقات ذات مغزى

ت لآلخرين، ومهتمًا بهم، ويستمع إليهم، ويهتم لمظاهر الكشف الذا

 & Tubs)ويرى توبز وموس . بما يشعرون، وما يفكرون فيه
Moss, 1977). أن كشف الذات المناسب ال يكون من جانب واحد، 

فهو عملية تبادلية تتم بين شخصين أو أكثر، ويؤدي إلى مشاعر 

ة من الوعي إن كشف الذات يتطلب مستويات متزايد. إيجابية بينهم

الذاتي لدوافع الفرد ومفهومه عن ذاته وقوة مشاعره، كما يتطلب 

  . مستويات عالية من الثقة وبعد العالقات اإلنسانية

ويمر كشف الذات بعدة مراحل تتصف بالتدرج باعطاء 

المعلومات من العام الى الخاص، والخوف من التقييم السلبي، اما 

، فغياب ًاد ياخذ منحى مختلفكشف الذات على الهاتف النقال فق

 ، وحركات الجسم،مثل تعبيرات الوجه،مؤشرات اللغة غير اللفظية

و حتى غياب عناصر الهوية في بعض أوالبعد المكاني والجغرافي، 

رقام غير أو االتصال من أاالحيان، مثل استخدام اسماء وهمية، 

ي  ف وخصوصًا، يسهم في زيادة مستويات الكشف عن الذات،فةومعر

 العاطفية، وفي بعض االحيان تسهم مخفية ووانب االجتماعية والجال

كثر من أن هناك أ في تسهيل المواجهة بين األفراد، وخصوصًا

ستخدم منها االتصال الصوتي، او الرسائل ين أطريقة اتصال يمكن 

  . النصية، او استخدام تقنية البلوتوث

ذات بأنه يتضح من خالل االستعراض السابق لمفهوم كشف ال

التقييم : يحتاج إلى سياق اجتماعي، وتنطوي عليه مخاطر، مثل

 مما ،السلبي، أو التهديد االجتماعي للشخص الذي يكشف عن ذاته

يدفع الكثير من األفراد إلى تجنب الكشف عن الذات في العديد من 

المواقف االجتماعية، ال سيما إذا توفر لدى هؤالء األشخاص 

 استخدام الهاتف  فإنالذقلق االجتماعي، سمات وخصائص مثل ال

عناصر النخفاض  نتيجة النقال يسهم في تسهيل الكشف عن الذاَت

  . التهديد االجتماعي أو حتى غيابها
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  :الدراسات السابقة

بناء على مراجعة الباحث لمجموعة من الدراسات السابقة التي 

 على تناولت االدمان على الهاتف النقال فقد تمكن من العثور

على المستوى العالمي، وفي  تناولت الظاهرة مجموعة من الدراسات

دراسات سابقة  نفس الوقت لم يجد الباحث في حدود علمه واطالعه

وأن ما توفر من دراسات حول ادمان الهاتف . على المستوى العربي

النقال إما أنها درست الظاهرة بشكل وصفي، او انها ربطت االدمان 

أجرى لويس فقد . قال مع متغيرات شخصية أو صحيةعلى الهاتف الن

)Louis, 2005(لى أعراض اإلدمان ع التعرف ها دراسة هدف

لى االرتباط بين عف المرتبطة باستخدام الهاتف النقال، والتعر

البحث عن المتعة : نفسية، مثلالمتغيرات بعض الو مظاهر االدمان

اف كيف تسهم وقت الضجر، وتقدير الذات، باإلضافة إلى استكش

المتغيرات النفسية في أعراض اإلدمان لدى عينة عشوائية مكونة من 

سنة، إذ أجرى ) 28-24(فردًا، تراوحت أعمارهم ما بين ) 624(

تحليًال عامليًا استكشافيًا لتحديد العوامل األربعة الشائعة لمظاهر 

فقدان السيطرة، والقلق، واالنسحاب، وانخفاض : (اإلدمان، وهي

أشارت النتائج إلى أن اإلفراد الذين حصلوا على حيث ) اجيةاإلنت

 درجات مرتفعة على مقياس البحث عن المتعة وقت الضجر، حصلوا

على درجات مرتفعة على مقياس اإلدمان على الهاتف النقال، كما 

أشارت النتائج بأن األفراد الذين حصلوا على درجات مرتفعة على 

قال قد حصلوا على درجات منخفضة مقياس اإلدمان على الهاتف الن

على مقياس تقدير الذات، كما أوضحت نتائج تحليل االنحدار 

المتعدد بأن اإلناث ذوات تقدير الذات المنخفض أكثر استعدادًا 

، كذلك تبين بأن الوقت الذي يقضيه هاتف النّقاللإلدمان على ال

الفرد في التفاعل مع األصدقاء وجهًا لوجه تنبئ بشكل قوي 

كان متوقعًا فإن  بمستوى االستخدام االجتماعي للهاتف النقال، كما

 أعراض اإلدمان على بظهوراالستخدام الكثيف للهاتف النقال ارتبط 

  .بدرجة أعلىهاتف النّقال ال

 Walsh, White and)وقام كل من والش و وايت، و يونج
young, 2007)  العوامل النفسية إلى التعرف قصدتبدراسة 

طة باستخدام الهاتف النقال لدى المراهقين االستراليين، المرتب

 24-16( بين  فردًا تراوحت اعمارهم32تكونت عينة الدراسة من 

 ،)Focused group(، اشتركوا في مجموعات نقاش معمقة )سنة

وتم تحليل محتوى النقاشات من اجل استنتاج الفوائد النفسية 

يف يحدث اإلدمان لديهم، المرتبطة باستخدام الهواتف النقالة، وك

 الهواتف أجهزةب ًا قويًاقتعّل فقد تبين ان لدى أفراد عينة الدراسة

  .هاستخدامهم لبالنقالة مع وجود أعراض سلوكية لالدمان مرتبطة 

 & James (2005, ودرنانوفي دراسة اخرى قام بها جيمس
Drennan( التعرف إلى الخصائص الشخصية للمستخدمين قصدت 

 على الهواتف النقالة، وتحديد العوامل التي تسهم في المدمنين

ذ تم جمع بيانات من ثمانية أشخاص  إ.هزيادة استخدام المدمنين ل

أعتبروا أنفسهم مدمنين على  من خالل إجراء مقابالت معمقة،

أشارت النتائج إلى وجود مدى واسع من سمات . الهواتف النقالة

االنخراط في أنشطة : رزهاالشخصية لدى هؤالء المدمنين، ومن أب

قهرية الستخدام الهاتف النقال، كما أن هناك العديد من الخصائص 

الموقفية تؤثر في االستخدام المكثف للهاتف النقال تضمنت 

استخدام الكحول، والمواقف الباعثة على االكتئاب، إضافًة إلى وجود 

:  ومنهامدى واسع من التبعات المرتبطة باإلدمان على الهاتف النقال

  .تدمير العالقات االجتماعية

 Ling) المشار اليه في (Woong)وفي دراسة أجراها وانج 
& Pedersen, 2005)  بهدف التعرف إلى طبيعة االعتماد على

الهاتف النقال لدى طلبة الكليات الكورية،أشارت النتائج الى وجود 

سية، ارتباط قوي بين اإلدمان على الهاتف النقال والدوافع الطقو

كالبحث عن اإلثارة، والتسلية، والمتعة، كما تبين وجود عالقة 

  .إيجابية بين درجة استخدام الهاتف النقال واإلدمان عليه

بدراسة  Phillips & Bianchi) (2005 ,وقام فيلبس وبانشي 

 تنبئية لمجموعة من المتغيرات النفسيةال القدرة بهدف التعرف إلى

ف النقال، وبشكل أكثر تحديدًا فإن الستخدام المشكل للهاتفي ا

الدراسة هدفت التعرف على العالقة بين سمة االنبساطية وتقدير 

 العمر واالستخدام المشكل للهاتف  والذات، والنرجسية، والجنس

واستخدام مقياس تمتع بدالالت صدق وثبات مرتفعة لقياس . النقال

من طالبًا  )324(مستوى إدمان الهاتف، وتكونت عينة الدراسة من 

  . طلبة الجامعات في استراليا

أشارت النتائج إلى أن االستخدام المشكل للهاتف النقال ارتبط 

مع متغيرات الجنس، العمر، واالنبساطية حيث بلغت قيم معامل بيتا 

بالترتيب ولم يرتبط إدمان ) 0.23-، 0.16-، 0.31(لهذه المتغيرات 

تدني مفهوم الذات  اتكل من متغير الهاتف النقال بشكل دال مع

  .والنرجسية

 ,Toda)كذلك فقد أجرى كل من تودا موندن وكوبوا 
Monden & Kubo, 2006) دراسًة هدفت التعرف على العالقة ما 

بين استخدام الهاتف النقال ونمط الحياة الصحي لدى عينة من 

ذ تم تقييم نمط الحياة باستخدام مؤشرات إ، ًا جامعيًاطالب) 275(

وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة دالة . ت الصحيةالممارسا

 التدخين واالعتماد على الهاتف النقال لدى ةإحصائيًا بين عاد

الذكور، كما تبين أن استجابات الذكور على مقياس مؤشرات الصحة 

ارتبط بشكل مرتفع مع اإلدمان على الهاتف النقال، وبناًء على هذه 

كثافة استخدام الهاتف النقال النتائج فإنه يوجد ارتباط بين 

  . والممارسات الصحية األخرى

 ,Kamibeppu & Sugiura)كما قام كامبيو وشوجيورا 
 بدراسة هدفت إلى معرفة تأثير الهاتف النقال على صداقات (2005

تكونت عينة الدراسة من . الطلبة في المرحلة الثانوية في طوكيو

ر، تم اختيارهم من طالبًا وطالبة في الصف الحادي عش) 651(

خمس مدارس ثانوية في طوكيو، إذ بلغت نسبة االستجابة على 

من مجمل عينة الدراسة، كما أن من ) ٪88(استبانات الدراسة 

وقد ). ٪49.3(يستخدم الهاتف النقال من أفراد عينة الدراسة بلغ 

يستخدمون الهاتف النقال ألغراض  أشارت النتائج إلى أن الطلبة

أكثر من نصف أفراد العينة يستخدمون أن كتروني، والبريد االل

مرات يوميًا، وقد عبر الطلبة ذوو الميل ) 10(البريد أكثر من 
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االجتماعي المرتفع أن امتالك الهاتف النقال مفيد للصداقة، كما تبين 

أن االنشغال بالبريد اإللكتروني ليًال يجعلهم يستيقظون متأخرين، 

  .هم العيش بدون هاتف نقالوهم يعتقدون بأنهم ال يمكن

 فقد قاما بدراسة Chen & Lever) (2002 ,أما تشن واليفر

 العالقة بين الهاتف النقال والشبكة االجتماعية، علىهدفت التعرف 

دراسة مقارنة بين طلبة من الواليات المتحدة : واإلنجاز األكاديمي

وطالبًة طالبًا ) 686(تكونت عينة الدراسة من . األمريكية، وتايوان

في مرحلة البكالوريوس، تم اختيارهم بطريقة متيسرة، إذ تم توزيع 

) 167(استبانًة على طلبة من الواليات المتحدة األمريكية، و) 518(

وقد أشارت النتائج إلى وجود عالقة موجبة بين . طالبًا من تايوان

استخدام الهاتف النقال والعالقة مع األصدقاء والوالدين لدى كل 

لعينتين، كما أشارت النتائج إلى أن الطلبة الذين يستخدمون من ا

 زمالئهم ووالديهم، كما  معالهاتف النقال بكثافة لديهم عالقة أفضل

تبين أن االستخدام المتكرر للهاتف النقال يؤثر في اإلنجاز األكاديمي 

  .والدراسي لدى طلبة أفراد عينة الدراسة

قة التي قام الباحث وبعد أن تم استعراض الدراسات الساب

دمان على الهاتف النقال والتعرف نها تناولت اإلأ تبين إنهبمراجعتها ف

 ,Walsh)على مظاهره كما في دراسة والش و وايت، و يونج
White, and young, 2007)  او انها تناولت االدمان على الهاتف

النقال وربطها بسمات الشخصية كما هي في دراسات لويس 

)(Louis, 2005،  وجيمس ودريان(James & Drennan , 2005) ،

 ,Phillips & Bianchi(، وفيلبس وبانشي (Woong)ووانج 
و تناولت العالقة مابين االدمان على الهاتف النقال أ )2005

 السلوكات الصحية كما هو في دراسة تودا موندن وكوبواوممارسة 
Monden & Kubo,2006) (Todaكذلك تبين من خالل مراجعة  

الدراسات السابقة ان بعضها تناول العالقة ما بين االدمان على 

الهاتف النقال وبعض المتغيرات االجتماعية مثل الشبكة االجتماعية 

 والصداقات كما هو الحال في دراسة كل من كامبيو وشوجيورا

)(Kamibeppu & Sugiura, 2005، ووتشن واليفر )Chen & 
Lever, 2002 (للدراسات السابقة يتضح وفي ضوء االستعراض 

 ادمان الهاتف النقال والكشف دراسات تناولت العالقة بينتوفر عدم 

 ويعزز من جراء الدراسة الحالية إلعن الذات مما يعطي مبررًا

 وثيق الصلة باالدمان على ًا متغيرت، خصوصا وانها تناولاصالتها

قة عدم كما تبين من خالل استعراض الدراسات الساب. الهاتف النقال

 تناولت االدمان على الهاتف محليةوجود دراسات سابقة عربية او 

النقال سواء كان ذلك على طلبة الجامعات او غيرهم من الفئات، ما 

  . جراء الدراسة الحاليةخر إلًا آيضيف مبرر

  : مشكلة الدراسة

لى نسبة األفراد المدمنين عهدفت الدراسة الحالية التعرف 

 وعالقة ذلك بالكشف عن الذات لدى عينة من على الهاتف النقال،

، وذلك من خالل اإلجابة )األردنية، وعمان األهلية(طلبة الجامعتين 

  :عن األسئلة اآلتية

ما نسبة األفراد المدمنين على الهاتف النقال، وما ابرز مظاهر  -1

  ؟ى أفراد عينة الدراسةاإلدمان لد

ين على الهاتف ما االنشطة االكثر تكرارا لدى الطلبة المدمن -2

 النقال تبعا لتقديرهم الهميتها النسبية ؟
ما مجموع كل من المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة  -3

بالدقيقة، وعدد الرسائل النصية الصادرة والواردة لدى الطلبة 

  على الهاتف النقال ؟ يينالمدمن
هل تختلف النسبة المئوية لألفراد المدمنين على الهاتف النقال  -4

 الكلية والجامعة؟ والجنس: تالف متغيراتباخ
هل هناك عالقة دالة إحصائيًا بين كشف الذات على الهاتف  -5

 النقال واإلدمان عليه؟

  :أهمية الدراسة

إن ما توفر من األدب النظري عن اإلدمان على الهاتف النقال 

على التعرف إلى نسبة انتشاره، وتناول بعض الخصائص  اقتصر

ولم تتطرق تلك الدراسات إلى عالقة اإلدمان النفسية للمدمنين، 

على الهاتف النقال بالكشف عن الذات، األمر الذي يضفي على 

الدراسة الحالية خصوصية بين الدراسات السابقة، باعتبارها تتناول 

 فدراسة ظاهرة اإلدمان ،ظاهرة لها آثارها المباشرة في حياة األفراد

 منها، رسميةال(ت األردنية على الهاتف النقال لدى طلبة الجامعا

، وتحديد حجمها، والتعرف إلى آثارها يسهم في )والخاصة

استهداف هذه الفئة من الطلبة في البرامج اإلرشادية، ال سيما أنه 

ينظر إلى ظاهرة اإلدمان على الهاتف النقال على أنها مشكلة عابرة، 

هاتف عكس ما أكدته الكثير من الدراسات بأن اإلدمان على العلى 

لذا . النقال له آثار في الجوانب االجتماعية، واألكاديمية، والشخصية

حجم الظاهرة ونسبة انتشارها، وتحديد خصائص الى فإن التعرف 

األفراد المدمنين عليها يسهم بشكل مباشر في توجيه برامج اإلرشاد 

ثل للهواتف النقالة، وكيفية مو الهادفة الى االستخدام األ.إليهم

  . وتوظيفها في حياتهم على أكمل وجه، معهاالتعامل

  التعريفات اإلجرائية لمتغيرات الدراسة 

  :اإلدمان على الهاتف النقال -

ات مرضية، وأفكارًا ييشمل اإلدمان على الهاتف النقال سلوك

 السلوك المرضية مشكالت دراسية أو  أنواعغير تكيفية؛ إذ تشمل

ألسرة، باإلضافة إلى إغفال مشكالت في العمل، وتجاهل األصدقاء وا

المسؤوليات الشخصية، ووجود أعراض االنسحاب عند قطع 

سرعة الغضب، والبقاء مع الهاتف : استخدام الهاتف النقال، مثل

النقال وقتًا طويًال، والكذب أو إخفاء الوقت الحقيقي الذي يقضيه 

اتف أما األفكار المرتبطة باإلدمان على اله. الفرد مع الهاتف النقال

أكون "، و"أنا جيد عندما أستخدم الهاتف النقال: "النقال فمنها

أمتلك القوة عندما "، و"سيئًا عندما ال أستخدم الهاتف النقال

لدي القليل من القوة عندما ال أستخدم "، و"أستخدم الهاتف النقال

، أما إجرائيًا فيعرف اإلدمان (Torrecillas, 2007)" الهاتف النقال

النقال بالدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياس على الهاتف 

اإلدمان على الهاتف النقال المعتمد في الدراسة الحالية والذي قام 

  . الباحث بإعداده
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  :كشف الذات عن طريق الهاتف النقال-

