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 قواعد النشر
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)Keywords (التي تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات. 
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 .الخاص بالمجلة
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نجليزية بشـكل خـاص ومـا يقابلهـا للمراجـع والمصـادر العربيـة، ويلتـزم الباحـث باألسـلوب العلمـي المتبـع فـي كتابـة المراجـع                صادر اإل والم
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ــر البحــــث  ــع الرئيســــي      .بعناصــــر تقريــ ــع ُيرجــــى االطــــالع علــــى الموقــ ــة المراجــ ــتن وقائمــ ــتئناس بنمــــاذج مــــن التوثيــــق فــــي المــ : ولالســ

http://apastyle.apa.orgوالموقع الفرعي :http://www.library.cornell.edu/newhelp/res_strategy/citing/apa.html. 

ــارات،   ) إن وجــدت(دم نســخة مــن كــل ملحــق مــن مالحــق البحــث      علــى الباحــث أن يقــ   -13 ــات، اختب ــًا   ... مثــل برمجي ــخ، وأن يتعهــد خطي ال
وأن يحــدد للمســتفيدين مــن البحــث اآلليــة التــي يمكــن أن يحصــلوا فيهــا علــى ) الملكيــة الفكريــة(بالمحافظــة علــى حقــوق اآلخــرين الفكريــة 
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 ".العلمي أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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 تقبل األمهات األردنيات ألبنائهن املعاقني
 

 * ابراهيم القريوتي
 

 25/6/2008 تاريخ قبوله   5/11/2006 تاريخ تسلم البحث

هدفت الدراسة التعرف إلى درجة تقبل األمهات األردنيات ألبنائهن  :ملخص
 ُأمًا من أمهات األفراد الملتحقين في 405المعاقين، إذ تكونت عينة الدراسة من 
 ُأمًا 96 ُأمًا ألفراد معاقين سمعيًا، و167مدارس ومراكز التربية الخاصة، منهن 

ُمًا ألفراد معاقين  أ77 ُأمًا ألفراد مشلولين دماغيًا، و65ألفراد معاقين بصريًا، و
 فقرة تعكس االستجابة عليها درجة 43 استخدم الباحث استبانة مكونة من. عقليًا

د تم التحقق من صدق األداة وثباتها وأشار معامل تقبل األم لولدها المعاق، وق
ظهرت نتائج الدراسة  أ.الصدق والثبات إلى مناسبة األداة لما وضعت لقياسه

وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين تعزى لنوع 
 كما .اإلعاقة ولصالح ذوي اإلعاقة السمعية والبصرية مقابل ذوي اإلعاقة العقلية

ت داللة إحصائية في تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين أظهرت النتائج وجود فروق ذا
سمعيًا تعزى إلى درجة اإلعاقة ولصالح ذوي اإلعاقة السمعية الشديدة، وجنس 

كما أظهرت النتائج . المعاق ولصالح اإلناث وللتفاعل بين جنس المعاق وعمره
ل األمهات ألبنائهن المشلولين دماغيًا وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقب

 سنة مقارنة باألفراد األقل 12-6تعزى لعمر المشلولين دماغيًا في األعمار من 
في حين لم تظهر الدراسة أية فروق ذات .  سنة18من ست سنوات، واألكبر من 

ويوصي  .داللة إحصائية في عملية تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين بصريًا وعقليًا
باحث بإجراء دراسات على أمهات من فئات أخرى لذوي االحتياجات الخاصة ال

التقبل، : الكلمات المفتاحية(.  والنشاط الزائد وصعوبات التعلمكحاالت التوحد
 ).اإلعاقة السمعية، اإلعاقة البصرية، الشلل الدماغي، اإلعاقة العقلية

 

 
 

 الخاصة والـدور   األم المعلم األول لولدها ذي الحاجة    تعّد: المقدمة
الكبيــر الــذي تلعبــه معــه قــد تجعــل منــه شخصــًا فعــاًال ومنتجــًا، وقــد  
يكون مبدعًا، وقد تجعل منه فردًا سلبيًا معقدًا ضـعيف اإلرادة بليـد          
المشاعر، ويتوقف ذلك على درجة تقبلهـا لـه، واسـتيعابها وتفهمهمـا             
ــن        ــه مـ ــا يلزمـ ــوفير مـ ــو تـ ــعي نحـ ــا، والسـ ــاني منهـ ــي يعـ ــكلة التـ للمشـ

ياجات كي ينمو نموًا سليمًا سواء في محيط أسرته الصـغيرة أو           احت
ــر  وهــدف األســرة كوحــدة هــو خلــق محــيط مناســب      . المجتمــع الكبي

لينمو فيه األفراد ويعملوا بأقصى طاقاتهم، وتقـوم األسـرة بالوظيفـة           
األساســـية للتنشـــئة االجتماعيـــة للطفـــل منـــذ المـــيالد وحتـــى ســـن         

لى مـا بعـد ذلـك، وتـتم العمليـة مـن       المراهقة المتأخرة، وقد تستمر إ  
خــالل التفاعــل المشــترك بــين الوالــدين والطفــل ممــا يتطلــب تضــحية 
الــزوجين بــبعض األنشــطة االجتماعيــة بســبب قــدوم مولــود جديــد        

 ).2003؛ القارسي، 1996  استيوارت،  (لألسرة  
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Jordanian Mothers' Acceptance of their Handicapped 

Children 
 

Ibrahim Al-Qaryouti, Faculty of Education, Sultan Qaboos 
University, Masqat, Oman 

 
Abstract: The study aimed to investigate the degree of mothers' 
acceptance of their handicapped children in Jordan. The sample of 
the study consisted of 405 mothers of handicapped children enrolled 
in various special education schools and centers, of whom 167 were 
mothers of deaf children, 96 mothers of blind children, 65 mothers of 
cerebral palsy (C P)children, and 77 mothers of mentally retarded 
children. A questionnaire consisting of (43) items was used to 
measure the degree of the mother's acceptance of her disabled child. 
A test was carried out to check validity and reliability of the 
questionnaire.The results of the study revealed statistically 
significant differences in mothers' acceptance of their disabled 
children related to the type of disability in favor of hearing and 
visual disabilities vis-à-vis mental retardation.The results also 
showed that there are significant differences in mothers' acceptance 
of their disabled children related to the degree of hearing 
impairment and gender in favor of the severity, females and the 
interaction between gender and age.Regarding (CP) disability, the 
degree of mothers' acceptance was in favor of children ranging from 
6-12 years old compared to children less than 6 years, and above 18 
years old. No differences were found regarding visual and mental 
disabilities. The researcher recommends that further study of other 
cases like autism, hyper-activity and learning disabilities be 
conducted.(Keywords: Acceptance, Hearing impairment, Visual 
impairment, CP, Mental retardation.) 

 
إن تقبــل األم للمعــاق والتعــايش معــه بواقعيــة لــه إيجابياتــه مــع   
مــرور الوقــت، ممــا يــنعكس علــى الطفــل، بحيــث يحصــل علــى أفضــل   
الخــدمات التربويــة واالجتماعيــة والصــحية والنفســية، ويشــترك فــي       
األنشطة المختلفة مما يعزز ثقته بنفسه، في حين  ظلت األم رافضـة             

 ومن  لى حرمانه من جميع الخدمات،    لولدها ولم تتقبله فيؤدي ذلك إ     
؛ المغلـــــوث، 2001الخطيـــــب،  (فـــــرص التـــــدخل المبكـــــر المالئمـــــة

إلى أن أعمق جـرح نفسـي يحـدث       ) 2002( ويشير مروان  ).1999
للمعــــاق هــــو إحساســــه العميــــق بعــــدم تقبلــــه مــــن المحيطــــين بــــه،   
ــه مهمــل ال يشــاطر األســرة        ــه علــى ان واســتنكاره ورفضــه والنظــر إلي

عمل على تكبيلهـا وعـدم انسـجام أعضـائها، وبخاصـة      نشاطاتها، بل ي 
إّن مثل هـذا األمـر يـنعكس بظاللـه السـوداء علـى المعـاق،                . الوالدين

 .مما يزيد من قلقه وانفعاله وعناده وتطرفه في السلوك
وتحدد مالمح تقبل األم أو رفضها لولـدها المعـاق منـذ بدايـة               

ــة، وقا     ــدفء ومحبــ ــه بــ ــه وعاملتــ ــإذا تقبلتــ ــافه، فــ ــاكتشــ ــة مــ ت بتلبيــ
ن ذلــك يســاعد علــى تطــوره وتكيفــه، أمــا إذا رفضــته       احتياجاتــه فــإ 

فيزيـــد مـــن الضـــغوط والتـــوترات التـــي يعانيهـــا، ويزيـــد مـــن شـــعوره  
باالختالف عن اآلخرين، ويؤكد حال العجز والضعف لديه مما يـؤثر         
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؛ المغيــــري، 1999عبــــد اللــــه، (علــــى تكامــــل شخصــــيته وســــويتها 
1999(. 

ــن   ويتوقــــف تقبــــل األم لل  ــة مــ ــى مجموعــ ــه علــ ــاق أو رفضــ معــ
، إذ تلعـب  قة التـي يعـاني منهـا الفـرد وشـدتها     العوامل منها نوع اإلعا   

 دورًا كبيـرًا فـي   -نوع اإلعاقة سواء كانت عقلية أم حسية أم حركيـة         
ن مثـل الشـلل     تقبل الفرد المعاق، فاإلعاقات المرئية الظـاهرة لآلخـري        

 تـؤثر سـلبًا   ظاهر النمـو ف م، أو البتر، واختال  الدماغي أو التشوهات  
علـــى تقبـــل الحالـــة، إضـــافة إلـــى درجـــة اإلعاقـــة، فكلمـــا زادت درجـــة  
اإلعاقة شـدة زادت متطلبـات الرعايـة المسـتمرة للفـرد، وقلـت فـرص                

، بة التواصـل معـه، وتفهـم احتياجاتـه     تفاعله االجتمـاعي، بسـبب صـعو      
كمــا أن شــدة اإلعاقــة تحــرم المعــاق مــن فــرص االلتحــاق بــالبرامج         

ــة أو    التع ــواء التعليميـ ــه سـ ــوير مهاراتـ ــا، وتطـ ــتفادة منهـ ــة واالسـ ليميـ
، وتزيد شدة اإلعاقة أيضـًا مـن        تواصلية، مما يقلل من درجة تقبله     ال

اعتماديــة المعــاق علــى اآلخــرين خاصــة األم أو األخــت الكبــرى، ممــا   
يثقــل كاهــل األســرة بأعبــاء إضــافية قــد ال تســتطيع التعــايش معهــا         

 ؛ 2006 ؛ الزريقــــات،1992طاوي، الخطيــــب والحديــــدي والســــر (
 ).2003القارسي 

وتـــرتبط عمليـــة تقبـــل األم للمعـــاق بإمكانـــات األســـرة الماديـــة، 
التــي مــن شــأنها المســاعدة علــى التعــايش مــع اإلعاقــة، فعنــد تــوافر      
اإلمكانات المادية تصبح األسرة أكثـر قـدرة علـى التعـايش مـع الحالـة                

ديــة لألســرة متواضــعة، فيــؤثر وتقبلهــا، أمــا إذا كانــت اإلمكانيــات الما
ذلك على تقبل الحالة وذلك بسبب التكاليف الباهظة التـي يحتـاج لهـا              
المعــــاق ســــواء لشــــراء المعــــدات الطبيــــة، أو لــــدفع أجــــور العــــالج   
والمعالجين، وقد يتطلب األمر أحيانًا تشغيل خادمة للعنايـة بـه ممـا             

مــي،  ؛ فه1996؛ راشــد، 2003جيرالــز، (يزيــد مــن أعبــاء األســرة  
وتؤثر المرحلة العمرية للفرد المعاق على تقبله، فكلما كان         ).1983

ــة وبســـيطة،     ــا أوليـ ــه كونهـ ــباع احتياجاتـ صـــغيرًا تمكنـــت األم مـــن إشـ
ويكــون مســتوى تقبلــه أفضــل، مقارنــة بحــاالت اإلعاقــة فــي المراحــل   

؛ 1982النصـراوي ،    (العمرية الالحقة كمرحلة المراهقة وما بعـدها        
ــل األم للمعــاق   ).2005د، مســعود ومحمــد ومــرا   و كمــا يعتمــد تقب

على بنية األسرة والعالقات االجتماعية السائدة بين أفرادهـا، إضـافة            
إلى مسـتواها االجتمـاعي االقتصـادي والتعليمـي والثقـافي، وحجمهـا             
وترتيـــب المعـــاق بـــين أفرادهـــا، وطريقـــة تلقـــي العائلـــة للخبـــر، فقـــد  

يبعـث اليـأس فـي نفوسـهم        يسيء األطباء في نقل الخبـر لألهـل، ممـا           
. (Smith, 2004)ويـــنعكس ذلـــك علـــى اتجاهـــاتهم وتقـــبلهم للحالـــة   

ــه؛ فـــبعض المجتمعـــات تتقبـــل     ويلعـــب جـــنس المعـــاق دورًا فـــي تقبلـ
اإلعاقــة لــدى الــذكور وتنكرهــا لــدى اإلنــاث، وفــي بعــض المجتمعــات  

 (Farbar)يمكــــن أن يكــــون األمــــر عكــــس ذلــــك، وقــــد أشــــار فــــاربر  
  إلـى األثـر األكبـر لحـاالت          1999ا فـي المغلـوث      بدراسته المشار لهـ   

 .اإلعاقة عند الذكور مما لو كانت حالة اإلعاقة لدى األنثى
وتلعــب الخصــائص الشخصـــية للمعــاق، ومســتوى اســـتقالليته     
واعتماده على نفسـه دورًا فـي تقبلـه أو عـدم تقبلـه؛ فـبعض الحـاالت                  

 معهـا،  يصعب ضبطها والسـيطرة علـى سـلوكها، والتفاعـل والتواصـل        
 توإكســــابها الســــلوك المناســــب، وتظهــــر بعــــض الحــــاالت ســــلوكيا  

عدوانية واضحة مثل الضـرب أو التخريـب وبعضـها يتصـرف بطريقـة         
غيـــر الئقـــة وناضـــجة اجتماعيـــًا، وبعـــض الحـــاالت ال تـــتعلم بســـهولة  
ويسر، وال تستجيب للتعليمات واألوامـر، وال تتقيـد بأنظمـة األسـرة         

تحــدث بعضــهم بطريقــة ال تعكــس مــدى  وعاداتهــا وتقاليــدها، وقــد ي 
فهمــه للمواقــف التواصــلية، وقــد يظهــر علــى الــبعض حركــات نمطيــة   
متكــــررة بطريقـــــة مزعجـــــة لآلخـــــرين ومبــــالغ فيهـــــا، إن مثـــــل هـــــذه   
الخصــائص التــي يظهرهــا المعــاق قــد تــؤدي إلــى رفضــه وعــدم تقبلــه  

ــراج      ــًا لإلحــ ــرين منعــ ــار اآلخــ ــن أنظــ ــه عــ ــب،(وإخفائــ ؛ 2001الخطيــ
ــرة مــن     ).2006الزريقــات  ــة األخي ــة تقبــل المعــاق هــي المرحل وعملي

مراحــل ردود الفعــل التــي تمــر فيهــا األمهــات خــالل معرفتهــا بوجــود   
الحالة، ومن المؤشرات الدالة على تقبل المعـاق قيـام اآلبـاء بتعـديل              
أســلوب حيــاتهم، وتواصــلهم مــع طفلهــم، وزيــادة رغبــتهم فــي القيــام     

ع بــان أشــياء وحاجــات متعــددة    باألشــياء النافعــة لولــدهم، واالقتنــا   
يمكن أن تنجز،أو ستنجز وما ينجز سيصنع الفرق، ومـن المؤشـرات             
الدالــة علــى التقبــل أيضــا تفهــم الحاجــات الخاصــة بالطفــل، ومحاولــة   
البحــث عــن الخــدمات المتــوفرة فــي المجتمــع، وإشــراكه فــي نشــاطات 
، األســرة، وبرامجهــا المختلفــة كــالرحالت وزيــارات األقــارب والتســوق

والمشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات المتعلقـــة فـــي عمليـــات التشـــخيص  
ــي      ــة فـ ــاهمة الفعالـ ــة، والمسـ ــة للحالـ ــة الفرديـ ــرامج التربويـ ــرار البـ وإقـ
الجمعيـــات والهيئـــات ذات الصـــلة بإعاقـــة ولـــدهم، ومراجعـــة البـــرامج 
المقدمــة لــه واقتــراح مــا يتناســب واحتياجاتــه، واالجتهــاد فــي البحــث 

ــة  ــة، والســـعي إلـــى   عـــن المعلومـــات الحديثـ ــة اإلعاقـ ــا يخـــص حالـ  بمـ
المشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تساعدهم فـي          
التعامل مع إعاقـة ولـدهم، والمشـاركة التطوعيـة فـي تقـديم الخبـرات                
ألسر أفراد يعاني أبناؤهم من حالـة اإلعاقـة نفسـها، والثقـة واإليمـان             

مهمــا كــان بســيطا،  بقــدرات ولــدهم، وقدرتــه علــى التطــور والتقــدم    
 . والتواصل مع المهنيين في مجال اإلعاقة

أما بالنسبة إلى المؤشرات الدالة على عـدم تقبـل المعـاق فهـي              
الحماية الزائدة للطفل والقيام ببعض األعمـال نيابـة عنـه، العتقـادهم             
انه ال يستطيع القيام  بما يوكل له من عمل، بهذا يفقد األهل الثقـة              

. قــد المعــاق ثقتــه بنفســه وبقدرتــه علــى االنجــازبقــدرات ولــدهم، ويف
. فهـذا الســلوك فـي ظــاهره تقبـل للحالــة إال انـه فــي باطنـه رفــض لهــا     

ــن      ــاق االمتعـــاض مـ ــل األم للمعـ ــدم تقبـ ــرى لعـ ــرات األخـ ــن المؤشـ ومـ
شــــباع ســـلوكه، واالســـتياء منـــه، ونقــــده وتجريحـــه وحرمانـــه مـــن إ      

 آخـرون، ؛ الخطيـب و   2007بطـرس،    (احتياجاته وعزله عـن اآلخـرين     
 مــن خــالل عرضــنا لمجموعــة المؤشــرات الدالــة علــى تقبــل  .)2006

األم لإلعاقـــة أو رفضـــها نســـتنتج أن هـــذه المؤشـــرات  تـــؤثر علـــى       
ــرية، ف  ــة للعالقــــات األســ ــة التبادليــ ــة  الطبيعــ ــرة بمجموعــ تحلــــي األســ

يجابية على جميع   جابية نحو اإلعاقة، ينعكس بصورة إ     يالمؤشرات اإل 
يجابيـا  ذي الحاجة الخاصـة، فيـنعكس ذلـك إ        ل  أعضائها ال سيما الطف   

ــ ــة الصـــحية بالطفـــل، و   علـ ــه الذاتيـــة، والمجـــال   ى مجـــال العنايـ هويتـ
التربوي والمهني واالجتماعي، ومستقبله سـواء كـان داخـل األسـرة،            
أو ضـــمن المنظومـــة االجتماعيـــة األكبـــر أال وهـــي المجتمـــع المحلـــي 
الــــــــذي البــــــــد أن ينخــــــــرط بــــــــه فــــــــي مرحلــــــــة مــــــــن مراحــــــــل        
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 Turnbuland Turnbull, 1997; Wayman, Lynch and).اةـــــــــ ـــالحي
Hanson, 1991) 

:الدراسات السابقة  

إن الدراســـات التـــي تناولـــت موضـــوع تقبـــل األمهـــات ألبنـــائهن  
ذوي االحتياجات الخاصة قليلـة جـدًا سـواء علـى المسـتوى العـالمي         
أم العربـــي، وبعـــد البحـــث والتقصـــي فقـــد عثـــر الباحـــث علـــى بعـــض   

 .اسات ذات العالقة بالموضوعالدر
 دراسـة بعنـوان التقبـل االجتمـاعي لـدى           1998)(أجرى محمد   

المــراهقين المعــاقين ســمعيًا وضــعاف الســمع والعــاديين، علــى عينــة     
 16 -12 طالبــًا وطالبــة تراوحــت أعمــارهم مــا بــين  180مكونــة مــن 

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد         أظهـرت نتـائج دراسـته       . عامًا
ــة مســتوى  ــين متوســطات درجــات األفــراد العــاديين    ) 0.01(الدالل ب

والصـــم وضـــعاف الســـمع لصـــالح العـــاديين ووجـــدت الدراســـة أيضـــا 
فروقًا ذات داللة إحصائية بين الصـم وضـعاف السـمع لصـالح الصـم،               
كمــا أظهــرت الدراســة وجــود فــروق فــي مســتوى التقبــل االجتمــاعي    

 .بين الذكور واإلناث ولصالح الذكور
 بدراسة اآلثار السلبية الناجمة عن )1996(دي وقام هوي

وجود حالة إعاقة في األسرة اإلماراتية، إذ اشتملت عينة الدراسة 
أظهرت نتائجها أن .  حالة من مختلف فئات اإلعاقة40على 
من أفراد عينة الدراسة أظهروا عدم تقبلهم لحالة اإلعاقة % 77.5

من عينة % 47.5كما أظهرت النتائج أن . تقبلوها% 17.5و
أما عن االنعزال . الدراسة لديهم نوع أو أكثر من التوتر النفسي

 من أفراد عينة الدراسة 87.5واالنطواء فقد أشارت النتائج إلى أن 
قد انعزلوا عن فعاليات المجتمع واالختالط باآلخرين، كما أظهر 

 %90من أفراد عينة الدراسة الخجل من طفلهم المعاق، و% 85
من % 75م على مستقبل ولدهم المعاق، وتأثر نشاط أكدوا قلقه

 .أفراد عينة الدراسة االجتماعي
إلى معرفة أثر ) 1996( وهدفت دراسة الحديدي والخطيب

اإلعاقة على األسرة في األردن، وحاولت الدراسة معرفة أثر إعاقة 
وبينت نتائج الدراسة أن ما يزيد على . الطفل المعاق على أسرته

ء واألمهات أشار إلى أن اإلعاقة تترك آثارًا على من اآلبا% 50
العالقات بين األخوة، وقبول اإلعاقة، والتعايش : المجاالت التالية

 .مع اإلعاقة، والعالقات االجتماعية
في دراسته إلى عدة مؤشرات ) 2002(وقد أشار المغلوث 

تظهر عدم تقبل ولي األمر لإلعاقة وعدم مشاركة اآلخرين، 
على النفس، وعدم تقبل النصائح، وعدم االهتمام بأي واالنطواء 

) 1991(وأجرى السرطاوي . شيء حتى نفسه، والتذمر الزائد
دراسة للتعرف على ردود فعل أسر المعاقين التي يعاني أطفالها من 

تكونت عينة الدراسة من . إعاقات جسمية وحركية بدرجة شديدة
ين لدى دار المعاقين  طفًال من األطفال المعاقين المسجل20آباء 

في مدينة الرياض، وقد استخدم الباحث أسلوب المقابلة المفتوحة، 
وقد أظهرت نتائجها وجود بعض حاالت التكيف والتقبل لدى عدد 

 .محدد من آباء المعوقين

في ) Hodapp and Kranser, 1995(وأشار هوداب وكراسنر 
ني بعض دراستهما إلى أن مستوى الطالق لدى األسر التي يعا

أفرادها من اإلعاقة أعلى منه لدى األسر التي ال يوجد من بين 
أفرادها من يعاني من اإلعاقة، مما يدل على عدم تقبل حاالت 

 .اإلعاقة
فقد درسا ) Singer and Farkas, 1989(أما زنجر وفاركاز 

أثر وجود طفل معاق في األسرة على إدراك األم للضغوط، أشارت 
من األفراد الذين استجابوا للدراسة، أظهروا % 85النتائج إلى أن 

مشكالت تتعلق بالكراهية واإلهانة واالحتقار من جراء وجود حالة 
ودرس . إعاقة باألسرة، مما أثر على مستوى تقبل اإلعاقة والمعاق

) Al-Shatti, Rahman, and Ahmad, 1994(الشاتي ورحمن وأحمد 
ى أولياء أمور األطفال الخصائص الشخصية والمشكالت النفسية لد

من 76المعاقين عقليًا واألطفال العاديين، وتكونت عينة الدراسة من 
أولياء األمور، وقد استخدم مقياس آيزنك للشخصية، أظهرت نتائج 
الدراسة أن آباء األطفال المعاقين عقليًا كانوا أقل ثباتًا من 

 .النواحي العاطفية واالنفعالية
 ,Singhi, Goyal(نجي وواليا وقد درس سنجي وجويال وس

Singhi & Walia, 1990 ( المشكالت النفسية التي تواجه أمهات
األطفال الذين يعانون من اإلعاقة العقلية والحركية في المجتمع 
الهندي، وتوصل الباحثون إلى مجموعة من المشكالت التي 
تواجهها األمهات مثل المشكالت المالية، واالنزعاج األسري، وعدم 

ل االجتماعي وتدني نتظام برامج األمهات، وقلة التواصل والتفاعا
 .لزواجي، كما أظهرت األمهات ردود فعل عصابيةامستوى التكيف 

دراسة للتعرف على اتجاهات ) Baroun, 2006(وأجرى بارون 
الوالدْين نحو أبنائهم المعاقين عقليًا إعاقة بسيطة، فطبق على 

ت أعدت لقياس مجال واسع الوالدين مجموعة من االستبانا
كالتفاعل بين الوالدين والعالقات الزوجية ومستوى تطلعات 
الوالدين، والتفاعل االجتماعي، والمشاركة في األنشطة الترويحية، 
والتدريب والتعليم، وخصائص االبن، والنظرة االجتماعية لإلعاقة 

 مشاركًا 120وقد اشتملت عينة الدراسة على . بوصفها وصمة
 30طفًال من ذوي اإلعاقة العقلية باإلضافة إلى والديهم، و 30 منهم

أظهرت نتائج الدراسة أن .طفًال من العاديين باإلضافة إلى والديهم
اتجاهات والدي األفراد المعاقين عقليًا كانت أفضل نحو أوالدهم 

 وباتجاهات والدي األطفال العاديين نح مقارنة المعاقين عقليًا،
 .أوالدهم

ــا  ــام هــ ــد قــ  Hassal, Rose and)زال وروس وماكدونالــ

McDonald, 2005)      بدراسة الضـغوط الوالديـة لـدى أمهـات األطفـال 
ــاً  ــة مــن   المعــاقين عقلي ــاحثون   46، وتكونــت العين ــًا، اســتخدم الب   أم