وهو حديث الفرد على الهاتف النقال عن أسراره، وخبرات 

جانب التحدث عن الفشل التي تعرض لها، والتحدث عن رغباته الى 

أما إجرائيًا فيعرف ). 2004ابوجدي، ( مشاعره على الهاتف النقال

كشف الذات على الهاتف النقال، بالدرجة التي يحصل عليها الفرد 

على مقياس كشف الذات على الهاتف النقال الذي قام الباحث 

  .بتطويره، والمعتمد في الدراسة الحالية

  :أفراد الدراسة

طالبًا و طالبة، من طلبة ) 480(احة بلغت اختيرت عينة مت

جامعتي عمان االهلية و االردنية ممن درسوا مساق مبادئ علم 

في الفصل الدراسي االول من العام  النفس كمتطلب جامعي اختياري

مختلف   طلبة من في هذه المساقاتيدرس حيث ،2006/2007

 مستخدما نسانية، واعتبر الطالب او الطالبةالكليات العلمية واإل

للهاتف النقال إذا كان يمتلك جهاز هاتف نقال خاص به، والجدول 

  .  يبين توزيع أفراد العينة حسب متغيري الجنس والجامعة)1(رقم 

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغير الجنس  :)1(جدول رقم 

  والجامعة

  الجنس

 الجامعة
 المجموع إناث ذكور 

 276 148 128 ت
 عمان األهلية

٪ 26.7٪ 30.8٪ 57.5٪ 
 204 138 66 ت

 األردنية
٪ 13.8٪ 28.8٪ 42.6٪ 
 480 286 194 ت

 المجموع
٪ 40.4٪ 59.6٪ 100٪ 

  :أدوات الدراسة

بني مقياس اإلدمان على الهاتف النقال في ضوء اإلفادة من 

، Phillips & Bianchi, 2005)( بنشي فليبس وفقرات مقياس 

طالبًا وطالبًة ممن يستخدمون ) 40(قابالت مع باإلضافة إلى إجراء م

الهاتف النقال بشكل مكثف في أحدى شعب مساق مبادىء علم 

 النفس في جامعة عمان االهلية، إذ قام الباحث بقراءة فقرات مقياس

 بعد ان قام Phillips & Bianchi, 2005)(  بنشيو فليبس

دى بترجمتها لتحديد مدى وضوحها الى جانب التعرف على م

تعبيرها عن حالة االنشغال المستمر في الهاتف النقال وبعد 

فقرة تبين عدم صالحية ثالث ) 27(استعراض جميع الفقرات البالغة 

لى االنشغال إال يشير  ها تعبر عن موقف عاماحدإلكون  فقرات منها

صدقائي أجميع "لهاتف النقال مثل فقرة لالمستمر والمكثف 

وجود فقرة التعبر عن حالة شائعة بين  وأ "يمتلكون هواتف نقالة

وصلتني فاتورة الهاتف النقال ولم استطع " الطلبة مثل فقرة 

، ًاكون معظم الطلبة يسخدمون بطاقات مدفوعة مسبق "تسديدها

، ونتيجة لمناقشة الطلبة "حلمت بشكل متكرر بالهاتف النقال" وفقرة

النشغال فقد تم اضافة فقرتين جديدتين لتعبران عن حالة من ا

أطلب من أصدقائي االتصال " دمان على الهاتف النقال وهما واإل

أتابع   وفقرة،"على هاتفي النقال للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح

وبذلك اصبح ." بشكل مستمر المستجدات في عالم الهواتف النقالة

حيث يستجاب عليها وفقا لتدريج . فقرة) 26(المقياس يتكون من 

 -5 موافق، -4 محايد، - 3 معارض، -2  جدًا،معارض -1( خماسي
  ).موافق جدًا

الذي استخدم لقياس ) 2004(كما تم تعديل مقياس ابوجدي 

م مع كشف الذات على الهاتف ءكشف الذات على االنترنت، ليتال

فقرًة، يجاب عنها وفقًا لتدريج ليكرت ) 16(النقال، والذي تكون من 

 موافق، - 4 محايد، -3  معارض،-2 معارض جدًا، -1(الخماسي 

  ). موافق جدًا-5

  :صدق األدوات البحثية وثباتها

تم عرض هذين المقياسين : صدق وضوح فقرات المقياس -أ

على متخصصين في اللغة العربية للتحقق من وضوح الصياغة 

اللغوية للمقياسين، وقد أجريت بعض التعديالت اللغوية، ثم 

 مبادىء علم النفسعرض المقياس على عينة من طلبة مساق 

 . طالبًا وطالبًة للتحقق من وضوح العبارات) 40(بلغت 
تم عرض المقياسين على ستة محكمين : الصدق الظاهري -ب

من ذوي االختصاص والخبرة في مجال علم النفس، واإلرشاد 

النفسي، وأبدى المحكمون مجموعة من المالحظات تتعلق 

، وتم اعتماد بصياغة بعض الفقرات، حيث أعيدت صياغتها

 .فأعلى من المحكمين) ٪80(الفقرات التي اتفق عليها 
تم حساب ارتباط الفقرة مع الدرجة الكلية : فاعلية الفقرات -ج

من أجل تحديد قدرة كل فقرة من فقرات المقياسين على 

التمييز، وتم استبعاد الفقرات التي انخفض معامل تمييزها عن 

ن معامل ارتباط كل فقرة يبينا) 3، 2(والجدوالن ). 0.30(

 .  المصححمن فقرات المقياسين مع الدرجة الكلية
معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية المصححة  :)2(رقم الجدول 

  لمقياس كشف الذات على الهاتف النقال

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1. 0.37 10. 0.49 
2. 0.39 11. 0.53 
3. 0.41 12. 0.32 
4. 0.54 13. 0.48 
5. 0.42 14. 0.56 
6. 0.45 15. 0.47 
7. 0.40 16. 0.41 
8. 0.33   
9. 0.60   

بأن معامالت تمييز الفقرات تراوحت ) 2(يتضح من الجدول 

، وأن جميع الفقرات بلغ معامل تمييزها أعلى )0.60- 0.32(ما بين 

اسبة وهذا مؤشر على أن الفقرات لها قدرة تمييزية من). 0.30(من 

  .تعد مؤشرًا على صدق المقياس
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معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية المصححة  :)3(رقم الجدول 

  لمقياس اإلدمان على الهاتف النقال

 االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة االرتباط الفقرة
1. 0.43 10. 0.60 19. 0.55 
2. 0.54 11. 0.59 20. 0.61 
3. 0.62 12. 0.63 21. 0.62 
4. 0.63 13. 0.64 22. 0.43 
5. 0.66 14. 0.42 23. 0.57 
6. 0.58 15. 0.62 24. 0.35 
7. 0.51 16. 0.42 25. 0.40 
8. 0.59 17. 0.70 26. 0.51 
9. 0.38 18. 0.55   

بأن معامالت تمييز الفقرات تراوحت ) 3(يتضح من الجدول 

يزها أعلى ، وأن جميع الفقرات بلغ معامل تمي)0.70 -0.35(بين 

وهذا مؤشر على أن الفقرات لها قدرة تمييزية مناسبة ). 0.30(من 

  .تمكن إجراء التحليل العاملي عليها

 :الصدق العاملي لمقياس اإلدمان على الهاتف النقال -د
قام الباحث بإجراء التحليل العاملي لبنود المقياس بعد التحقق 

ناسبة، حيث كانت من أن فقرات المقياس تتمتع بمعامالت تمييز م

وقد استخدمت عينة . فأكثر) 0.30(جميع معامالت تمييز الفقرات 

 وطالبة في اجراء عمليات التحليل ًاطالب) 480(الدراسة والبالغة 

 Principal)العاملي وفقًا لطريقة المكونات األساسية
Component’s) باستخدام طريقة التدوير العامودي للمحاور 

(Varimax)نسب التباين المفسرة للعوامل ) 4(جدول ، ويبين ال

  .المستخرجة

يبين قيم ونسب التباين المفسر لعوامل مقياس  :)4(رقم الجدول 

 إدمان الهاتف النقال

 العامل 
قيمة 

التباين 

 المفسر

نسبة 

التباين 

المفسر 

(%) 

التباين 

المفسر 

 التراكمي

)٪( 
فقدان السيطرة على الوقت  1

 18.7118.71 4.87 .وكثرة االستخدام

االعتماد على التواصل  2

 12.7131.42 3.30 .االجتماعي عبر الهاتف النقال

االنشغال والتفكير بالهاتف  3

 10.9342.35 2.84 .النقال

 50.36 8.00 2.08 .االعتماد النفسي 4
المشكالت المرتبطة بالهاتف  5

 57.68 7.32 1.90 .النقال

باين المفسرة لعوامل أن نسبة الت) 4(نالحظ من الجدول 

، )٪18.71-7.32(مقياس اإلدمان على الهاتف النقال تراوحت بين 

إذ فسر عامل فقدان السيطرة على الوقت وكثرة االستخدام أعلى 

، وفسر عامل المشكالت المرتبطة )٪18.71(نسبة من التباين 

، وأن مجموع ما )٪7.32(بالهاتف النقال أقل نسبة من التباين 

، ولم يتم قبول أي عامل )٪57.68(امل الناتجة مجتمعة فسرته العو

) 5(، ويبين الجدول )1.90(بلغت قيمة التباين المفسر له أقل من 

  .معامالت تشبع الفقرات على العوامل التي تنتمي إليها

  

 معامالت تشبع الفقرات للعوامل التي تنتمي إليها :)5(رقم الجدول 
 العامل

 الفقرة العاملالرقم
1 2 3 4 5 

 0.44 0.41   0.30 .الوقت الذي أقضيه في استخدام الهاتف النقال غير كاف 1
  0.41   0.55.أخفي عن اآلخرين مقدار الوقت الذي أقضيه في استخدام الهاتف النقال 4
   0.47  0.64 .هاتف النقالأضطرب في نومي بسبب الوقت الذي أقضيه في استخدام ال 5
الوقت الذي أقضيه في استخدام الهاتف النقال تزايد على مدار الشهور 8

     0.48 . االثني عشر الماضية

حاولت أن أقلل من الوقت الذي أقضيه في استخدام الهاتف النقال، إال 10

     0.64 .أنني فشلت

     0.70 .عمالي للهاتف النقاليتذمر أفراد أسرتي وأصدقائي من كثرة است 13
   0.46  0.57 .انخفض إنجازي بسبب الوقت الذي أقضيه في استخدام الهاتف النقال 15
     0.62 .أشعر بأوجاع وآالم مرتبطة باستخدامي للهاتف النقال 16
 نفسي منخرطًا في استخدام الهاتف النقال لفترة أطول من الوقت أجد 17

     0.67 .ضيه في استخدامهالذي أخطط أن أق

     0.47.هناك أوقات أستخدم فيها الهاتف النقال على حساب قضايا ملحة أخرى 18
في معظم األحيان أتأخر عن مواعيدي؛ بسبب انشغالي في استخدام 19

     0.65 .الهاتف النقال

21 

فقدان السيطرة على 

الوقت وكثرة االستخدام

  .الأخبرني اآلخرون بأنني أقضي وقتًا طويًال في استخدام الهاتف النق

 
0.72     
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 العامل
 الفقرة العاملالرقم

1 2 3 4 5 
    0.65  . من الصعوبة أن أغلق هاتفي النقال أجد 11
إذا لم أحمل هاتفي النقال، فإن أصدقائي يجدون صعوبة في التواصل 14

    0.72  .معي

ي بأعمال،أشعر باالنزعاج والضيق إذا كان هاتفي النقال مغلقًا خالل قيام 20

    0.52  . اجتماعات، ودراسة: مثل

    0.72  . أشعر بالضياع بدون هاتفي النقال 23
24 

العتماد في التواصل

االجتماعي على الهاتف

 النقال

    0.77  . أصدقائي ال يحبون أن يكون هاتفي النقال مغلقًا
 أعمل أشياء  نفسي مشغوًال في التفكير بجهاز الهاتف النقال عندما أجد 3

   0.64  0.36 .رى، ويسبب ذلك لي المشاكلأخ

عندما يكون الهاتف النقال مغلقًا أو خارج التغطية فإنني أنشغل في 6

   0.61   .المكالمات التي من المتوقع أن تصلني

عندما أستقبل مكالمات عبر الهاتف النقال فإنني أركز كل اهتمامي على 7

   0.59   .أعملهاالمكالمة، وأهمل األشياء األخرى التي 

   0.56 0.47  .أتفحص بشكل مستمر هاتفي النقال، للتحقق من كونه غير مغلق 12
26 

االنشغال والتفكير

 بالهاتف النقال

أطلب من أصدقائي االتصال على هاتفي النقال للتأكد من أنه يعمل بشكل

   0.52   .صحيح

  0.73    .يأستخدم الهاتف النقال من أجل تحسين مزاج 2
9 

االعتماد النفسي

  0.72    .أستخدم الهاتف النقال للحديث مع اآلخرين عندما أشعر بالعزلةالستخدام الهاتف النقال
تكرر وقوعي في مشكالت؛ بسبب رنين هاتفي النقال في المحاضرات، أو 22

 0.61     .االجتماعات

25 

المشكالت المرتبطة

 بالهاتف النقال
 0.74     .الةأتابع بشكل مستمر المستجدات في عالم الهواتف النق

  

أن جميع قيم تشبع الفقرات على ) 5(نالحظ من الجدول 

فأكثر، وهذا يشير الى أن ) 0.30(العوامل التي تنتمي إليها كانت 

الفقرات تشبعت على عواملها بشكل مناسب، إذ أن معامل التشبع 

وقد ). 0.30(المقبولة للفقرة على العامل يجب أن تكون أكبر من 

ر العوامل الناتجة التحليل العاملي معيارين هما اعتمد في تفسي

االنسجام في االطار المفاهيمي والمنطقي لمحتوى الفقرة، وان يكون 

 فاكثر، وفي الحاالت التي) 0.30(معامل تشبع الفقرة على العامل 

تتشبع فيها الفقرة على اكثر من عامل وجميعها يكون اعلى من 

 في ًالى العامل يكون مرتبطفان تحديد انتماء الفقرة ع) 0.30(

 .(Kelvin, 2001) االنسجام المفاهيمي في محتوى الفقرات

وبمراجعة فقرات كل عامل من العوامل الخمسة تمكن الباحث من 

إعطاء تسميات للعوامل وفقًا لالنسجام المفاهيمي في محتوى 

فقد كان معامل ) 1( كل عامل، وفيما يتعلق بالفقرة رقمعلى فقرات 

 الينسجم مع  الخامس، وان محتواها االعلى على العاملتشبعها

محتوى فقرات ذلك العامل، وفي الوقت ذاته فان محتوى الفقرة 

ينسجم مع فقرات العامل االول ومعامل تشبعها على هذا العامل 

لذلك فقد تم ضمها للعامل االول،هذا وتعد معامالت تشبع ) 0.30(

ل العاملي مؤشرات صدق بناء الفقرات والعوامل الناتجة عن التحلي

  .المقياس

  

  

  

  : ثبات ادوات الدراسة

  : ثبات مقياس االدمان على الهاتف النقال -1

من أجل التحقق من ثبات مقياس االدمان على الهاتف النقال 

تم حساب ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا، 

 ًاالمعامل مرتفع ويعد هذا 0.92حيث بلغ معامل ثبات المقياس ككل 

تمتع بدالالت ثبات مناسبة وتفي ي ويشير الى ان المقياس نسبيًا

  . باغراض الدراسة الحالية

  : ثبات مقياس الكشف عن الذات -2

من أجل التحقق من ثبات مقياس الكشف عن الذات تم حساب 

ثبات االتساق الداخلي باستخدام معادلة كرونباخ الفا، حيث بلغ 

تمتع ي ويشير الى ان المقياس 0.83 ككل معامل ثبات المقياس

  . بدالالت ثبات مناسبة وتفي باغراض الدراسة الحالية

  :إجراءات تطبيق الدراسة

 قام الباحث بالتنسيق مع زمالئه في الجامعتين ممن يدرسون -

  . مساق مبادئ علم النفس لتطبيق مقياسي الدراسة

 مبادى علم شعب من مساق) 9( على ة تم توزيع مقياسي الدراس-

منها في جامعة ) 4(منها في الجامعة االردنية، ) 5(النفس

عمان االهلية، حيث تراوحت اعداد الطلبة في تلك الشعب 

  .  وطالبةًاطالب) 65 - 42(

 طالبًا )28( بعد جمع البيانات من افراد الدراسة، تم استنثاء -

   . االجابة عليها نظرًا لعدم اكتمالوطالبة
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  :حدود الدراسة

ة على عينة متاحة من طلبة مساق يقتصرت الدراسة الحالا

مبادئ علم النفس قي الجامعتين االردنية و عمان األهلية في الفصل 

  2006/2007الدراسي األول من العام الجامعي 

  :المعالجة االحصائية

سئلتها تم استخدام إلتحقيق اهداف الدراسة و االجابة عن 

  :األساليب االحصائية االتية

  . كرارات و النسب المئوية لالجابة عن السؤال االوللتا -1

لالجابة عن  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية -2

 . السؤالين الثاني والثالث
 . لالجابة عن السؤال الرابع .اختبار كاي تربيع -3
 . لالجابة عن السؤال الخامس معامل ارتباط بيرسون -4

  نتائج الدراسة

تعرف الى اإلدمان على الهاتف النقال هدفت الدراسة الحالية ال

وعالقته بالكشف عن الذات لدى عينة من طلبة الجامعتين األردنية 

 لدى وعمان األهلية، إضافًة إلى التعرف إلى االنشطة االكثر تكرارًا

 لتقديرهم الهميتها النسبية، الطلبة المدمنين على الهاتف النقال تبعًا

 في نسبة الألفراد المدمنين على  التعرف على االختالفإضافة إلى

جنس الطالب، او الكلية، او : الهاتف النقال باختالف متغيرات

  . لنتائج الدراسةًا عرض أقَدمالجامعة وفيما يأتي

  :النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوًال

أبرز مظاهر  ما نسبة األفراد المدمنين على الهاتف النقال، وما

  ة ؟اإلدمان لدى عينة الدراس

لإلجابة عن هذا السؤال، تم وضع معيار يمثل نقطة قطع بين 

 المعيار إلى  يستنداألفراد المدمنين واألفراد غير المدمنين، بحيث

من الدرجة االفتراضية على ) ٪70 (علىوجود درجة تزيد 

وبعد تحديد عالمة ). 91(المقياس، وبذلك تكون عالمة القطع 

دمنين على الهاتف النقال، تم القطع، وحساب تكرار األفراد الم

  .نتائج ذلك) 6(حساب نسبهم المئوية، ويبين الجدول 

النسبة المئوية لألفراد المدمنين على الهاتف  :)6(رقم الجدول 

  النقال

 النسبة المئوية التكرار 
 25.8 124 مدمن

 74.2 356 غير مدمن
 100.0 480 المجموع

راد العينة لديهم من أف) ٪25.8(أن ) 6(نالحظ من الجدول 

) ٪74.2(إدمان على استخدام الهاتف النقال، في المقابل نالحظ أن 

. من أفراد عينة الدراسة غير مدمنين على استخدام الهاتف النقال

 ,Torrecillas(تروتليكس مع ما أشار إليه  م هذه النتيجةتنسجو
من اليافعين والراشدين % 40والذي قدر أن حوالي ) 2007

 أربع ساعات من على يوميًا هواتفهم النقالة لمدة تزيد يستخدومون

 والذي أجل اجراء المكالمات أو إلرسال واستقبال الرسائل النصية

يعد مؤشرًا من مؤشرات اإلدمان على الهاتف النقال، ويعلل الباحث 

 وجود نسبة مرتفعة من المدمنين على الهواتف النقالة ألسباب عدة

 بسبب انخفاض ةالاتف النّقوجهزة الهأار لعل من أبرزها كثرة انتش

سعارها، إلى جانب انخفاض تعرفة المكالمات والرسائل النصية، أ

حيث تقدم الشركات عروضًا خاصة تتالءم مع اإلمكانيات المالية 

ضافية إمكالمات ل  ماليةرصدةألطلبة الجامعات، الى جانب توفير 

لهاتف النقال مقارنة مع ، كما يعلل الباحث ارتفاع نسبة إدمان اشهريًا

أشكال اإلدمان على الوسائل التكنولوجية اآلخرى، بأن الهاتف النقال 

عبارة عن جهاز محمول يسهل الوصول إليه والتعامل معه باختالف 

األماكن والمواقف، على العكس من أجهزة الحاسوب التي تحتاج إلى 

  . ية إلجراء عمليات التشغيلتتوصيالت وتوفير بنية تح

من أجل التعرف على أبرز مظاهر اإلدمان على الهاتف النقال و

المدمنين، تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات  لدى عينة

المعيارية الداء أفراد عينة المدمنين على ابعاد مقياس االدمان مرتبة 

، جيث اعتبرت جميع األعراض التي تزيد متوسطاتها عن ًاتنازلي

 من مظاهر اإلدمان، وتوضح الجداول بارزًا مظهرًا) 3.5(الدرجة 

  .أبرز مظاهر اإلدمان لدى عينة الدراسة) 11، 10، 9، 8، 7(ارقام

   ًاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال كثرة االستخدام وفقدان السيطرة مرتبة تنازلي :)7(رقم الجدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الرقم
 0.84 4.24 . الوقت الذي أقضيه في استخدام الهاتف النقال تزايد على مدار الشهور االثني عشر الماضية 8

 0.83 4.23 . نفسي منخرطًا في استخدام الهاتف النقال لفترة أطول من الوقت الذي أخطط أن أقضيه في استخدامه أجد 17
 0.93 4.18 .اتف النقاليتذمر أفراد أسرتي وأصدقائي من كثرة استعمالي لله 13

 0.93 4.10 .أضطرب في نومي بسبب الوقت الذي أقضيه في استخدام الهاتف النقال 5
 1.16 3.89 .حاولت أن أقلل من الوقت الذي أقضيه في استخدام الهاتف النقال، إال أنني فشلت 10
 1.07 3.82 .أخبرني اآلخرون بأنني أقضي وقتًا طويًال في استخدام الهاتف النقال 21

 1.21 3.71 .أخفي عن اآلخرين مقدار الوقت الذي أقضيه في استخدام الهاتف النقال 4
 1.23 3.55 .هناك أوقات أستخدم فيها الهاتف النقال على حساب قضايا ملحة أخرى 18
 1.24 3.37 .انخفض إنجازي بسبب الوقت الذي أقضيه في استخدام الهاتف النقال 15

 1.13 3.23 .يه في استخدام الهاتف النقال غير كافالوقت الذي أقض 1
 1.17 3.16 .في معظم األحيان أتأخر عن مواعيدي؛ بسبب انشغالي في استخدام الهاتف النقال 19
 1.19 2.94 .أشعر بأوجاع وآالم مرتبطة باستخدامي للهاتف النقال 16

 0.46 3.70 المتوسط العام 
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 الحسابي لفقرات مجالأن المتوسط ) 7(يتضح من الجدول 

كثرة االستخدام وفقدان السيطرة على الوقت تراوحت مابين 

الوقت الذي أقضيه " وان اعلى متوسط كان للفقرة ) 4.24 -2.94(

في استخدام الهاتف النقال تزايد على مدار الشهور االثني عشر 

أشعر بأوجاع وآالم "سابي كان للفقرة حوان اقل متوسط " الماضية

) 3.70(وان المتوسط العام بلغ " استخدامي للهاتف النقالمرتبطة ب

وهذا يشير الى وجود مجموعة من االعراض السلوكية لدى عينة 

ن على الهاتف النقال مرتبطة بكثرة االستخدام وفقدان يالمدمن

  السيطرة على الوقت

   ًاعتماد في التواصل االجتماعي على الهاتف النقال مرتبة تنازليالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال اال :)8(رقم الجدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الرقم

 0.77 4.65 . من الصعوبة أن أغلق هاتفي النقال أجد 11
 0.69 4.53 . أشعر بالضياع بدون هاتفي النقال 23
 0.84 4.45 . أصدقائي ال يحبون أن يكون هاتفي النقال مغلقًا 24
 0.83 4.39 .إذا لم أحمل هاتفي النقال، فإن أصدقائي يجدون صعوبة في التواصل معي 14
 1.12 4.13 . اجتماعات، ودراسة: أشعر باالنزعاج والضيق إذا كان هاتفي النقال مغلقًا خالل قيامي بأعمال، مثل 20

 0.51 4.43 المتوسط العام 
      

ابي لفقرات مجال أن المتوسط الحس) 8(يتضح من الجدول 

االعتماد في التواصل االجتماعي على الهاتف النقال تراوحت مابين 

 من الصعوبة أن  أجد"وان اعلى متوسط كان للفقرة ) 4.13-4.65(

أشعر "سابي كان للفقرة حوان اقل متوسط " أغلق هاتفي النقال

باالنزعاج والضيق إذا كان هاتفي النقال مغلقًا خالل قيامي بأعمال، 

وهذا ) 4.43(وان المتوسط العام بلغ " اجتماعات، ودراسة: ثلم

عراض السلوكية لدى عينة يشير الى وجود مجموعة من األ

ن على الهاتف النقال مرتبطة في االعتماد في التواصل يالمدمن

   .يهاالجتماعي عل

  ًامرتبة تنازلي ال والتفكير بالهاتف النقالالنشغاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  :)9(رقم الجدول 

 المتوسط الفقرة الرقم
االنحراف 

 المعياري
 0.88 4.45 .أتفحص بشكل مستمر هاتفي النقال، للتحقق من كونه غير مغلق 12

 0.90 4.26 .المكالمات التي من المتوقع أن تصلنيبعندما يكون الهاتف النقال مغلقًا أو خارج التغطية فإنني أنشغل  6
 1.16 3.95 .عندما أستقبل مكالمات عبر الهاتف النقال فإنني أركز كل اهتمامي على المكالمة، وأهمل األشياء األخرى التي أعملها 7

 1.16 3.79 .أطلب من أصدقائي االتصال على هاتفي النقال للتأكد من أنه يعمل بشكل صحيح 26
 1.10 3.77 . أعمل أشياء أخرى، ويسبب ذلك لي المشاكل  النقال عندما نفسي مشغوًال في التفكير بجهاز الهاتف أجد 3

 0.63 4.05 المتوسط العام 
  

أن المتوسط الحسابي لفقرات مجال ) 9(يتضح من الجدول 

) 4.45 -3.77(النشغال والتفكير بالهاتف النقال تراوحت مابين ا

ال، أتفحص بشكل مستمر هاتفي النق"وان اعلى متوسط كان للفقرة 

سابي كان للفقرة ح وان اقل متوسط ،"للتحقق من كونه غير مغلق

 أعمل   نفسي مشغوًال في التفكير بجهاز الهاتف النقال عندما أجد"

وان المتوسط العام بلغ " أشياء أخرى، ويسبب ذلك لي المشاكل

وهذا يشير الى وجود مجموعة من االعراض السلوكية ) 3.77(

النشغال والتفكير ابهاتف النقال مرتبطة ن على اليلدى عينة المدمن

   .فيه

  ًاالهاتف النقال مرتبة تنازلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االعتماد النفسي الستخدام :)10(رقم الجدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الرقم
 0.84 4.45 .أشعر بالعزلةأستخدم الهاتف النقال للحديث مع اآلخرين عندما  6

 0.93 4.10 .أستخدم الهاتف النقال من أجل تحسين مزاجي 12
 0.67 4.27 المتوسط العام 

  

أن المتوسط الحسابي لفقرات مجال ) 10(يتضح من الجدول 

) 4.45-4.10(الهاتف تراوحت مابين  االعتماد النفسي الستخدام

 النقال للحديث مع أستخدم الهاتف"وان اعلى متوسط كان للفقرة 

سابي كان للفقرة حوان اقل متوسط " اآلخرين عندما أشعر بالعزلة

 وان المتوسط ."أستخدم الهاتف النقال من أجل تحسين مزاجي"

وهذا يشير الى وجود مجموعة من االعراض ) 4.27(العام بلغ 

االعتماد بن على الهاتف النقال مرتبطة يالسلوكية لدى عينة المدمن

  .هستخدامالنفسي ال
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  ًامرتبة تنازلي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال المشكالت المرتبطة باستخدام بالهاتف النقال :)11(رقم الجدول 

 االنحراف المعياري المتوسط الفقرة الرقم

 1.35 3.61 .أتابع بشكل مستمر المستجدات في عالم الهواتف النقالة 25
 1.25 3.23 .عي في مشكالت؛ بسبب رنين هاتفي النقال في المحاضرات، أو االجتماعاتتكرر وقو 22

 0.98 3.42 المتوسط العام 
  

حذف أن المتوسط الحسابي لفقرات ) 11(يتضح من الجدول 

-3.61(مجال المشكالت المرتبطة بالهاتف النقال تراوحت مابين 

ستمر وان اعلى متوسط كان للفقرة أتابع بشكل م) 3.23

سابي حوان اقل متوسط " المستجدات في عالم الهواتف النقالة 

تكرر وقوعي في مشكالت؛ بسبب رنين هاتفي النقال " كان للفقرة 

) 3.42(وان المتوسط العام بلغ " في المحاضرات، أو االجتماعات 

وهذا يشير الى وجود مجموعة من االعراض السلوكية لدى عينة 

المشكالت المرتبطة بقال مرتبطة ن على الهاتف النيالمدمن

  .هباستخدام

أن ) 11، 10، 9، 8، 7(هذا ونجد من خالل الجداول 

المتوسطات الحسابية للدرجات الفرعية لمقياس االدمان على الهاتف 

 مظاهر  مظهر من، وأن أبرز)4.43-3.4(النقال تراوحت بين 

 من دمان على الهاتف النقال التي كان متوسطها الحسابي أعلىاإل

االعتماد على الهاتف النقال في : "مرتبة ترتيبًا تنازليًا هي) 3.5(

التواصل االجتماعي، واالعتماد النفسي على الهاتف النقال، 

واالنشغال والتفكير بالهاتف النقال، وفقدان السيطرة على الوقت، 

فقد " المشكالت المرتبطة بالهاتف النقال"، أما "وكثرة االستخدام

، وهي قريبة من عالمة القطع )3.42( الحسابي كان متوسطها

، مما يشير إلى أن جميع مظاهر اإلدمان على الهاتف النقال )3.5(

  .بارزة لدى أفراد عينة المدمنين رغم التباين بينها

ويعلل الباحث هذه النتيجة بأن التواصل االجتماعي يعد من 

 ذلك من الوظائف األساسية التي يحققها الهاتف النقال سواء كان

  مظهر منخالل المكالمات أو الرسائل النصية، لذا نجد أن أبرز

مظاهر اإلدمان على الهاتف النقال تتمثل في االعتماد على التواصل 

 Chen) وتتفق هذه النتيجة مع ما اشار اليه تشن واليفر ،االجتماعي
& Lever, 2002)  من وجود عالقة موجبة بين كثافة استخدام 