وأظهرت . مقياس فايالند للنضج االجتماعي ومقياس الدعم األسري      
ي مجـال الـتحكم     النتائج وجود ضغوط عالية لـدى األمهـات بخاصـة فـ           

بالذات يعزى إلى المشكالت السلوكية التي يعـاني منهـا األبنـاء، كمـا              
أظهـــرت الدراســـة بـــان األمهـــات الالتـــي يتمـــتعن بمســـتوى عـــال مـــن  

وأجــرى . الــدعم االجتمــاعي كانــت الضــغوط النفســية لــديهن متدنيــة   
ــرز   ــه  (Pimentel and Meneres, 2005)بيمنتيــل ومين  دراســة حال
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ــع   ــة علــى أرب ــالهن مــن عــرض داون،     طويل ــاني أطف ــال يع  أمهــات ألطف
استمرت الدراسـة لمـدة سـبع سـنوات، اسـتخدام الباحثـان المقـابالت               
ــالهن،        ــات وأطف ــين األمه ــة ب شــبه المباشــرة، وتصــوير مواقــف تفاعلي
وخلصت الدراسة إلى وجود أربعة نماذج مختلفـة مـن الخبـرات منهـا              

ــة عــرض داون،    ــع اخــتالف ردود فعــل األمهــات حــول حال  إال أن جمي
األمهات أظهرن عـدم ارتيـاحهن لحالـة اإلعاقة،،نتيجـة لنظـرة اآلخـرين        
لهن، كما أظهرت إحدى األمهات عدم تقبـل طفلتهـا المصـابة بعـرض              

 .داون
 أمــًا 60 دراســة عبــر ثقافيــة علــى    (Lee, 1986)وأجــرت لــي  

يعــاني أطفــالهن مــن مشــكالت فــي النمــو، وقــد اســتخدمت أســلوب         
وجـدت  . ية، والمقابالت الشخصية في جمع البيانـات     المكالمات الهاتف 

ــراد ذوي       ــات األفـ ــدى أمهـ ــلبية لـ ــال سـ ــق وردود أفعـ ــاعر قلـ ــي مشـ لـ
 يعــــاني ياإلعاقــــات الشــــديدة، كمــــا أظهــــرت أمهــــات األطفــــال الالتــــ 

 .أطفالهن من عرض داون ردود فعل سلبية تجاه أطفالهن
 بدراســة األثــر االجتمــاعي  (Elson, 2000) وقامــت اليســون   

شـملت  . القتصادي ألسر األفراد الذين يعانون من إعاقات شديدة وا
 أمــًا مــن أمهــات األطفــال المعــاقين عقليــا وذوي اإلعاقــات  28العينــة 

أظهـــرت نتـــائج الدراســـة أن أفـــراد عـــائالت األطفـــال ذوي . الشـــديدة
اإلعاقات الشديدة سـجلوا درجـة عاليـة مـن الحاجـة الماديـة والـدعم                

ض المشـــــكالت التـــــي تعـــــزى للعنايـــــة االجتمـــــاعي، ويواجهـــــون بعـــــ
درجـة التحـديات عنـد بعـض        المستمرة بحالة اإلعاقة، في حين كانت       

قــل، كمــا أظهــر أعضــاء األســر مشــاعر ســلبية وعــدم تقبــل العــائالت أ
 .لحاالت اإلعاقة بسبب االعتناء المستمر بالمعاق

دراسة على عائلة واحدة ) Johnson, 1986(وأجرى جونسون 
استخدم الباحث أربـع أدوات  . ي من اإلعاقة الحركية لديها طفل  يعان   

أظهـرت النتـائج    . قياس باإلضافة إلى إجراء مقابالت مع أفراد األسرة       
عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية لحالــة اإلعاقــة الحركيــة علــى  
ــين       ــدين، واتخــاذ القــرارات، ومســتوى التواصــل ب ــين الوال التفاعــل ب

ن أظهرت الدراسة وجـود أثـر لحالـة        أفراد العائلة واألصدقاء، في حي    
ــلوك      ــات، وسـ ــل االتجاهـ ــة مثـ ــاالت متنوعـ ــي مجـ ــى األم فـ ــة علـ اإلعاقـ

وحلـــــل نلســـــون .  للمعـــــاق ومفهـــــوم األم لـــــذاتها الزائـــــدةالحمايـــــة
)Nelson, 2002( 12     دراسة تتعلق بخبـرات األمهـات ومـدى تقـبلهن 

التـي  أظهـرت النتـائج أن أمهـات األطفـال ال         . لإلعاقة العقليـة والحركيـة    
يعاني أطفالهن من اإلعاقة العقلية والحركية قد تعلمن أدوارًا والدية          

اقـة أطفـالهن    جديدة، وأظهرن عالقـات قويـة مـع أطفـالهن، وتقـبلن إع            
ن األمــل لــديهن موجــود فــي تحســن حــاالت  أولــم يستســلمن لألمــر و

 .أطفالهن
يالحظ الباحث من خالل مراجعته لـألدب، والدراسـات السـابقة            

ــة  ــالمتعلقـ ــائج الدراســـات  بتقبـــل المعـ ــاين فـــي نتـ ، فقـــد اق وجـــود تبـ
غـــض ، ب تقبـــل األمهـــات ألبنـــائهن المعـــاقينأظهـــرت بعـــض الدراســـات

 وأظهـــرت بعضـــها اختالفـــا فـــي  ،النظـــر عـــن نـــوع إعاقتـــه أو شـــدتها 
، في حين أظهرت نتـائج بعـض       التقبل، باختالف نوع اإلعاقة وشدتها    

. ت ألبنـائهن المعـاقين    مهـا الدراسات التي تم مراجعتهـا عـدم تقبـل األ         
كمـا أشــارت بعــض الدراســات إلــى وجــود مشــكالت أســرية قــد تصــل  

حــــد الطــــالق بــــين الــــزوجين، وصــــعوبة فــــي التعــــايش مــــع المعــــاق  
والالفــت للنظــر فــي   . ومشــكالت فــي التواصــل والتفاعــل االجتمــاعي   

ــة       الدراســات الســابقة التــي رجــع لهــا الباحــث، أنهــا قامــت بدراســة فئ
عاقــــة المختلفــــة، كفئــــة اإلعاقــــة الســــمعية، أو واحــــدة مــــن فئــــات اإل

البصرية، أو العقلية، وقليل مـن الدراسـات قارنـت بـين فئـات اإلعاقـة                
 .المختلفة

وتختلف الدراسة الحالية عـن تلـك الدراسـات، فـي أنهـا جـاءت               
للتعــرف علــى تقبــل األمهــات ألبنــائهن المعــاقين مــن ذوي اإلعاقــات        

ألمــر الــذي لــم تتناولــه أّي مــن الحســية والعقليــة والشــلل الــدماغي، ا
كمــا اســتفاد الباحــث مــن األدب النظــري وتلــك     . الدراســات الســابقة 

الدراسات في تصـميم أداة الدراسـة، وتحديـد متغيراتهـا، فضـال عـن            
 . االستفادة منها في عرض النتائج وتفسيرها

 مشكلة الدراسة وهدفها
 أن كثيرًا مـا يشـير البـاحثون فـي موضـوع التربيـة الخاصـة إلـى            

وراء كل طفل ذي حاجة خاصة، أسـرة ذات حاجـة خاصـة، فالتعامـل         
ــدًا مـــن     ــة أكثـــر صـــعوبة وتعقيـ ــع األفـــراد ذوي االحتياجـــات الخاصـ مـ
ــدمات        ــاب الخـ ــل غيـ ــي ظـ ــة فـ ــاديين، بخاصـ ــراد العـ ــع األفـ ــل مـ التعامـ
الداعمة والمساندة لألهل من الجهات التـي تعنـى  بتقـديم الخـدمات              

 .لهؤالء األفراد وذويهم
ــة ونفســية اســتثنائية      وغال ــًا مــا تفــرز اإلعاقــة مشــكالت انفعالي ب

لــــدى األســــر، فهنــــاك جملــــة مــــن ردود الفعــــل نحــــو اإلعاقــــة عنــــد  
ممـا  . اكتشافها كالخجل والرفض وعدم التقبـل واالعتـراف بوجودهـا    

ينعكس بصورة سلبية على النظام األسري وعلى أداء المعـاق نفسـه،     
لتحـديات مـن أثـار علـى عمليـة          ونظرته لذاته ولآلخرين، ولمـا لهـذه ا       

التفاعـــــل بـــــين أفـــــراد األســـــرة والمعـــــاق، وعلـــــى شـــــبكة عالقـــــاتهم 
االجتماعيـــة داخـــل المحـــيط االجتمـــاعي الـــذين يعيشـــون فيـــه، فقـــد   
ــائهن       جــاءت هــذه الدراســة لتبحــث فــي تقبــل األمهــات األردنيــات ألبن

 فــي وضــع االســتراتيجيات المناســبة مــن قبــل الجهــات المعــاقين، أمــًال
ــ ــة أم     المســ ــة الخاصــ ــال التربيــ ــي مجــ ــاملين فــ ــانوا عــ ــواء أكــ ئولة ســ

ولعدم عثور الباحـث    . أكاديميين للتقليل من آثار عدم التقبل للمعاق      
علــى دراســات مباشــرة تتعلــق بتقبــل األم للمعــاق، تــأتي أهميــة هــذه    
الدراســـة بحيـــث تســـاعد فـــي تفعيـــل دور المؤسســـات االجتماعيـــة       

إعــداد بــرامج إرشــادية موجهــة  والنفســية والعــاملين فيهــا والشــروع ب 
لألمهات، كون المراكز بشكل عام في البلدان العربية تقـدم الخـدمات           
لألفراد ذوي االحتياجات الخاصة، وتتجاهل تقديم برامج لألسرة أو         

 . لشرائح المجتمع المحلي المختلفة
ــة التعـــرف علـــى مـــدى تقبـــل األمهـــات     ويـــتم فـــي هـــذه الدراسـ

لف عملية التقبـل بـاختالف نـوع اإلعاقـة          ألبنائهن المعاقين، وهل تخت   
اســة وشــدتها وجــنس المعــاق وعمــره، وبالتحديــد فقــد هــدفت الدر     

 :اإلجابة عن األسئلة التالية
ــاقين بــاختالف نــوع         -1 ــل األمهــات ألبنــائهن المع هــل يختلــف تقب

 ؟)سمعية، بصرية، شلل دماغي، تخلف عقلي(اإلعاقة 
معيا بـاختالف   هل يختلـف تقبـل األمهـات ألبنـائهن المعـاقين سـ             -2

 جنس المعاق ودرجة إعاقته وعمره والتفاعل بينهما؟
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هـل يختلـف تقبــل األمهـات ألبنـائهن المعــاقين بصـريا بــاختالف       -3
 جنس المعاق ودرجة إعاقته وعمره والتفاعل بينهما؟

هل يختلف تقبل األمهات ألبنائهن المشلولين دماغيًا بـاختالف          -4
  بينهما؟جنس المعاق ودرجة إعاقته وعمره والتفاعل

 عقليــا بــاختالف نهــل يختلــف تقبــل األمهــات ألبنــائهن المعــاقي   -5
 جنس المعاق ودرجة إعاقته وعمره والتفاعل بينهما؟

 التعريفات اإلجرائية
هو أن ينال األفراد المعاقون التقدير واالحترام من : التقبل

أمهاتهم دون أية شروط، وهو ما يقاس بواسطة استبانة تقبل األم 
 .للمعاق

من لديه مشكلة حسية، أو حركية، أو عقلية، تحد : فرد المعاقال
من قدرته على التعلم بالبيئة التربوية العادية، أو تمنعه من القيام 

مما يقتضي . بالوظائف أو األدوار المتوقعة ممن هم في عمره
تقديم خدمات خاصة تستدعي توفير فرص غير تقليدية للنمو، 

ليب معدلة توظف على مستوى والتعلم واستخدام أدوات وأسا
وقد اعتمد الباحث تصنيف اإلعاقات وشدتها، المعتمد في .فردي

 .المراكز التي شاركت في الدراسة
 محددات الدراسة 

إن تعميم نتائج هذه الدراسة يبقى مرهونا بالمحددات 
 -:الزمانية والمكانية والمنهجية التالية 

فراد المعاقين اقتصار هذه الدراسة على استجابة أمهات األ -
 .سمعيا وبصريا، وعقليا والشلل الدماغي

تحديد قياس تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين باستخدام  -
 استبانه تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين

إن نتائج هذه الدراسة مرهونة بصدق المعلومات التي قدمها  -
 .أفراد عينة الدراسة 

هي الفصل الدراسي الفترة الزمنية التي جمعت فيها البيانات  -
 .2005/2006الثاني من العام الدراسي 

 

 ةــــــالعّين
قام الباحث بتوزيع االستبانة من خالل مراكز ومدارس 
المعاقين سمعيًا وبصريًا وعقليًا والشلل الدماغي، في محافظة 
العاصمة والزرقاء واربد والكرك، على أمهات األطفال المسجلين في 

يق االستبانة تم مخاطبة األمهات عن طريق تلك المراكز، وقبل تطب
رسالة وضح فيها رغبة الباحث بإجراء دراسة تتعلق بتقبل األمهات 
ألبنائهن المعاقين ، وبعد تعرف الباحث على رغبة األمهات 
وموافقتهن على المشاركة بالدراسة ، قام بتوزيع االستبانة عن 

وذلك بمساعدة طريق االخصائي االجتماعي، أو النفسي بالمراكز، 
مجموعة من طلبة الماجستير والدكتوراه ، القاطنين في المناطق 

 والتواصل مع تالمذكورة أعاله ، وقد تم متابعة جميع االستبانا
األمهات من قبل األخصائيين بالمراكز ، وبعد حصر االستبانات 

 منها كانت 405 ، وجد أن 480التي وصلت الباحث، وعددها
 . استبانه تم استبعادها لنقص في المعلومات75وافية المعلومات و

 من أمهات األطفال ذوي 405بهذا تكونت عينة الدراسة من 
 أمًا 96 أمًا ألفراد معاقين سمعيًا، و167االحتياجات الخاصة منهن 
 أمًا 77و.  أمًا ألفراد مشلولين دماغيًا65ألفراد معاقين بصريًا، و

عداد األفراد المعاقين، لى توزيع أ بالنسبة إ أماألفراد معاقين عقليًا،
ن مالحظتها ، ودرجتها وفئاتهم العمرية فيمكحسب نوع إعاقاتهم

 .1من خالل الجدول رقم 
أعداد المعاقين حسب نوع اإلعاقة ودرجتها والفئة ) 1(جدول 
 العمرية

درجة اإلعاقة  اإلعاقة
 والفئة العمرية

درجة اإلعاقة والفئة  اإلعاقة العدد
 العمرية

 ددالع

 بسيطة السمعية
 متوسطة
 شديدة

  سنوات6أقل من 
  سنة12-6من 
  سنة18-12من
  سنة فما فوق18

5 
67 
95 
16 
84 
65 
2 

الشلل 
 الدماغي

 بسيطة
 متوسطة
 شديدة

  سنوات6أقل من 
  سنة12-6من 
  سنة18-12من
  سنة فما فوق18

8 
46 
11 
11 
39 
13 
2 

 بسيطة البصرية
 متوسطة
 شديدة

  سنوات6أقل من 
  سنة12-6من 
  سنة18-12من
  سنة فما فوق18

2 
57 
37 
11 
49 
30 
6 

اإلعاقة 
 العقلية 

 بسيطة
 متوسطة
 شديدة

  سنوات6أقل من 
  سنة12-6من 
  سنة18-12من
  سنة فما فوق18

17 
54 
6 

13 
30 
23 
11 

وقد تم جمع البيانات خالل الفصل الدراسي الثاني من العام 
 .2005/2006الدراسي 

  الدراسةأداة
 الباحث ببناء استبانة تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين، من قام

اجل قياس تقبل األمهات األردنيات ألبنائهن المعاقين عن طريق 
؛ 2001الخطيب، (رجوعه إلى أدب الموضوع والدراسات السابقة 

 ؛ 1999 ؛ المغلوث، 2003؛ القارسي، 1991السرطاوي، 
وخبرته العلمية ) Smith, 2004; Baroun, 2006؛ 1996هويدي، 

والعملية في العمل مع جميع فئات األفراد ذوي االحتياجات 
الخاصة، والتواصل معهم ومع أسرهم، واستماعه لهمومهم 

 .ومشاعرهم واتجاهاتهم نحو أبنائهم من ذوي االحتياجات الخاصة
تكونت االستبانة بصورتها األولية التي تم توزيعها على 

اء على اقتراحات المحكمين قام  فقرة ، وبن39المحكمين من 
 فقرات إلى االستبانة إذ تكونت االستبانة بصورتها 4الباحث بإضافة 

 فقرة، تعكس اإلجابة عليها درجة تقبل األم لولدها 43النهائية من 
 وأعلى درجة 43المعاق، وأقل درجة يمكن أن تحصل عليها األم 

وقد تم . 5-1 وذلك حسب سلم ليكرت لتدريج الدرجات من 215
، 5، 1توزيع فقرات االستبانة إلى فقرات إيجابية وهي الفقرات رقم 

 أما 39، 37، 36، 35، 21، 20، 19، 17، 16، 15، 10، 9
 .بقية فقرات االستبانة فقد صيغت بطريقة سلبية

 صدق وثبات أداة الدراسة
للتحقق من صدق األداة فقد تم عرضها على تسعة محكمين 

لتربية الخاصة وعلم النفس في الجامعة من الخبراء في مجال ا
األردنية وعمان العربية للدراسات العليا ومؤتة، للتأكد من انتماء 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 172

الفقرات إلى البعد الذي تقيسه وسالمة صياغة الفقرات من نواحي 
وبعد تحليل نتائج المحكمين على أداة الدراسة، تم اعتماد . لغوية

رة من فقرات من قبل المحكمين لكل فق% 90نسبة اتفاق 
االستبانة، وقد ظهرت نتائج التحليل مناسبة جميع فقرات االستبانة 
لقياس ما وضعت لقياسه، وتعّد هذه النتيجة أحد المؤشرات على 

أما بالنسبة إلى ثبات األداة فقد تم احتساب . صدق محتوى األداة
معامل الثبات بواسطة معادلة كرونباخ ألفا لقياس االتساق الداخلي 

 ).0.84( فقرات االستبانة وكانت قيمة كرونباخ ألفا بين
 

 :جــــــالنتائ
هل يختلف تقبل األمهات ألبنائهن : لإلجابة عن السؤال األول

سمعية، بصرية، شلل دماغي، (المعاقين باختالف نوع اإلعاقة 
؟ قام الباحث باحتساب المتوسطات الحسابية )تخلف عقلي

نحرافات المعيارية لدرجة تقبل األمهات لإلعاقة حسب نوع واال
 .2اإلعاقة فكانت كما هي موضحة في الجدول رقم 

المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة   )2(جــــدول 
 حسب نوع اإلعاقة الستجابات األمهات

المتوسط  العدد نوع اإلعاقة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 19.283 167.191 167 سمعية
 15.8715 171.895 96 بصرية

 19.5701 168.384 65 شلل دماغي
 19.3339 159.831 77 تخلف عقلي

 وجود فروق في المتوسطات 2يالحظ من خالل الجدول رقم 
الحسابية واالنحرافات المعيارية، إذ بلغ المتوسط الحسابي لفئة 

 ،والشلل 171.895 ،وللبصرية 167.191اإلعاقة السمعية 
 ، ولمعرفة داللة الفروق 159.831 ، والعقلية 168.384ي الدماغ

لتحليل التباين األحادي ) ف(بين المتوسطات حسبت قيمة 
 .3الموضحة في الجدول رقم 

نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي للفــروق فــي درجــة ) 3( جــدول
 إلعاقة أبنائهن باختالف نوعها تقبل األمهات

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
 الداللة

بين 
 المجموعات

6385.033 3 2128.344 6.159 0.000 

داخل 
 المجموعات

138579.0 401 345.584   

    404 144964.0 المجموع
 وجود فروق دالة إحصائيًا 3يالحظ من خالل الجدول رقم 

جري اختبار شيفيه تعزى إلى نوع اإلعاقة، ولمعرفة مصادر الفروق ُأ
 .4وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم

 
 
 

داللــة فــروق متوســطات درجــة التقبــل حســب نــوع  ) 4(جــدول 
 اإلعاقة

شلل  بصري سمعي فروق المربعات
 دماغي

 تخلف عقلي

 *7.3604 1.1930- 4.7042- ـ سمعي
 *12.0647 3.5112 ـ 4.7042 بصري

 8.5534 ـ 3.512- 1.1930 شلل دماغي
 ـ 8.5534- *12.0647-*7.3604- تخلف عقلي

 )0.05( ذات داللة عند مستوى داللة الفا أقل من *

 وجود 4يالحظ من خالل النتائج الموضحة بالجدول رقم 
فروق ذات داللة إحصائية في تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين 

 الجدول سمعيًا، مقابل تقبلهن ألبنائهن المعاقين عقليًا، كما ُيظِهُر
أيضا فروقًا ذات داللة إحصائية في تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين 

ولإلجابة عن السؤال . بصريًا، مقابل تقبلهن ألبنائهن المعاقين عقليًا
هل يختلف تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين سمعيًا،  :الثاني

باختالف جنس المعاق ودرجة إعاقته وعمره والتفاعل بينهما؟ قام 
باحث باحتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال

لدرجة تقبل األمهات لإلعاقة حسب جنس ودرجة اإلعاقة وعمر 
 .5 المعاق، والموضحة في الجدول

السـتجابات   الحسابية واالنحرافـات المعياريـة       المتوسطات) 5(جدول  
 األمهات حسب جنس المعاق سمعيًا ودرجة إعاقته وعمره

االنحراف  المتوسط لعددا المتغير
 المعياري

 الجنس 18.128 165.156 83 ذكر
 20.269 169.202 84 أنثى

 16.0872 149.400 5 بسيطة
 18.858 166.074 67 متوسطة

 
درجة 
 19.370 168.915 95 شديدة اإلعاقة

 20.164 169.937 16  سنوات6أقل من 
 19.107 164.869 84  سنة6-12

 169.092319.380 65  سنة13-18

 
عمر 

 المعاق
 9.899 181.0 2  سنة فما فوق18

 يتضح أن هناك 5من خالل النظر للنتائج الموضحة بالجدول 
فروقًا في المتوسطات الحسابية، إذ بلغ المتوسط الحسابي للذكور 

، في حين كان 169.202والمتوسط الحسابي لإلناث ، 165.156
 ،والمتوسط 149.400بسيطة المتوسط الحسابي لذوي اإلعاقة ال
، والمتوسط الحسابي 166.074الحسابي لذوي اإلعاقة المتوسطة 

كما أظهر الجدول اختالفًا في . 168.915لذوي اإلعاقة الشديدة 
المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير العمر، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

، والمتوسط الحسابي 169.937 سنوات 6لألفراد الذين تقل عن 
، 164.869 سنة 12 إلى 6العمرية من فراد في المرحلة لأل

 سنة 18 إلى 13عمار من والمتوسط الحسابي لألفراد في األ
ن تزيد أعمارهم ، والمتوسط الحسابي لألفراد الذي169.0923

 .181.0 سنة 18على 
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) ف( ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات حسبت قيمة 
 .6 لتحليل التباين والموضحة بالجدول

ــي      ) 6(جــدول  ــروق ف ــي للكشــف عــن الف ــاين الثالث ــل التب تحلي
ــر    ــمعية حســـب العمـ ــائهن السـ ــة أبنـ ــة تقبـــل األمهـــات إلعاقـ  درجـ

 ودرجة اإلعاقة والجنس والتفاعل بينها
مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

درجة اإلعاقة 
)1( 

3224.371 2 1612.186 4.1843 0.009 

جنس المعاق 
)2( 

2451.760 1 2451.760 7.364 0.007 

عمر المعاق 
)3( 

303.846 3 101.282 0.304 0.822 

1 × 2 1464.434 2 732.217 2.199 0.114 

1 × 3 2769.654 4 692.913 2.080 0.086 

2 × 3 4153.413 2 2076.706 6.238 0.002 

1 × 2 × 3 163.496 2 81.748 0.246 0.783 

   332.920 150 49937.960 الخطأ

    166 4729885 الكلي

، أن هناك 6يالحظ من خالل النتائج الموضحة بالجدول 
فروقًا في درجة تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين سمعيًا تعزى إلى 

وقد . درجة إعاقتهم وجنسهم، والتفاعل بين الجنس وعمر المعاق
ه للتعرف على مصادر الفروق والموضحة تم استخدام اختبار شيفي

 .7في الجدول 
نتـــائج اختبـــار شـــيفيه للمقارنـــات البعديـــة حســـب ) 7(جـــدول 

 درجة اإلعاقة
 شديدة متوسطة بسيطة درجة اإلعاقة
*19.132- 17.051- ـ بسيطة

 

 2.081- ـ 17.051 متوسطة
 ـ 2.081 *19.132- شديدة

 )0.05(ن ذات داللة عند مستوى داللة الفا أقل م* 

 وجود فروق ذات 7يالحظ من النتائج الموضحة بالجدول 
داللة إحصائية، في تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين سمعيًا إعاقة 

 .شديدة، مقارنة بتقبلهن ألبنائهن المعاقين سمعيًا إعاقة بسيطة
هل يختلف تقبل األمهات ألبنائهن : لإلجابة عن السؤال الثالث

تالف جنس المعاق ودرجة إعاقته وعمره المعاقين بصريًا باخ
 والتفاعل بينهما؟

قام الباحث باحتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
 .8المعيارية والموضحة بالجدول 

 
 
 
 

المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة  ) 8(جــــدول 
جنس المعـاق بصـريًا ودرجـة إعاقتـه          الستجابات األمهات حسب  

 وعمره
االنحراف  المتوسط ددالع المتغير

 المعياري
 الجنس 15.757 170.500 44 ذكر
 16.024 173.076 52 أنثى

 2.121 169.500 2 بسيطة
 16.285 171.614 57 متوسطة

 
درجة 
 15.852 172.459 37 شديدة اإلعاقة

 21.641 169.518 11  سنوات6أقل من 
14.2527 173.9388 49  سنة6-12

15.5039 168.800 30  سنة13-18

 
 عمر المعاق

19.7256 174.500 6  سنة فما فوق18

 وجود اختالف في 8يالحظ من خالل النظر إلى الجدول 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية سواء بين الذكور 

 ولإلناث 170.500واإلناث إذ بلغ المتوسط الحسابي للذكور 
 وللمتوسطة 169.500، ولذوي اإلعاقة البسيطة 173.076
، أما بالنسبة إلى عمر المعاق 172.459، وللشديدة 171.614