ل والعالقة مع األصدقاء والوالدين، إذ يجد المدمنون الهاتف النقا

على الهاتف النقال صعوبًة في إغالق هواتفهم النقالة ألن ذلك يشير 

الى انقطاعهم عن شبكتهم االجتماعية، كما يعلل الباحث بروز 

االعتماد النفسي على الهاتف النقال من ضمن أبرز مظاهر اإلدمان، 

 ةتف النقالة يستخدمونه في أنشطذلك ألن المدمنين على الهوا

لتحسين المزاج، واالنخراط في الحياة االجتماعية، وتجنب العزلة، 

نفسية اللجملة من العمليات ه إلى جانب ذلك فانهم يستخدمون

  . المتمثلة في كشف الذات، والتعبير عن االنفعاالت والمشاعر

 كأحد أما مجال االنشغال والتفكير بالهاتف النقال، والذي يبرز

، والذي يعد وفقًا للمعايير التشخيصية لإلدمان يهأعراض اإلدمان عل

، فعندما ال همؤشرًا من مؤشرات االنسحاب المرتبطة بعدم استخدام

التفكير فيه، أما بيستخدم المدمن الهاتف النقال فإنه يبقى مشغوًال 

فيما يتعلق بفقدان السيطرة على الوقت، وكثرة االستخدام، فإن ذلك 

عد مظهرًا آخر من مظاهر اإلدمان التي تشير إلى التحمل، وهذا ي

يعني أن المدمن على الهاتف النقال يزيد من الوقت المخصص 

ضي، مما يجعله يفقد َرمن أجل الوصول إلى الحد َمه الستخدام

  . ه الستخدام المخصصوقتالالسيطرة على 

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا

 لدى الطلبة المدمنين على الهاتف  االكثر تكرارًاما االنشطة

 لتقديرهم الهميتها النسبية ؟ لإلجابة عن هذا السؤال، النقال تبعًا

تم حساب األوزان النسبية التي أعطاها المدمنون على الهاتف النقال 

لألنشطة التي يمارسونها في استخدام الهاتف النقال مرتبة تنازليًا، 

  .نتائج ذلك) 12(ويوضح الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)12(رقم الجدول 

لألوزان النسبية التي أعطاها المدمنون على الهاتف النقال 

  لألنشطة التي يمارسونها مرتبةً  تنازليًا

 النشاط
المتوسط الحسابي 

 لالهمية النسبية
االنحراف 

 المعياري
 29.20 39.97 إرسال الرسائل القصيرة

 26.43 34.95 إجراء المكالمات
سماع األغاني ومشاهد 

 31.16 29.56 األفالم

 26.18 19.57 تنظيم المواعيد
 27.93 18.59 المحفظة

 25.42 16.39 التقاط الصور
إرسال ملفات باستخدام 

Bluetooth 
16.30 21.60 

 22.84 15.05 األلعاب
م به بأن أبرز االنشطة التي يقو) 12(يتضح من الجدول 

إرسال الرسائل "األفراد المدمنون على الهاتف النقال كانت 

، إذ بلغ متوسط النسب المئوية ألهميته النسبية "القصيرة

والذي بلغ متوسط " إجراء المكالمات"، وجاء بعد ذلك )39.97٪(

، ومن ثم جاء سماع األغاني )٪34.95(النسب المئوية النسبية 

قال، والتي بلغ متوسط أهميته ومشاهدة األفالم على الهاتف الن

أما بقية النشاطات فقد تراوحت أهميتها ). ٪29.56(النسبية 

  .لأللعاب) ٪15.05(لتنظيم المواعيد، إلى ) ٪19.57(النسبية بين 

ويعلل الباحث هذه النتيجة بأن أحد أبرز الوظائف التي يتم 

 نهاألاستخدام الهاتف النقال من أجلها هي تبادل الرسائل القصيرة، 
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قلة التكاليف، وإمكانية إرسالها : تتصف بصفات عدة، منها

واستقبالها في مختلف المواقف واألوقات، إلى جانب ذلك فإن 

الرسائل القصيرة تمكن هؤالء األفراد الذين ال يستطيعون المواجهة 

في المواقف الحياتية من الكشف عن ذواتهم أمام اآلخرين و التعبير 

  بحرية دون تردد، اذ يشير أبوجديعن افكارهم ومشاعرهم

مستوى  بان التفاعل القائم على النص يساعد في رفع) 2004(

أما . الكشف عن الذات ضمن مستوى مقبول من القلق االجتماعي

فيما يتعلق بإجراء المكالمات الهاتفية، فإنها تشكل إحدى 

االستخدامات األساسية االخرى للهاتف النقال، إذ يستخدم 

 على الهاتف النقال المكالمات الهاتفية بمتوسطات زمنية المدمنون

مرتفعة مما يشير الى كثافة االستخدام باعتبارها أحد المؤشرات 

االساسية لإلدمان، إذ يرسل األفراد المدمنون على الهاتف النقال 

ويستقبلون ما متوسطه ساعة ونصف يوميًا، أما سماع األغاني 

شكلت إحدى النشاطات البارزة التي ومشاهدة األفالم فإنها أيضًا 

يمارسها المدمنون على الهاتف النقال، وهذا يشير إلى أن المدمنين 

.  ألغراض التسلية والترفيهعلى الهاتف النقال يستخدمونه ايضًا

وبشكل عام نالحظ أن التكامل الذي تتصف به الهواتف النقالة من 

 لدى ادمان عليهتعدد االستخدامات والوظائف، يسهم في تطوير اإل

، نظرًا لما يتصف به من حداثة وتطوير مستمرين امستخدميه

  . للتطبيقات الملحقة به

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث: ثالثاًً

ما مجموع كل من المكالمات الهاتفية الصادرة والواردة 

بالدقيقة، وعدد الرسائل النصية الصادرة والواردة لدى الطلبة 

لهاتف النقال؟ لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب ن على ايالمدمن

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجموع كل من 

عدد الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية الصادرة والواردة بالدقيقة، 

ن على الهاتف النقال، ويوضح يالصادرة والواردة لدى الطلبة المدمن

  .نتائج السؤال) 13(الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  :)13(رقم دول الج

للوقت وعدد الرسائل التي يستقبلها ويرسلها المدمنون على 

  الهاتف النقال

 المتوسط 
االنحراف 

 المعياري
 54.90 43.81 .مجموع دقائق المكالمات الصادرة يوميًا
 49.57 34.73 .مجموع دقائق المكالمات الواردة يوميًا

 18.46 13.31 .وع الرسائل القصيرة الصادرة يوميًامجم
 12.54 12.63 .مجموع الرسائل القصيرة الواردة يوميًا

أن متوسط مجموع دقائق المكالمات ) 13(نالحظ من الجدول 

دقيقًة يوميًا، وأن متوسط ) 43.81(الصادرة لدى عينة المدمنين 

وميًا، كما يتضح دقيقًة ي) 34.73(مجموع دقائق المكالمات الواردة 

) 13.31(من الجدول أن متوسط عدد الرسائل القصيرة الصادرة 

رسالًة ) 12.63(رسالًة يوميًا، وأن متوسط عدد الرسائل الواردة 

ويمكن أن نالحظ بأن المدمنين على الهاتف النقال يقضون . يوميًا

كما . وقتًا أطول في المكالمات الصادرة مقارنة بالمكالمات الواردة

 بين عدد الرسائل المرسلة وعدد الرسائل ًاحظ بأن هناك تقاربنال

ويعلل الباحث هذه النتيجة بأن . المستلمة لدى عينة المدمنين

المدمنين على الهاتف النقال يسعون من خالل المكالمات الهاتفية 

الصادرة إلى االتصال االجتماعي باألصدقاء والمعارف، وهم في 

مات هاتفية من معارفهم وأصدقائهم، ومن الوقت ذاته يستقبلون مكال

المالحظ أن متوسط دقائق المكالمات الصادرة أعلى من متوسط 

عدد دقائق المكلمات المستلمة، مما يشير إلى أن المدمنين على 

الهاتف النقال يقومون بالمبادرة في االتصال بأصدقائهم ومعارفهم 

جتماعي الذي وذلك بحثًا عن تحقيق نوع من التوازن النفسي واال

يتحقق عند استخدام الهاتف النقال في عملية االتصال، كما أن 

الذي يعد احد مظاهر االدمان يتطلب زيادة  Tolerance)(التحمل 

في عدد دقائق المكالمات؛ من أجل الوصول إلى المستوى المرضي 

  .الستخدام الهاتف النقال

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع: رابعًا

لف النسبة المئوية لألفراد المدمنين على الهاتف النقال هل تخت

جنس الطالب، او الكلية، او الجامعة؟ لإلجابة عن : باختالف متغيرات

هذا السؤال، تم إجراء اختبار مربع كاي من أجل التعرف إلى 

: االختالف في نسبة المدمنين على الهاتف النقال باختالف متغيرات

، 15، 14(و الجامعة، وتوضح الجداول  او الكلية، ا،جنس الطالب

  . نتائج ذلك بالترتيب) 16

نتائج اختبار مربع كاي لالختالف في نسبة  :)14(رقم الجدول 

  المدمنين على الهاتف النقال باختالف متغير جنس الطالب 

 مدمن  الجنس
غير 

 مدمن
 المجموع

مربع 

 كأي
 الداللة

 194 156 38 ت
 ذكور

٪ 7.9٪ 32.5٪ 40.4٪ 
 286 200 86 ت

 إناث
٪ 17.9٪ 41.7٪ 59.6٪ 
 480 356 124 ت

 المجموع
٪ 25.8٪ 74.2٪ 100.0٪ 

6.62 0.006* 

  )α 0.05≤(الفروق دالة عند مستوى * 

بأن قيمة مربع كاي دالة إحصائيًا ) 14(يتبين من الجدول 

فأقل، حيث بلغت قيمة إحصائي كاي ) α 0.05≤(عند مستوى 

وعند مراجعة ). α 0.05≤( ، وهي دالة عند مستوى)6.62(تربيع 

النسب المئوية نالحظ أن النسبة المئوية للمدمنين على الهاتف 

هي أعلى من نسبة المدمنين من الذكور ) ٪17.9(النقال من اإلناث 

، وهذا يقودنا إلى االستنتاج بأن نسب اإلدمان على الهاتف )7.9٪(

ويعلل . سبتها لدى الذكور تقريبًاضعفي نأكثر من النقال من اإلناث 

الباحث ارتفاع نسبة المدمنات على الهاتف النقال مقارنًة بالذكور، 

إحدى النوافذ الرئيسة التي تطل بها األنثى على صديقاتها في ه بأن

 األسر على بناتها، ويعد الهاتف ا تفرضه التيظل القيود االجتماعية

في ظل القيود  االنفعالي  والتفريغنفيسبمثابة وسيلة للتالنقال 

، إذ تستخدم األنثى الهاتف النقال لالطمئنان على ةاالجتماعي

صديقاتها، وتبادل األخبار االجتماعية، إضافًة إلى إقامة العالقات 
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الحميمة من خالل الهاتف النقال؛ لما يوفره الهاتف النقال من 

على عكس الذكور الذين لديهم حرية . خصوصية وأمن لإلناث

حركة، وتعدد األنشطة اليومية؛ مما يسهم في التخفيف من ال

 من أجل التواصل االجتماعي، واستبداله بالتواصل هاتفاستخدام ال

  .االجتماعي المباشر

نتائج اختبار مربع كاي لالختالف في نسبة  :)15(رقم الجدول 

  المدمنين على الهاتف النقال باختالف متغير الكلية

 مدمن  الكلية
غير 

 مدمن
 المجموع

مربع 

 كأي
 الداللة

 212 166 46 ت
 علمية

٪ 9.6٪ 34.6٪ 44.2٪ 
 268 190 78 ت

 إنسانية
٪ 16.3٪ 39.6٪ 55.8٪ 
 480 356 124 ت

 المجموع
٪ 25.8٪ 74.2٪ 100.0٪ 

3.38 0.04* 

  )α 0.05≤(الفروق دالة عند مستوى  •

حصائيًا بأن قيمة مربع كاي دالة إ) 15(يتبين من الجدول 

، إذ بلغت قيمة إحصائي كاي تربيع )α 0.05≤(عند مستوى 

وعند مراجعة ). α 0.05≤(، وهي دالة عند مستوى )3.38(

النسب المئوية نالحظ أن النسبة المئوية للمدمنين على الهاتف 

هي أقل من نسبة المدمنين ) ٪9.6(النقال من طلبة الكليات العلمية 

ويعلل الباحث هذه ). ٪16.3(نية من الطلبة في الكليات اإلنسا

النتيجة بأن طلبة الكليات العلمية لديهم الكثير من الواجبات 

والمسؤوليات الدراسية، على العكس من طلبة الكليات اإلنسانية 

الذين لديهم مستوى أقل من المسؤوليات والمهام الدراسية؛ لذا 

دمونه يستخحيث نجدهم أكثر إدمانًا واستخدامًا للهاتف النقال 

  . الوقت وقضاءغراض التسلية والترفيهأل

نتائج اختبار مربع كاي لالختالف في نسبة  :)16(رقم الجدول 

  المدمنين على الهاتف النقال باختالف متغير الجامعة

 مدمن  الجامعة
غير 

 مدمن
 المجموع

مربع 

 كاي
 الداللة

عمان  276 196 80 ت

 ٪57.5 ٪40.8 ٪16.7 ٪ األهلية
 204 160 44 ت

 األردنية
٪ 9.2٪ 33.3٪ 42.5٪ 
 480 356 124 ت

 المجموع
٪ 25.8٪ 74.2٪ 100.0٪ 

3.36 0.04* 

  )α 0.05≤(الفروق دالة عند مستوى * 

بأن قيمة مربع كاي دالة إحصائيًا ) 16(يتبين من الجدول 

، إذ بلغت قيمة إحصائي كاي تربيع )α 0.05≤(عند مستوى 

 وعند مراجعة .)α 0.05≤(  عند مستوى، وهي دالة)3.36(

النسب المئوية نالحظ أن النسبة المئوية للمدمنين على الهاتف 

هي أعلى من نسبة ) ٪16.7(النقال من طلبة الجامعة عمان األهلية 

). ٪9.2(المدمنين من الطلبة في الجامعة األردنية، والتي بلغت 

ت اقتصادية ويعلل الباحث هذه النتيجة من خالل جملة متغيرا

 طبقاتواجتماعية، إذ إن طلبة جامعة عمان األهلية هم من 

على التواصل وهم يحرصون ، يسورة الحالاقتصادية واجتماعية م

االجتماعي فيما بينهم باستخدام مختلف أشكال واساليب االتصال 

من وبينها الهاتف النقال والذي يعد من أبرز وسائل االتصال و

ك، فإن مقدرة الطلبة االقتصادية تمكنهم من الحديثة؛ الى جانب ذل

اإلنفاق على مكالمات الهاتف النقال ومستلزماته وتحديثة بشكل 

مستمر، لذا نجد أن نسبة المدمنين من طلبة جامعة عمان األهلية 

  .بنسبة الطلبة المدمنين في الجامعة األردنية أعلى مقارنة

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: خامسًا

ل هناك عالقة دالة إحصائيًا بين كشف الذات على الهاتف ه

النقال واإلدمان عليه؟ لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب معامل 

ارتباط بيرسون بين درجات األفراد على مقياس كشف الذات على 

الهاتف النقال ومقياس اإلدمان على الهاتف النقال، فقد تبين أن 

بين كشف الذات ) 0.001( مستوى هناك عالقًة دالة إحصائيًا عند

على الهاتف النقال واإلدمان عليه، لذا يوجد عالقة دالة إحصائيًا 

بين كشف الذات من خالل الهاتف النقال واإلدمان عليه، وأن هذه 

العالقة تعبر عن ارتباط طردي، إذ إنه كلما زاد كشف الذات من 

 ويعلل الباحث .هإدمان الفرد على استخدام زاد خالل الهاتف النقال

مجموعة من الوظائف النفسية  هذه النتيجة بأن الهاتف النقال يؤدي

واالجتماعية، ولعل كشف الذات يعد أحد هذه الوظائف، إذ يتمكن 

، من الحديث بحرية عن عواطفه بصرف النظر عن الجنسالفرد 

ومشاعره ورغباته في جو خال من التهديد االجتماعي المباشر، أو 

و اإلحراج الذي من شأنه أن يعطل كشف الذات؛ لذا نجد التقييم، أ

أن األفراد الذين يستخدمون الهاتف النقال من أجل كشف الذات 

 الهاتف النقال يؤدي كونفإن ذلك سوف يسهم في االعتماد عليه 

  .وظيفة نفسية واجتماعية

  :التوصيات

  : بناء على نتائج الدراسة الحالية فانها توصي بضرورة

يد من الدراسات حول الخصائص النفسية لدى إجراء مز -

 الهاتف النقال مثل القلق االجتماعي، والشعور المدمنين على

  . بالوحدة، واالكتئاب

توجيه برامج إرشادية للطلبة المدمنين على الهاتف النقال،  -

، وتاثيره على لوجود اثار مباشرة على اإلنجاز األكاديمي

 . الحوانب االجتماعية والشخصية
اسة العالقة بين استخدام الهاتف النقال، واإلدمان علية در -

 . والمهارات االجتماعية
 األمثلللطلبة تبين االستخدام  ثقيفية وتتوعيةإعداد نشرات  -

النفسية السلبية األثارللهاتف النقال، من اجل التقليل من 

 .المرتبطة بكثافة إستخدامه
 بحثية أخرى دراسة ظاهرة إدمان الهاتف النقال لدى مجتمعات -

مثل مجتمع طالب المدارس، والموظفين في الشركات 

 . والمؤسسات
ة المتبلورة لدى ياالهتمام بدراسة العوامل المعرفية والثقاف -

  .  مدركاتهم علىتف النقال، وانعكاس ذلكامستخدمي اله
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charged particles) and neutrons (neutral particles) 
with electrons (negatively charged particles) 
orbiting that nucleus.  How certain are scientists 
about the structure of the atom? What specific 
evidence do you think scientists used to determine 
what an atom looks like? 

7.  Science textbooks often define a species as a group 
of organisms that share similar characteristics and 
can interbreed with one another to produce fertile 
offspring.  How certain are scientists about their 
characterization of what a species is? What specific 
evidence do you think scientists used to determine 
what a species is? 

8.  It is believed that about 65 million years ago the 
dinosaurs became extinct.  Of the hypotheses 
formulated by scientists to explain the extinction, 
two enjoy wide support.  The first, formulated by 
one of group of scientists, suggests that a huge 
meteorite hit the earth 65 million years ago and led 
to a series of events that caused the extinction.  The 
second hypothesis, formulated by another group of 
scientists, suggests that massive and violent 
volcanic eruptions were responsible for the 
extinction.  How are these different conclusions 
possible if scientists in both groups have access to 
and use the same set of data to derive their 
answers? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Some claim that science is infused with social and 
cultural values. That is, science reflects the social 
and political values, philosophical assumptions, 
and intellectual norms of the culture in which it is 
practiced.  Others claim that science is universal.  
That is, science transcends national and cultural 
boundaries and is not affected by social, political, 
and philosophical values, and intellectual norms of 
the culture in which it practiced.   

• If you believe that science reflects social and 
culture values, explain why.  Defend your answer 
with examples. 

• If you believe that science is universal, explain 
why.  Defend your answer with examples 

10.  Scientists perform experiments/investigations when 
trying to find answers to the questions they put 
forth.  Do scientists use their creativity and 
imagination during investigations? 

• If yes, then at which stages of the investigations 
you believe scientists use their imagination and 
creativity: planning and design, data collection, 
after data collection?  Please explain why scientists 
use imagination and creativity.  Provide examples 
if appropriate.   

• If you believe that scientists do not use imagination 
and creativity, please explain why.  Provide 
examples if appropriate.   

_____________________________________________ 

Adapted from (Lederman et al., 2002) 
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observing what happened to the finch population 
over the years and thus they are gathering 
evidence to formulate their hypotheses. Inferences 
are interpretations of those observations. Again, 
students are reminded that they should formulate 
their hypotheses based on their inferences of 
gathered observations.  

 The TA asks the students to search for examples 
from the activity that demonstrate the inferential 
aspect of NOS. 

(2) The Tentative Nature of Scientific Knowledge  

 Have students look in their chart again and ask 
them if any non-supportive evidence of the 
hypotheses is found. If such evidence is available, 
ask them what will happen to such a hypothesis(s). 
The TA should scaffold students to say that such a 
hypothesis should be discarded, (ask them why). If 
such evidence is unavailable, ask what will happen 
to such a hypothesis, (the hypothesis must undergo 
further investigation).  

 The TA now poses the following questions: “Does 
scientific knowledge change, or is it absolute? For 
example, once a theory such as evolution or plate 
tectonics has been developed, is it subject to 
change? Explain why or why not? Give examples 
if possible.” 

 The TA then asks “The history of science is full 
with examples of scientific theories that have been 
discarded or greatly changed. The life spans of 
theories vary greatly, but theories seem to change 
at one point or another. And there is no reason to 
believe that the scientific theories we have today 
will not change in the future. Why do we bother 
learn about these theories? Why do we invest time 
and energy to grasp these theories?” 

 The TA awaits students’ responses.  

o Yes. Theories and laws are tentative and subject to 
change with new observations and with the 
reinterpretations of existing observations. 
Scientists are never completely sure of anything 
because negative evidence will call a theory or law 
into question, and possibly cause a modification. 
For example, while the theory of plate tectonics is 
widely accepted, it never completely ruled out the 
two previous dominant theories (continental drift 
and sea-floor spreading) that explained dynamics 
of the earth. 

Appendix 3: Implicit Lesson Plan 

First Finch 20-minute Discussion  

Instructor should help students brainstorm for 
possible hypotheses. Pick out two or three and write 
them on the board. Try not to choose the mainstream 
hypotheses (especially beak size). .  

Questions:  

What makes a good hypothesis?  

What does it mean to be testable?  

Why should you think of multiple hypotheses?  

Second Discussion (20-minutes) 

Brainstorm with the students about your earlier 
hypotheses and about the data they might need to 
support or disprove those hypotheses. Focus on 
graphing. Pick a 

hypothesis and draw the ideal graph to support or 
disprove it. This will help the students acquire the data 
they need.  

Questions:  

What data would you need to support or disprove these 
hypotheses?  

Do you have the data you would need in the finches 
dataset?  

What would your graph need to look like?  

Appendix 4: Views of nature of science 
questionnaire, Form C (VNOS-C) 

VNOS-Form C 

1.  What, in your view, is science? What makes science 
(or a scientific discipline such as physics, biology, 
etc.) different from other disciplines of inquiry 
(e.g., religion, philosophy)? 

2.  What is an experiment? 

3.  Does the development of scientific knowledge 
require experiments? 

• If yes, explain why.  Give an example to defend 
your position. 

• If no, explain why.  Give an example to defend 
your position. 

4. After scientists have developed a scientific theory 
(e.g., atomic theory, evolution theory), does the 
theory ever change?  

• If you believe that scientific theories do not 
change, explain why.  Defend your answer with 
examples. 

• If you believe that scientific theories do change: (a) 
Explain why theories change? (b) Explain why we 
bother to learn scientific theories? Defend your 
answer with examples. 

5.  Is there a difference between a scientific theory and a 
scientific law? Illustrate your answer with an 
example. 

6.  Science textbooks often represent the atom as a 
central nucleus composed of protons (positively 
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Intelligent Tutoring Systems (pp. 228-296). 
Erlbaum.  

Tamir, P. (1972). Understanding the process of science 
by students exposed to science curricula in Israel. 
Journal of Research in Science Teaching, 9 (3), 
239-245. 

Tamir, P., & Zohar, A. (1991). Anthropomorphism and 
teleology in reasoning about biological 
phenomena.  Science Education, 75, 57-68. 

 

APPENDICES 

Appendix 1: Selected Items for both VNOS-C and D 

VNOS-D (Inferential NOS) 

4. (a) How do scientists know that dinosaurs really 
existed? 

(b) How certain are scientists about the way dinosaurs 
looked? 

5. In order to predict the weather, weather persons 
collect different types of information. Often they 
produce computer models of different weather 
patterns.  

(a) Do you think weather persons are certain (sure) 
about the weather patterns?  

(b) Why or why not? 

VNOS-C (Tentative NOS) 

 (6). After scientists have developed a scientific theory 
(e.g., atomic theory, evolution theory), does the 
theory ever change?  

• If you believe that scientific theories do not 
change, explain why. Defend your answer with 
examples.  

• If you believe that scientific theories do change:  

(a) Explain why theories change?  

(b) Explain why we bother to learn scientific theories. 
Defend your answer with examples.  

(9). It is believed that about 65 million years ago 
dinosaurs became extinct. Of the hypotheses 
formulated by scientists to explain the extinction, 
two enjoy wide support. The first, formulated by 
one group of scientists, suggests that a huge 
meteorite hit the earth 65 million years ago and led 
to a series of events that caused the extinction. The 
second hypothesis, formulated by another group of 
scientists, suggests that massive and violent 
volcanic eruptions were responsible for the 
extinction. How are these different conclusions 
possible if scientists in both groups have access to 
and use the same set of data to derive their 
conclusions? 

Appendix 2: Explicit Lesson Plan 

Objectives:   

 Students will be able to understand the tentative 
and inferential aspects of the nature of science. 

 Students will be able to relate the Galapagos Finch 
activities to aspects of the nature of science.  

 Students will be exposed to the explicit approach 
of teaching the nature of science.  

Procedures: 

 The TA introduces the primary objective of the 
finch activities: “It is your job to determine what 
happened to the finch population by forming 
hypotheses and using relevant data to support these 
hypotheses.”  

 Students do Activity #1 (formulate hypotheses 
based on the four given explanations). 

(1) Observation and Inferences  

 Examples: The TA introduces the following two 
examples to demonstrate that inferences can be 
made about an incident even if no witness is 
present. 

o Forensic scientists gather evidence of a crime seen 
after the crime has been committed.  

o A dry spot is found after a rainy day, how? A car 
must have been parked in that spot.  

 The TA then hands students a chart. The chart 
includes the following columns: selected 
hypotheses, supporting observation, non-
supporting observation, and interpretation 
(inference).  

 The TA then tells the students that what they have 
been doing is gathering evidence to either support 
or refute their scientific claims (hypothesis). Then 
students are asked: “ What is the evidence they 
have collected based upon?”  

 The TA should scaffold students to say the 
evidence is based on observation. Then the TA 
asks the students what particular senses they used 
to observe the data, for example, the sense of sight 
(the TA awaits students’ responses).  

 Then the TA poses the following question: “What 
happens after a scientist observes evidence of 
something?” The TA scaffolds students to say they 
would interpret the evidence. 

 The TA now asks students to differentiate between 
observations and inferences.  

o Science is based on both observations and 
inferences. Observations are gathered through 
human senses or extensions of those senses. For 
example, students should be reminded that they are 
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inquiry activities and teaching about science content and 
process skills” (Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002, p. 
573). The Struggle for Survival finch activities 
emphasized content as well as science process skills for 
implicit and explicit groups. The quantitative and 
qualitative results of the study indicate that the implicit 
group students’ views regarding the target aspects of the 
NOS did not improve. However, when explicit 
instruction of the target aspects of the NOS was 
embedded within these activities, the outcome was more 
promising. This finding is consistent with Khishfee & 
Abd-El-Khalick (2002) and Akerson; Abd-El-Khalick 
& Lederman (2000). 

Finally, the results suggest that explicit instruction 
is a more effective method for developing college 
students’ views of the NOS than the implicit approach. 
There was a statistically significant difference between 
students’ post-questionnaire views and pre-
questionnaire views in the explicit group for the target 
aspects of the NOS. Pre- and post-questionnaire views 
of students in the implicit group, however, did not 
reflect a statistical difference. This finding is consistent 
with that reported by Moss; Abrams & Kull (1998) who 
carried out an implicit approach that used only inquiry-
based activities to teach secondary students about 
aspects of the NOS.  

Students' Findings group were not surprising. The 
implicit approach stipulates that students will develop 
an understanding of the NOS just by being involved in 
inquiry-based activities and learning about science 
process skills. Thus the findings from the implicit group 
have undermined the central contentions of the implicit 
approach. 

Recommendations  
This study outlines the following implications and 

venues in regards to future research. First, the results of 
the present study suggest that teaching aspects of the 
NOS could be achieved through short intensive 
discussion when embedded within a framework of 
content-related inquiry activity. This study emphasized 
only two aspects of the NOS, however the implication 
for science educators and science teachers (in K-12 and 
colleges) is that additional aspects of the NOS could be 
taught using a similar approach in order to evaluate 
effectiveness. Furthermore, the findings of the study 
offer a research venue for science educators to do more 
research to evaluate whether short intensive discussions 
that are repeated for multiple time periods are more 
effective than separate and independent courses when 
more aspects of the NOS are incorporated within a 
content-related inquiry-activity over a semester-long 
course. The findings of the study should also encourage 
science teachers in middle and secondary schools to use 
science inquiry-based activities more effectively. 
Teacher-facilitated discussion, even as short as 10 
minutes, may be used for productive lecturing about 
some aspects of the NOS. However, science teachers 
should be reminded that teaching aspects of the NOS is 

most effective when it is embedded within an inquiry-
based activity. Most importantly, science teachers must 
know when and how to effectively contextualize aspects 
of the NOS into such activities.  

Second, the findings were limited only to students 
who were enrolled in an introductory biology course. 
Views of the NOS of this student population are not 
representative of any other population. Therefore, more 
studies that use explicit instruction of NOS with 
different populations are desired to establish the validity 
of the present results. Third, more research is needed to 
assess the effectiveness of teaching aspects of the NOS 
when it is contextualized into a conceptual change 
approach, which itself is well-supported by the literature 
(e.g. Akerson et al., 2000; Khishfe & Abd-EL-Khalick, 
2002) as an effective approach to facilitate change in 
views of the NOS.  

Finally, the interview results of this study indicate 
that some students attributed changes in their views of 
the target aspects of the NOS to the Struggle for 
Survival program. Therefore, further investigation of 
how technology may help students to technology’s 
potential to help students enhance their views of the 
NOS is needed. 
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knowledge (theories and laws) are subject to change and 
validated their responses with rich examples. One 
student in particular showed more informed views than 
the other two: “Scientific knowledge is always subject 
to change because, in the world of science, nothing is 
proved, it is only supported. History attests to this with 
such ideas as Lamarkism and the belief that the world is 
flat” (I9, post-intervention). Students also demonstrated 
informed views regarding the mass-extinction dinosaur 
controversy. They pointed out that both explanations 
were possible because scientists interpret data 
differently. “Yes [both explanations are possible] 
because it shows how much mystery is involved in 
interpreting what one calls the data. It’s the same thing 
as when two people see the same event and have two 
different stories about what happened” (I7, post-
intervention).  

Interestingly, this group of students attributed the 
change of view between pre- and post-intervention 
responses to the Galapagos Finch laboratory activity. In 
regard to the inferential NOS, one student said: 

I guess the finch thing [changed my view] … 
especially when we had to look at the weather pattern to 
see what caused some finches to die…It said that the 
scientists had no idea what was going on then, and that 
influenced me to believe more that they really did not 
know 100% what was going on (I7, post-intervention). 

Another student confirmed, “We discussed it [the 
finch activity]. It probably had a greater effect in 
general—just being able to think” (I8,post-intervention). 
On the subject of the tentative NOS, students also 
attributed the change in views to the finch activity, as 
one student wrote “the lab in general and the finch 
activity where we had time after the activity to discuss 
different people’s opinions. It was also more interactive, 
attention-grabbing and user-friendly” (I9, post-
intervention).  

Discussion, Conclusions, and Recommendations 

Discussion  
What distinguishes this study from previous ones is 

that the findings here provide evidence that teaching the 
NOS can be achieved through short intensive discussion 
and does not necessarily require separate and 
independent courses similar to those developed by Abd-
El-Khalick & Lederman (2000) and Kenyon & 
Chiappetta (2003). This is not to say that universities 
and colleges should not develop separate and 
independent courses to teach students about the NOS; 
however, universities and colleges may no longer need 
to allocate an entire course or semester to teach the 
NOS. Thus, a major finding of this study provides an 
immediate solution for universities and colleges which 
often cite time limitations as the reason for not 
incorporating the teaching of the NOS into their 
curriculum. 

The present results were influenced by four factors, 
all of which are well-documented in relevant literature 
(e.g. Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002; Abd-El-Khalick 

& Lederman, 2000; Lederman, 1992). The first was the 
duration of the intervention. Though the two targets 
aspects of the NOS were taught to the explicit group for 
only 40 minutes, or 20 minutes each, positive results 
were attained.  

The second factor was the TAs’ educational 
background. The TAs came from different NOS and 
teaching experience backgrounds. The researcher 
attempted to control this variable by developing a lesson 
plan for each group. However, the TA may have used 
his/her prior teaching and NOS experience during the 
delivery of the lesson plan. This definitely could have 
affected students’ responses to the questionnaire: 
students with a more experienced TA may have 
demonstrated a better understanding of the targeted 
aspects of the NOS due to possibly enhanced 
instruction. 