 6فقد بلغ المتوسط الحسابي لألفراد الذين تقل أعمارهم عن 
 12 إلى 6 ولألفراد الذين تراوحت أعمارهم من 169.518سنوات 
سنة 18 إلى 13، ولألفراد في األعمار من 173.9388سنة 

 سنة 18 أعمارهم على ، ولألفراد الذين تزيد168.800
، وللتحقق من داللة الفروق قام الباحث بإجراء تحليل 174.500

التباين الثالثي للتأكد فيما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيًا تبعًا 
 .للمتغيرات
ــي      ) 9(جــدول  ــروق ف ــي للكشــف عــن الف ــاين الثالث ــل التب تحلي

أبنـــائهن البصـــرية حســـب العمـــر   درجـــة تقبـــل األمهـــات إلعاقـــة 
 درجة اإلعاقة والجنس والتفاعل بينهاو

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

 مستوى الداللة قيمة ف

درجة اإلعاقة 
)1( 

48.392 2 24.196 0.94 0.910 

جنس المعاق 
)2( 

41.781 1 41.781 0.163 0.688 

 0.344 1.125 289.30 3 867.090 )3(عمر المعاق 

1×  2 73.922 2 36.961 0.144 0.866 
1 × 3 1609.353 3 536.451 2.088 0.108 
2 × 3 1294.410 3 431.470 1.679 0.178 

1 × 2 × 3 16.725 1 16.725 0.56 0.799 
   256.957 80 20556.594 الخطأ
    95 2860556 الكلي

 عدم وجود 9يالحظ من خالل النتائج الواردة بالجدول 
 .جة تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين بصريًافروق في در

هل يختلف تقبل األمهات  : ولإلجابة عن السؤال الرابع
ألبنائهن المشلولين دماغيًا باختالف جنس المعاق ودرجة إعاقته 

 وعمره والتفاعل بينهما؟ 
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قام الباحث باحتساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
بنائهن المشلولين دماغيًا حسب المعيارية لدرجة تقبل األمهات أل

 .10جنس ودرجة إعاقة الفرد وعمره والموضحة في الجدول 
ــدول  ــة   ) 10(جـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ المتوسـ

ــة    ــًا ودرجـ الســـتجابات األمهـــات حســـب جـــنس المشـــلول دماغيـ
 إعاقته وعمره

االنحراف  المتوسط العدد المتغير
 المعياري

 الجنس 20.646 170.000 38 ذكر
 0.081 166.000 27 أنثى

 24.712 173.125 8 بسيطة
 19.346 167.521 46 متوسطة

 
درجة 
 17.828 168.545 11 شديدة اإلعاقة

 24.755 160.363 11  سنوات6أقل من 
 15.757 173.743 39  سنة6-12
 21.068 162.692 13  سنة13-18

 
عمر 

 المعاق

 13.435 143.500 2  سنة فما فوق18

 10يالحظ من خالل النظر إلى النتائج الموضحة بالجدول 
وجود اختالف في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، إذ 

، 166.00، ولإلناث 170.00بلغ المتوسط الحسابي للذكور 
، 173.125والمتوسط الحسابي لذوي اإلعاقة البسيطة 

لنسبة لعمر ، أما با168.545، والشديدة 167.521والمتوسطة 
 سنوات 6األعمار المعاق فقد بلغ المتوسط الحسابي لألفراد في 

 سنة 12 إلى 6األعمار من ، ولألفراد في 160.363فما دون 
، 162.692 سنة 18 إلى 13ألعمار من ، ولألفراد في ا173.743

، ولمعرفة 143.500 سنة 18تزيد أعمارهم على واألفراد الذين 
بإجراء تحليل التباين الثالثي للكشف عن درجة التقبل قام الباحث 

 .11الفروق والموضحة في الجدول 
تحليــل التبــاين الثالثــي للكشــف عــن الفــروق فــي  ) 11(جــدول 

درجــة تقبــل األمهــات إلعاقــة أبنــائهن المشــلولين دماغيــًا حســب   
 العمر ودرجة اإلعاقة والجنس والتفاعل بينها

مصدر 
 التباين

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

درجة اإلعاقة 
)1( 

616.356 2 308.178 0.442 0.420 

جنس المعاق 
)2( 

160.762 1 160.762 0.460 0.501 

عمر المعاق 
)3( 

4904.444 3 1634.815 4.678 0.006 

1 × 2 1.187 1 1.187 0.003 0.954 
1 × 3 303.744 3 101.248 0.290 0.833 
2 × 3 522.526 3 174.175 0.498 0.685 

1 × 2 × 3 0.000 0 0 0  
   349.495 50 17474.765 الخطأ
    63 1867481 الكلي

يالحظ من خالل تحليل التبـاين أن هنـاك فروقـًا دالـة إحصـائيًا        
في درجة تقبل األمهات إلعاقة أبنائهن المشـلولين دماغيـًا تعـزى إلـى          

ة إحصـائيا تعـزى إلـى درجــة    يــة فـروق دالـ  العمـر فـي حـين لـم َتْظهـر أ     
ولمعرفــة مصــادر الفــروق أجــري اختبــار   . ، أو جــنس المعــاقاإلعاقــة

 .12شيفيه وكانت النتائج كما هي في الجدول 
 نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية حسب العمر) 12(جدول 

 6أقل من  عمر المعاق
 سنوات

 فما 18 13-18 6-12
 فوق

 10.142 12.5777- *19.457- ـ سنوات6أقل من 

6-12 -
19.457* 

 *29.599- 6.880 ـ

 22.719 ـ 6.880- 12.577 13-18
 ـ 22.719- *29.599- 10.142-  فما فوق18

 )0.05(ذات داللة عند مستوى داللة الفا أقل من * 

مهات ألبنائهن  وجود فروق في تقبل األ12يظهر الجدول 
 12 إلى 6فراد في األعمار من ، لصالح أمهات األالمشلولين دماغيًا

 سنوات، 6فراد في األعمار أقل من ، مقارنة بأمهات األسنة
 . سنة فما فوق18واألعمار من 

هل يختلف تقبل األمهات : لإلجابة عن السؤال الخامس
ألبنائهن المعاقين عقليًا باختالف جنس المعاق ودرجة إعاقته 

 المتوسطات الحسابية وعمره والتفاعل بينهما؟ قام الباحث بإيجاد
 .13واالنحرافات المعيارية والموضحة بالجدول 

ــدول  ــة   ) 13(جـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ المتوسـ
الستجابات األمهـات حسـب جـنس المعـاق عقليـًا ودرجـة إعاقتـه               

 وعمره
االنحراف  المتوسط العدد المتغير

 المعياري
 الجنس 19.512 161.607 51 ذكر
 18.863 156.346 26 أنثى

 17.405 165.882 17 بسيطة

 20.354 158.574 54 متوسطة
 

درجة 
 11.764 154.000 6 شديدة اإلعاقة

 28.229 157.923 13  سنوات6أقل من 

 18.840 160.000 30  سنة6-12

 14.617 160.043 23  سنة13-18

 
عمر 

 المعاق
 19.446 161.181 11  سنة فما فوق18

 وجود فروق 13ل النتائج المدونة بالجدول  يالحظ من خال
في المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، إذ بلغ المتوسط 

، ولذوي اإلعاقة 156.346، ولإلناث 161.607الحسابي للذكور 
. 154.00الشديدة  و158.574متوسطة ، وال165.882البسيطة 

ن ألفراد الذيأما بالنسبة لعمر المعاق فقد كان المتوسط الحسابي ل
 6 األعمار من ، ولألفراد في157.923 سنوات 6تقل أعماهم عن 

 13عمارهم من واألفراد الذين تراوحت أ ،160.00 سنة 12إلى 
 18تزيد أعمارهم على ، واألفراد الذين 160.043 سنة 18إلى 
وللتأكد من داللة الفروق  قام الباحث بإجراء . 161.181سنة 

 .14 للكشف والموضحة بالجدول تحليل التباين الثالثي



 القريوتي
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تحليــل التبــاين الثالثــي للكشــف عــن الفــروق فــي  ) 14(جــدول 
درجة تقبل األمهات إلعاقة أبنائهن العقلية حسـب العمـر ودرجـة     

 اإلعاقة والجنس والتفاعل بينها
مصدر 
 التباين

 مجموع
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
مجموع 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

إلعاقة درجة ا
)1( 

740.111 2 370.056 0.929 0.401 

جنس المعاق 
)2( 

29.392 1 29.392 0.074 0.787 

عمر المعاق 
)3( 

69.706 3 23.235 0.058 0.981 

1 × 2 272.533 2 136.266 0.342 0.712 
1 × 3 1206.8665 241.973 0.608 0.694 
2 × 3 1675.2603 558.420 1.402 0.252 

1 × 2 × 3 422.610 3 140.870 0.354 0.787 
   398.231 22699.16757 الخطأ
    76 1995451 الكلي

عدم وجود 14ل النتائج الموضحة في الجدول يالحظ من خال
ألمهات ألبنائهن المعاقين فروق ذات داللة إحصائية لدرجة تقبل ا

 والتفاعل ، تعزى إلى درجة إعاقتهم وجنسهم وأعمارهمعقليًا
 هذه ، إال أناك فروقًا في المتوسطات الحسابيةًا أن هنعلم ،بينهما

 .الفروق لم تكن دالة إحصائيا
 مناقشة النتائج

هدفت الدراسة الحالية التعرف على درجة تقبل األمهات 
األردنيات ألبنائهن المعاقين، وقد أشارت النتائج إلى وجود فروق 

ن سمعيًا ذات داللة إحصائية في تقبل األمهات ألبنائهن المعاقي
هن لألفراد المعاقين عقليًا ولصالح السمعية، كذا لمقارنة بتقب

وقد يعزى ذلك . بالنسبة للمعاقين بصريًا مقارنة بالمعاقين عقليًا
 المعرفية - سمعيًا وبصريًا -بالدرجة األولى إلى قدرات المعاقين 

ل مقارنة بالقدرات المعرفية للمعاقين عقليًا فذوي اإلعاقة العقلية يق
ر ، مما يؤثر على مستوى  درجة أو أكث30ذكائهم عن المتوسط 

مع اآلخرين وتواصلهم، وفهمهم لألوامر والتعليمات، كما تفاعلهم 
أن المعاقين عقليًا يظهرون سلوكيات غير مقبولة في المواقف 

ر ، وهذا األمتلفة مقارنة بذوي اإلعاقة الحسيةاالجتماعية المخ
 .ؤدي إلى رفضها لولدها وعدم تقبله، مما ييسبب اإلحراج لالم

كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية 
في تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين سمعيًا تعزى للجنس ولصالح 
اإلناث، ودرجة اإلعاقة ولصالح ذوي اإلعاقة الشديدة، والتفاعل ما 

األسرة وقد تعزى هذه النتيجة إلى اهتمام . بين الجنس والعمر
األردنية باألنثى، والخوف على مستقبلها سواء المهني أو الزواجي، 

 أمها وقدرة اإلناث على إدارة شؤون حياتهن، مقارنة نوقربها م
بالذكور الذين تختلف متطلباتهم واحتياجاتهم، باختالف المراحل 
العمرية التي يمرون فيها، خاصة مرحلة المراهقة والصعوبات التي 

 مما يسبب لها م في فهم مشاعره االنفعالية والعاطفية،تواجهها األ
أما بالنسبة إلى تقبل ذوي اإلعاقة السمعية . الضيق والنفور منه

الشديدة مقارنة باإلعاقة السمعية البسيطة، فيمكن القول إن الوضع 
النفسي الذي يمر به ذوي اإلعاقات السمعية البسيطة أصعب منه 

إذ يواجه أفراد الفئة األولى صعوبات لدى ذوي اإلعاقة الشديدة ،
في درجة التكيف، كونهم يستجيبون أحيانًا لآلخرين، وأحيانًا 
يصعب عليهم االستجابة؛ بسبب عدم وضوح أساليب التواصل 
العتمادهم على حاسة السمع أحيانًا، كون إعاقتهم  بسيطة مما 
يفوت عليهم فرصة فهم كل ما يدور حولهم من حديث، في حين 

قلم المعاق سمعيًا إعاقة شديدة مع إعاقته، ويعتمد على حواس يتأ
بديلة للسمع، لقناعته بشدة الفقدان السمعي، مما يسهل تكيفه 

وقد اتفقت نتيجة هذه . وتقبله لإلعاقة، وتقبل المحيطين به إلعاقته
، فيما يتعلق بشدة )1998(الدراسة مع نتائج دراسة محمد 
تقبل ذوي الصمم ) 1998(مداإلعاقة، حيث أظهرت دراسة مح

التام،مقابل ضعاف السمع، في حين اختلفت نتيجة هذه الدراسة في 
،  )1998(ما يتعلق بنوع المعاق سمعيًا ، مع نتائج دراسة محمد 

حيث أشارت دراسته إلى أن التقبل االجتماعي للذكور كان أعلى 
 .منه لإلناث

لة كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات دال
إحصائية، في درجة تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين بصريًا تعزى 

مما . إلى متغير الجنس، أو درجة اإلعاقة، أو العمر والتفاعل بينهما
يدل على أن تقبل المعاق بصريًا ليس مشروطًا بجنسه، كونه ذكرًا 
أم أنثى، أو عمره، سواء أكان في مراحل العمر األولى أم في مرحلة 

 بغض النظر عن -ة، وقد يعزى ذلك إلى أن المعاق بصرياالمراهق
 يمكنه التواصل والتفاعل مع -جنسه أو عمره أو درجة إعاقته

اآلخرين، بسهولة ويسر، ويمكنه اكتساب المهارات بسهولة إذا ما 
تم تدريبه ومتابعته منذ اكتشاف حالته، وتوفرت له المتطلبات التي 

ما أن األمهات ال يجدن صعوبة تساعده على التفاعل والتواصل، ك
 .في التعامل مع فاقد البصر، مقارنة بفئات كاإلعاقة األخرى

كما أظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في 
درجة تقبل األمهات ألبنائهن المشلولين دماغيًا تعزى إلى عمر 

 12-6فقد كان تقبل األمهات إلعاقة أبنائهن في العمر من . المعاق
، )أقل من ست سنوات(أفضل من تقبلهن ألبنائهن صغار السن سنة 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى كثرة ).  سنة18أكثر من (وكبار السن 
المتطلبات التي يحتاج لها األطفال صغار السن من المشلولين 
دماغيًا والكبار، مثل التدريب المكثف في مرحلة التدخل العالجي 

ديًا ويأخذ الكثير من وقت األم، وقد المبكر، وهذا يرهق العائلة ما
تفقد عملها إذا كانت عاملة، لمتابعة حالة ولدها، كما أن العالجات 
المكثفة أو العمليات الجراحية يمكن أن تتم في مرحلة الطفولة 
المبكرة أو بعد بلوغ المشلول دماغيًا سن المراهقة واستقرار 

 وكبره وزيادة وزنه حالته، كما أن تقدم المشلول دماغيًا في العمر
قد يؤدي إلى عدم تقبله وذلك الحتياجه إلى المساعدة المستمرة 
من أفراد أسرته، سواء في عملية إطعامه، أو تنظيفه أو تبديل 
مالبسه، أو نقله من مكان آلخر، ومتابعة برنامجه العالجي خارج 
المنزل، ونقله للعيادات قد يؤثر سلبًا على تقبله،  وهنا البد من 

فت انتباه أفراد المجتمع، الذين يتصرفون في الغالب بطريقة تحرج ل
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األهل وتسبب لهم االنزعاج والخجل من مشكلة ولدهم كون بعض 
األفراد في مجتمعاتنا حتى اآلن ال يراعون االختالف، والفروق 

إضافة إلى . الفردية، وال يحترمون مشاعر اآلخرين وخصوصياتهم
لة أمام األمهات بسبب عدم توفر أن وسائل النقل تعقد المسأ

التعديالت المناسبة في تلك الوسائل مما يتطلب جهودًا إضافية من 
كما أن الكلفة العالية للعمليات الجراحية، . المرافق للمشلول دماغيًا

والوسائل المساعدة كالكراسي المتحركة التي يحتاج لها المشلول 
د وصوله مراحل تعليمية دماغيًا، يؤثر سلبًا على تقبله ، بخاصة عن

عالية مثل الجامعة، مما يتطلب وجود مرافق أو مساعد له أثناء 
اتفقت نتيجة هذه الدراسة . تحركه وتنقله، مما يزيد أعباء األسرة

من % 77.5التي أشارت إلى أن نسبة  )1996(مع دراسة هويدي 
أفراد عينة دراسته أظهروا عدم تقبل لحالة اإلعاقة، وجزئيًا مع 

التي أظهرت تقبل عدد محدد من ) 1991(راسة السرطاوي د
أفراد عينة دراسته للمعاق، كما اتفقت مع ما توصل له 

 حيث أظهرت دراسته وجود اثر سلبي  (Johnson, 1986)ونــجونس
في حين لم تتفق نتيجة هذه  لحالة اإلعاقة الحركية على األم،

 إذ (Nelson, 2002 )الدراسة مع دراسة مع ما توصل له نلسون  
أشارت نتائج دراسته إلى تقبل األمهات ألطفالهن وعدم استسالمهن 

 .إلى اآلمال في تحسن أطفالهن
كما أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة 
إحصائية لدرجة تقبل األمهات ألبنائهن المعاقين عقليًا في جميع 

المعاق عقليًا مستويات الدراسة، مما يشير لعدم تأثر عملية تقبل 
بجنسه، أو درجة إعاقته، أو عمره أو التفاعل بين العوامل جميعها، 
بسبب احتياج المعاق عقليًا للمتابعة والتدريب بشكل مستمر، على 
جميع المهارات والمفاهيم واألمور الحياتية، والتكرار واإلعادة، 
إضافة إلى تدني مستوى تكيفه االجتماعي وفشله في إقامة عالقات 

. مناسبة مع اآلخرين، وتصرفه بطريقة ال تتناسب وعمره الزمني
وبشكل عام يمكن االستنتاج أن تقبل األمهات للمعاق عقليًا كان 
أقل من تقبل األمهات لفئات اإلعاقة األخرى، كفئة المعاقين سمعيًا 

 أنها اتفقت مع ما ى، وتأملها نروعند تحليل هذه النتيجة. وبصريًا
 إذ (Pimentel and Meneres, 2005)ومينررتوصل له بيمنتل 

أظهرت إحدى األمهات في دراستهما عدم تقبل طفلتها المصابة 
 التي أظهرت (Lee, 1986)كما اتفقت مع   دراسة لي . بعرض داون

وجود ردود فعل سلبية لدى أمهات األطفال الالتي يعاني أطفالهن 
إلى  أشارت  والتي(Elson, 2000)من عرض داون، ودراسة اليسون 

، وعدم تقبل حالة اإلعاقة بسبب إظهار األسر للمشاعر السلبية
في حين لم تتفق نتيجة هذه الدراسة مع .االعتناء المستمر بالمعاق

، حيث أظهرت دراسته تقبل (Nelson, 2002)ما توصل له نلسون 
له بارون ل ـــــــ، وما توصألمهات ألطفـالهن المعاقين عقليًاا

(Baroun, 2006) إذ أشارت نتائج دراسته إلى أن اتجاهات آباء 
، مقارنة باتجاهات ين عقليًا كانت أفضل نحو أوالدهماألطفال المعاق

 . اء األطفال العاديين نحو أوالدهمآب

يوصي الباحث بإجراء دراسات على فئات أخرى من ذٍوي 
االحتياجات الخاصة كحاالت التوحد، والنشاط الزائد، وحاالت 
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 :منهاج االستماع للمرحلتني األساسية والثانوية في األردن
  عليها التي جرى التدرُّبهاراتدراسة تحليلية الستقصاء امل
 واملهارات التي لم ُيدرِّب عليها،وفرص التدريب التي نالتها

 
 * كامل عتوم
 

 27/8/2008 تاريخ قبوله   25/11/2007 تاريخ تسلم البحث

ة إلى تحليل منهاج االستماع في اللغة العربية هدفت هذه الدراس :ملخص
للمرحلتين األساسية والثانوية في األردن؛ الستقصاء مهارات االستماع التي يدرِّب 

المحتوى . عليها، وفرص التدريب التي نالتها، والمهارات التي لم يدرِّب عليها
األول حتى الُمحلَّل هو جميع أسئلة االستماع في كتب اللغة العربية من الصف 

سؤاًال، أما أداتها فهي أربع قوائم ) 830(الصف الثاني عشر، وقد بلغ عددها 
بمهارات االستماع، خصص ثالث منها لحلقات المرحلة األساسية الثالث، والرابعة 

ئج أظهرت نتا. مهارة) 75(، وتشكلت بمجموعها منخصصت للمرحلة الثانوية
ن المهارات وترك الباقي، وأن فرص م%) 82.6(الدراسة أن المنهاج درَّب على

التدريب التي توافرت للمهارات التي نالت فرص تدريب لم تكن متكافئة، وكان بينها 
، مهارات االستماعومنهاج االستماع، : الكلمات المفتاحية(تباين ملحوظ 

  ).االستقصاء، مهارات تدريب

 
 
 

 خلفية الدراسة
 ضـرورًة ملحـة  وأمـرًا     يعد إتقان فن االستماع وتملُّك مهاراته،     

الزمـــًا فـــي أيامنـــا، فهـــا هـــي ذي وســـائل اإلعـــالم واالتصـــال بشـــقيها  
المرئــّي والمســموع، تطــالع النــاس بكــم هائــل مــن المــادة اإلعالميــة،      

ذات الــدور األكبــر فــي تشــكيل رؤى األفــراد وتوجُّهــات الجماعــات،        
كـارًا  وما ُيعقِّـد األمـر أّن هـذا الكـم الهائـل يتضـمن رسـائل شـتى، وأف                  

ــة مــن الحيــرة واالرتبــاك      . متنوعــة متضــاربة، تجعــل المتلقــي فــي حال
وكــي يــتمكن المــرء مــن اإلبصــار والتصــرف ويمِّيــز الصــواب فــي ظــّل 
ــارات     ــا مهــ ــه تملُّــــك أدوات عديــــدة، فــــي طليعتهــ هــــذا الخضــــم عليــ
االستماع بمستوياتها المختلفـة، التـي تكتسـب بالتـدريب المـنظم فـي              

 . اج االستماعمؤسسة المدرسة وعبر منه
ينظر التربويون إلى االستماع على أنه أول سبل المعرفة؛ ألنـه     

االسـتماع يعنـي اإلنصـات      و. أول المهارات توظيفـًا، وبـه يبـدأ التلقـي         
ــرُّ   ــو تعـ ــد، فهـ ــير والنقـ ــم والتفسـ ــوز المنٌفوالفهـ ــةوط للرمـ ــا قـ  وفهمهـ

وتعــد فتــرة االســتماع لــدى الطفــل فتــرة   . وتفســيرها والحكــم عليهــا 
: ة، وعليـه تبنـى بقيـة مهـارات االتصـال        لبقيـة المهـارات اللغويـ     حضانة  

المتحدث يعكس في حديثه اللغة التـي       ف ؛)التحدث والقراءة والكتابة  (
   راءةــاع والقـــالستمااط بين ـــواالرتب. ةـــا في البيت والبيئـيستمع إليه

________________________ 
 .هلية، جرش، األردنجرش األ، جامعة العلوم التربويةكلية * 
 .ربد، األردنإ، 2008  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©
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Training, and the Skills with no Training 
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Abstract: This study aimed at analyzing the listening curriculum in 
Arabic for the primary and secondary stages in Jordan to investigate 
the skills of listening that received training, the available 
opportunities of training and the skills that received no training. The 
analyzed content consisted of all the listening questions in the Arabic 
textbooks from the first grade until the 12th grade. The number of 
these questions was (830).The tool of the study consisted of four lists 
of listening skills, three of which designed for the three circles of the 
primary stage, while the fourth list was designed for the secondary 
stage totaling all together (75) listening skills.The results of the study 
showed that the listening curriculum gave training to (82.6%) of the 
skills, and left the rest with no training. Moreover, the opportunities 
of training were not equivalent, and there was an obvious difference 
between them. (Keywords: Listening curriculum and Listening skills, 
Inquiry, Skills, Training). 