The third factor is the use of technology. Based on 
the assumption that the technology used (Struggle for 
Survival) is not a biased program, it may have 
negatively or positively influenced students’ views of 
aspects of the NOS. Students who had a positive attitude 
toward technology may have thought of it as an 
effective learning tool and may have used technology to 
develop various scientific inquiries and process skills. 
At the same time, students who had a negative attitude 
toward using technology may have found it hard to 
develop scientific inquiry and process skills, and 
ultimately not been able to understand how aspects of 
the NOS and such skills are interrelated.  

The final factor is that more students demonstrated 
an informed view of the inferential NOS in their 
responses to and discussions on the dinosaurs 
questionnaire item 5a and b (Form-D) than on the 
weather prediction questionnaire item 4a and b (Form-
D). This supports the conclusion that changes in 
students’ views of the NOS depend on the content and 
context in which aspects of the NOS are taught. This 
factor is consistent with what Khishfe & Abd-El-
Khalick (2002) reported. 

Conclusions 
The results of the pre-questionnaire for both the 

explicit and implicit groups demonstrate that a majority 
of the students held naïve views of the two target NOS 
aspects. These results are consistent with those from 
previous studies that evaluated college students’ views 
of the NOS (e.g. Kenyon & Chiappetta, 2003; 
Scharmann, 1990) and those that evaluated elementary 
and secondary students’ views of the NOS (e.g. Bady, 
1979; Meichtry, 1992; Tamir & Zohar, 1991; Lederman, 
1986a, 1986b; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002). These 
results demonstrate that a tremendous effort is still 
needed in order to accomplish the goal of the current 
science education reform regarding the improvement of 
students’ views of the NOS. 

In addition, the results further support and confirm 
the claim that effective teaching of the NOS is achieved 
when its instruction is “contextualized and woven into 
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result laws are not subject to change but theories are. 
One student said, “I don’t think they will move a law 
back to a theory. To me, a law has been proven. But 
theories haven’t been proven yet. It could change in the 
future” (I6, post-questionnaire). In addition, students 
were not able to understand how two scientists could 
interpret the same set of data differently (item 9, Form 
C). One student said, “I just don’t see how one can say 
it was a volcano that erupted and here he says a 
meteorite killed them” (I4, pre-questionnaire).  

Explicit group, naïve to naïve. The responses of 
the students in the explicit group whose views did not 
change from pre- to post-questionnaires also revealed 
interesting trends in student conceptions of the NOS. 
Some were similar to those of the implicit group. Even 
though the former were exposed to intervention, their 
views for the most part remained the same. Regarding 
the inferential NOS, two of the three students selected 
for the interviews reported naïve views. They believed 
that weather persons base their prediction of weather on 
previous events (observation) and therefore are rarely 
wrong. One student stated, “Weather persons are pretty 
certain because I watch the news and 99% of the time 
they are right. Because I have not seen them make many 
mistakes” (I10, pre-questionnaire).  

In the case of the dinosaur scenario, this group of 
students believed that scientists were fairly certain about 
the existence of dinosaurs because of fossils. However, 
on further probing during the interviews, these students 
did not appear to understand the difference between the 
way scientists describe the appearance of dinosaurs 
(inference) and fossilized bones on which such 
descriptions are based. For example, one student 
claimed that scientists collect enough fossils that they 
can put together a good example of how dinosaurs 
looked. The researcher asked the student, “How certain 
are scientists about the classification—skin texture and 
color of dinosaurs, for example?” The reply was, 
“Scientists are very certain about the texture of their 
skins and sizes as well as the classification of dinosaurs 
because they found skeleton models deep down in the 
earth or just found different fossils” (I10, post-
questionnaire).  

Implicit group, naïve to informed. Students in the 
implicit group whose views changed from naïve to 
informed revealed slightly different conception patterns 
from those of the previous two groups. Analysis of the 
post-test questionnaire and interviews showed that this 
group understood the distinction between observations 
and inferences. They seemed to comprehend the role of 
inference in developing scientific constructs. Those 
views didn’t exist in the pre-test questionnaire. For 
example, on the topic of weather persons predicting the 
weather patterns, this group of students typically 
responded that weather persons based their predictions 
on knowledge, current and previous evidence, and 
experiences (observation), to predict weather patterns 
(inference).  

They are not certain when predicting weather 
patterns. They are certain to a degree based on 
knowledge and previous experiences. Their educated 
predictions support but are not 100% certain. You can 
never be 100% certain, that’s why they are called 
predictions (I1, post-questionnaire). 

Explicit group, naïve to informed. The post-
intervention views of the explicit group showed more 
informed understanding of the target aspects of the NOS 
than the other groups. Students in this group were able 
to adequately understand and appreciate the role of 
observation and inference to develop scientific 
constructs in the context of weather predictions. In 
addition, they were able to realize that theories and laws 
are not absolute. This group of students used more 
sophisticated and scientific terms and phrases explicitly, 
such as “observations”, “predictions”, “collecting data”, 
and “generating hypotheses”, than the previous group.  

In response to the question, “How certain are 
weather persons in predicting the weather?” students 
were able to recognize the role of observations in the 
development of scientific constructs. One student noted: 

I don’t think you can ever be truly certain about 
predicting the weather, because it is something that in 
no way can be controlled. By studying and observing 
the weather over time, you are able to see patterns in the 
weather and are able to predict how the weather is going 
to be based on these patterns (I8, post-intervention). 

In addition, students in this group provided rich 
examples of how uncertain weather persons could be of 
their prediction, thus reemphasizing the role of 
observations and inferences in the development of 
scientific constructs. For instance, one student 
articulated, “Weather persons have an idea about the 
weather patterns, but they don’t know the scenario of 
the weather at any given time. They can see the weather 
patterns for the condition of a tornado but don’t know 
for sure if a tornado will occur” (I7, post-intervention).  

In response to the questionnaire item about 
dinosaurs, the students expressed a similar informed 
understanding of the inferential NOS. They noted that 
scientists use evidence such as fossils and radiocarbon 
dating to infer dinosaurs’ existence and their physical 
appearance. They also noted that scientists are not 
certain about dinosaurs’ physical appearance and that all 
scientists can do is to deduce the appearance of 
dinosaurs from the evidence they have gathered 
together, in an effort to construct a probable model. For 
example, one student responded: 

Scientists are very uncertain of how dinosaurs 
looked. Some believe that dinosaurs had scaly skin just 
like reptiles today. However, many scientists believe 
that some dinosaurs have feather-like structures. At 
best, all theories are educated guesses based on 
observations (I9, post-intervention). 

Post-intervention views of the same students 
regarding the tentative nature of scientific knowledge 
are more informed than those of the previous group. 
Students were able to articulate that scientific 
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change as new information and technologies emerge, as 
evidenced in the following response:  

Theories and laws are constantly changing because 
we are constantly studying and learning new things. 
With more knowledge we can clarify and better 
understand our theories and laws. We bother to learn 
theories and laws in an ongoing attempt to understand 
the world we live in (E22, post-questionnaire).  

Furthermore, in response to item 9 (Form C), 
students demonstrated an informed view of the tentative 
NOS. Students believed that a scientist’s individual 
interpretations and perspectives were considered when 
an inference (possible causes of dinosaurs’ extinction) 
must be drawn in the absence of direct observation (a 
complete skeleton of a dinosaur). As one student wrote, 
“It is about interpretation! The scientists infer some data 
as true and some as false, and as a result, they interpret 
differently the data and ideas that are accepted and 
rejected” (E11, post-intervention).  

The “uncategorized” student responses. The 
majority of pre- and post-questionnaire responses from 
both groups fell within the “uncategorized” group. This 
was not a surprising result, since there is great 
variability in the sample's science education 
background, and also because of limitations of the 
VNOS instrument used in the study.  

“Uncategorized” views are those responses in 
which a student articulates informed views in one item 
and naïve views in another item for the same aspect of 
the NOS. As a reminder, items 4a and b and 5a and b 
from VNOS-D (Form D) were used to assess students’ 
understanding of the inferential NOS, and items 6 and 9 
from VNOS-C (Form C), the tentative NOS. As an 
example of “uncategorized” view, one student 
responded to item 4a and b, “No, they base their 
judgment on past weather patterns and how the weather 
acted then. They just look at how the weather was when 
the conditions were the same in the past and use their 
best judgment” (E106, pre-questionnaire). This response 
was somewhat informed because the student 
distinguished between what was observed (past weather 
conditions) and what was inferred (judgment) as well as 
elucidated the uncertainty of predicting weather 
patterns. However, the student failed to recognize the 
inferential nature of scientific knowledge (observation 
and inference) in item 5a and b. The same student 
replied, “They have found fossils of the dead dinosaurs 
in the ground. They are fairly certain but it really is only 
a theory and can change at anytime. I know they now 
think that velociraptors had feathers so it must be a 
constantly changing theory. A second student responded 
to items 5a and b, “They know from the dinosaurs’ 
remains, fossils. I think they are at least 80% certain 
from the way their fossils were arranged” (IM81, post-
questionnaire). Again, in this first response the student 
was able to differentiate between observations (fossils) 
and inferences (“80% certain” of dinosaurs’ 
appearance). However, this student failed to recognize 
the inferential nature of scientific knowledge when 

answering item 4a and b: “No, weather persons are not 
certain, because their instruments predict the weather 
and it is never 100% sure. An example would be when 
the weather channels say it is going to rain and it does 
not.” 

One student wrote, “Technology and techniques 
improve. It helps us understand the world around us; for 
instance, why we don’t float off the planet” (IM66, 
post-questionnaire). This student indicated that only 
with the advancement in technology and techniques 
does scientific knowledge change. Although the student 
held an informed view about the tentative NOS, the 
student was not able to say how. Advancement in 
technology is not enough for scientific knowledge to 
change. Scientific knowledge could also change as a 
result of discovering new knowledge (laws or theories) 
or reinterpretation of existing knowledge. The student 
also failed to give examples supporting the answer. 
Another student wrote, “Scientific knowledge is always 
changing. Research is continuous. It brings up new 
concepts/ideas. It tells us why things happen as they do. 
Example: evolution” (E114, pre-questionnaire). Again, 
the student did not elaborate why scientific knowledge 
changes 

Research Question Three (RQ3): Do students’ views 
of the target aspects of NOS change as a result of 
the explicit, inquiry-based approach? 

RQ3: Semi-structured Interviews 
This section highlights the student interviews, 

starting with students from the implicit group whose 
views did not change from pre- and post-intervention 
followed by students from the explicit group whose 
views also did not change. Next, the responses of 
students whose views did change from pre and post 
questionnaire, starting with the control group and 
followed by the explicit group, are analyzed. 

Implicit group, naïve to naïve. Students of the 
implicit group whose views did not change revealed 
very repetitive patterns. In their response to items 
concerning the inferential NOS, students explained that 
just because weather persons went to college, they were 
capable of accurately predicting weather patterns. As an 
example, a student wrote, “I think they are pretty 
certain. They have been studying weather for a while 
and can predict it pretty accurate” (I4, post-
questionnaire). These students failed to understand that 
weather persons use weather patterns or previous events 
as observations tools to infer the weather conditions for 
a particular day. Though they indicated that weather 
persons depend on previous events in their attempt to 
predict the weather patters, they failed to make a 
connection between weather patterns (what was being 
observed) and how the weather will be in the future 
(what was being inferred).  

With reference to items targeting the tentative 
nature of scientific knowledge, students disclosed a 
common misconception that laws hold a higher status 
than theories and are considered proven facts, and as a 
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that there was a statistical significance between implicit 
and explicit groups for both target aspects of the NOS, 
yielding (p < 0.02) and (p <0.002) for both inferential 
and tentative NOS, respectively (Table 2a & b).  

Table 2a: The inferential NOS (Post-questionnaire) 
Category 

Group 
Informed Naïve Not 

Categorized
Total

Implicit 
Expected Value 

(%) 

26 
31.929 
26.80 

24 
16.167 
24.74 

47 
48.904 
48.45 

97 

Explicit 
Expected Value 

(%) 
 

57 
47.071 
37.06 

 

16 
23.833 
11.19 

74 
72.096 
51.75 

143 

Total 83 
 40 121 240 

Statistics   DF Value        Prob 
Chi-square  2 8.3424        0.0154 

Table 2b: The Tentative NOS (Post-questionnaire) 
Category 

Group Informed Naïve Not 
Categorized Total

Implicit 
Expected Value 

(%) 

22 
31.121 
22.68 

33 
22.633 
34.02 

42 
43.246 
43.30 

97 

Explicit 
Expected Value 

(%) 

55 
45.879 
38.46 

23 
33.367 
16.08 

65 
63.754 
45.45 

143 

Total 77 56 107 240 
Statistics   DF Value     Prob  
Chi-square  2 12.5156     0.001 

The number of students with informed views 
regarding the inferential NOS increased from 39 (27%) 
to 57 (37%), whereas the number of naïve views of the 
same target decreased from 43 (30%) to 16 (11%) in the 
explicit group (Table 2a). The number of students who 
articulated informed views regarding the tentative NOS 
in the explicit group increased from 36 (25%) to 55 
(37%) and the naïve views decreased from 48 (34%) to 
23 (16%) (Table 2b).  

Research Question Three (RQ3): Do students’ views 
of the target aspects of NOS change as a result of 
the explicit, inquiry-based approach? 

RQ3: Qualitative Results 
Students’ Post-intervention Views of the NOS. 

Post-intervention NOS views of students in the explicit 
group were statistically significant in both the 
inferential and tentative NOS.  

The inferential nature of scientific knowledge. In 
contrast to the pre-intervention, the results of post-
intervention showed statistically significant differences 
between the implicit and explicit groups in regard to the 
inferential NOS (Table 2a). The number of students in 
the explicit group who reported informed views 
increased from 27% to 37%, while the students giving 
naïve responses decreased from 30% to only 11%. 
Interestingly, the number of informed views among 

students in the implicit group also underwent a slight 
change, increasing from 19% to 27%. To items 5a & b 
(post-questionnaire) student IM21 responded, “They are 
not certain when predicting weather patterns. They are 
to a certain degree based on knowledge and previous 
experiences. They are educated predictions with support 
but not 100%.” When further probed during the 
interview with the question, “What type of information 
do weather people use to predict weather patterns?” this 
student articulated a more informed view regarding the 
distinction between observation and inference:  

Research from the past, like past experiences, 
things that have happened over time (observations). 
Seeing this weather pattern happened and this is what 
happened when it rained. Things like that are used to 
predict things that happened over and over again. 
They’re just patterns, overall patterns that they can use 
to predict what will happen (inference), like what the 
weather will be for tomorrow (I1). 

A noteworthy finding in the explicit groups’ post-
intervention views regarding inferential NOS was 
students’ ability to provide a richer, more pointed, 
informed response, as compared to pre-questionnaire 
responses, on the questionnaire items concerning 
dinosaurs, but not on questionnaire items concerning 
weather patterns.  

As an example of a richer response to the 
questionnaire items about dinosaurs, one student noted: 
“Fossils have been found… [scientists are] quite certain. 
Using computers and the fossils that have been found 
scientist are able to construct life-like models of the 
animals” (E16, post-questionnaire). 

In response to the questionnaire items about 
weather patterns, some students’ views explicitly 
articulated “scientists use observation” to describe what 
weather persons’ predictions are based on. An example 
includes the student response:  

Weather predictions are made strictly by observing 
patterns of previous weather meteorological events; no 
one can [be certain of weather predictions] because we 
can only make predictions based on the probability of 
weather patterns, [which is] based on our previous 
observations of meteorological tendencies (E98, post-
questionnaire). 

The tentative nature of scientific knowledge. 
Compared to pre-intervention data analysis, the post-
intervention results indicate a statistical significance 
between the implicit and explicit groups (Table 2b). For 
the tentative NOS, the number of informed responses in 
the explicit group rose from 25% to 38%, whereas the 
number of informed responses in the implicit group 
decreased from 29% to 23%. Similarly, the number of 
naïve views in the explicit group decreased from 34% to 
16%, and in the implicit group increased from 25% to 
34%.  

Most students demonstrated more informed views 
of the tentative NOS after the intervention, as compared 
to their views prior to the intervention. These students 
responded that both theories and laws are subject to 
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compare the present situation with similar situations in 
the past. They are usually educated enough to make 
logical and usually accurate assumptions and 
predictions (IM30, pre-questionnaire).  

Some students explained that weather persons were 
not accurate in their predictions of weather patterns, 
which may indicate some informed understanding of the 
inferential NOS. For example, one student noted, “No, 
they look certain so they can keep viewers believing and 
watching them” (E136, pre-questionnaire). However, 
during further probing in the interview, the student 
articulated a naïve understanding of the distinction 
between observation and inference when asked, “Why 
do you think weather persons are not accurate in their 
prediction of weather patterns?” The student responded: 

I would say that… after a while, if you are wrong 
over a certain amount of times, you begin to lose 
confidence in yourself. They have to do their job, so 
they have to make predictions—that’s what they are, 
basically just predictions (I10). 

This response demonstrates a naïve view because 
the response lacks explicit mention of the role of 
observation and inferences in developing scientific 
knowledge.  

Students’ views about the way dinosaurs looked, 
targeted in items 4a and b (Form D) also indicated lack 
of understanding of the inferential NOS. Most students 
believed that scientists rely on fossils to conclude the 
existence of dinosaurs, which shows that students have 
an informed view of the role of observation in the 
development of scientific knowledge. However, prior to 
the intervention, the majority of students across both 
groups suggested that scientists were certain about how 
dinosaurs looked, which indicates a naïve view of 
inference. As one student reasoned: 

I believe dinosaurs do exist because of the fossils 
found when scientists have been out digging the ground. 
I don’t know if they knew exactly what those fossils 
were but if they said they were dinosaurs hell I believed 
them… They are pretty certain because with all of the 
pictures and sculptures that have been made, it seems to 
me like they have a pretty good idea (E71, pre-
questionnaire). 

A total of only fifty seven out of 240 students 
articulated an informed understanding of the difference 
between observation and inference. Those views are 
probably attributed to students’ previous learning and 
knowledge. Students’ informed views in regard to items 
5a and b (Form D) indicate that weather people are not 
certain about weather patterns, as demonstrated in the 
following student response. 

Yes to a certain degree… because with nature 
nothing is always 100% positive. The weather can 
change in an instant, but usually the computer models 
do a good job of telling weather persons what will 
happen with the weather" (IM85, pre-questionnaire). 

In regard to scientists’ certainty of dinosaurs’ 
physical appearance (items 4a and b, Form D), all 
informed answers indicated that students held adequate 

understanding of the distinction between what is 
observed (fossils) and what is inferred (physical 
appearance). As one student pointed out:  

Scientists rely on fossil evidence to prove that a 
group of species—dinosaurs—existed…Scientists only 
know what they can infer from fossil evidences. Just 
because they know the bone structure does not mean the 
proposed means of covering those bones—i.e., skin, 
hair—is accurate(E38, pre-questionnaire).  

The tentative nature of scientific knowledge. 
Seventy-two of 240 students across the implicit and 
explicit groups responded that scientific knowledge is 
absolute. Item 6a and b (Form C) target a common 
misconception that theories can change but laws cannot. 
One student revealed this misconception in the 
response, “Theories aren’t certain so they do change. 
Laws such as gravity do not change” (E54, pre-
questionnaire). Several other students expressed that 
scientific knowledge does not change. They cited 
another common misconception that theories and laws 
do not change primarily because they have a large body 
of evidence that supports them. For example, a student 
wrote, “Scientific knowledge will not change because 
theories and laws have undergone years of scientific 
testing, and have been called such theories and laws 
because the results of these tests have been consistent” 
(IM32, pre-questionnaire). Another student wrote, “I 
believe that scientific knowledge does not change. The 
reason they are called theories and laws are because 
there is factual proof that they are right. They were 
tested many times” (IM37, pre-questionnaire). Many 
students demonstrated that laws were superior to 
theories. One such student asserted, “Theories can 
become laws but laws don’t just decrease to theories” 
(I6).  

In regard to item 9, which discusses the dinosaur 
mass-extinction controversy (Form C), many of the 
students stated naïve views of tentative NOS as they 
believed that only one hypothesis or scientist could be 
correct. One student responded, “The first one is 
possible because a meteorite could have hit the earth” 
(IM17, pre-questionnaire) 

Only 28 students from the implicit group and 36 
from the explicit group articulated informed views of 
the tentative NOS. One such informed student wrote,  

Yes… because new discoveries are made everyday 
and scientific knowledge is always changing because 
science, as always, is a process. We can never know 
everything for certain because there is always 
something deeper to know or something else to 
experiment with (E79, pre-questionnaire). 

Research Question Two (RQ2):  
What is the effectiveness of an explicit versus an 

implicit teaching approach on increasing students’ 
understanding of the target aspects of the NOS during a 
technology-based laboratory project?  

RQ2: Quantitative Results:  
Analysis of the VNOS post-questionnaire showed 
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Qualitative Analysis 
Qualitative research was the primary method used 

to analyze the data. This is due in part to the type of 
instrument used in collecting the data but, more 
importantly, due to the major role qualitative research 
plays in investigating the relationships and patterns 
between variables and subjects where little is known 
beforehand. Students’ views regarding the target aspects 
of the NOS were coded using one of the three possible 
levels (informed, naïve, uncategorized). This 
categorization scheme is similar to that found 
throughout the literature (e.g. Khishfe & Abd-El-
Khalick, 2002; Akerson et al., 2000; Abd-El-Khalick & 
Lederman, 2000).  

Findings 
The quantitative results of the study are presented 

first, followed by the qualitative analyses. Students' 
responses are categorized by a letter and a number to 
facilitate the data analysis process. The letters “IM” and 
“E” denote students in the implicit and explicit groups, 
respectively. The responses of students in the implicit 
group are each assigned a number from 1 to 97. The 
responses of students in the explicit group are each 
assigned a number from 1 to 143. The interviews are 
denoted by the letter “I” and are each assigned a number 
from 1 to 11. 

Results 

Research Question One (RQ1): What range of views 
of the inferential and tentative NOS do students 
enrolled in an introductory college course hold? 

RQ1: Quantitative Results 
Analysis of students’ pre-intervention NOS views 

as provided by the VNOS questionnaires revealed that 
there was no statistically significant difference between 
implicit and explicit groups in both targeted aspects of 
the NOS (Tables 1a & b). An analysis using Chi-
squared test for independence yielded (P = 0.18) and (P 
= 0.34) for the pre-questionnaire of inferential and 
tentative NOS, respectively. ‘Naïve’ or ‘not 
categorized’ views regarding the inferential NOS were 
given by 183 out of 240 students across both the 
implicit and explicit groups; and for the tentative NOS, 
176 students across groups. Only 18 (19%) students in 
the implicit group and 39 (27%) students in the explicit 
group had informed views regarding the inferential 
NOS (Table 1a). Moreover, 27 (28%) students in the 
implicit group and 43 (30%) in the explicit group 
manifested naïve views concerning the same target 
aspect of the NOS (Table 1a). The number of students 
holding an informed view regarding the tentative NOS 
was 28 (29%) for the implicit group and 36 (25%) for 
the explicit group (Table 1b). Naïve views in reference 
to the tentative NOS were given by 24 (24%) students in 
the implicit group and by 48 (34%) students in the 
explicit group. 

 

Table 1a: The inferential NOS (Pre-questionnaire) 
Category 

Group Informed Naive Not 
Categorized Total 

Implicit 
Expected Value 

(%) 

18 
23.038 
18.56 

27 
28.292 
27.84 

52 
45.671 
53.61 

97 

Explicit 
Expected Value 

(%) 

39 
33.963 
27.27 

43 
41.708 
30.07 

61 
67.329 
42.66 

143 

Total 57 70 113 240 
Statistics                 DF Value          Prob 
Chi-square   2   3.42               0.18 

Table 1b: The Tentative NOS (Pre-questionnaire) 
Category 

Group Informed Naive Not 
Categorized Total 

Implicit 
Expected Value

(%) 

28 
25.867 
28.87 

24 
29.1 

24.74 

45 
42.033 
46.39 

97 

Explicit 
Expected Value

(%) 

36 
38.133 
25.17 

48 
42.9 

33.57 
 

59 
61.967 
41.26 

143 

Total 64 72 104 240 

Statistics   DF Value        Prob 
Chi-square  2 2.1468         0.34 

RQ1: Qualitative Results:  

Students’ Pre-intervention Views of the NOS.  
The inferential nature of scientific knowledge. 

Of the 240 students, 183 articulated either naïve (N=70) 
or not categorized (N=113) views of the inferential NOS 
across the implicit and explicit groups. Students did not 
seem to understand the distinction between observation 
and inference.  

In regard to item 5a and b (Form D), students 
thought that weather people were certain of their 
predictions of weather patterns. Three major trends were 
apparent in students’ answers to this particular question. 
First, students seemed to think weather people are 
certain about weather patterns due to the use of 
technology. For example, one student articulated, “I 
think that they are pretty sure about their weather 
patterns… due to the technology today. They can see 
the patterns and see them unfolding to be able to predict 
and are very often correct (more correct than not)” 
(IM12, pre-questionnaire). Second, some students 
attributed the certainty of weather peoples’ prediction of 
weather patterns to their education and knowledge. As 
one student explained “[Weather persons are certain] 
because they have gone to school and are educated in 
that specific area” (E52, pre-questionnaire). Third, 
students believed that knowledge of previous weather 
patterns enabled weather people to be sure of weather 
patterns. As one student noted:  

I think they are fairly certain about the weather 
patterns…. because they have done the research about 
what types of patterns are preceded by. They can 
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interpretations of the target aspects of NOS and, second, 
produce thorough profiles of students’ views on the 
target aspects of the NOS (Akerson; Abd-El-Khalick & 
Lederman, 2000).  

The Intervention 
Nine graduate teaching assistants (TAs) delivered 

the intervention (Appendix 2) to the explicit group and 
implicit group. They were all regular TAs for the 17 lab 
sections of the Biological Principles II course. All TAs 
had little or no prior knowledge about the NOS or 
philosophy of science.  

To overcome the variations amongst the TAs’ prior 
teaching experience and background in NOS or 
philosophy of science, and to ensure for consistency, the 
researcher outlined a lesson plan as well as the post-
activity discussion questions for both the TAs of the 
implicit and explicit groups. Students worked on the 
Struggle for Survival program for two weeks. Each of 
the 17 sections met for three hours per week. The 
inferential NOS was delivered to each section in the 
first week for 20 minutes after students had half-way 
completed an activity on the program that had implicit 
connection to the inferential NOS. Students then 
continued with the activity. This way, students had time 
to reflect on the explicit discussion of the target aspect 
of the NOS. The tentative NOS aspect was delivered to 
the students in the second week for 20 minutes and 
followed exactly the same format. The researcher also 
observed the delivery of the lesson plans to ensure that 
the TAs followed the outlines.  

The intervention for the explicit group was to 
adhere to the following criteria:  
(1) The teaching of the target aspects of the NOS 

includes the provision of opportunities for students 
to analyze the finch activities from different 
perspectives, such as the NOS framework, and to 
draw an association between their activities and the 
work of others, such as scientists. This will be 
accomplished through discussions associated with 
the finch activities.  

(2) The instruction of the target aspects of the NOS is 
embedded in specific science content (the theory of 
evolution and the Galapagos finches), which will 
provoke the students to reflect upon their personal 
understanding and views of the NOS as they relate 
to the activities.  

(3) Students engage in inquiry-based activities in 
conjunction with discussion about various aspects 
of the NOS, which will encourage students to 
reflect on their experiences within a conceptual 
framework to clarify certain aspects of the NOS.  
In contrast, the intervention for the implicit group 

(Appendix 3) revolved around the same aspects of the 
scientific knowledge but without specifically referring 
to the target aspects of the NOS.  

 

 

Procedures 
The 17 introductory biology course sections were 

randomly assigned to two groups; an implicit group and 
an explicit group. Nine graduates TAs delivered the 
intervention to the students. To control for the TAs’ 
views of the NOS, as well as their teaching experiences, 
VNOS-C (Appendix 4) and interviews were 
administered to the TAs prior to intervention delivery. 
The researcher coded and assessed the TAs’ views of 
the NOS and, as a result, assigned them purposefully to 
their respective group (implicit or explicit). To control 
for time on task, the researcher also tutored those TAs 
who were assigned to teach the implicit group using a 
lesson plan that is implicitly geared toward the target 
aspects of the NOS. Both groups utilized the technology 
software Struggle for Survival.  

To establish the reliability of the pre-and post-test 
scoring and to minimize the author’s bias, two research 
assistants were trained to score and code the pre- and 
post-test for both the implicit and explicit groups. The 
two evaluators were selected based on their prior 
experience in the NOS or philosophy of science in that 
they held moderate understanding of the NOS, and their 
interest in the study. Prior to the commencement of 
coding the assessments, the author spent four one-hour 
sessions training TAs about the nature of study, the 
NOS, and the scoring rubric for the VNOS-C. The 
author used tests from two previous pilot studies to train 
the evaluators on how to interpret and code the VNOS 
questionnaire. Using the Cronbach, an interceder 
agreement coefficient was 0.86. 

The evaluators graded about two-thirds of the 
VNOS-C & D questionnaires. Each VNOS 
questionnaire took about ten minutes to grade. The 
author graded the remaining questionnaires and served 
as an expert grader when the evaluators were not 
confident in their grading of a particular response. 

Data Analysis 
Quantitative and qualitative methods were used to 

analyze the data. Quantitative analysis was limited to 
testing for a potential statistical significance between 
the intervention and the two groups. This was used as a 
preliminary tool to obtain a quick, preliminary analysis 
of typical cases and to create a map of outliers as a 
means to facilitate further in-depth investigation.  

Quantitative Analysis   
The data were entered in SPSS software. They 

were then analyzed using Chi-square test for 
independence, a method that determined whether the 
two categorical variables were associated or not 
associated. The students’ understanding of the NOS 
(informed, naïve, uncategorized), as measured by pre- 
and post-tests, served as the dependent variable. The 
95% confidence level (p<.05) was used as the criterion 
level for determining statistical significance. 
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Terminology 
Nature of Science (NOS): The phrase ‘nature of 

science’ (NOS) refers to the “epistemology of science, 
science as a way of knowing and beliefs of scientific 
knowledge and its development” (Lederman, 1992, p. 
331). 

The Historical Approach: The advocates of the 
historical approach (e.g., Aikenhead, 1979; Tamir, 
1972; Klopfer & Cooley, 1963; Crumb, 1965) argue that 
integrating elements derived from the history of science 
in science instruction may lead to better understanding 
of the NOS among students and teachers.  

The Implicit Approach: The implicit approach 
advocates the use of hands-on inquiry-based activities 
and science process skills instructions (Lawson, 1982; 
Rowe, 1974; Gabel, Rubba & Franz, 1977; Haukoos & 
Penick, 1985). This approach suggests that students will 
come to develop an informed understanding of the NOS 
merely by “doing” science (Lederman, 1992; Abd-El-
Khalick & Lederman, 2000). 

The Explicit Approach: The explicit approach 
argues that students develop informed understanding of 
the NOS through explicit instruction primarily aimed at 
different aspects of the NOS (Lederman, 1992; Abd-El-
Khalick, & Lederman, 2000). 

Limitations  
The study was restricted by the following 

limitations:  
1. This study targeted only students enrolled in 

Biological Principles II at a southeastern university 
in the United States. 

2. The study targeted only two aspects of the NOS 
(inferential and tentative). 

3. The relevance of the study’s final results and findings 
to general populations was limited by the 
assumption that this sample was parallel to any 
other population.  

Methodology 

Research Design 
An experimental design was used to evaluate 

students’ understanding of the target aspects of the 
NOS. The data assessment included a pre-test and post-
test control/experimental group research design.  

Subjects  
The Biological Principles II is a compulsory course 

in the Department of Biological Sciences for 
undergraduate Biology majors in a southeastern 
university in the U.S. Students from other science 
disciplines, pre-medicine, and non-science disciplines 
can enroll in this course to fulfill their science 
requirements. The sample of the study was comprised of 
240 students, with 62.2% freshmen, 25.4% sophomores, 
6.3% juniors, and 6.1% seniors.  

The control group, which is referred to as the 
implicit group, consisted of 97 students, 64 female and 
33 male. The experimental or the explicit group, which 
is referred to as the explicit group, consisted of 143 

students, 92 female and 51 male. The participants’ ages 
ranged from 19 to 23 years.  

Instruments   
An open-ended questionnaire and semi-structured 

individual interviews (Lederman & O’Malley, 1990; 
Lederman; Abd-El-Khalick; & Schwartz, 2002) were 
adopted to examine students’ views of the inferential 
and tentative aspects of the NOS. In terms of the 
questionnaire, selected questions from the Views of 
Nature of Science C & D (VNOS-C & -D) instruments 
(Appendix 1) were used to examine the effectiveness of 
explicit instruction, as compared to an implicit 
instructional approach, during a technology-based 
laboratory project on increasing students’ understanding 
of the tentative and inferential aspects of the NOS. 
Themes reflecting the aspects used in the current study 
were modified from VNOS-C items 6 and 9 (for 
tentative NOS) and VNOS-D items 4a, 4b, 5a, and 5b 
(for inferential NOS) (Lederman; Schwartz; Abd-El-
Khalick & Bell, 2001). Two pilot studies were 
undertaken in the summer and fall of 2003 to test the 
validity of the instrument.  