 
 

اللفظي في سنوات المدرسة      فاالستماع هو األساس في التعلم     ،كبير
لعالقـة بـين    او.  يـتعلم عـن طريـق االسـتماع        األولى، والمتخلف قرائياً  
المسـتمع الجيـد يـتمكن مـن التمييـز          ي أن   فاالستماع والكتابة تتمثل    

ــا كتابــــة    بــــين أصــــوات الحــــروف فيســــتطيع كتابتهــــا وكتابــــة كلماتهــ
 فــي يتجلــى ذلــك ف تنمــو الثــروة اللغويــة للمتحــدث كمــا أّنصــحيحة، 

 ).1988 السيد،( تعبيره الكتابي
فـــي المدرســـة يقضـــي الطلبـــة الجـــزء األكبـــر مـــن وقـــتهم فـــي  و

 طلبــــة  أّنPaul Rankin بــــول رانكــــين االســــتماع، فقــــد توصَّــــل
مـن وقـتهم     %) 30( في ديترويت يقضون  المدارس العالية والثانوية    

ــديث، و  ــي الحـ ــه ) %16(فـ ــراءة، منـ ــي القـ ــة ) % 9(و فـ ــي الكتابـ  ،فـ
  أن  Miriam Wiltوجـدت مريـام ويلـث    و. في االسـتماع )%45(و

خمس فـي   ال يقضون ساعتين من الساعات       المتوسطة طلبة المدارس 
وقد  .)(Andwrson & Lapp, 1979 الستماعاليوم الدراسي في ا

 أثبتت دراسات أخـرى إمكانيـة تفـوق التلميـذ فـي الدراسـة كلهـا تبعـاً                 
 ).(Dorothy, 1980لتفوقه في مهارات االستماع 

 واالســتماع كـــالقراءة طريقـــة للــتعلم فـــي المدرســـة وخارجهـــا،  
ه فـي   ئـ فيمكن لإلنسان أن يتعلم من خالل االستماع إلى معلمه وزمال         
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 ويمكنــه أن يــتعلم خــارج قاعــات الــدرس فــي المنــزل       ،فــة الصــف غر
ومكان العمل والشارع أو أي مكان آخر باالسـتماع إلـى المحاضـرات      

 مواقـف االسـتماع المباشـر أو        منوغير ذلك    والمناقشات والندوات، 
 واالسـتماع لـيس مجـرد       .من خـالل التسـجيالت المسـموعة والمرئيـة        

عمليـات  اءة عملية فَعالـة تتضـمن        كالقر هو  بل  إلى األصوات،  إنصات
 .)2002مصطفى،  (عقلية متعددة

ولالستماع في الغرفـة الصـفية مسـتويات مختلفـة تعكـس درجـة              
عـدم  : ُصنفت في خمسـة مسـتويات هـي     ،تفاعل الطالب مع المسموع   

 االنتقــائي عمتابعــة المســموع، والتظــاهر بســماع الرســالة، واالســتما   
ــوار، واالســـتماع ال    ــبعض أجـــزاء الحـ ــزي الفطـــن، واالســـتما  لـ  عتركيـ

التفــاعلي مــع المســموع، وفــي المســتويين األخيــرين يكــون هنــاك نيــة  
  .,.Thompson, et al)  (1999للفهم

صـر ومالمـح معينـة      اويعتمد الفهم العام للمسموع على فهم عن      
م، وهذه العناصر والمالمح تعتمـد بـدورها علـى    العام  هن هذا الف  تكّو

 أي معرفة السامع بمفردات اللغة      ،صواتقدرة الدارس على تمييز األ    
 أن تكـون     بـل ال بـد مـن       ،ذلك وحده ال يكفـي    ووقواعدها وأصواتها،   

ل الســــياق العــــام درة علــــى فهــــم المعنــــى العــــام مــــن خــــال  مقــــلديــــه
ــه   أل؛واإلشــارات وتعــابير الوجــه    وفــوق ،ن بعــض األصــوات قــد تفوت

ن مـن   ذلك علـى السـامع أن يكـون لديـه إلمـام عـام  بمـا يسـمع ليـتمك                    
  .)1996محمد،  (فهمه

فلـم يعـد    ولقد طـرأ تطـور فـي ميـدان طرائـق تـدريس اللغـات،          
ــتــدريس اللغــة مع   الماضــيل فــي اًا بالحقــائق كمــا كانــت عليــه الحــ   ني

وكــذا فيمــا يتعلــق بتــدريس االســتماع علــى وجــه . )1988، الســيد(
ــي        ــه، ففـ ــتراتيجيات تدريسـ ــى اسـ ــور علـ ــرأ تطـ ــد طـ ــوص، فلقـ الخصـ

رن الماضــي كــان التركيــز فــي تــدريس االســتماع   الســبعينيات مــن القــ 
 مهارات المعالجة اللغوية للنصـوص المسـموعة،        ذعلى إكساب التلمي  

وفي الثمانينيات جرى انتقال مـن التركيـز علـى المظـاهر اللغويـة فـي                
ــز علــى فهــم المســموع فــي        ــى تفعيــل دور المــتعلم  والتركي الــنص إل

 النقدية له، وقـد     ةلمعالجضوء ثقافة السامع وخبراته،  واالهتمام  با       
أمـا اآلن فهنـاك     . أثبت ذلك جـدواه أكثـر مـن منحـى المعالجـة اللغويـة             

اتجاهان رئيسان يجسدان التوجهـات الراهنـة فـي تـدريس االسـتماع،          
ــارات      ــرتبط بالمهـ ــل مـ ــكل متكامـ ــتماع بشـ ــدريس االسـ ــى بتـ األول يعنـ

نائيـة   اللغوية األخرى، والثاني يركز على اسـتخدام االسـتراتيجيات الب       
 .  Hinkel) 2006 , ( والنقدية فوق المعرفية في تدريسه

ولالستماع عدة مهارات حاولت دراسات عديدة جعلهـا ميـدانًا    
قامـــت البـــدر بتصـــنيف مهـــارات االســـتماع  ) 1990 (عـــاملهـــا، ففـــي 

 تحـــت كـــل منهـــا   توضـــعو ، خمـــس فئـــات إلـــىللمرحلـــة االبتدائيـــة  
ــة، األولـــى   ــ:مجموعـــة مـــن المهـــارات الفرعيـ ارة التمييـــز الســـمعي  مهـ

ــم و ــز بـــين الرمـــوز الصـــوتية     ،مهـــارة فرعيـــة ) 42(تضـ  منهـــا التمييـ
) 9( مهـارة التصـنيف وتضـم        :المتقاربة في الشكل والنطـق، والثانيـة      

 منها االستعانة بإشارات السياق الصوتية علـى الفهـم،   ،مهارات فرعية 
هـا  مهارات، من) 8 ( مهارة استخالص الفكرة الرئيسية وتضم    :والثالثة

 مهارة التفكير   :والرابعةتحديد فكرة كل جزء في القصة المسموعة،        
 منها استخالص المعلومـات المهمـة       ،مهارة) 12(الستنتاجي وتضم   ا

 صـدق المحتـوى وتحـوي       مهـارة الحكـم علـى      :والخامسة،  سمعمما يُ 
ــموع    ) 9( ــي المســـ ــات فـــ ــى التناقضـــ ــرف علـــ ــا التعـــ ــارات، منهـــ ، مهـــ

ــة ــوى  :والسادسـ ــويم المحتـ ــارة تقـ ــم  مهـ ــارات) 10( وتضـ ــا  ،مهـ  منهـ
 . والتمييز بين الحقيقة والخيال،التفريق بين الحقائق واآلراء

ــامو ــة عــام   ق ــو غزل ــر     ) 2002( أب ــان أث ــى بي بدراســة هــدفت إل
برنـــامج عالجـــي فـــي تحســـين مهـــارة االســـتماع، لـــدى طلبـــة الصـــف  
التاســع األساســي فــي مــدارس التربيــة والتعلــيم فــي محافظــة جــرش،    

طالبـًا، أمـا أداتهـا فتألفـت مـن البرنـامج            ) 51(ها مـن    وقد تألفت عينت  
فقـرة،  ) 42(العالجي واختبار لمهارات االستماع، تكوَّن االختبار من       

تقيس قدرة الطلبة على االستماع غّطـت فـي مجملهـا ثمـاني مهـارات               
أظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق دالـة إحصـائيًا عنـد            . من مهاراته 
ينــة الدراســة، الــذين اســتمعوا إلــى  لصــالح طلبــة ع) 0.05(مســتوى 

النصوص األدبية، وقاموا بالتـدريبات العمليـة والنشـاطات المصـاحبة      
 .   المتنوعة

حاولــت بعــض الدراســات تقّصــي فعاليــة بعــض البــرامج المعــدة   
فقـد قـام   . تماع لدى الطلبـة واألنشطة التدريسية في تطوير فن االس   

ضــمن تطــوير  بدراســة تتChing & Read, 2006)(ريــد شــينغ و
سلسلة من أدوات الدعم لتحسين فهم المسموع عنـد الطلبـة الـذين             
ــايوان، وقــد اقترحــا        ــة فــي ت ــة  كلغــة أجنبي يدرســون اللغــة اإلنجليزي

تقـديم أسـئلة االسـتماع قبـل تقـديم نصـه،       : أربعة أشـكال للـدعم هـي      
وإعـــادة الـــنص المســـموع وتكـــراره علـــى مســـامع الطلبـــة غيـــر مـــرة،   

ــة وإيضــا   ــرًا    وإعطــاء خلفي حات حــول الــنص المعــد لالســتماع، وأخي
ــأثير هــذه   . توضــيح معــاني المفــردات فــي الــنص المســموع     ُفِحــص ت

ــى   ــة علـ ــكال األربعـ ــتماع  ) 160(األشـ ــرر لالسـ ــين بمقـ ــًا ملتحقـ . طالبـ
وأظهرت نتائج االستقصـاء أن أكثـر أنمـاط الـدعم فعاليـة كـان تقـديم                 

ليــه، معلومــات وشــروحات وإيضــاحات حــول الــنص قبــل االســتماع إ    
تاله نمط اإلعادة والتكرار للنص المسموع، وفي المرتبة الثالثة جاء          
شكل تقديم األسئلة قبـل الـنص المسـموع، وأّمـا أقـل أشـكال الـدعم                 

 . فعالية فكان تفسير المفردات
 فقد قام بفحص تأثير سلسلة ) (Escola, 1980أما ايسكوال 

س العاليـة فـي    محددة من األنشطة المعدة لتطوير قدرة طلبة المـدار        
طالبـًا ألمانيـًا    ) 31(مجال االستماع والتحدث، وكانت عينة الدراسة       

يدرسون اللغة اإلنجليزية لغة ثانية في واليـة ميرالنـد، طبقـت علـيهم               
ــابطة      ــة ضـ ــة بمجموعـ ــورن أداء المجموعـ ــم قـ ــدة، ثـ ــاطات المعـ النشـ
ُيدرِّسها المعلم نفسه ويدرسـون المقـررات نفسـها دون أن يتعرضـوا             

ه األنشـــطة، وقـــد أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا لهـــذ
لصــالح المجموعــة التجريبيــة فــي مهــارتي االســتماع والتحــدث، ممــا     

 .يشير إلى أثر إيجابي لهذه النشاطات
 ) (Kyoko, 2005وفــي الســياق نفســه تــأتي دراســة كيوكــو    

ــة       ــدرة الطلبـ ــين قـ ــّد لتحسـ ــامج  ُمعـ ــر برنـ ــان أثـ ــى بيـ ــدفت إلـ التـــي هـ
يين علـى االسـتماع لنشـرات األخبـار، والتقـاط األفكـار الرئيســة       اليابـان 

وبعــض التفصــيالت، واســتخالص اســتنتاجات محــددة، وُدّرب الطلبــة  
اليابـــانيون مـــن خـــالل مســـاق ُيـــدرَّس فـــي جامعـــة ميتروبوليتـــان فـــي  
أستراليا، وقـورن أداؤهـم بطلبـة آخـرين لـم يدرسـوا المسـاق نفسـه،                 
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ــائج أن المجموعـــ   ــاق حققـــت   وقـــد أظهـــرت النتـ ة التـــي درســـت المسـ
 . مستوى فهم أعلى بكثير من تلك التي لم تدرسه

أما تدريس االستماع في األردن، فلم يلَق االهتمام الكـافي فـي         
منهاج اللغة العربية الذي ظهـر نتيجـة لعمليـة التطـوير التربـوي التـي                

أّمـا منهـاج اللغـة     . ، وكان مطبقًا قبـل هـذا المنهـاج        1987نفذت عام   
ــ ــام    العربيـ ــن العـ ــدءًا مـ ــي األردن بـ ــق فـ ــد 2006/2007ة المطبـ ، فقـ

 مهـــارات ىحـــدإ االســـتماع ُعـــّد اعتنـــى باالســـتماع عنايـــة كبيـــرة، إذ 
 التي ينبغـي  ، والكتابة ،والقراءة،  التحدثاالستماع، و  :االتصال األربع 

تطويرها من خالل تعليم النظام اللغوي للعربية في نظامهـا الصـوتي            
 وفـي الحـديث عـن النتاجـات         ،اني والكتـابي  والصرفي والمعجمي والبي  

كـان النتـاج المحـوري الثـاني          في وثيقـة المنهـاج،     التعليمية المحورية 
وفــي  .هــا االســتماعمناســتخدام مهــارات االتصــال األربــع ويشــير إلــى 

عت مهارات االتصـال علـى   زِّللغة العربية وُ  ابحث  مالمحاور األساسية ل  
األولـى تضـم الصـفوف      : اتصفوف المرحلة األساسية فـي ثـالث حلقـ        
ــم   ــة تضـ ــث، والثانيـ ــاني والثالـ ــفوفاألول والثـ ــامس   الصـ ــع والخـ  الرابـ

وزارة ( والســادس، والثالثــة تضــم الســابع والثــامن والتاســع والعاشــر   
 ).2005التربية والتعليم، 

ــًا فـــي األردن مـــن     يتـــألف منهـــاج االســـتماع المطبـــق حاليـ
سـتماع فـي وثيقـة    األول ما جاء مـن حـديث عـن اال    : مكّونين رئيسين 

المنهاج، وهو حديث عن النتاجات، حيث تحدثت وثيقة المنهاج عـن      
مهارات االتصـال لكـل صـف مـن صـفوف المدرسـة فـي محـاور، وكـان           

. المحور الرئيس األول دائمًا من هذه المحـاور هـو محـور االسـتماع             
والمكون الثاني هو كتب نصوص االستماع، فقـد ُخصِّـص لكـل صـف         

ة كتـــاب اســـتماع، يضـــم نصوصـــًا متباينـــة فـــي  مـــن صـــفوف المدرســـ
موضــوعاتها وأحجامهــا، وقــد  تــراوح حجــم نصــوص الحلقــة األولــى  
ما بين ثالثة سـطور وتسـعة، والثانيـة مـا بـين أربعـة سـطور وثمانيـة               
ــطرًا،        ــرين سـ ــطور وعشـ ــة سـ ــين ثمانيـ ــا بـ ــة مـ ــطرًا، والثالثـ ــر سـ عشـ

غلـب علـى   والثانوية ما بـين أربعـة عشـر سـطرًا وثالثـين، لكـّن الـذي                 
ــالقيم، أعقـــب كـــل نـــص مـــن نصـــوص      ــا بـ ــذه النصـــوص هـــو غناهـ هـ
االستماع األسئلة المتعلقة به، وهـذه األسـئلة نفسـها وردت فـي كتـب          
لغتنا العربية وكتب مهارات االتصال في ثنايـا الوحـدات تحـت عنـوان              

تــراوح . االسـتماع؛ ليقـوم الطلبـة باإلجابـة عنهــا بعـد االسـتماع إليهـا       
ما بين ثالثة وخمسة فـي الحلقـة األولـى، وخمسـة     عدد هذه األسئلة   

وعشرة في الثانية، وخمسة وثالثة عشر في الثالثة، وثالثـة وخمسـة         
فــي المرحلــة الثانويــة، وقــد انصــبت هــذه الدراســة علــى تحليــل هــذه  

 .  األسئلة
ــدى       ــق لـ ــن أن يتحقـ ــًا، ال يمكـ ــًا لغويـ ــفه فنـ ــتماع بوصـ إن االسـ

مـــو لـــدى الطلبـــة بوضـــع خطـــة  الطلبـــة بالتوصـــيات، لكـــّن مهاراتـــه تن 
محكمة يضعها مختصون، تتضمن تحديد مهارات االسـتماع فـي كـل             
صف ومرحلة من مراحل التعليم، تكون على شكل جـدول مواصـفات       
االختبار، يحدد النسبة المئوية لفـرص التـدريب التـي ينبغـي توفيرهـا              
لكــل مهــارة؛ لتكــون هاديــًا لمــؤلفي الكتــب، ومــن ثــم تختــار النصــوص  

 . سبة، واألسئلة التي تدرب على  هذه المهارات بشكل متوازنالمنا
 

 أهمية الدراسة
 :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي

الكتــب التــي حلِّلــت أســئلتها مازالــت فــي مرحلــة التجريــب، ولــم     .1
تتعــرض لهــا دراســات بالبحــث والتنــاول؛ لــذا يمكــن االســتفادة    

 .من نتائجها عند تطوير هذه الكتب
ن االســـتفادة مـــن نتائجهـــا فـــي معالجـــة جوانـــب يمكـــن للمعلمـــي .2

القصــور وعــدم االكتمــال، بــإثرائهم األســئلة الموجــودة بــأخرى   
ــارات التـــي لـــم تنـــل فـــرص تـــدريب، وتثـــري      ُتـــدرِّب علـــى المهـ

 .  المهارات األخرى قليلة الفرص
   وأسئلتهامشكلة الدراسة

 يكسـبها  التـي     االسـتماع  ن مهـارات   تبـيُّ   إلـى   هذه الدراسة  هدفت
ــاج م ــة نه ــة األساســيةتينلمــرحلا االســتماع لطلب ــي األردن والثانوي   ف

ومعرفة ما نالته هذه المهارات من فرص تدريب، كما هـدفت     للطلبة،
إلى تعرُّف المهارات التي وردت في األدب التربوي وينبغـي أن ُيـدرِّب             

  هـــذه وقـــد جســـدت.عليهـــا المنهـــاج، ولـــم تنـــل أيـــة فرصـــة تـــدريب 
 :  مركب واحد هو رئيسمشكلة في سؤالال

ــا  االســتماع منهــاج يكســبها مهــارات االســتماع التــي   هــيم
ــ ــي األردن ل  األساســيةتينحلرللم ــة ف ــا  والثانوي ــة؟ وم   هــيلطلب

  ومـا هـي المهـارات التـي     فرص التدريب التي نالتها كل مهـارة ؟      
 ينبغي أن يدرب عليها، ولم تنل أية فرصة تدريب؟

 :يه وقد تفرع هذا السؤال إلى أربعة أسئلة
 مهـارات االســتماع التـي يكســبها المنهـاج لطلبــة الحلقــة     هــيمـا  .1

 فـرص التـدريب التـي      هـي     ومـا  ؟األولى من المرحلة األساسـية    
ينبغــي أن يــدرب    ومــا هــي المهــارات التــي   نالتهــا كــل مهــارة؟ 

 عليها، ولم يدرب عليها؟
 مهـارات االســتماع التـي يكســبها المنهـاج لطلبــة الحلقــة     هــيمـا  .2

فــرص التــدريب التــي هــي  ومــا ؟لمرحلــة األساســية مــن اثانيــةال
ينبغــي أن يــدرب    ومــا هــي المهــارات التــي   نالتهــا كــل مهــارة؟ 

 عليها، ولم يدرب عليها؟
 مهـارات االســتماع التـي يكســبها المنهـاج لطلبــة الحلقــة     هــيمـا  .3

 فــرص التــدريب التــي  هــي ومــا؟ مــن المرحلــة األساســيةثالثــةال
ينبغــي أن يــدرب   ت التــي  ومــا هــي المهــارا نالتهــا كــل مهــارة؟ 

 عليها، ولم يدرب عليها؟
ة مرحلـ  مهارات االستماع التي يكسـبها المنهـاج لطلبـة ال           هي ما .4

 ومـا    فرص التـدريب التـي نالتهـا كـل مهـارة؟            هي ة؟ وما نويالثا
 ينبغي أن يدرب عليها، ولم يدرب عليها؟ هي المهارات التي 

 ة التعريفات اإلجرائّي
ل عمليـــــة مـــــن المهـــــارات تمّثـــــسلســـــلة : مهـــــارات االســـــتماع .1

تــذكر وفهــم وتحليــل   بمــا فيهــا مــن  ،االســتماع بكافــة نواحيهــا 
 رت بـــالعودة إلـــى األدب التربـــويوُِّطـــوتركيـــب ونقـــد وتـــذوق، 

 .نو  المحكمهازا، وأجالمختص بهذا المجال
 األول  : التالية ثالثةال  األساسية صفوفالوتضم   :الحلقة األولى  .2

  .والثاني والثالث
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 الرابع:  التالية ثالثةال  األساسية صفوفالوتضم  : انيةالحلقة الث  .3
 . والسادس والخامس

ــة  .4 ــة الثالثـــــ ــم : الحلقـــــ ــفوفالوتضـــــ ــيةصـــــ ــ  األساســـــ  ةاألربعـــــ
وهــــذا التقســــيم  .والتاســـع والعاشــــر  الســــابع والثــــامن:التاليـــة 

ــة حيــث        مســتنبط مــن المحــاور األساســية لمبحــث اللغــة العربي
وزارة (لــــثالثقســــم المرحلــــة األساســــية إلــــى هــــذه الحلقــــات ا

 .)2005التربية والتعليم، 
الحــادي عشــر والثــاني : وتضــم صــفين همــا :المرحلــة الثانويــة .5

 .عشر
 أداة الدراسة 

ــة ــلة مـــن  تمثلـــت أداة الدراسـ ــتماعبسلسـ ــارات االسـ ، التـــي مهـ
تمثــل هــذا الفــن االتصــالي، بمــا ينطــوي عليــه مــن عمليــات عقليــة          

وق، اســتنبطت مختلفــة مــن تــذكر وفهــم وتحليــل وتركيــب ونقــد وتــذ 
 المختص بهـذا المجـال، فـي        األدب التربوي   و   الدراسات السابقة  من

 1974، مجــاور،1991، مــدكور،1990البــدر،: (اللغــة العربيــة كانــت
ــطفى، ــيم ، 2002مصــــ ــة والتعلــــ ــة  ) 2005،وزارة التربيــــ ــي اللغــــ وفــــ

ــة   ,Andwrson&Lapp,1979 Stoodt,1988(كانــــــــت اإلنجليزيــــــ
Hoskisson &Tompkins,1987   Norton,1980,.(  تألفت هذه

موزعـة علـى أربـع قـوائم فرعيـة           مهارة،   )75 ( من  في مجملها  القائمة
ــي   الحلقـــة، وقائمـــة  مهـــارة)16 ( وتضـــمة األولـــىقـــقائمـــة الحل: هـ

، وقائمـة   )20 ( وتحـوي   الثالثـة  حلقـة ، وقائمة ال  )19 (  وتضم الثانية
 ، وقـد رتبــت المهــارات فــي كــل )20(المرحلـة الثانويــة وتشــتمل علــى 

قائمــة  تصــاعديًا علــى وحــي مــن مســتويات القــدرات العقليــة التــي         
تتطلبها، حيث تضمنت مستويات التذكر والفهـم والتحليـل والتركيـب         

 .والنقد والتذوق
 فـي قائمـة   ،مهـارة ) 83(صـيغتها األولـى مـن    فـي  تألفت القائمـة    

 ،)20( الحلقـة الثانيـة  مهـارة، وفـي قائمـة     ) 18 (كانـت  األولـى    حلقةال
، )21( قائمة المرحلة الثانويـة      ، وفي )24(  الحلقة الثالثة  مة قائ وفي

ي فــمــن يحملــون درجــة الــدكتوراه م علــى أربعــة محكمــين ثــم ُعرضــت
مــــن  وقــــدموا جملــــة ، هامنــــاهج اللغــــة العربيــــة وأســــاليب تدريســــ    

  عـدة هم  وقد أخذت مالحظـات   الملحوظات والمقترحات و التوصيات،     
ــًا؛ ل  حــذف:أشــكال هــي  كونهــا متضــمنة أو غيــر   بعــض المهــارات كلي

؛ ، والنقــل مــن قائمــة إلــى أخــرى     لبعضــها، وإعــادة الصــياغة مناســبة
لتصــبح أكثــر انســجامًا مــع مســتوى الصــف، واقتــرح بعضــهم إضــافة     

وبعد مناقشـات طويلـة ومعمقـة معهـم، وتحديـد مـا             . بعض المهارات 
اتفق عليه من الغالبية واعتماده، أخـذت األداة شـكلها النهـائي مؤلفـة              

   . كما ذكر آنفًا . مهارة)75 (من
 ثبات التحليل  

أعضـاء هيئـة التـدريس     ستعين بأحـد  للتأكد من ثبات التحليل اُ    
 درجـة الـدكتوراة    لفي قسم معلم الصف في جامعة جرش ممـن يحمـ          

ف  وكّلـــ،ف بهـــدف  الدراســـة وأداتهـــارِّفـــي منـــاهج اللغـــة العربيـــة، ُعـــ
 لـة األساسـية    مـن حلقـات المرح     تحليل أسئلة وحدتين مـن كـل حلقـة        

ــن  ــدتين مـ ــاب ووحـ ــئلة كتـ ــة،     أسـ ــة الثانويـ ــال للمرحلـ ــارات االتصـ  مهـ
وحسب معامل االرتباط بينه وبين الباحث باستخدام المعادلـة التاليـة           

فــي خطــوات تحليـــل   ) 2003(التــي اســتخدمها الشــعيلي وخطايبــة     
 : المضمون

א =א
א א א אא

×100٪
א א א א א

ــىوقــــــد كــــــان معامــــــل االتفــــــاق المحســــــوب   ــة األولــــ   للحلقــــ
ــة ،)92.1%( ــة الثانيـــــــ ــة  %)88.5(  وللحلقـــــــ ــة الثالثـــــــ ، وللحلقـــــــ
ــة  %)87.1( ن وســط األوســاط  ، وكــا%)95.2(، وللمرحلــة الثانوي

ــا  ــل م   ،%)90.7(كلهـ ــذا المعامـ ــد عـــد هـ ــروع فـــي  طمئنـــًا وقـ  للشـ
 .ليلتحلاعمليات 

 المحتوى الُمَحلَّل ووحدة التحليل وفئته
 جميـع أسـئلة االسـتماع فـي كتـب         المحتـوى الُمَحلَّـل هـو       كان  

، وأسئلة االستماع فـي      السابع حتى لغتنا العربية للصفوف من األول      
، وقـد  الثـاني عشـر   حتـى     الثـامن  للصـفوف مـن   كتب مهـارات االتصـال      

أّمـا وحـدة التحليـل      ،  )1(انظر ملحق   ،  سؤاًال) 830 ( مجتمعة بلغت
فكانــت الســؤال، وأمــا فئتــه فكانــت مهــارات االســتماع  الــواردة فـــي         

 .قوائم أداة الدراسة
 محددات الدراسة

 :جاءت نتائج هذه الدراسة محددة بما يلي
ــى مكون   .1 ــل إل ــة،    الســؤال المركــب ُحلِّ ــدَّ ســؤالين أو ثالث ــه، وُع ات

 .بحسب مكوناته
الكتب التـي ُحلِّلـت أسـئلتها هـي كتـب اللغـة العربيـة التـي ضـمت                  .2

أسئلة تدرب على فن االستماع، والتـي تطبـق فـي األردن بـدءًا           
 .م2006/2007 من مطلع العام الدراسي

قــوائم المهــارات التــي ُطــورت وُأجازهــا المحكمــون، وهــي التــي    .3
 .راسةتمثل أداة الد

اقتصــر فــي الدراســة علــى المهــارات الفرعيــة التــي تــم التــدريب    .4
عليها، وكذلك على فرص التـدريب، والمهـارات التـي لـم يـدرب           

 .عليها
 المعالجات اإلحصائية

  المعالجـات اإلحصـائية   تْخدملإلجابة عن أسـئلة الدراسـة اسـتُ     
 : التالية

ائم حســاب التكــرارات التــي نالتهــا كــل مهــارة مــن مهــارات القــو     •
 .الفرعية في الكتب

حساب النسـبة المئويـة لتكـرار كـل مهـارة بمقارنتهـا بـالمجموع          •
، وقــد اعتبــرت كــل حلقــة حلـل الكلـي لألســئلة فــي المحتــوى المُ 

ــة فـــي     ــدة متكاملـ ــية وحـــدة واحـ ــة األساسـ مـــن حلقـــات المرحلـ
 .احتساب النسب المئوية

 نتائج الدراسة
ب واحــد، تحـاول هــذه الدراســة اإلجابــة عـن ســؤال رئــيس مركــ  

ــي حواهــا منهــاج االســتماع كمكــون مــن         فحــواه َتعــرُّف المهــارات الت
ــيُّن فــرص التــدريب التــي        ــي، وتب ــة األردن مكونــات منهــاج اللغــة العربي
نالتهــا هــذه المهــارات والنســب المئويــة لهــذه الفــرص، كمــا تحــاول         
تعـــرُّف المهـــارات التـــي ينبغـــي أن يـــدرب عليهـــا هـــذا المنهـــاج  ولـــم   