The first pilot study in summer 2002 had a sample 
of 14 students and adapted the VNOS-C questionnaire. 
The findings of this study revealed that though students 
showed some gain between pre and post intervention in 
some of the NOS aspects, the time allocated for the 
explicit instruction of so many of the NOS aspects was 
too limited (20 minutes per aspect). As such, students’ 
gains may have been attributed to their level of 
experience prior to the study, since most have 
conducted some scientific experimentation and 
investigation, rather than to the intervention. Due to the 
small sample size and duration of the course, no 
implications were culled from this study. 

The pilot study in fall 2003 included a sample size 
of approximately 330 students and incorporated a 
pretest and posttest control/experimental group research 
design. A sub-sample of 116 students was analyzed. 
Unlike the first pilot study, this pilot study revealed 
several issues that needed to be addressed prior to the 
present study. First, the time allocated for delivering the 
explicit lesson plan of the four target aspects of NOS 
was too short (20 minutes per aspect). Second, time on 
task—teaching assistants (TAs) spending equal amount 
of time delivering each aspect—varied from one TA to 
another. Third, the delivery of the explicit discussion of 
the NOS by the TAs did not include rich examples of 
scientific knowledge, nor did instruction include 
significant student-student and TA-student interaction. 
Fourth, the necessity of conducting semi-structured 
interviews became evident 

The individual semi-structured interviews were 
employed to any possible bias which could have 
resulted from using a single instrument. It was hoped 
that the interviews would first, establish the validity of 
the questionnaire by making sure that students’ 
responses corresponded to the researcher's 



Alsaidi 

  153

aspects of the NOS. Classes were held once a week in 
50-min blocks for six weeks.  

The study revealed that students representing the 
experimental group outperformed those representing the 
control group. An examination of the covariance in the 
results suggests that student views of the NOS were 
significantly higher (p<.001) after being exposed to 
explicit instruction and inquiry-based activities than 
those who were not. The study concluded that the 
explicit approach and inquiry-based activities were 
more appropriate to teach students about aspects of the 
NOS than the implicit approach.  

It is apparent from the aforementioned studies that 
researchers in science education widely support a 
greater use of an explicit approach to increase student 
understanding of the NOS (Abd-El-Khalick, 2002). Bell 
(2001) and Abd-El-Khalick (2002) believe that 
technology is a powerful tool that could be used to teach 
teachers and students about the application of the NOS. 
Bell (2001) argues, however, that the integration of 
technology to instruct students about aspects of the NOS 
should be done in conjunction with the explicit 
approach. It was simulation that Abd-El-Khalick (2002) 
referred to as one of the powerful technological tools 
that could be integrated in science instruction as a way 
to enhance students’ understanding of the NOS.  

BGwILE (Biology Guided Inquiry Learning 
Environment) is a technology–supported curriculum 
that aims to help students investigate real life problems 
in biology and ecology (Tabak; Smith; Sandoval & 
Reiser, 1996). Struggle for Survival is a type of 
computer-based learning environment that is part of the 
BGuILE, Galapagos Finches Software. Struggle for 
Survival is a unit in evolution designed for use by 
middle and high school students that teaches students 
about how species interact, the process of natural 
selection, and the relationship of form and function in a 
species.  

Struggle for Survival includes many activities that 
correspond implicitly with the inferential and tentative 
NOS. For example, in one of the activities, students 
have to provide hypotheses as they investigate the data 
set of the program in their attempt to answer two driving 
questions: “Why are many of the finches dying?” and 
“Why are some of the finches surviving?” This activity 
corresponds to the inferential NOS. Students have to 
realize that science is based on both observation and 
inference. This activity challenges students to employ 
their senses and the extensions of these senses 
(observation) to gather data incorporated in the program 
that may help them answer these questions, and then 
interpret these observations (inferences). Another 
activity encourages students to share their already 
formed hypotheses about the driving questions with 
their classmates through email discussion. They are then 
required to re-investigate the data to gather the 
information necessary to distinguish between alternative 
hypotheses and find one which is best supported by the 
data. This activity corresponds to the tentative NOS. In 

their quest to complete this task, students should find 
that the data support only one hypothesis. Other 
hypotheses that are not supported by the data are 
refuted. This signifies that scientific knowledge, in this 
case, hypotheses, are subject to change. 

Problem of the Study 
Research has repeatedly revealed that students 

usually do not develop understanding of aspects of the 
NOS as a result of their engagement in school science 
(Aikenhead, 1973; Larochelle & Desautels, 1991; 
Lederman, 1992; Matthews, 1994; Khishfe & Abd-El-
Khalick, 2002). This finding is mainly due to the 
prevailing assumption that by “doing” science or by 
getting involved in hands-on activities, students will 
develop or enhance their conceptions of the NOS. As 
previously mentioned, this type of approach is referred 
to as the implicit approach (Khishfe & Abd-El-Khalick, 
2002).  

To improve students’ conceptions of the NOS, 
researchers have suggested providing students with 
opportunities to do science by involving them in science 
projects, extra-curricular activities, and/or working 
alongside actual scientists (Bell; Blair; Crawford & 
Lederman, 2003). Incorporating instruction specifically 
geared toward aspects of the NOS within the context of 
these projects or extracurricular activities will most 
likely lead to the development of a better understanding 
of the various aspects of the NOS. This explicit 
approach in teaching the NOS is favored by many 
science educators (e.g. Khishfe & Abd-El-Khalick, 
2002; Abd-El-Khalick & Lederman, 2000 & Lederman, 
1992).  

Purpose of the Study 
The purpose of this study was to examine the effect 

of an explicit versus implicit instructional approach 
during a technology-based curriculum on college 
students’ understanding of the NOS within an 
introductory biology course. The technology utilized in 
the study was Struggle for Survival, simulation software 
that uses data based upon the finch population on the 
Galapagos Island Daphne Major, located in the Pacific 
Ocean. The effectiveness of the implicit versus explicit 
instructional approaches on students’ understanding of 
the NOS was measured in terms of individual views of 
the inferential and tentative aspects of the NOS.  

The following research questions directed this 
study: 
1. What range of views of the inferential and tentative 

NOS do students enrolled in an introductory 
college biology course hold? 

2. What is the effectiveness of an explicit versus an 
implicit teaching approach on increasing students’ 
understanding of the target aspects of the NOS 
during a technology-based laboratory project? 

3. Do students’ views change as a result of the 
explicit, inquiry-based approach? 
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students will develop an adequate understanding of 
aspects of the NOS aspects by merely being involved in 
inquiry-based activities, reading about significant 
historical stories and events or important investigations 
in the history of science, or being involved in open 
discussion about their personal beliefs and experiences 
regarding science. The major drawback to this 
instructional approach is the absence of straightforward 
discussion of the particular aspects of the NOS.  

Although there have been many studies that 
adapted the explicit approach to enhance K-12 students’ 
understanding of the NOS (e.g. Lederman, 1992; 
Lederman et al., 2001; Khishfe & Abd-El-Khalick, 
2002) very few have focused on post-secondary 
students’ understanding. Additionally, to date, the 
literature provides very little evidence of attempts to 
teach aspects of the NOS embedded within a framework 
of content-related activities with explicit instruction 
connection. Furthermore, technology as an authentic 
tool to teach NOS has been seldom used, even though it 
could play a major role in helping students develop a 
deeper understanding of the NOS (Abd-El-Khalick, 
2002; Bell, 2001). This study contextualizes aspects of 
the NOS into inquiry-based activities during a 
technology-oriented laboratory project with college 
students.  

Theoretical Perspective 

Approaches to Learning the NOS 
Many approaches have been developed since the 

early 1950s to help students and teachers improve their 
views of the NOS (Lederman, 1992; Abd-El-Khalick & 
Lederman, 2000). These attempts are categorized as 
historical, implicit, or explicit approaches (Lederman, 
1992; Khishfe & Abd-El-Khalick, 2002). Some studies 
that exemplify each approach are stated below with the 
definitions of these approaches following later in the 
text.  

Historical Approach 
Abd-El-Khalick and Lederman (2000) used Views 

of the NOS Questionnaire-Form C (VNOS-C) to assess 
the effectiveness of three History of Science courses on 
college students’ and pre-service teachers’ 
understanding of the NOS. The study emphasized the 
tentative, inferential, and empirical nature of science; 
the myth of the scientific method; the experimental 
approach; the distinction between theories and laws; and 
creative, imaginative, and theory-laden aspects of 
scientific knowledge. The three history courses served 
as an intervention and included: (1) “Studies in 
Scientific Controversy”, a survey course that dealt with 
the controversy surrounding scientific discoveries; (2) 
“History of Science”, a survey course that spotlighted 
the relationship between scientific concepts and social 
and cultural aspects; and (3) “Evolution and Modern 
Biology”, centered around the origin and development 
of the theory of evolution by Charles Darwin.  

A total of 181 college students and pre-service 
teachers comprised the sample of the study and were 
given pre- and post-test questionnaires. Pre-test analysis 
of the study indicated that participants generally held 
naïve understanding of the target aspects of the NOS. 
Post-test analysis indicated very little change in the 
participants’ conceptions of the target aspects of the 
NOS. The study concluded that incorporating elements 
from history of science had nominal influence on 
participants’ understanding of the NOS. Other studies 
(e.g. Tamir 1972; Aikenhead 1979) have also concluded 
that the historical approach does not positively affect 
students’ understanding of the NOS.  

The Implicit Approach 
Moss, Abrams, and Kull (1998) emphasized the 

general beliefs of the implicit approach as reported in 
Khishfe & Abd-El-Khalick’s (2002) study. In their 
study, they assessed the understanding of the NOS held 
by 11th and 12th grade students involved in a year-long 
environmental science class. Students were practicing 
science in conjunction with scientists through inquiry-
based activities. The results showed that students' gains 
on the aspects of the NOS were not significant. The 
researchers validated the claims of many studies 
undertaken in the past 30 years that students would not 
be able to develop a satisfactory view of the NOS 
simply by doing science or being involved in inquiry-
based projects. 

The Explicit Approach 
The effectiveness of the explicit approach was 

examined by Kenyon and Chiappetta (2003) who 
assessed the views of some aspects of the NOS on 
freshmen college science majors using a pre- and post-
test control/experimental group research design. These 
aspects included the tentative and empirical NOS, the 
functions of and relationship between theories and laws, 
the distinctions between observation and inference 
(imaginative and creative), and the argument over the 
existence of one universal scientific method. Seventy-
four students participated: 50 students constituted the 
experimental group and 24 students served as the 
control group. Views of the NOS questionnaire C 
(VNOS-C; Lederman; Schwartz; Abd-El-Khalick & 
Bell, 2001) was administered to both groups. In 
addition, the experimental group was required to answer 
an essay question related to the epistemology of science. 
Students were asked to answer the essay question prior 
to taking the post-test as a means to avoid any influence 
that may have come from the VNOS-C test. Students 
also had to write a few paragraphs to answer the 
prompt: “Explain the nature of science.” 

In order to help students develop adequate 
understanding of the NOS, a one-credit course, 
“Succeeding in Science”, was designed. The course 
provided in-class explicit instruction about aspects of 
the NOS, and promoted inquiry-based activities. Out-of-
class assignments and activities were also given to 
students to enrich their experience with the target 
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Abstract: The purpose of this study was to examine the effect 
of explicit versus implicit instructional approaches on 
students’ understanding of the nature of science (NOS). The 
study emphasized the inferential and tentative NOS. The 
control group consisted of 97 students, 64 female and 33 male, 
and the experimental group consisted of 143 students, 92 
female and 51 male. A quantitative analysis of students' pre-
intervention NOS views revealed that there was no statistically 
significant difference between implicit and explicit groups in 
both targeted NOS aspects, However, the same analysis 
indicated a statistically significant difference for post-
intervention between implicit and explicit groups, A 
qualitative analysis of students’ pre-intervention views of the 
target NOS revealed that the number of informed NOS 
responses was not considerably different. However, analysis 
of post-intervention NOS views indicated that more students in 
the explicit group demonstrated informed views of the target 
NOS than in the implicit group. The findings of the study 
demonstrated firstly, the effectiveness of the explicit approach 
when teaching aspects of the NOS and secondly, that this 
teaching could be accomplished through short intensive 
discussion. (Keywords: Explicit instruction, Implicit 
instruction, Nature of science (NOS), Inferential NOS, 
Tentative NOS). 
 
 
 
 
 
 
Introduction 

Science education reforms call for building a 
scientifically literate society. This education is vital in 
order to enable people to appropriately confront global 
problems such as population growth, destruction of 
tropical forests, extinction of plant and animal species, 
scarce natural resources, and nuclear war (American 
Association for the Advancement of Science (AAAS), 
1990, 1993; National Research Council (NRC), 1996). 
In order to achieve scientific literacy, which is the 
central theme of recent science reforms, science 
educators must acknowledge that science instruction 
faces many challenges which impede science reform 
movements (AAAS, 1990). 
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 تأثري األسلوب التدريسي التصريحي مقابل األسلوب ألتدريسي الضمني

باستخدام منحى علمي يعتمد إستخدام التكنولوجيا في فهم طالب املرحلة 
 الجامعية لطبيعة العلم

  .صحار، عمان كلية التربية،، أحمد السعيدي

 
مقابل التصريحي  ألتدريسي  اختبار أثر األسلوب إلىهدفت هذه الدراسة :ملخص

األسلوب ألتدريسي الضمني بإستخدام منحى علمي يعتمد على إستخدام 

وركزت الدراسة على . التكنولوجيا في فهم طالب المرحلة الجامعية لطبيعة العلم

 64( طالبا 97وشملت عينة الدراسة على . االستداللية والتجريبية للمعرفة العلمية

للمجموعة )  ذكرا51 انثى و92(با  طال143للمجموعة الضمنية و)  ذكرا33انثى و

ولقد كشف تحليٌل كمي آلراء الطالب حول طبيعة العلم قبل التدخل . التصريحية

 بين المجموعتين المصرح بها والضمنية في دال إحصائيًاالبحثي عدم وجود فارق 

 إال أن التحليل نفسه أشار إلى ، السمتين المستهدفتين في طبيعة العلم منكل

ذات داللة إحصائية بين اآلراء بعد التدخل البحثي بين المجموعتين وجود فرق 

المصرح بها والضمنية، وأشارت نتائج التحليل النوعي إلى جانب مقابالت شبة 

مقننة لوجهة نظر الطلبة قبل التدخل البحثي إلى عدم وجود فارق كبير في آراء 

بعد التدخل البحثي الطالب الواعية للسمتين المستهدفتين في الدراسة و لكن 

أصبحت آراء الطلبة الواعية في المجموعة التصريحية أفضل من نظرائهم في 

صت نتائج الدراسة الى ان األسلوب التصريحي هو لخ. المجموعة الضمنية

األسلوب األمثل في تدريس طبيعة العلم وان تدريسة ممكن تحقيقة في فترة زمنية 

األسلوب  :الكلمات المفتاحية. ( العلمقصيرة من خالل مناقشات مكثفة لطبيعة

ألتدريسي المصرح بة، األسلوب ألتدريسي الضمني، طبيعة العلم، طبيعة العلم 

 )االستداللية، طبيعة العلم التجريبية
 

 

To achieve scientific literacy, schools must equip 
students with an education that encourages a deep 
understanding of the nature of science, mathematics, 
and technology, and how these subjects operate both 
independently and together (AAAS, 1990, 1993; NRC, 
1996). One of the most consistent themes of these 
science reform documents is that developing deep 
understanding of the NOS and scientific inquiry will 
lead to better understanding of science content, concepts 
and scientific literacy (NRC, 1996).  

There is general agreement among researchers and 
science educators that teachers and students do not hold 
adequate understanding about aspects of the NOS (e.g. 
Lederman, 1992; Abd-El-Khalick & Lederman, 2000). 
Despite the many attempts to improve this 
understanding, little success has been realized. This is 
mainly due to the implicit approach used in teaching the 
different aspects of the NOS (Aِbd-El-Khalick & 
Lederman, 2000). This approach emphasizes that 
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