 عتوم

 

 183

وقــد ُجسِّــد هــذا الســؤال الــرئيس بأربعــة  .  تــدريبتتــوافر لهــا فــرص
: ثالثة منها تتصـل بحلقـات المرحلـة األساسـية الـثالث           : أسئلة فرعية 

األولـــى والثانيـــة والثالثـــة، ورابـــع يتصـــل بالمرحلـــة الثانويـــة بصـــّفيها  
ويشــار إلــى أن عــدد أســئلة االســتماع  . الحــادي عشــر والثــاني عشــر

لتين األساسـية و الثانويـة بلــغ   الكلـي فـي منهــاج االسـتماع فـي المــرح    
 ). 1(سؤاًال، موزَّعًة كما في جدول رقم ) 830(في مجمله 

 إجابة السؤال الفرعي األول
 مهارات االسـتماع التـي يكسـبها منهـاج        هذا السؤال    يستقصي 

 فرص  يتعرف و ، لطلبة الحلقة األولى   االستماع في المرحلة األساسية   
 والنسـب المئويـة لهـذه الفـرص،         ة التي نالتها كـل مهـار       عليها التدريب

ويبـين الجـدول   . كما يستقصي المهارات التي لم يتم التـدريب عليهـا    
ــة لهــذه       ) 1( ــا والنســب المئوي ــدريب عليه ــارات وفــرص الت هــذه المه

 ). 237(الفرص مقارنة بعدد األسئلة في هذه الحلقة والبالغ 
التكــرارات والنســب المئويــة لمهــارات االســتماع فــي   )1(جــدول 

 لحلقة األولىا
النسب  التكرارات المهارة الرقم

 المئوية
تذكر كلمات وتراكيب وجمل معينة في النص  1

 المسموع
27 11.3% 

إعادة رواية النص المسموع ملخصًا بلغته  2
 الخاصة

4 1.6% 

ترتيب أحداث النص المسموع بعد عرضها  3
 مقطعة عليه

3 1.2% 

 . %42 1 مسموعتذكر أنماط لغوية معينة في النص ال 4
تذكر متضمنات المسموع واإلجابة عن أسئلة  5

 تذكرية حوله
122 51.4% 

تفسير معاني مفردات وجمل في النص  6
 المسموع 

_ _ 

 . %084 2 تحديد الفكرة العامة في النص المسموع 7
 %2.9 7 اقتراح عناوين للنصوص المسموعة 8
 %4.2 10 تكوين استنتاجات في ضوء فهم المسموع 9
 %4.6 11 ربط النص بخبرات السامع 10
النصوص  استخالص العبر والمغازي من 11

 المسموعة
3 1.2% 

تقديم تعليالت لمتضمنات النص المسموع  12
 ومتعلقاته

16 6.7% 

 . %84 2 التوصل إلى إجابة لأللغاز المسموعة 13
 _ _ تكميل القصة المسموعة الناقصة 14
 متضمنات النص تكوين صور بصرية حول 15

 المسموع
4 1.6% 

 %10.5 25 إبداء الرأي حول النص المسموع ومتعلقاته 16

أن المنهـــاج دّرب علـــى ) 1( محتويـــات الجـــدول تفحـــصيبـــين 
ضـمتها القائمـة الخاصــة بهـذه الحلقــة،    ) 16(مهـارة مـن أصــل   ) 14(

تذكُّر متضمنات المسموع واإلجابة    "كما يبين  أن المهارة الخامسة       
نالـت أعلـى نسـبة مئويـة، إذ نافـت حصـتها             " لة تذكرية حولـه   عن أسئ 

على نصـف عـدد فـرص التـدريب فـي منهـاج االسـتماع لهـذه الحلقـة،                   
تلتهــا مهــارة تــذكُّر أخــرى، هــي تــذكُّر كلمــات وتراكيــب وجمــل معينــة 

، وجـاءت مهـارة إبـداء الـرأي حـول           %)11.3(في المسـموع بنسـبة      
أمــا المهــارات %). 10.5(الــنص المســموع ومتعلقاتــه ثالثــة بنســبة   

السادســة : التــي لــم تنــل أيــة فرصــة للتــدريب عليهــا فمهارتــان، همــا    

، والرابعـــة عشـــرة "تفســـير معـــاني مفـــردات وجمـــل فـــي المســـموع "
 ".تكميل القصة المسموعة الناقصة"

 إجابة السؤال الفرعي الثاني
 مهـارات االسـتماع التـي يكسـبها منهـاج         هـذا السـؤال      يستقصي
 فـرص  يتعرف وثانية، لطلبة الحلقة اللمرحلة األساسيةاالستماع في ا  

 والنسـب المئويـة لهـذه الفـرص،          التي نالتها كـل مهـارة       عليها التدريب
ويبـين الجـدول   . كما يستقصي المهارات التي لم يتم التـدريب عليهـا    

ــة لهــذه       ) 2( ــا والنســب المئوي ــدريب عليه ــارات وفــرص الت هــذه المه
 .سؤاًال) 226( هذه الحلقة والبالغالفرص، مقارنة بعدد األسئلة في

التكــرارات والنســب المئويــة لمهــارات االســتماع فــي   )2(جــدول 
 الحلقة الثانية

 النسب المئوية التكرارات المهارة الرقم
تذّكر كلمات وجمل معينة وردت في .1

 النص المسموع
15 6.6% 

 %2.2 5 إعادة رواية النص المسموع .2
ترتيب أحداث النص المسموع بعد .3

 عرضها مقطعة عليه
1 44% . 

تذكر متضمنات المسموع  واإلجابة عن .4
 أسئلة تذكرية حوله

88 38.9% 

تذكر أنماط لغوية معينة من النص .5
 المسموع

13 5.7% 

تفسير معاني مفردات وجمل في النص .6
 المسموع

17 7.5% 

 %7.5 17 تحديد الموضوع العام للنص المسموع.7
تحديد األفكار الرئيسة والفرعية في .8

 النص المسموع
4 1.7% 

استحضار مواقف مشابهة أو مناقضة .9
 لفكرة النص المسموع

3 1.3% 

 %2.2 5 ربط النص بخبرات السامع.10
تقديم تعليالت لمتضمنات النص .11

 المسموع ومتعلقاته
5 2.2% 

تكوين استنتاجات في ضوء فهم .12
 المسموع

16 7% 

 %2.6 6  مناسب للنص المسموعًا عنواناقتراح.13
النص  استخالص العبر والمغازي من.14

 المسموع
4 1.7% 

وضع نهايات مناسبة لنصوص مبتورة .15
 يسمعها

_ _ 

تمييز الحقيقة من الخيال في النص .16
 المسموع

_ _ 

تمييز الحقيقة من الرأي في النص .17
 المسموع

3 1.3% 

 %9.2 21 إبداء الرأي حول المسموع ومتعلقاته.18
تحديد بعض جوانب الجمال في النص .19

 المسموع
3 1.3% 

أن المنهــاج دّرب علــى  ) 2(ويبــين تفحُّــص محتويــات الجــدول  
ضـمتها القائمـة الخاصــة بهـذه الحلقــة،    ) 19(مهـارة مـن أصــل   ) 17(

تــــذكُّر متضــــمنات المســــموع "كمــــا يبــــين أن المهــــارة الرابعــــة فيــــه 
لت أعلـى نسـبة مئويـة، إذ كانـت      نا" واإلجابة عن أسئلة تذكرية حوله    

، تلتهـا مهـارة   %)38.9( فرصة تدريب، أي ما نسبته  ) 88(حصتها  
، وفـي  %)9.2(إبداء الرأي حول النص المسموع ومتعلقاته بنسـبة       

تفسير معـاني المفـردات والجمـل    : المرتبة الثالثة جاءت مهارتان هما   
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فـــي الـــنص المســـموع، وتحديـــد الموضـــوع العـــام للـــنص المســـموع 
أما المهارات التي لم تنل أية فرصة للتدريب عليهـا          %).7.5(سبة  بن

ــان، همــا  وضــع نهايــات مناســبة لنصــوص   "الخامســة عشــرة  : فمهارت
تمييـز الحقيقـة مـن الخيـال فـي      "، والسادسة عشرة    "مبتورة يسمعها 

 ".المسموع
 إجابة السؤال الفرعي الثالث

 هـاج مهارات االسـتماع التـي يكسـبها من       هذا السؤال    يستقصي 
 فـرص   يتعرف و ثالثة، لطلبة الحلقة ال   االستماع في المرحلة األساسية   

 والنسـب المئويـة لهـذه الفـرص،          التي نالتها كـل مهـارة       عليها التدريب
ويبـين الجـدول   . كما يستقصي المهارات التي لم يتم التـدريب عليهـا    

ــة لهــذه       ) 3( ــا والنســب المئوي ــدريب عليه ــارات وفــرص الت هــذه المه
 .سؤاًال) 311( ة بعدد األسئلة في هذه الحلقة والبالغالفرص، مقارن

التكرارات والنسب المئوية لمهارات االستماع في  )3(جدول 
 الحلقة الثالثة

النسب  التكرارات المهارة الرقم
 المئوية

تذّكر كلمات وجمل معينة وردت في النص .1
 المسموع

14 4.5% 

 . %64 2 إعادة رواية النص المسموع .2
 %5.1 16 نماط لغوية في النص المسموعتذكر أ.3
تذكر متضمنات المسموع  واإلجابة عن .4

 أسئلة تذكرية حوله
137 44% 

تفسير معاني مفردات وجمل في النص .5
 المسموع

15 4.8% 

تحديد الفن األدبي الذي ينتمي إليه النص .6
 المسموع

4 1.2% 

 %4.1 13 تحديد الفكرة العامة في النص المسموع.7
 األفكار الرئيسة والفرعية في النص تحديد.8

 المسموع
_ _ 

 %9.3 29 مناقشة النص المسموع ومعرفة أبعاده.9
استخالص العبر والمغازي من النص .10

 المسموع
4 1.2% 

 _ _ مقارنة ما يسمعه من النص بخبراته المعرفية.11
 %4.8 15 اقتراح عناوين للنصوص المسموعة.12
 %6.1 19 عتقديم تعليالت لمتضمنات المسمو.13
استخالص أدلة من المسموع تدعم أفكارًا .14

 معينة
2 64% . 

 . %64 2 تقديم أدلة تدعم متضمنات النص المسموع.15
 . %32 1 تكوين أسئلة حول متضمنات المسموع.16
 _ _ تمييز الحقائق من اآلراء في المسموع.17
 . %32 1 تمييز الحقيقة من الخيال في المسموع.18
 %9.3 29 المسموع ومتعلقاتهإبداء الرأي حول .19
 تحديد بعض عناصر جمال النص المسموع.20

 ) الصورة الموسيقا، اللغة،(
8 2.5% 

أن المنهــاج دّرب علــى  ) 3(ويبــين تفحُّــص محتويــات الجــدول  
ضـمتها القائمـة الخاصــة بهـذه الحلقــة،    ) 20(مهـارة مـن أصــل   ) 17(

موع تــــذكر متضــــمنات المســــ"كمــــا يبــــين أن المهــــارة الرابعــــة فيــــه 
، نالت أعلى نسبة مئوية، إذ كانـت        "واإلجابة عن أسئلة تذكرية حوله    

ــتها  ــبته   ) 137(حصــ ــا نســ ــدريب، أي مــ ــة تــ ــا %)44( فرصــ ، تلتهــ
ــة همــا     ــة الثاني ــا فــي المرتب ــان جاءت ــنص  "التاســعة : مهارت مناقشــة ال

ــرأي حــول  "، والتاســعة عشــرة   "المســموع ومعرفــة أبعــاده  إبــداء ال

ــه  ــموع ومتعلقاتـ ــهما   ، إ"الـــنص المسـ ــة لفرصـ ــبة المئويـ ذ كانـــت النسـ
أمــا المهــارات التــي لــم تنــل أيــة فرصــة للتــدريب عليهــا         %). 9.3(

تحديـد األفكـار الرئيسـة والفرعيـة فــي     "الثامنـة  : فـثالث مهـارات، هـي   
مقارنــة مــا يســمعه مــن الــنص  "، والحاديــة عشــرة "الــنص المســموع
اء فـي   تمييـز الحقـائق مـن اآلر      "، والسـابعة عشـرة      "بخبراته المعرفية 

 ".المسموع
 إجابة السؤال الفرعي الرابع

 مهـارات االسـتماع التـي يكسـبها منهـاج         هـذا السـؤال      يستقصي
ــةاالســتماع  ــة لطلب ــة،ال المرحل ــدريب يتعــرف وثانوي ــا فــرص الت   عليه

 والنسـب المئويـة لهـذه الفـرص، كمـا يستقصـي       التي نالتها كـل مهـارة     
هــذه ) 4(جــدول ويبــين ال. المهــارات التــي لــم يــتم التــدريب عليهــا     

المهارات وفرص التـدريب عليهـا والنسـب المئويـة لهـا، مقارنـة بعـدد                
 .سؤاًال) 56( األسئلة في هذه المرحلة والبالغ

التكــرارات والنســب المئويــة لمهــارات االســتماع فــي   )4(جــدول 
 المرحلة الثانوية

النسب  التكرارات  المهارة الرقم
 المئوية

 %10.7 6 تذكر مضامين النص المسموع.1
تفسير المفردات والتراكيب الواردة في النص .2

 المسموع 
3 5.3% 

 %10.7 6 مناقشة ما يسمعه، ومعرفة أبعاده، وتحليله.3
تحديد الفن األدبي الذي ينتمي إليه النص .4

 المسموع
_ _ 

 %3.5 2 تحديد الفكرة العامة في النص المسموع.5
تحديد األفكار الرئيسة والفرعية في النص .6

 مسموعال
8 14.2% 

تحديد األفكار  الالفتة والهامة في النص .7
 المسموع

2 3.5% 

 %3.5 2 تحديد األفكار الجديدة في النص المسموع.8
الدقة في أخذ ملحوظات أثناء االستماع إلى .9

 النص
6 10.7% 

 _ _ معرفة دوافع المتحدث.10
 %12.5 7 تكوين استنتاجات في ضوء فهم المسموع.11
 %3.5 2 جزاء النص المسموعتلخيص بعض أ.12
 %1.7 1 إعادة صياغة الموضوع بلغته الخاصة.13
 %3.5 2 تكوين أسئلة حول متضمنات المسموع.14
 %3.5 2 تمييز الحقائق من اآلراء في المسموع.15
 _ _ تمييز الحقيقة من الخيال في المسموع.16
 %12.5 7 إبداء الرأي حول المسموع ومتعلقاته.17
ة ومنطلقات معينة على تطبيق معايير نقدي.18

 نص مسموع
_ _ 

 _ _ الموازنة بين متحدث وآخر.19
 تحديد بعض عناصر جمال النص المسموع.20

 )الصورة الموسيقا، اللغة،(
_ _ 

ــدول      ــين تفحـــص محتويـــات الجـ أن المنهـــاج دّرب علـــى  ) 4(ويبـ
ضـمتها القائمـة الخاصــة بهـذه الحلقــة،    ) 20(مهـارة مـن أصــل   ) 14(

ــا  ــا يبــــين أن المهــ ــه كمــ ــة فيــ ــة  "رة السادســ ــار الرئيســ تحديــــد األفكــ
نالــت أعلــى نســبة مئويــة، إذ كانــت    " والفرعيــة فــي الــنص المســموع  

، تلتها مهارتـان  %)14.2( فرص تدريب، أي ما نسبته    ) 8(حصتها  
 تتكـوين اسـتنتاجا   "الحاديـة عشـرة     : جاءتا في المرتبة الثانيـة، همـا      

رأي حــول إبــداء الــ "، والســابعة عشــرة   "فــي ضــوء فهــم المســموع  
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ــه  ــموع ومتعلقاتـ ــهما   "الـــنص المسـ ــة لفرصـ ــبة المئويـ ، إذ كانـــت النسـ
وهناك سـت مهـارات لـم تنـل أيـة فرصـة للتـدريب عليهـا           %). 12.5(

لمسـموع، ومعرفـة   تحديد الفن األدبي الذي ينتمي إليـه الـنص ا   : هي
تمييز الحقيقة من الخيال في المسـموع، وتطبيـق         دوافع المتحدث، و  

ات معينــة علــى نــص مســموع، والموازنــة بــين   معــايير نقديــة ومنطلقــ
ــموع      ــنص المسـ ــال الـ ــر جمـ ــد بعـــض عناصـ ــر، وتحديـ ــدث وآخـ  متحـ

 ). الصورة الموسيقا، اللغة،(
 تفسير النتائج

أظهـــــرت نتـــــائج الدراســـــة الحاليـــــة أّن العـــــدد الكلـــــي ألســـــئلة 
سؤاًال، كان نصيب الحلقة األولى مـن المرحلـة     ) 830(االستماع بلغ   

، وكـــان )311(، والثالثـــة )226(، والثانيـــة )237(األساســـية منهـــا 
والنــاظر فــي هــذه األعــداد ال يــرى   ). 56(نصــيب المرحلــة الثانويــة  

أكثـــر مـــن الثانيـــة بعـــض تعـــادًال، فقـــد جـــاءت أســـئلة الحلقـــة األولـــى 
سؤاًال، أمـا فـي الحلقـة الثالثـة فكانـت        ) 11(ادت بمقدار الشيء، إذا ز  

سـؤاًال عـن   )  85(مقـدار  هناك قفـزة عدديـة، فقـد ازدادت أسـئلتها ب          
الحلقة الثانية؛ وذلك ُمبرَّر ألن هذه الحلقة تضـم أربعـة صـفوف، لكـل         
منهــا كتابــه، علــى خــالف الحلقتــين الســابقتين اللتــين فــي كــل منهمــا    

وأّما في المرحلة الثانوية فقد ُيفهم أمـر تراجـع حصـة            . ثالثة صفوف 
ــئلة؛ إذ أّن فيهـــا كتـــابين ل       ــتماع مـــن حيـــث عـــدد األسـ مهـــارات االسـ

االتصال، وكما أن منهاج اللغة العربية في هذه المرحلة يضم فروعـًا            
أخرى، ال توجد في المرحلة األساسية، فهناك فـروع النقـد والبالغـة             
وتاريخ األدب والظواهر األدبية، ممـا يسـتدعي أن يكـون لهـا نصـيب                
من التدريب، فضًال عن أن معظم مهـارات االسـتماع ينبغـي أن يكـون                

 .معظمها في المرحلة األساسيةقد نما 
أظهرت نتائج التحليل التباين الواضح في فـرص التـدريب التـي            
نالتهــا مهــارات االســتماع فــي قــوائم التحليــل، وقــد يعــزى ذلــك إلــى      
اآللية التي كان يتم في ضـوئها اختيـار األسـئلة التـي أعقبـت نصـوص                  
 االســتماع، وعنــد االستفســار مــن المــؤلفين عــن هــذه اآلليــة، وعــن        

وجود مخطط يحدد فرص التدريب التي ُتوضع لكـل مهـارة ُيلتـزم بـه            
لُيوجد قدرًا مـن التعـادل والتـوازن، ُأشـير إلـى أنـه لـيس ثمـة مخطـط                  
يحدد ذلك، كما ُأشير أنه عند اختيار نص مـن النصـوص كـان يركـز                
علـــى أن يكـــون متضـــمنًا قيمـــًا، وتختـــار لـــه األســـئلة المناســـبة التـــي   

 . الصورة الكلية على صعيدي الصف والحلقةتخدمه دون النظر إلى 
مهــارات االســتماع ذات الصــلة بعمليــة التــذكر، كتــذّكر متضــمنات    

المســـموع واإلجابـــة علـــى أســـئلة تذكيريـــة حولـــه، وتـــذّكر كلمـــات        
ــموع      ــنص المسـ ــة الـ ــادة روايـ ــموع، وإعـ ــي المسـ ــل فـ وتراكيـــب وجمـ

، احتلت  وترتيب أحداثه، وتذّكر أنماط لغوية معينة كالتعجب والنداء       
مســاحة كبيــرة ونالــت نصــيبًا وافــرًا مــن فــرص التــدريب، حيــث كــان      

ــة األولــــى     ــيبها فــــي الحلقــ ــي الحلقــــة الثانيــــة   %)65.92(نصــ ، وفــ
ــى    ــتها إلـ ــت حصـ ــة   %) 53.84( انخفضـ ــي الحلقـ ــيال فـ ــت قلـ وارتفعـ

، وانخفضت انخفاضًا حـادًا فـي المرحلـة       %)54.24( الثالثة فصارت 
ا االرتفـاع  فـي حصـة التـذكر          وهـذ  ،%)10.7(الثانوية حتى صـارت     

يتفـــق مـــع مـــا ورد فـــي األدب التربـــوي حـــول األوزان التـــي تعطـــى        
ــون    ــتال وأنزلـ ــا اسـ ــة، فقـــد أعطاهـ ــتويات العقليـ ــًا للمسـ ــئلة وفقـ  لألسـ

ــا جيلفـــورد  %)40( ؛ %)45( ، وأعطاهـــا بلـــوم %)30(، وأعطاهـ
وذلـــك ألن أســـئلة التـــذكر تعـــد أســـاس البنـــاء الفكـــري، وال تـــتم أيـــة 

ولكـن المالحـظ أن     ). 2001الفرحـان ومرعـي،     (ة بدونـه    عملية عقليـ  
حصــة التــذكر فــي منهــاج االســتماع فاقــت جميــع هــذه النســب؛ ممــا      
ضيَّق فرص التدريب على بعض المهارات وألغى فرص التدريب علـى           
مهارات أخرى، ويفسر ذلك بأن المؤلفين لم يكونوا يضعون األسـئلة           

ن بمثابـــة جـــدول فـــي ضـــوء مصـــفوفة بالمهـــارات معـــدة مســـبقا تكـــو 
مواصفات االختبار تحدد حصة كل مهارة، وقد أشار إلى ذلك بعـض        
المـؤلفين عنــدما سـئلوا عــن آليـة وضــع األسـئلة فــي حقـل االســتماع،      

 .فبينوا أن األسئلة توضع موقفيًا بحسب النص
ــا فـــي المرحلـــة الثانويـــة فمـــن المنطقـــي جـــدًا أن تنحســـر         أمـ

حوا بمســتوى عقلــي وبنــاء مســاحة مهــارات التــذكر؛ ألن الطلبــة أصــب
فكري يؤهلهم لعمليات عقلية أكثر تعقيدًا، فقّلت أسـئلة التـذّكر حتـى       

 .يفسح المجال لمهارات استماع تتصل بعمليات عقلية أعلى
وتعــّد مهــارة تفســير المفــردات مــن المهــارات اللغويــة المهمــة؛    
ألنها تسهم في زيادة ثروة الطالب اللغوية وتعمل على تكوين معجـم        

لكنها لم تنـل أيـة فرصـة للتـدريب عليهـا فـي الحلقـة                . طالب الخاص ال
ــات        ــا، وأّن النتاجـ ــا فيهـ ــع أهميتهـ ــية مـ ــة األساسـ ــن المرحلـ ــى مـ األولـ

وزارة ( الخاصـــة باالســـتماع لهـــذه الصـــفوف نصَّـــت عليهـــا صـــراحة      
 بعـض االهتمـام  فــي    ، ونالـت هــذه المهـارة  )2005 التربيـة والتعلـيم،  

مرحلــة الثانويــة مــع عــدم وجــود التــوازن الحلقتــين الالحقتــين وفــي ال
ــة    . فــي فــرص التــدريب المــوفَّرة    فقــد كــان نصــيبها فــي الحلقــة الثاني

فـي المرحلـة    %) 5.3( في الحلقـة الثالثـة و     %) 4.8( ، و %)7.5(
الثانويــة، وربمــا يفســر عــدم التــدريب عليهــا فــي الحلقــة األولــى بــأن    

ســهلة، مفــردات نصــوص االســتماع كانــت فــي مجملهــا بســيطة جــدًا    
ــة، أمــا       ــرات الطالــب ومعايشــاته اليومي وموضــوعاتها تــدور حــول خب
عــدم التــوازن فــي فــرص التــدريب فــي الحلقــات الالحقــة فيفســر بأنــه    
ليس ثمة موجهات محددة كمصفوفة أو جـدول مواصـفات فـي نسـب              

 .مئوية يوجِّه عمل المؤلفين في هذا المجال كما أشير سابقًا
اصـة بمسـتوى الفهـم والمعالجـة        أما فيما يتعلـق بالمهـارات الخ      

النصــية كتحديـــد الفكــرة، واقتـــراح عنــاوين، وتكـــوين االســـتنتاجات،    
وتقــديم التعلــيالت، واســتخالص العبــر وربــط الــنص بخبــرات القــارئ  
فقد نالت نصيبا متكافئأ إلى حد ما في المرحلة األساسية، فقد كـان        

 وفـــــي الحلقـــــة الثانيـــــة  %) 21.3(نصـــــيبها فـــــي الحلقـــــة األولـــــى    
ــة  %) 26.2( ــي الثالثـ ــة    %)28(وفـ ــي المرحلـ ــيبها فـ ــع  نصـ ، وارتفـ

، وذلـــك أمـــر طبيعـــي فمهـــارات فهـــم الـــنص  %)58.6(الثانويـــة إلـــى 
مهارات محورية وتؤسـس لمهـارات التركيـب والتقـويم والتـذوق التـي              
ــز عليهــا، وقــد بينــت         ــا فــال بــد مــن االهتمــام بهــا والتركي ــأتي الحق ت

 ). 2002 مصطفى،(ع ذلك الدراسات التي صنفت مهارات االستما
مهارات االستماع التـي تعكـس مسـتوى التركيـب كعمليـة عقليـة            
أشار إليها تصنيف بلوم  مثل تكميل القصة الناقصة، ووضع نهايـات            
لنصــوص مبتــورة يســمعها، وتكــوين أســئلة حــول متضــمنات المقــروء 
وإعادة صياغة النص، وهذه لـم تنـل أي اهتمـام فـي أسـئلة الحلقتـين             

الثانية، ويفسر أمر مهـارات التكميـل بـأن نصـوص االسـتماع             األولى و 
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المقدمـة لصــفوف هـاتين الحلقتــين كانـت مكتملــة مـا لــم يـتح المجــال      
 علــى لمهــارات، وظهــرت فرصــة تــدريب واحــدة  للتــدريب علــى هــذه ا 

هذا النوع مـن المهـارات فـي الحلقـة الثالثـة، لكـن فـرص تـدريب هـذا                    
 الثانوية حيث وصلت النسـبة      النوع من المهارات اتسعت في المرحلة     
، وذلـــك أمـــر طبيعـــي %)8.7(المئويـــة لفـــرص التـــدريب عليهـــا إلـــى 

فالطلبة في مستوى من االستعداد الذهني يـؤهلهم لمثـل هـذا النـوع      
 .من المهارات

ــوّي مــن أجــل اال     ــز مشــروع التطــوير الترب ــي  رّك قتصــاد المعرف
الــــذي وضــــعت المنــــاهج علــــى   (ERFKE)  بالمعــــروف اختصــــارًا

ســه علــى التفكيــر الناقــد، وأفــرد لــه نتاجــًا خاصــًا  مــن النتاجــات    أسا
وزارة التربيـة   ( العامة للنظام التربوي األردني هو النتاج الرابـع عشـر         

ــيم، ــر      )2003والتعل ــوع مــن التفكي ، والمهــارات التــي تجســد هــذا الن
عديــــدة، مــــن أبرزهــــا إبــــداء الــــرأي، وتمييــــز الحقيقــــة مــــن الــــرأي   

الموازنــة، وتطبيــق معــايير نقديــة؛ لــذا نجــد وتمييزهــا مــن الخيــال، و
لكــل ذلــك صــدى واضــحًا فــي منهــاج االســتماع، فقــد نالــت مهــارات       
 االســـتماع المتصـــلة بـــالتفكير الناقـــد فـــي الحلقـــة األولـــى مـــا نســـبته  

، ومثــل هــذه النســبة للحلقــة الثانيــة، وفــي الحلقــة الثالثــة   %)10.5(
 %).16(بة إلى ، وفي المرحلة الثانوية ارتفعت هذه النس%)9.6(

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بمهـــارات التـــذوق الجمـــالي وتحديـــد بعـــض  
جوانب الجمال فـي المسـموع فإنـه ظهـر لهـا مـن فـرص التـدريب فـي                    

 تظهــر فــي الحلقــة الثالثــة، ولــم%) 2.5(و، %)1.3( الحلقــة الثانيــة
لها أية فرص في المرحلة الثانويـة، ففـي الحلقـة األولـى مـن المرحلـة                 

غياب فرص التدريب عليها إلى أن التدريب علـى  األساسية قد يعزى    
هــذه المهــارات مـــن خــالل نصـــوص مســموعة قــد يكـــون أعلــى مـــن       
مستوى طلبـة هـذه الصـفوف، أمـا خلـو منهـاج المرحلـة الثانويـة مـن               
أية فرص للتدريب عليها، مع أن النتاجات الخاصة بهذه المرحلة قـد            

لتــأليف، نّصــت عليهــا، فيعــود إلــى التوجــه الــذي حكــم عمــل فــرق ا        
فخــالل الحــديث مــع الــبعض مــنهم أشــار إلــى أنهــم كــانوا يركــزون فــي  
أســئلة االســتماع علــى األســئلة المباشــرة التــي تــدور حــول تحصــيل     
فكرة النص، ولم يتطرقوا إلـى أسـئلة مـن قبيـل التـذوق؛ ألن الطالـب                 
يستمع إلى النص في فترة وجيزة، ال تسعفه في التعامـل مـع مهـارات               

 .بهذا المستوى
 لتوصياتا

في ضوء النتائج التي توصلت الدراسة إليها، فإنها توصي بمـا           
 :يلي

ينبغــي عنــد وضــع منهــاج لالســتماع أن يؤســس علــى مصــفوفة    .1
محكمـــة، تكـــون بمثابـــة موجهـــات للنشـــاطات والتـــدريبات ذات  

 ينبغـي أن  خبراء مختصون تبـين المهـارات التـي      الصلة، يضعها   
ا وتتابعهـا عبــر الصــفوف  ُيـدرِّب عليهــا المنهـاج، وكيفيــة توزعهــ  

والمراحل، وحصة كـل منهـا مـن فـرص التـدريب فـي كـل صـف                  
 .وحلقة ومرحلة

ــة     .2 ــاج بـــدور فاعـــل فـــي معالجـ ــين المنفـــذين للمنهـ ــام المعلمـ قيـ
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 توزيع عينة الدراسة على المراحل والحلقات )1(ملحق 

 

 لتهاالكتب التي حّللت أسئ )2(ملحق
ــواد، أحمــــد والقطاونــــة، ســــامي         ــو ســــريس، محمــــد وعيــــال عــ أبــ

ــوب  ــديفات، يعقــ ــف  ).   2007. (وشــ ــة للصــ ــا العربيــ لغتنــ
 .وزارة التربية والتعليم: عمان. الخامس األساسي

ــواد، أحمــــد والقطاونــــة، ســــامي         ــو ســــريس، محمــــد وعيــــال عــ أبــ
ــوب  ــديفات، يعقــ ــف  ). 2007. (وشــ ــة للصــ ــا العربيــ   لغتنــ

 .وزارة التربية والتعليم: عمان. اعنصوص االستم/ الخامس
أبو سريس، محمد والسالم، عبد الكريم والهاشـم، جـواهر وعـوض،       

لغتنـــــا العربيـــــة للصـــــف الســـــابع     ).   2007. ( إينـــــاس
 .وزارة التربية والتعليم: عمان. األساسي

أبو سريس، محمد والسالم، عبد الكريم والهاشـم، جـواهر وعـوض،       
ــا الع).   2007. ( إينـــــاس ــابع لغتنـــ ــة للصـــــف الســـ / ربيـــ

 .وزارة التربية والتعليم: عمان. نصوص االستماع
. الرواشدة، سـامح وهصـيص، علـي وبـدوي، آمنـة وجـرادات، أسـامة             

.  مهارات االتصال للصف الثـامن     /اللغة العربية ).  2006(
 .وزارة التربية والتعليم: عمان

. الرواشدة، سـامح وهصـيص، علـي وبـدوي، آمنـة وجـرادات، أسـامة             
/ مهارات االتصال للصف الثـامن    / يةاللغة العرب ).  2006(

 .وزارة التربية والتعليم: عمان. نصوص االستماع

ســمارة، ماجــدة وعنــاقرة، فاطمــة و الطــورة، هــارون وعــودة، صــالح  
لغتنــا العربيــة للصــف الثالــث  ). 2007. (وعبيــدات، محمــد

 .وزارة التربية والتعليم: عمان. 2ج+1األساسي ج
 وعنــاقرة، فاطمــة و الطــورة، هــارون وعــودة، صــالح  ســمارة، ماجــدة
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 .والتعليم
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ــ ــة  ). 2007. ( ةنزهــ ــال للمرحلــــة الثانويــ مهــــارات االتصــ
 .وزارة التربية والتعليم: عمان. مستويين الثالث والرابعال

 وعبـد الفتـاح،     ة والنوايسة، حكمت والبرغوثي، نـور     ضيف الله، كوثر  
ــ ــة  ). 2007. ( ةنزهــ ــال للمرحلــــة الثانويــ مهــــارات االتصــ

: عمـــان. نصـــوص االســـتماع/ المســـتويين الثالـــث والرابـــع
 .وزارة التربية والتعليم

ــزال، هــدى    الطــورة، هــارون وســمارة، ما   ــاقرة، فاطمــة ون . جــدة وعن
. 2ج+1لغتنا العربية للصف الثاني األساسي ج     ). 2006(

 .وزارة التربية والتعليم: عمان
ــزال، هــدى       ــاقرة، فاطمــة ون . الطــورة، هــارون وســمارة، ماجــدة وعن

نصوص / لغتنا العربية للصف الثاني األساسي      ). 2006(
 .وزارة التربية والتعليم: عمان. االستماع
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 .وزارة التربية والتعليم: عمان. سالساد
عيال عواد، أحمد وأبـو صـعيليك، حامـد وخطاطبـة، فـايزة ومقـداد،            

ــام   ــك، هيـ ــعد والحايـ ــف   ). 2007. (سـ ــة  للصـ ــا العربيـ لغتنـ
وزارة التربيـــــة  : عمـــــان .  االســـــتماع نصـــــوص / سالســـــاد 
 .والتعليم

). 2006(.مارة، ماجـدة ونجـار، عبيـر      الفايز، مفلح ونزال، هدى وس    
: عمـــان. 2ج+1لغتنـــا العربيـــة للصـــف األول األساســـي ج 

 .وزارة التربية والتعليم
. مارة، ماجـــــدة ونجـــــار، عبيـــــرالفــــايز، مفلـــــح ونـــــزال، هـــــدى وســـــ 
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لغتنــا العربيــة للصــف الرابــع  ). 2007. (والــدروبي، محمــد

 .وزارة التربية والتعليم: عمان. 2ج + 1ج
القطاونـــــة، ســـــامي ونعجـــــة، ســـــهى وأبـــــو جـــــاموس، عبـــــد الكـــــريم  

/ لغتنا العربية للصـف الرابـع     ). 2007( . والدروبي، محمد 
 .وزارة التربية والتعليم: عمان. نصوص االستماع
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ــر والحايـــك، ه   ــوه، عمـ ــدات، محمـــد    للـ ــيص، علـــي وعبيـ ــام وهصـ . يـ
. مهارات االتصال للصف التاسع   /  اللغة العربية ). 2006(

 .وزارة التربية والتعليم: عمان
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وزارة : عمـان . نصوص االستماع للصـف العاشـر    / لاالتصا

 .التربية والتعليم
ــط      ــاني، مصـــ ــوثر والنوبـــ ــه، كـــ ــيف اللـــ ــت وضـــ ــة، حكمـــ فى  النوايســـ

ــد ال والبر ــورة وعبـ ــوثي، نـ ــاح، نزهـــ غـ ــارات ). 2006(. ةفتـ مهـ
ــال ــاني االتصـ ــتويين األول والثـ ــة للمسـ ــة الثانويـ .  للمرحلـ

 .وزارة التربية والتعليم: عمان
البرغـوثي،   و النوايسة، حكمت وضيف الله، كوثر والنوباني، مصطفى      

مهــــارات االتصــــال    ). 2006(.ةنــــورة وعبــــد الفتــــاح، نزهــــ   
ــة  ــة الثانوي ألول نصــوص االســتماع للمســتويين ا  / للمرحل

 .وزارة التربية والتعليم: عمان. والثاني
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  التدريس بالقصةتوظيف اسرتاتيجية
 في توفري بيئة صفية داعمة لتنمية املهارات اللغوية لدى األطفال

 
 * علي البركات

 

 27/8/2008 تاريخ قبوله   9/3/2008 تاريخ تسلم البحث

تقّصت الدراسة الحالية تصورات معلمي الصف األول األساسي لتوظيف  :ملخص
ة صفية داعمة لتنمية المهارات اللغوية وممارساتهم استراتيجية القصة في تهيئة بيئ

وتكونت عينة الدراسة من ثالثة وستين معلمًا ومعلمة من . الصفية لهذه التصورات
 الصف األول األساسي، من خالل استجاباتهم على أسئلة المقابلة شبه يمعلم

باإلضافة إلى خمس وثالثين حصة . (Semi-structured interview) المقننة
صفية متلفزة مختلفة، تّم تسجيلها لبعض أفراد عينة الدراسة الذين تمت مقابلتهم، 
بقصد الكشف عن ممارستهم الصفية، باستخدام بطاقة المالحظة التي ُصمِّمت في 

وقد أسفرت النتائج عن وجود تصورات وممارسات تدريسية . ضوء نتائج المقابلة
وهي ممارسات غير قادرة على توفير تقليدية لدى غالبية أفراد عينة الدراسة، 

بيئات صفية تسهم في مساعدة األطفال الصغار على تطوير مهاراتهم اللغوية خالل 
وبعبارة أخرى فإن تلك النتائج تؤكد أن غالبية أفراد  . توظيف استراتيجية القصة

 لكيفية استخدام -وليس لديهم الدراية التامة -عينة الدراسة غير  مدركين  
 استراتيجية القصة لخلق بيئة صفية قادرة على أن تنمي مهارات اللغة وتوظيف

لدى األطفال، وهذا مؤشر واضح على أن الغالبية العظمى من المعلمين ال تمتلك 
كما .  واضحة تهدف إلى توفير بيئة صفية تسهم بتطوير المهارات اللغويةتتصورا

ر مباشر على األداء كشفت النتائج أن عدم تبلور تلك التصورات كان له أث
وبالرغم مما توصلت إليه النتائج من وجود . التدريسي للمعلم في الغرفة الصفية

ضعف في تصورات غالبية أفراد عينة الدراسة وممارساتهم التدريسية، إّال أن 
الدراسة كشفت عن وجود نخبة قليلة من المشاركين في الدراسة لديهم تصورات 

يجية القصة لتهيئة بيئات صفية تدعم تنمية المهارات إبداعية بشأن توظيف استرات
مهارات لغوية، استراتيجية : الكلمات المفتاحية. (اللغوية وتعززها لدى األطفال

  .)القصة، بيئات صفية
 
 

 المقــــدمـــــة
 ظــر إلــى التربيــة نظــرة واقعيــة جــادة        بــات اإلنســان المعاصــر ين 

. ه فـي مختلـف نـواحي الحيـاة        بوصفها اآللية التـي يعتمـدها فـي تقدمـ         
 مـن خـالل     - التي تحظى بها التربية      –وتتجسد تلك النظرة المميزة     

الســعي الــدؤوب الــذي تمارســه العمليــة التربويــة فــي ســبيل تطــوير      
ــة       مفــاهيم اإلنســان ووعيــه وإدراكــه، فضــًال عــن تنميــة قدراتــه العقلي

قيـق ذاتـه،    الناقدة وكفاياته المعرفية والمهاريـة واالنفعاليـة بهـدف تح         
وتفعيل دوره االجتماعي ليبقى العنصر الرئيس والفاعـل فـي مجتمعـه            

 .حيًاما دام 
وممــا يهــدف إليــه االهتمــام بتربيــة الطفولــة هــو إكســاب الطفــل  
 خبــرات متنوعــة تتســاوق وإمكاناتــه الناميــة، فــي الوقــت الــذي يحتــاج 

 ا قادرًادوـــــــــــ إلى فهم الكثير من األشياء المحيطة به؛ ليغالطفلفيه 
________________________ 

 .، األردناربد، اليرموك، جامعة التربيةكلية * 
 .، األردنإربد، 2008  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©

 
Using Storytelling to Prepare Classroom Environment 
that Supports Developing Children's Linguistic Skills 

 
Ali Al-Barakat, Faculty of Education, Yarmouk University, Irbid, 

Jordan. 
 

Abstract: This paper investigates the perceptions and instructional 
practices of the first primary grade teachers with regard to utilizing 
storytelling in preparing a classroom environment that supports 
developing young children's linguistic skills. Thirty-six male and 
female teachers were interviewed, and thirty-five classroom lessons 
of these teachers were video recorded. A semi-structured interview 
was used to find out respondents' perceptions in creating classroom 
environment that enables young children to develop their linguistic 
skills during using story telling. Moreover, an observation check-list 
was used to explore the extent to which the teachers practise what 
they reported through the interviews. The results revealed that the 
teachers had traditional perceptions and practices. They were unable 
to create classroom environments that contribute to  assisting young 
children to develop their linguistic skills during using storytelling. In 
general, the results emphasized that most of the participants in this 
study were unaware and unknowledgeable of the  way in which 
storytelling can be employed to establish a classroom environment 
that supports developing children's linguistic skills . In other words, 
they did not have clear perceptions about how to provide young 
children with classroom environment that contributes effectively to 
developing linguistic skills. In spite of these results, it was found that 
there was a small group of the participants who had creative 
perceptions regarding creating enjoyable classroom  environments  
that develop young children's linguistic skills during the use of 
storytelling.(Keywords: Linguistic skills, Storytelling, Classroom 
environments). 

 
. تطلباته النمائية الداخلية والواقع الخارجيعلى التوفيق بين م

ويستدعي هذا من التربويين تقديم المساندة للطفل ومنحه الثقة 
). 1994السيد، (كي يستطيع التعامل مع مشاعره وانفعاالته 

ولتحقيق هذا األمر لدى الطفل، رجل المستقبل، بدأت الحكومة 
اية العقد األخير من األردنية بإعادة النظر في نظامها التربوي في نه

القرن العشرين، وما تزال عمليات اإلصالح التربوي مستمرة حتى 
الوقت الحالي، بهدف إيجاد نوعية متميزة من التعليم لألجيال 

 .المستقبلية
وإذا كانت المهارات اللغوية تشكل المدخل الرئيس لبناء 

 ؛ فإن تنمية تلك المهارات في السنوات)2007جاد، (المعرفة 
ضروريًا لتحقق المعرفة، فالمخزون دراسية األولى باتت أمر ال

المعرفي الذي يتشكل في المرحلة التعليمية المبكرة ال يمكن 
إلى ) 32: 2002(غريهر وقد نبه الن. تعويضه في مرحلة أخرى

إذا لم نقم بتعليم التالميذ بعناية منذ مراحل تعليمهم : هذا بقوله
اعية، قبل انتهائهم من المراحل األولى كيف يفكرون بطريقة إبد
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األولى من التعليم ووصولهم إلى المراحل التعليمية المتقدمة، فإن 
األمر قد يكون متأخرًا جدًا بعد ذلك، وقد ال يجدي أي تعليم لهذا 
فيما بعد؛ ألننا نكون قد أضعنا فرصة رائعة، يكون فيها المتعلم ال 

 .لوقت ذاتهيزال مستمتعًا بالتعلم، متسّليًا به في ا
وأضحى موضوع تنمية المهارات اللغوية في المراحل العمرية 
المبكرة يحظى بعناية فائقة في المجتمعات المتقدمة؛ التي وعت ما 
لتلك المهارات من إسهام فاعل في نمو شخصية الطفل وتطورها، 
من خالل منحه القدرة على اتخاذ القرارات وإصدار األحكام حيال 

 .عرض لها، واألفعال التي يمارسهاالمواقف التي يت
وتعتمد تنمية المهارات اللغوية عند األطفال، على نوعية 
البيئة الصفية التي يتعلمون من خاللها، إذ إنها تعد من أهم 

 ,Strain)ويشير سترين . العوامل المؤثرة في تعلم الطفل وتطوره
 يمثل  إلى أّن الجوَّ االجتماعي السائد في البيئة الصفية،(1976

أحد العوامل المؤثرة في إكساب األطفال المهارات اللغوية؛ ذلك أن 
توافر البيئة الصفية المناسبة القادرة على إغناء خبراتهم 
واهتماماتهم وتجاربهم، يسهم في منحهم الفرص الكاملة الستخدام 
اللغة اجتماعيًا ونفسيًا بالتعبير عن مشاعرهم وآرائهم، من خالل 

م مواقف تحتاج إلى حل مشكالت، وخلق فرضيات، التحفيز وتقدي
قسم الترجمة والتعريب، (وتلخيص األحداث، والتنبؤ بما سيكون 

2005.( 
أن البيئة الصفية الداعمة لنمو األطفال، ) 2007(وتؤكد جاد 

هي التي تتيح لهم الفرصة الكاملة إلشباع حاجاتهم، وتمّكنهم من 
إلى أن ) 1995(حواشين ويخُلص حواشين و. التعبير عن ذواتهم

توفير مناخ نفسي واجتماعي يمثل، بالدرجة األولى، أهم مستلزمات 
ويعتمد تحقيق ذلك . البيئة الصفية الداعمة لنمو الطفل وتطوره

على المعلم الذي ينبغي أن يراعي حاجات األطفال ورغباتهم، 
وتزويدهم بجّو هادئ ومريح في المواقف التعليمية التعلمية، 

 االتجاهات اإليجابية لديهم، ورصد المظاهر غير السوية وتعزيز
التي تظهر في الغرفة الصفية، التي يمكن أن تؤثر على تطورهم، 

 . الخ...كاالكتئاب، واالنطواء، والعدوانية
ولّما كان توفير البيئة الصفية الداعمة لنمو المهارات اللغوية 

ن تدريس اللغة، من أكبر التحديات التي تواجه التربويين في ميدا
فقد طفقت حركات التجديد التربوي تنهض لمواجهة هذه 
التحديات، فظهرت النظرية البنائية، ومنحى اللغة الكلي وغيرها من 
الحركات التي تؤكد ضرورة االنتقال من فكرة أن الطفل مستقبل 
للمعرفة إلى فكرة المفاهيم التربوية التي تؤكد أن الطفل هو محور 

 .عملية التعلم
ولعل استخدام المنحى التكاملي القائم على أدب األطفال، 
وبخاصة القصص، من أفضل االستراتيجيات في تدريس األطفال في 
الصفوف التعليمية األولى؛ بفضل قدرتها على توفير بيئة نفسية 
سليمة خالية من المشكالت والمعاناة السلوكية في الغرف الصفية 

القصص وقراءتها يمنح مجاًال  سرد ا أنكم). 2003المومني، (
واسعًا وخصبًا للمشاركة بين المعلم والطفل، مما يؤثر إيجابًا على 

 ,Egan؛ 2007الشوارب، (تطور المهارات اللغوية لدى األطفال 

ويتسع الدور اإليجابي لتلك االستراتيجية فيشمل تنمية ). 1989
؛ 2007الشوارب، (البنى العقلية للتالميذ وتشكيل شخصياتهم 

ولعل ). Park, 1999؛ 2006؛ نصر 2007رواشدة والبركات، 
ذلك يعزى إلى أن الممارسات التعليمية التعلمية القائمة على قراءة 
القصص توفر لألطفال أفضل السياقات للتطوير الفّعال لمهارات 

ومن هذا المنطلق يؤكد الغزو والطيبي . (Aronson, 1998)اللغة 
لممارسات التدريسية التي يقوم بها أهمية ا) 2005(والسرطاوي 

المعلم في البيئة الصفية، السيما أن إثراء مهارات اللغة لدى 
األطفال يتأثر سلبًا أو إيجابًا بالقدر الذي يتعرضون فيه إلى إثراء 

 . بيئي وتدريسي، وفقًا للمرحلة العمرية التي يمرون بها
لكه وتتحدد استراتيجية التدريس بالقصة من خالل ما يمت

 الهادفة ةالمعلمون من تصورات، تحدد نوعية ممارساتهم الصفي
 وجود مة لنمو المهارات اللغوية؛ إذ إنلتشكيل بيئة صفية داع

تصورات مناسبة لتوظيف هذه االستراتيجية يؤدي حتمًا إلى 
ممارسات صفية قادرة على تشكيل بيئة صفية داعمة لنمو المهارات 

ذا كانت البيئة الصفية تقليدية تقوم ، وإ)2003السبيعي، (اللغوية 
على إيجابية المعلم وسلبية الطفل، فإن نتاجات التعلم ستكون 
ضعيفة؛ مما ينعكس سلبًا على تطوير مهارات التفكير للمتعلم، 

ويرى ). 2006نصر، (واكتساب الخبرات اللغوية المناسبة لديه 
ية التي يمكن التربويون أن التخطيط السليم للبيئة التعليمية التعلم

أن تدعم تنمية المهارات اللغوية أثناء التدريس  بالقصة؛ يجب أن 
يقوم على أساس مشاركة األطفال في البيئة الصفية من خالل تنفيذ 
األنشطة، وطرح األسئلة، والمساهمة في مناقشة أحداث القصة 

). 2007؛ نصر، 2007؛ الشوارب، 2007رواشدة والبركات، (
إلى أن البيئة الصفية ) 2005( والتعريب وذهب قسم الترجمة

الداعمة لنمو الشخصية ينبغي أن تكون قائمة على أساس مشاركة 
ودور المعلم القائم على إدارة البيئة . الطفل حتى تبرز إيجابيته

الصفية هو أن يشجع األطفال ويدعمهم ويعززهم ويتيح لهم الحرية 
 .الكاملة ليعبروا عن أفكارهم

كة الفاعلة للطفل في البيئة الصفية الداعمة وتتجسد المشار
لنمو المهارات اللغوية من خالل المناقشة والحوار، ووضع 

ويعني هذا أن . الفرضيات، واالستقصاء، بدًال من االستماع السلبي
األطفال سيتمكنون من تطوير خبراتهم اللغوية بشكل اجتماعي من 

 Phillips, 1995; Muijs)خالل التفاعل البّناء في البيئة التعلمية 
and Reynolds, 2006) .وفي هذا اإلطار، يشير كانيزارس 

(Canizares, 2000) إلى أن النقاش والتفاعل مع أحداث القصة 
يؤدي حتمًا إلى ترقية عمليات التفكير لدى الطفل، وتنمية مهاراته 

 أن (Lyle, 1996)وفي السياق نفسه، كشفت دراسة اليل . اللغوية
الصفية التي توظف استراتيجية القصة الدرامية، القائمة على البيئات 

 على التفكير، وإجراء لالنقاش الصفي لتنمية قدرة األطفا
 التعبير ت، وفهم المعنى اللغوي؛ أّدت إلى تنمية مهاراتالمحاكما

 .عن الرأي والتفاعل االجتماعي
ويقترن نجاح التفاعل االجتماعي في البيئة التعلمية القائمة 
على استراتيجية القصة بمدى إدراك الطفل للكلمات والمفردات 
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والتراكيب اللغوية، مما يستدعي أن تركز البيئة الصفية على 
توظيف المعينات التعليمية لمساعدة الطفل على فهم محتوى 

 أن الصور بوصفها معينات (Lukens, 2006)ويرى لكنس . القصة
ت تعلمية ثمينة تدريسية لدعم التعلم بالقصص تشكل أدوا

(Invaluable tools) في تعليم المفردات اللغوية؛ إذ إن 
استخدامها أثناء السرد القصصي يساعد الطفل على تكوين 
مفردات جديدة في بناه العقلية بطريقة ذات معنى؛ مما يؤدي إلى 

ويتفق هذا مع ما ذكره البركات . تطوير قدرته على توليد األفكار
(Al-Barakat, 2003)  من أن تشكيل المفردات اللغوية لدى

األطفال الصغار في سياق ذي معنى، يرتبط ارتباطا إيجابيًا 
باستخدام الصور التعليمية، التي تعد واحدة من أفضل الوسائل 
المعتمدة في تطوير المفردات والتراكيب اللغوية في الصفوف 

 . التعليمية المبكرة
صفي الذي يهدف إلى وتجدر اإلشارة كذلك إلى أن التفاعل ال

تحفيز األطفال على توليد األفكار يعتمد على فعالية البيئة الصفية، 
التي تعطي قيمة واهتمامًا كبيرين الستجابات األطفال وترحب 

وفي هذا الصدد، شّدد ميلر وبيدرو . بأفكارهم حول أحداث القصة
(Miller and Pedro, 2006) على أهمية خلق بيئة صفية قائمة 

ساس احترام الطفل، والترحيب بأفكاره واحترام مشاعره، على أ
. فضًال عن تزويده بتغذية راجعة خالية من أي نقد أو تجريح

ويتفق تشكيل هذا النوع من البيئات التعلمية مع مبادئ النظرية 
البنائية التي تؤكد على إدارة نقاش صفي تسوده المودة والمحبة 

 عرض أفكارهم حول أحداث والحرية؛ بهدف مساعدة األطفال على
 ,Carin)القصة وتقديم آراء مختلفة على أساس االحترام المتبادل 

1993; Yager, 2000) . ويمكن القول أن تبني هذا اإلجراء
لتطوير المهارات اللغوية، يسمح للتلميذ أن يطور أفكاره ويعبر عن 
مشاعره وينمي قدراته على اتخاذ القرارات، الذي يعد من أبرز 

ارات القراءة الناقدة؛ كونه يعكس دور المعلم في تحقيق المتعة مه
 ,Church, 2006; Egan)لدى الطفل ويجعله ُيْقبل عليه بحماس 

يسهم توفير هذا النوع من البيئات الصفية بفعالية كبيرة و. (1989
في تنمية مهارة حسن اإلصغاء واالنتباه لسماع القصة، فضًال عن 

لة حول أحداث القصة، والرغبة في استماع تنمية مهارة طرح األسئ
األطفال لتعليقات بعضهم البعض؛ مما ينعكس إيجابًا على حبهم 
لقراءة الكتب، التي تمثل أحد األهداف الرئيسة لتدريس اللغة في 

؛ 2006الشقيرات، (المرحلة األساسية األولى من التعليم المدرسي 
 ).2005البطاينة والبركات، 

بير الستراتيجية القصة في توفير بيئة صفية ويبرز الدور الك
داعمة لتنمية المهارات اللغوية، من خالل التخطيط السليم لتوظيف 

ل ما أسفرت عنه نتائج دراسة ولع. أنشطة قرائية جماعية أو فردية
 القصة تسمح للتالميذ بفرص  يؤكد أن(Drabble, 2006)ل دراب

الجماعية، حيث إن هذا تعلمية ذات قيمة كبيرة، من خالل القراءة 
النوع من األنشطة يجعل البيئات الصفية قادرة على فتح حوارات 

ويمكن أن تسهم هذه . ونقاشات بين أفراد المجموعة الواحدة
األنشطة في التقليل من أثر البيئات الصفية الدكتاتورية التي تهدف 

. إلى ضبط األطفال من خالل صمتهم واستماعهم السلبي للمعلم
ا تنسجم تلكم االستراتيجية وواقع الحال؛ فاألطفال يفضلون ولربم

بيئات التعلم الجماعي على البيئات التعلمية األخرى، وهذا ما 
 ,Ellison)ت نكشفته دراسة ايلسون وبوكين وتايلر وديليها

Boyykin, Tyler and Dillihunt, 2005) من أّن تالميذ المرحلة 
لجماعي على البيئات التنافسية االبتدائية يفضلون بيئات التعلم ا

والفردية؛ إذ يسهم التفاعل االجتماعي القائم بين األطفال أثناء 
قراءة القصص في تشكيل بيئة تعلمية ذات معنى وهدف؛ قادرة 
على تطوير المهارات الكالمية، التي تعد من أهم المهارات الحياتية 

 .لدى األطفال
نبغي أّال تقف عند مهمة وحتى تتأكد فاعلية البيئة التعلمية، ي

تكليف األطفال باألنشطة القرائية جماعية كانت أم فردية، بل ال بّد 
من تكليفهم بأنشطة استقصائية، بغرض تطوير قدراتهم على 

وقد أشار الغزو والطيبي والسرطاوي . التفكير بشكل سليم
أن تنمية المهارات اللغوية في السنوات الدراسية إلى ) 2005(

عتمد على التخطيط المباشر والمقصود لألنشطة الصفية، األولى ي
وتوصلت دراسة . التي يجب أن تتكرر بشكل يومي في البيئة الصفية

 إلى أن األطفال الذين تعلموا من خالل (Cantrell, 1999)كانتريل 
كالقصص على سبيل -أنشطة قرائية قائمة على قراءة أدب األطفال 

 تفكير ت القراءة والكتابة بمستويا قد طورت لديهم مهارات-المثال
عليا، تفوق أقرانهم الذين تعلموا في بيئات صفية تستخدم طرائق 

ويسهم هذا اإلجراء إيجابًا في تنمية البنية . التدريس التقليدية
ويذكر األدب . المفاهيمية اللغوية ذات الصلة بحياة األطفال اليومية

 ;Community Health Services (CHS),  2003)التربوي 
Canizares, 2000) أن قراءة القصص للتلميذ تعد بمثابة أداة 

مثالية قادرة على فتح األبواب أمامه ليطَّلع على عالمه الخارجي، من 
 .خالل ربط ما يسمعه أثناء قراءة القصة بما حوله

 اللغوية، فقد توعن دور األنشطة الصفية في تطوير المهارا
وا من خالل أدب األطفال القائم على تبين أن األطفال الذين درس

 القرائية أكثر من أقرانهم الذين صاألنشطة، تمكنوا من فهم النصو
تعلموا بالطريقة االعتيادية، باإلضافة إلى أن القيمة التربوية لقراءة 
أدب األطفال تتمثل في كونها أداة لالتصال ووسيلة تغذية للبنى 

وعليه، فالبيئة الصفية التي ). 2003المومني، (العقلية لدى الطفل 
تبنى على أساس أنشطة لغوية قائمة على القصص؛ قادرة على 
تنمية المهارات اللغوية، السيما إذا أتاح المعلم لنفسه فرصًا تمكنه 

 تالميذه، فضًال عن تفاعل األطفال مع بعضهم عمن التفاعل م
طفال البعض؛ وهذا كله يعود بالنفع والفائدة على تطوير تفكير األ

(Canizares, 2000) .تمثل بوابة التفكير لديهم، إذ ةفالقص 
تستثير تفكيرهم حول العالم المحيط بهم، لمواجهة المواقف 

نصر، (الحياتية المختلفة، بمعنى أن القصة تمرين تخّيلي للتلميذ 
 .Egan, 1989)؛ 2006

 الصفية التي توظف ةوتعتمد تنمية تفكير األطفال في البيئ
القصة، على ما يمتلكه المعلمون من تصورات سليمة التعلم ب

لتصميم أسئلة صفية هادفة لتنمية مهارات اللغة؛ وذلك بهدف حث 
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. (CHS, 2003)األطفال على التفكير بالقصة والتنبؤ بأحداثها 
ولتهيئة بيئة صفية داعمة لتنمية المهارات اللغوية، من خالل التفكير 

 أن تكون األسئلة (Irmsher, 1996)بأحداث القصة، اقترح إيرمشر 
المرتبطة بالقصة وأحداثها مفتوحة ضمن حدود معينة، وخالية من 
العمومية؛ ليتمكن الطفل من إضافة تفاصيل معينة، وإعطاء أمثلة، 

 . وتقديم تعبيرات شخصية
المرتبطة -وفي إطار الحديث عن دور األسئلة الصفية 

، استنتج جارفين   في تهيئة بيئة صفية نشطة-بأحداث القصة
 أن التفاعل مع أحداث (Garvin and Walter, 1991)ووالتر 

القصة يساعد األطفال على اكتساب المعرفة المفاهيمية 
(Conceptual knowledge)كما .  الواردة في المادة المقروءة

يمكن أن يمتد دور القصة إلى خلق حالة من التفاعل بين الطفل 
حة الفرص التعلمية للتلميذ إلعادة والنص المكتوب عن طريق إتا

االتصال مع أحداث القصة، من خالل إثارة تساؤالت متنوعة حول 
القصة وأحداثها بهدف تمكين الطفل من اكتشاف المعاني، وتقديم 

وكشفت . (Lyle, 1996)األفكار وطرح األسئلة وإجراء الحوارات 
 قائم أن سماع األطفال لبرنامج تعليمي) 2007(دراسة الشوارب 

على القصص أدى إلى إحداث تحسن كبير في قدراتهم على طرح 
أفكار أصيلة ومترابطة ضمن موضوع واحد، فضًال عن تنمية 

 . مهاراتهم على التساؤل بطريقة غير مألوفة من قبل
ويبدو جليًا من خالل العرض السابق ألدبيات الدراسة أن 

ى بيئة التعلم، وأن العملية التعليمية التعلمية تعتمد في جوهرها عل
التعلم بالقصة يشكل استراتيجية قادرة على أن تنمي خبرات 

وبالتالي فإن توفير بيئة صفية مناسبة من خالل استراتيجية . الطفل
القصة يمكن أن يسهم في تنمية المهارات اللغوية، ال سيما وأن 

ى للقصة دورًا فّعاًال في تعليم األطفال وتعلمهم، وتنمية قدراتهم عل
، فضًال ةاإلبداع من حيث مناسبتها لقدراتهم اللفظية والنفس حركي

؛ إبراهيم، يونس وحافظ، 2007الشوارب، (عن مناسبتها لميولهم 
وعليه، فإن تنمية مهارات األطفال اللغوية ). 1996؛ غانم، 2004

فهي االعتراف بأن : تستند إلى مسلمة وافتراض، أّما المسلمة
وأّما . ة تعتمد على البيئة التعليمية التعلميةتنمية المهارات اللغوي

فهو قيام المعلم بتوظيف كل ما يمتلكه من تصورات في : االفتراض
 اإلجراءات التعليمية المنظمة التي توجه ذتوفير البيئة الصفية واتخا

من هنا .  وجهة سليمة- أثناء التدريس بالقصة -السلوك الصفي 
عما يحمله معلمو الصف األول أتت هذه الدراسة كمحاولة للكشف 

األساسي من تصورات نحو توظيف استراتيجية القصة في توفير 
بيئة صفية داعمة لتنمية مهارات األطفال اللغوية، في ظل توجهات 

 - كالقصة -وزارة التربية والتعليم األردنية في توظيف أدب األطفال 
 .  في تعليم تالميذ الصفوف األولى وتعلمهم

 اسة وأسئلتهامشكلة الدر
تتمثل مشكلة الدراسة في محاولتها الكشف عن كيفية توظيف 
استراتيجية التدريس بالقصة في تهيئة بيئة صفية داعمة لتنمية 
المهارات اللغوية لدى األطفال من وجهة نظر معلمي الصف األول 
األساسي، فضًال عن التعرف على ممارساتهم التدريسية لهذه 

حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين وبالتحديد . التصورات
 :اآلتيين

 تصورات معلمي الصف األول األساسي لتهيئة بيئة  هيما )1
للغوية أثناء التدريس صفية داعمة لتنمية المهارات ا

  القصة؟ باستراتيجية
ما درجة ممارسة معلمي الصف األول األساسي للتصورات  )2

يئة بيئة التي يحملونها عن توظيف استراتيجية القصة في ته
صفية داعمة لتنمية المهارات اللغوية أثناء توظيفهم لهذه 

 االستراتيجية؟
 أهمية الدراسة 

بما أن اللغة تعد هوية األمة، والوسيلة الحاضنة لفكرها 
وتراثها وحضارتها، فإن األنظمة التربوية التي تسعى لتطوير أفراد 

 المهارات أمتها يجب أن تركز جاهدة من خالل مناهجها على تطوير
تستمد هذه الدراسة أهميتها من ، وعليه. اللغوية لدى النشء

 وأصالته، إذ إن البحث في تصورات معلمي الصف احداثة موضوعه
األول األساسي لتهيئة بيئة صفية داعمة لتنمية المهارات اللغوية 
أثناء التدريس باستراتيجيه القصة؛ يعد من القضايا الملحة التي 

بويين التصدي لها؛ فتنمية المهارات اللغوية لدى ينبغي على التر
األطفال في مراحلهم التدريسية المبكرة أمر في غاية األهمية، إذ 
يسهم بشكل فاعل في توسيع مدارك الطفل، وهذا يؤثر على تعلمه 

 .بصورة عامة
موضوعية لما ينادي به كذلك تشكل هذه الدراسة استجابة 

في البيئات التعليمية التعلمية، إذ  أهمية توظيف القصة المربون من
بأن تكون القصة ممارسة مألوفة ) 2003(أوصت دراسة المومني 

وعليه، فقد جاءت الدراسة الحالية متناغمة مع . بالغرفة الصفية
الهتمام التربوي بدور االستراتيجيات التدريسية في تهيئة بيئات ا

تماعي صفية خالقة، تسهم في تحقيق النمو األكاديمي واالج
للجوانب المعرفية واالنفعالية والسلوكية لدى الطفل، باإلضافة إلى 

 ).2006وزارة التربية والتعليم، (دورها في إشباع حاجاته النفسية 
التي تتزامن مع الجهود التي -كما تقدم نتائج هذه الدراسة 

تبذلها وزارة التربية والتعليم، لتطوير المناهج المدرسية للصفوف 
ألصحاب القرار في الوزارة رؤى جاّدة حول تصورات  -األولى

المعلمين وممارساتهم الفعلية في توفير بيئة صفية داعمة لتنمية 
 القصة، مّما يدعو للغوية أثناء التدريس باستراتيجيةالمهارات ا

وزارة التربية والتعليم إلى عقد دورات تدريبية تعرف المعلمين 
من توفير بيئات صفية داعمة باآللية التي من خاللها يتمكنون 

باإلضافة إلى ذلك، يتوقع أن تسهم . للمهارات اللغوية عند األطفال
هذه الدراسة في التمهيد إلجراء دراسات تربوية جديدة في مجال 

 .إعداد المعلمين أثناء الخدمة وقبلها
 التعريفات اإلجرائية 

 :تتناول الدراسة مجموعة من التعريفات اإلجرائية
كل ما يكتسبه الطفل من النواحي اللغوية : ت اللغويةالمهارا •

المختلفة التي تتضمن اإلرسال واالستقبال كالمحادثة 
 .واالستماع والقراءة والكتابة
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كل ما : تصورات وممارسات معلمي الصف األول األساسي •
يدركه المعلم ويقوم بتنفيذه بوصفه إجراءًا مناسبًا لتهيئة بيئة 

مهارات اللغوية أثناء التدريس صفية داعمة لتنمية ال
باستراتيجيه القصة، ويقاس هذا التصور من خالل ما يعبر 

-Semi)  شبه المقننةةعنه أفراد الدراسة أثناء المقابل
structured interview) . وأّما ممارسة المعلمين لهذه

التصورات؛ فتقاس من خالل بطاقة المالحظة ذات التدريج 
، التي تسعى إلى معرفة األداء )سيمارس، ال يمار(الثنائي 

التدريسي للمعلمين لتهيئة بيئة صفية داعمة لتنمية المهارات 
 . اللغوية

 جميع اإلجراءات التعليمية التعلمية التي :التدريس بالقصة •
 الصف األول األساسي؛ بغرض توفير بيئة ويقوم بها معلم

 .صفية داعمة لتنمية المهارات اللغوية
يذ الصف األول األساسي الذين تبلغ  هم تالم:األطفال •

 .أعمارهم حوالي ست سنوات
 أفراد الدراسة

تّم اختيار أفراد الدراسة من معلمي الصف األول األساسي 
 والبالغ عددهم 2006/2007للفصلين الدراسيين األول والثاني 

-Semi)معلمًا ومعلمة، ألغراض إجراء المقابلة شبه المقننة) 63(
structured interview) . وقد تّم هذا االختيار بالطريقة

المتيسرة، وذلك بناًء على الرغبة الشخصية للمعلمين والمعلمات 
للمشاركة في إجراء مقابالت شخصية وقد تّم اختيار أفراد الدراسة 
ممن يدرسون تالميذ الصف األول األساسي من مديريات التربية 

دنية الهاشمية، على والتعليم في المنطقة الشمالية من المملكة األر
، ومديرية تربية ) مشاركين5(مديرية تربية جرش : النحو اآلتي

)  مشاركين6(، ومديرية تربية إربد األولى ) مشاركين6(عجلون 
 5(، ومديرية تربية الرمثا ) مشاركين9(ومديرية تربية إربد الثانية 

ية ، ومديرية ترب) مشاركًا11(، ومديرية تربية بني كنانة )مشاركين
 11(ومديرية تربية األغوار الشمالية ) مشاركين 10(الكورة 
 ). مشاركًا

ومن أجل إجراء المالحظة الصفية المسجلة، تّم اختيار عينة 
معلمًا ومعلمة من بين المعلمين الذين ) 35(متيسرة تكونت من 

تمت مقابلتهم؛ وقد جاء اختيار هذا العدد بناًء على رغبة 
سجيل حصص صفية متلفزة قائمة على المعلمين والمعلمات لت

استراتيجية القصة، حيث حرص الباحث على تجنب إحراج أي معلم 
وقد توزعت هذه . أو معلمة للقيام بهذا األمر كون العينة متيسرة

، ومديرية )مشاركان(مديرية تربية جرش : العينة على النحو اآلتي
 4(ى ، ومديرية تربية إربد األول) مشاركين3(تربية عجلون 

، ومديرية ) مشاركين3(ومديرية تربية إربد الثانية ) مشاركين
، )مشاركين 7، ومديرية تربية بني كنانة ) مشاركين6(تربية الرمثا 

ومديرية تربية األغوار ) مشاركين 4(ومديرية تربية الكورة 
 ).   مشاركين 6(الشمالية 

 

 أداتا الدراسة
داتين هما اعتمدت الدراسة في جمع بياناتها، على أ

 :وفيما يلي عرض لهاتين األداتين. المالحظة والمقابلة شبه المقننة
 (Semi-structured interview) المقابلة شبه المقننة :أوًال

المقابلة شبه المقننة للكشف عن تصورات  اعتمد الباحث على
معلمي الصف األول األساسي لألداء التدريسي المناسب لتهيئة بيئة 

تنمية المهارات اللغوية خالل التدريس باستراتيجية صفية داعمة ل
القصة، إذ تّم إعداد هذه األداة وتطويرها من قبل الباحث بناًء 
على خبرته في مجال التدريس المدرسي والجامعي، باإلضافة إلى 

الصلة بتوظيف استراتيجية القصة ذي الرجوع إلى األدب التربوي 
؛ 2007هيم وآخرون، ؛ إبرا2006نصر، (في تدريس األطفال 

. ;Drabble, 2006  (Matthew, 1996 ؛2007رواشدة والبركات، 
ووفقًا لهذا اإلجراء تمّكن الباحث من صياغة ثمانية أسئلة تّم 
تحكيمها من ذوي االختصاص في مجال أساليب تدريس اللغة، 
وتعليم الطفولة، وعدد من معلمي ومشرفي مرحلة رياض األطفال 

وفي ضوء مالحظات المحكمين جرى .  األولىوالصفوف األساسية
حذف أربعة أسئلة وتعديل اثنين وإضافة اثنين آخرين، وعليه أصبح 
عدد أسئلة المقابلة في صورتها النهائية ستة أسئلة، وكان هذا 

وتّم التأكد من . اإلجراء مدعاة لطمأنة الباحث حول صدق األداة
 مع ستة -مرتين تكررت –ثبات األداة من خالل إجراء مقابلة 

معلمين من خارج أفراد عينة الدراسة، وقد تخلل المقابلة األولى 
وبعد ذلك أجرى . والثانية فاصل زمني مدته ستة عشر يومًا

الباحث ذاته تحليًال للمقابالت، ثّم تّم إجراء تحليل آخر من قبل 
وعليه، فقد تبين عدم وجود . عضو هيئة تدريس زميل للباحث

ل البيانات، مما يعطي مؤشرًا على وجود اتساق اختالف في تحلي
 .تام بين التحليلين

وللحصول على مصداقية عالية أثناء جمع البيانات، راعى 
 ;Creswell, 1998; Burton, 2000)الباحث منهجية البحث النوعي

Glaser and Strauss, 1967) وذلك وفقًا لما يأتي ،: 
 الذين أبدوا رغبة بيان الهدف من الدراسة وغرضها للمعلمين .1

كما تّم تنبيههم على أن . في المشاركة في المقابالت
المعلومات التي سيحصل عليها الباحث سيتم التعامل معها 

 .بسرية كاملة، ولن تستخدم إّال ألغراض البحث العلمي
الحصول على الموافقة المسبقة من المشاركين لتسجيل  .2

 . المقابلة من خالل التسجيل الصوتي
 الزمان والمكان المناسبين إلجراء المقابلة مع مراعاة تحديد .3

 .ظروف المستجيب
بناء عالقة قائمة على الود واالحترام واأللفة بين الباحث  .4

والمستجيب قبل البدء بالمقابلة؛ بغرض توفير ظروف مناسبة 
 . إلجراء المقابلة

تجنب الباحث التعرف على اسم المستجيب إذ أعطي كل  .5
تشجيع المستجيب على التعبير عما يمتلكه مستجيب رقمًا؛ ل

 .من تصورات حول موضوع الدراسة
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قام الباحث بطرح أسئلة المقابلة الستة على المستجيب، كما  .6
قام بالتأكد من درجة دقة المستجيب في التعبير عن رأيه من 
خالل إعادة طرح بعض األسئلة في نهاية المقابلة بصيغ 

ي حملتها األسئلة التي متنوعة تتضمن الفكرة نفسها الت
طرحت في المرة األولى، وهذا اإلجراء ينبئ أيضًا عن مدى 

 .مصداقية استجابات أفراد عينة الدراسة
بعد تفريغها من األشرطة - قام الباحث بعرض المقابلة  .7

 على المستجيب لبيان رأيه حول ما قاله في -المسجلة
. ناسبًاالمقابلة، مع السماح له بحذف أو إضافة ما يراه م

وهذا يمثل أفضل المؤشرات الدالة على ثبات البيانات التي 
 .يتم الحصول عليها بالمقابلة الشخصية

ولتحليل البيانات التي ُجمعت من خالل المقابلة شبه المقننة، 
 Glaser andانظر(استخدم الباحث منهجية تحليل األبحاث النوعية 

Strauss, 1967; Creswell, 1998; Oliver, 2000)  المتمثلة 
 Grounded Theory)بطريقة النظرية التجذيرية أو المتجذرة 

Approach) حيث تم اعتماد األفكار التي ظهرت من بيانات ،
الدراسة التي تّم الحصول عليها من خالل المقابالت، ثم التوصل 

 : من خالل ما يأتي(Categories)للسمات أو الخصائص 
 . على حدةتفريغ المقابالت على الورق كًال •
القراءة الفاحصة لكل كلمة وجملة وعبارة ذكرها أفراد  •

 .الدراسة
 .اعتماد الترميز لالستجابات •
وضع األفكار المتشابهة أو المتقاربة في مجاالت فرعية  •

(Sub-categories). 
 ضمن (Sub-categories)وضع المجاالت الفرعية  •

 .(Main categories)المجموعات الرئيسة 
ثبات التحليل الذي قام به الباحث للبيانات من التحقق من  •

 عضو هيئة تدريس في القسم –خالل قيام أحد الزمالء 
 بإعادة عملية التحليل، حيث –الذي ينتمي إليه الباحث 

كشفت هذه العملية عن توافق تام بين المحللين فيما يتعلق 
 Main)بتحليل البيانات، وفقًا للمجاالت الرئيسة 

categories)المجاالت الفرعية  و(Sub-categories) .
 . ويؤكد هذا اإلجراء سالمة عملية التحليل ودقتها

حساب التكرارات والنسب المئوية لالستجابات كما توزعت  •
 . ضمن المجاالت الفرعية

 بطاقة المالحظة
هدفت بطاقة المالحظة إلى معرفة مدى تطبيق كل ما 

ي تهيئة بيئة صفية يتصوره المعلم لألداء التدريسي المناسب ف
إذ تتميز هذه األداة في كونها . داعمة لتنمية المهارات اللغوية

تحيز أو الالمباالة لدى المستجيب تسهم في تجنب وجود ال
 ).1992؛ عودة وملكاوي، 2001، محجوب(

وتم تطوير بطاقة مالحظة من خالل ما توصلت إليه نتائج 
المناسب، في تهيئة المقابلة من تصورات تبين األداء التدريسي 

البيئة التعلمية الداعمة لتنمية المهارات اللغوية خالل التدريس 

وقد تم تفريغ التصورات في بطاقة مالحظة مكونة من . بالقصة
: تتعلق هذه التصورات بأربعة مجاالت تتمثل بـ. تصورًا) 16(

تهيئة البيئة الصفية المشجعة على االستماع، وإغناء البيئة الصفية 
ائمة على استراتيجية القصة بالمعينات التعليمية، وتوفير بيئة الق

صفية مشجعة على التفاعل الصفي أثناء السرد القصصي، وإغناء 
البيئة الصفية الموظفة الستراتيجية القصة باألسئلة واألنشطة 

 .التعليمية التعلمية
وقد تمت صياغة جميع األفكار الواردة في تلكم المجاالت 

ات سلوكية، قابلة للمالحظة والقياس من خالل على شكل فقر
مشاهدة سلوك المعلم في الغرفة الصفية، وُصّممت بطاقة المالحظة 
بتدريج ثنائي، يعّبر عن ممارسة المعلمين للسلوكات التي تعكس 

إذا حدث السلوك، " نعم"تصوراتهم، بحيث يتم ملء البطاقة بكلمة 
لم يحدث السلوك، إذا " ال"، وكلمة "1"وتعطى درجة رقمية 
 ". صفرًا"وتعطى درجة رقمية 

وللتأكد من صدق بطاقة المالحظة، تّم عرضها على محكمين 
من ذوي االختصاص في اللغة العربية، ومناهج اللغة العربية 
وأساليب تدريسها، والتربية االبتدائية، وعلم النفس التربوي، 

رحلة  التربوي، وعدد من معلمي ومشرفي مموالقياس والتقوي
وقد طلب من هؤالء إبداء الرأي . رياض األطفال والصفوف األولى

حول الفقرات التي يمكن أن تؤدي إلى تهيئة بيئة صفية داعمة 
لتنمية المهارات اللغوية، باإلضافة إلى إعطائهم الحرية الكاملة 

وقد جاء . لإلضافة أو الحذف، أو التعديل في بطاقة المالحظة
وبذلك فقد .  لجميع الفقرات دون تعديلرأي المحكمين موافقًا

كما تم . سلوكًا صفيًا) 16(تشكلت البطاقة بصورتها النهائية من 
التأكد من ثبات بطاقة المالحظة من خالل تطبيقها على عينة مؤلفة 

معلمًا ومعلمة، ثّم ُحسب معامل االتساق الداخلي، ) 17(من 
، وقد )0.85(لثبات باستخدام معادلة كرونباخ الفا، إذ بلغ معامل ا
 .ُعّدت هذه القيمة مقبولة ألغراض البحث العلمي

 جمع البيانات وتحليلها باستخدام بطاقة المالحظة
بعد أخذ الموافقة الشخصية إلجراء المالحظة الصفية من 
المعلمين الذين تّمت مقابلتهم، وممن أبدوا الرغبة الكبيرة في 

علمًا ومعلمة، تم تسجيل م) 35(المالحظة الصفية، والبالغ عددهم 
ومن خالل حضور الحصة الصفية . حصة صفية متلفزة لكل معلم

المتلفزة لكل معلم على حدة، تّم ملء بطاقتي مالحظة لكل معلم، 
واألخرى تّم ملؤها من . البطاقة األولى تّم ملؤها من الباحث نفسه

زميل للباحث قام بمشاهدة الحصة المتلفزة، وتمت عملية ملء 
اقات باستقاللية تامة، فكل منهما شاهد الحصة منفردًا، وقد البط

 . انسحب ذلك على كل حصة صفية متلفزة
 في ملء كد من مدى التوافق بين المالحظين ومن أجل التأ

 Intraclass)بطاقة المالحظة، تّم حساب معامل التوافق 
Correlation Coefficient)األول  بين تقديرات المالحظ 

للحصة الصفية ) زميل الباحث(المالحظ الثاني و، )الباحث(
المتلفزة، التي تظهر سلوكات المعلم في تهيئة بيئة صفية مناسبة 
 لتمنية المهارات اللغوية، على مستوى كل حصة صفية متلفزة
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(Yaffee, 1998) . وقد بلغ معامل التوافق بين التقديرين
 إليجاد (Cooper, 1981)كما تّم استخدام معادلة كوبر ). 0.93(

معامل التوافق بين تقديرات المالحظين، وبلغت نسبة التوافق بين 
 ).0.90(المالحظيِن 

ولتحليل البيانات التي تّم جمعها باستخدام أداة المالحظة، 
ُحسبت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات 

راد المالحظْين لدرجة الممارسة، وعددها تقديران لكل فرد من أف
. الدراسة، على مستوى كل سلوك صفي ورد في بطاقة المالحظة

 ). صفر(والعالمة الدنيا ) 1(وقد بلغت العالمة القصوى لكل سلوك 
 نتائج الدراسة ومناقشتها

بعد تطبيق إجراءات الدراسة، وإجراء عملية تحليل البيانات      
لمالحظة، التي تّم جمعها باستخدام المقابلة شبه المقننة وبطاقة ا

تم الوصول إلى النتائج اآلتية، والتي ستعرض حسب أسئلة 
  :الدراسة

 نتائج السؤال األول ومناقشتها
هدف سؤال الدراسة األول إلى استقصاء تصورات معلمي 
الصف األول األساسي لتهيئة بيئة صفية داعمة لتنمية المهارات 

 مقابلة لك تم، ولتحقيق ذاللغوية أثناء التدريس باستراتيجيه القصة
وكشفت نتائج التحليل النوعي عن تصورات . معلمًا ومعلمة) 63(

 ). 1(متباينة، يمكن تلخيصها في الجدول 
التكــــرارات والنســــب المئويــــة المستخلصــــة مــــن  ) 1(جــــدول 

المقابلـــة الشخصـــية لتصـــورات المعلمـــين لتهيئـــة بيئـــة صـــفية  
 داعمة لتنمية المهارات القرائية خالل التدريس بالقصة

1*التصورات الرقم
 النسب 2*التكرارات 

 المئوية
تركيز تصميم القصة على كلمات  1

 .وتراكيب لغوية مرتبطة بالحياة اليومية
32 50.79% 

إثراء البيئة الصفية القائمة على السرد  2
القصصي بالمثيرات البصرية التي تمكن 

 .الطفل من تنمية مهاراته اللغوية

32 50.79% 

ار األطفال، واالستجابة الترحيب بأفك 3
 . لتعليقاتهم

31 49.20% 

توفير جو صفي آمن مطمئن يسمح  4
 .للطفل بالكالم

30 47.61% 

وضع األطفال في حالة تهيئة نفسية  5
 .وذهنية تثير لديهم حسن االستماع

28 44.44% 

التركيز على تشويق األطفال لسماع  6
 .القصة

26 41.26% 

 البيئة الصفية التركيز على الطفل محور 7
القائمة على التدريس بالقصة؛ فهو 

 الخ....يسأل ويجيب ويناقش
 

25 39.68% 

                                                           
*1

انظر االقتباسات (    تّم اشتقاق هذه التصورات من استجابات أفراد الدراسة 
 ).الواردة في مناقشة النتائج

 63=    حجم العينة2*
 

1*التصورات الرقم
 النسب 2*التكرارات 

 المئوية
تزويد الطفل بأنشطة لغوية متنوعة  8

 . مبنية على القصة
19 30.15% 

 %23.80 15 .مناقشة األطفال بوقائع القصة 9
استخدام التمثيل الدرامي أثناء تقديم  10

 . القصة
13 20.63% 

 للطفل بتكرار القصة أمام السماح 11
 . زمالئه

13 20.63% 

طرح أسئلة تستثير دافعية الطفل ليعبر  12
 .عما يجول في خاطره

11 17.46% 

مناقشة األطفال بوقائع القصة من خالل  13
 .مجموعات صفية

07 11.11% 

تدريب األطفال على نقد شخصيات  14
 .القصة

07 11.11% 

 القصص إتاحة فرص للتالميذ لقراءة 15
 .بصورة جماعية

06 9.52% 

تدريب األطفال على وضع نهايات  16
 .للقصص التي يسمعونها

05 7.93% 

 التصورات التي تكشف أن) 1(اءة المتأملة للجدول  القرإن
والبالغة ) 2، 1(لتصورين حظيت بأعلى نسبة مئوية تنتمي إلى ا

ة  إذ يعتقد معلمو الصف األول األساسي أنها ضروري،50.79%
والفقرتان تتضمنان . لتهيئة بيئة داعمة لتنمية المهارات اللغوية

ضرورة تركيز البيئة الصفية على تضمين القصة لكلمات وتراكيب 
لغوية مرتبطة بالحياة اليومية، فضًال عن إثرائها بالمثيرات البصرية 

 . التي تمكن الطفل من تنمية مهاراته اللغوية
والتي تنحصر ) 1(نها الجدول وأّما بقية التصورات التي تضم

، فقد حصلت على نسب مئوية منخفضة )16-3(في الفقرات 
ويمكن القول إن تلك %. 7.93و% 49.20تراوحت بين 

التصورات ذات أهمية كبرى في تنمية المهارات اللغوية لدى الطفل، 
 :فهي تعنى بـ

توفير بيئة صفية تهيئ الطفل نفسيًا وذهنيًا، وتحرص على  
 اإلثارة والتشويق لحث الطفل على المتابعة خلق عنصر

وحسن االستماع للقصة، وتراعي شخصية الطفل بوصفه 
إنسانًا بحاجة إلى بيئة صفية تتسم بجو صفي آمن مطمئن، 

اره ويستجيب لمشاركته يضمن له حرية الكالم، ويرحب بأفك
فهو محور تلك البيئة يسأل ويجيب وتعليقاته، 

دعي من البيئة الصفية القائمة على الخ، وهذا يست....ويناقش
األسلوب القصصي التركيز على تزويد الطفل بأنشطة لغوية 
متنوعة كالتمثيل الدرامي أثناء تقديم القصة، والسماح له 

 .بتكرار القصة أمام زمالئه أو تمثيلها حركيًا أمامهم
 الطفل ليعبر عن أحداث القصة ةتوفير بيئة صفية تثير دافعي 

 أسئلة متنوعة تتيح له فرصة التعبير عما من خالل طرح
يجول في خاطره، بحيث ينغمس الطفل في نقاشات صفية 

فضًال . بينه وبين المعلم، وبينه وبين زمالئه في البيئة الصفية
عن تدريبه على وضع نهايات للقصص التي يسمعها، ونقد 

وهذه النتيجة تشي بعدم امتالك المعلمين . شخصياتها
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بتوفير بيئة صفية تسهم بتطوير المهارات لمعرفة تتعلق 
اللغوية، السيما وأن هذه التصورات مرتبطة بتطوير مهارات 

 .لغوية ذات مستوى راٍق كمهارات القراءة الناقدة واإلبداعية
وبالرغم مما تقدم من وجود ضعف في تصورات غالبية أفراد 

حليل البيانات عينة الدراسة، إّال أنه ال بّد من التنويه إلى أن نتائج ت
كشفت عن وجود نخبة قليلة من أفراد الدراسة تمتلك تصورات 
إبداعية في مجال توظيف استراتيجية القصة لتهيئة بيئات صفية 

وهذه التصورات . تدعم وتعزز تنمية المهارات اللغوية عند األطفال
يمكن أن تعرض كما تّم تحليلها، بناًء على المقابلة شبه المقننة، 

 : ، على النحو اآلتي(Main categories) مجاالت رئيسة في أربعة
 .تهيئة البيئة الصفية المشجعة على االستماع •
إغناء البيئة الصفية القائمة على استراتيجية القصة بالمعينات  •

 .التعليمية
توفير بيئة صفية مشجعة على التفاعل الصفي أثناء السرد  •

 . القصصي
استراتيجية القصة باألسئلة إغناء البيئة الصفية القائمة على  •

 .واألنشطة التعليمية التعلمية
 .وفيما يأتي عرض لهذه المجاالت ومناقشتها

  تهيئة البيئة الصفية المشجعة على االستماع-أوًال
مما ال شك فيه أن قدرة المعلمين على تهيئة بيئة صفية قادرة 
على جذب انتباه األطفال وحثهم على االستماع وإثارة شوقهم 

متعتهم للتعلم؛ تعد من أهم عناصر البيئة الصفية التي تالزم و
استراتيجية التدريس بالقصة، لما لها من دور فاعل في تنمية مهارة 

وقد كشفت استجابات أفراد عينة الدراسة . االستماع لدى األطفال
يعتقد بضرورة وضع األطفال في حالة %) 44.4(أن ما نسبته 

 لديهم، فضال عن التركيز على استعداد تثير حسن االستماع
 :تشويقهم لسماع القصة، ولعل المقتبسات اآلتية تؤكد ذلك

إن تهيئة الطفل من الناحية النفسية لسماع القصة يمثل أهم 
 .وظيفة للمعلم في الدرس الذي ُينّفذ من خالل القصة

نعم، أركز على تهيئة بيئة تدعم مهارات اللغة العربية من خالل 
أي أن طريقة جلوس األطفال تؤثر على .....لتالميذ،طريقة جلوس ا
 . حسن استماعهم

نجاح المعلم في جذب انتباه األطفال لتنمية مهارة االستماع 
يعتمد على قدرة المعلم في تهيئة بيئة صفية تركز على جذب المتعلم 

 .لحسن اإلصغاء
أرى أن تهيئة األطفال ] أحد معلمي الصف األول[نعم، أنا 

صة أهم أمر يجب أن يركز المعلم عليه في حالة توظيف لسماع الق
فانتباه الطفل يدعوه إلى استرجاع معلوماته حول . استراتيجية القصة

 .عالمه الخارجي
أرى أّن إضفاء جو من المتعة يسهم في تنمية مهارات الطفل 

 .لحسن االستماع
تكشف هذه االستجابات أن التهيئة الذهنية والنفسية للمتعلم 

 أهم المالمح الرئيسة لتهيئة البيئة الصفية الداعمة لتنمية تشكل
المهارات اللغوية، ال سيما أن أحد تصورات المعلمين أشارت إلى 

أن تهيئة البيئة الصفية التي تتيح للطفل حسن االستماع، تعد من 
أهم اإلجراءات الصفية التي تمّكن الطفل من استرجاع معارفه؛ األمر 

ويرى . يعبر عن مشاعره إزاء أحداث القصةالذي يستدعيه ألن 
الباحث أن هذا التصور لدى المعلمين في توفير بيئة صفية مشجعة 
على حسن االستماع يؤثر إيجابًا على تنمية مهارة االستماع لدى 
األطفال أثناء السرد القصصي، وال سيما أن هذه المهارة  تعد 

اع، االستم(لغة الرئيسة في الترتيب المنطقي لتنمية مهارات ال
وبذلك فإن هذه النتيجة .  لدى األطفال)والتحدث، والقراءة والكتابة

ة توفير فرص لألطفال تتفق مع ما يؤكده األدب التربوي حول أهمي
 في بيئة صفية تتسم بإثارة الشوق والدافعية لحسن لسماع القصص

االستماع؛ وذلك إلكساب األطفال الكثير من المفردات اللغوية 
الطحان، ( اط الجمل والتراكيب واألفكار والمفاهيم اللغويةوأنم

وبناًء على هذه النتيجة يرى الباحث أن االهتمام الفائق ). 2003
 Whole)بمهارة االستماع ينسجم مع المنحى اللغوي الكلي 

language approach) الذي يشدد على أن المهارات اللغوية 
نصر (األدب التربوي  تكتسب بصورة تكاملية، ولهذا فقد أورد 

 أنه نظرًا Al-Jamal, 2007; Kim, 2004)؛ 2005والعبادي، 
ألهمية مهارة االستماع؛ فإنه من الصعب تنمية المهارات اللغوية 

 .األخرى بدون هذه المهارة
 إغناء البيئة الصفية القائمة على استراتيجية القصة -ًاثاني

 بالمعينات التعليمية
من أفراد عينة %) 50.79(تشير االستجابات إلى أن 

 على المعينات التعليمية، ة القصدالمقابلة يؤمنون بأهمية اعتما
حيث كشفت استجابات عدد من المشاركين في الدراسة عن دور 
هذا الجانب في تنمية المفردات اللغوية لدى األطفال وإثارة عنصر 

 : ت اآلتية الخيال لديهم، ويتجلى ذلك في المقتطفا
أنا صراحة استخدم القصة لكن استخدامي لها قليل ألن 
القصص في مدرستنا قديمة وغير متضمنة لرسومات وصور 

 .وهذا يؤثر على إثارة خيال الطفل. واضحة
يعتمد نجاح سرد القصة لألطفال على قدرة المعلم على توفير 

 .تقنيات تعليم ُتعين على توضيح مفردات القصة
ى المعلم ربط محتوى كل عبارة ترد في القصة أرى أنه عل

 .بصورة؛ حتى يتمكن الطفل من إدراك المعاني اللغوية
من خالل خبرتي في توظيف القصة لجعل بيئة التعلم 

أنه ] المستجيب يخاطب الباحث[أود أن أقول لك ....... فعالة،
عندما استخدم في قصصي شريط فيديو في البيئة الصفية لعرض 

صة، أرى أن المستوى اللغوي يتحسن لدى األطفال، أحداث الق
أحاول قدر اإلمكان ] المستجيب[لذلك أنا . خاصة االستيعاب القرائي

 . االعتماد على تقنيات التعليم في عرض القصص
ُتبيِّن االستجابات أعاله أهمية إغناء البيئة الصفية بالمثيرات 

تسهم في توفير الحسية، التي تعد من أهم المظاهر التي يمكن أن 
بيئة صفية قادرة على مساعدة الطفل على إدراك المعاني اللغوية 
الواردة في محتوى القصص؛ األمر الذي ينعكس إيجابًا على تنمية 
المهارات اللغوية لدى األطفال، خاصة وأن هذه المعينات كالصور 
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والرسومات والدمى تلعب دورًا كبيرًا في إشباع رغبة الطفل في 
 يسمعه ويراه، فضًال عن ربطه اللغة المنطوقة باألشخاص تعلم ما

ويؤثر هذا اإلجراء الصفي في مخيلة الطفل البتكار . واألحداث
ويرى الباحث أن وجود . قصص معينة من خالل التأمل بالصور

هذه التصورات لدى بعض األفراد الذين تمت مقابلتهم قد يعود 
لطفل ال تمكنه من إدراك إلى اعتقادهم بأن القدرات العقلية لدى ا

األلفاظ المجردة إّال بصور تدل على المعنى؛ فالطفل يدرك األشياء 
وتتفق هذه التصورات مع ما . بصورها ثم يربط الصورة بمدلولها
 ,Coonrod and Hughes) زتوصل إليه كل من كونرود وهيو

 من أن بيئة التعلم الفّعالة تعتمد على قدرة المعلم على (1994
ها بمواد محسوسة تشجع الطفل على معالجة المعرفة، إذ تزويد

وعليه، تؤكد . يمارس دوره كمشارك نشط في بناء الخبرة اللغوية
 أن درجة استماع الطفل للقصة (Hildebrand, 1997)هيلدبراند 

واستمتاعه بها يعتمد على بيئة التعلم الغنية بالمعينات التعليمية 
 . ميةكالصور والدمى واللوحات التعلي

 توفير بيئة صفية مشجعة على التفاعل الصفي أثناء -ثالثًا
 السرد القصصي 

تكشف نتائج تحليل البيانات أنه بالرغم من أن التصورات 
المتعلقة بهذا المجال جاءت من فئة قليلة من أفراد الدراسة، إال أن 
هذه الفئة قّدمت تصورات ذات نوعية متميزة لتهيئة البيئة الصفية 

واالقتباسات اآلتية تعكس بعض هذه . مة للمهارات اللغويةالداع
 :التصورات

، أنا أرى أن القصة ]المستجيب يخاطب الباحث[أخي العزيز 
التدريس التي تخلق بيئة صفية ]  استراتيجيات[تعد من أهم سبل 

تدعم نمو مهارات اللغة، فعلى سبيل المثال يمّثل توظيف الطفل 
 السرد القصصي جزءًا كبيرًا من التفاعل للكلمات التي سمعها أثناء

 .الصفي
أرى أن سماع الطفل أثناء السرد القصصي لتراكيب ......

وكلمات لغوية مرتبطة بالواقع الحياتي، أهم محور في خلق تفاعل 
 .صفي بين المعلم واألطفال

المستجيب يخاطب [كما تعرف، أنت دكتور في جامعة 
التي يمكن تشكيلها من خالل ، إن نجاح البيئة الصفية ]الباحث

استراتيجية القصة، يعتمد أوًال وأخيرًا على قدرة المعلم على مناقشة 
 .مفردات القصة ومعانيها

إّن توظيف أساليب متنوعة لمناقشة محتوى القصة، ....
مع بعضهم خالل العمل الجماعي، يعمل ]  التلميذات[كمناقشة البنات 

 .في الصف األولعلى تهيئة بيئة صفية منمية للغة 
، أحسن ]المستجيب يخاطب الباحث بقوله انظر[شايف ..... 

شيء في القصة هو خلق تفاعل مع األوالد في الغرفة الصفية 
 .  لمناقشة ما تحتويه جمل القصة من سلوكيات وعادات سليمة

يكشف ما تقدم عن فعالية هذه التصورات في ارتقاء دور 
اللغة؛ فتوظيف المعلمين لمفردات البيئة الصفية في تنمية مهارات 

ن أن يتيح الفرصة الكاملة ية مرتبطة بالحياة اليومية، ُيمكلغو
لألطفال ليوظفوا المفاهيم اللغوية المرتبطة بحياتهم اليومية في 

البيئة الصفية، خاصة وأن هذا اإلجراء يمّكن األطفال من استرجاع 
ياتية بالموقف معلوماتهم؛ أي أنه يساعدهم في ربط خبراتهم الح

وهذا بدوره يؤدي إلى سهولة حدوث تنمية في مهارات . الصفي
اللغة؛ فالبيئة الصفية التي تربط المفردات والمفاهيم اللغوية بواقع 

ويتفق هذا مع . حياة الطفل تسهم في خلق المتعة لدى المتعلم
تصورات النطرية البنائية التي تؤكد على أهمية تعلم اللغة من خالل 

 .CHS, 2003)(ا بالخبرات الحياتية ربطه
ويرى الباحث أن اتسام البيئة الصفية بهذا المظهر يمكن أن 

ويؤكد . يسهم في إشباع خيال الطفل وتنمية قدرته على االبتكار
األدب التربوي أهمية هذا السلوك في خلق بيئة صفية قادرة على 

ة يسهم حيث إن التفاعل مع أحداث القص. تنمية المهارات اللغوية
إبراهيم (في تنمية المعرفة المفاهيمية المتعلقة بالمادة المقروءة 

  Garvin and Walter, 1991).؛ 2004وآخرون، 
من أفراد % 23.80وتشير نتائج تحليل البيانات إلى أن 

 ةعينة الدراسة يرون بأن خلق تفاعل صفي في بيئة مشجعة لتنمي
ى إتاحة فرص للنقاش المهارات اللغوية يعتمد بصورة أساسية عل

 :واالقتباسات اآلتية تؤكد ذلك. الصفي ألحداث القصة
 من أرقى وأفضل استراتيجيات التدريس ةأنا أرى أن القص

التي توفر بيئة تعلم لتطوير مهارة المحادثة من خالل نقاش المعلم 
 .واألوالد بأحداث القصة

ون دور القصة، الكثير من المعلمين ال يدرك] نعم[آه، آه ... ..
] فقط[بس ....القصة في إثارة بيئة قائمة على الحماس والمشاركة

 .من خالل النقاش بأحداث القصة
نعم، أرى أن القصة عبارة عن استراتيجية ينطلق منها عمل "

أنا أسرد القصة، ثم أكلف األطفال بتنفيذ مهام .....المجموعات
 .تعلمية تستدعي نقاش األطفال مع بعضهم البعض

 توظيفي للقصة، أستطيع أن أقول لَك أن القصة عبارة أنا من
ال يدركون ] من المعلمين[عن شيء ثمين، ولكن لألسف الكثير منا 

كيف تستطيع أن تلبي القصة مهارة الحوار واألخذ والعطاء من خالل 
النقاش ألحداثها سواء بين األطفال أنفسهم أثناء المجموعات 

 .الصفية، أو بينهم وبين المعلم
ظهر القراءة الفاحصة لالقتباسات أعاله الدور الرئيس ت

والحاسم لمناقشة المعلم ألحداث القصة؛ أي أن هذا الدور قادر 
على توفير بيئة صفية تسمح لألطفال بأن يعبروا عن مشاعرهم 

ويعتقد الباحث أن توفير هذه البيئة الصفية يعد من . موأحاسيسه
 تنمية اإلبداع لدى األطفال؛ أهم األساليب التي يمكن أن تؤدي إلى

خاصة وأن متعة الطفل تزداد ال في بداية سماع القصة ومتابعة 
أن ) 2003(ويؤكد األسعد . أحداثها بل أثناء مناقشة أحداثها

متعة الطفل تزداد عندما يناقش الطفل أحداث القصة مع من هو 
ويشير .  أسئلة تجول في خاطرهأكبر منه سنا من خالل طرح

 إلى أنه يجب على الشخص الذي (Canizares, 2000)س يزاركان
يسرد القصة أن يتيح للتالميذ فرصة المشاركة بأفكارهم مع بعض 
البعض، فضال عن مشاركتهم للمعلم، وذلك بهدف تعزيز متعة 

ويدعم هذا النوع من البيئات الصفية خبرات األطفال . التعلم
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 المهارة يعتمد اللغوية في مجال المحادثة، خاصة وأن نمو هذه
بالدرجة األولى على نوعية البيئة الصفية التي تسمح لألطفال 
بمناقشة أحداث القصة؛ مما ينعكس إيجابًا في تطوير شخصية 

وفي معرض الحديث عن هذا . الطفل من الناحية االجتماعية
الجانب، أشار قسم الترجمة والتعريب في دولة اإلمارات العربية 

أن فرص النقاش والحوار والمحادثة التي إلى ) 2005(المتحدة 
تمنح للطفل في المراحل التدريسية األولى تسهم في نمو قدراته 
االجتماعية وتطورها؛ أي أنها تكسب الطفل قيمًا اجتماعية الزمة 

 .الخ...لتطوره كالقدرة على األخذ والعطاء والحوار
ومما يعكس نجاح البيئة الصفية في زيادة فعالية فرص 

 أفراد عينة المقابلة أكدوا أن تنمية بعضاعل الصفي، أن التف
المهارات اللغوية لدى األطفال من خالل القصة يعتمد على فعالية 
أداء المعلمين في توفير جو صفي يشجع الطفل على المشاركة 

 :واالقتباسات اآلتية تبين ذلك. الصفية
هم ال يعني أن السرد القصصي يطور لغة األطفال، بل من أ...

ما يسهم في تطوير مهارات اللغة عند األوالد الصغار، هو دور المعلم 
باحترام ما يقوله الطفل حول القصة سوا أثناء مناقشة أحداثها أو 

 .تكليف المعلم له بسردها مرة أخرى
إن ] المستجيب يخاطب الباحث[كما تعرف أخي الدكتور 

االستجابة لما القصة ممتازة لتنمية لغة الطفل، بل األهم من ذلك 
من تعليقات، بعد سرد القصة، خاصة وأن ] التلميذة[تقوله البنت 

 عما سمعنه اًربعد سرد القصة يتحدثن كثي] التلميذات[البنات 
 . يكتبن أو يقرأن حول أحداث القصةوبالقصة أ

يا دكتور، يمكن أن تنمو ]  هؤالء األطفال[هضول األوالد 
تدريس بالقصة، ولكن ذلك، كما مهاراتهم اللغوية بشكل ممتاز بال

؛ وأقصد هنا البيئة الصفية اآلمنة .....تسألني، يرتبط ببيئة التعلم
التي يوفرها المعلم لألوالد التي تجعلهم يعبرون عن أفكارهم 

 .المستمدة مما سمعوه من القصة
أن ترحيب المعلم واحترامه لما يقوله الطفل عن ......هل تعلم

 . في تنمية لغة الطفلالقصة، هو الشيء المهم
يتبين من االقتباسات السابقة، أن تنمية المهارات اللغوية 
لدى األطفال من خالل توظيف استراتيجية القصة يعتمد على مدى 
إدراك المعلم لتوفير بيئة صفية آمنة، ترحب بأفكار األطفال، 

ويشجع توفير هذه البيئة الصفية األطفال . وتستجيب لتعليقاتهم
اركة من خالل التعبير الشفوي أو الكتابي أو التمثيل؛ على المش

كون هذا األمر يتوقف على شعور الطفل باألمن والطمأنينة، ومدى 
وتتفق هذه النتيجة مع مبادئ . احترام المعلمين وتقديرهم ألفكاره

النظرية البنائية التي تؤكد أن المهارات اللغوية ُتكتسب في ضوء 
ن خالل ما يبديه من آراء وتعليقات، في تفاعل الطفل مع اآلخرين م

ظل بيئة مشجعة وملبية لحاجات األطفال بأن يعبروا عن أنفسهم، 
وال سيما أن اللغة تنشأ لدى األطفال مبدئيًا كوسيلة لالتصال مع 

 ذه النتيجةـــــوتتفق ه. (Vygotsky, 1978  and 1981)اآلخرين 
إّن أفكار المتعلم :  بقوله(Canizares, 2000) مع ما أكده -كذلك-

يجب أن تلقى كل احترام وتقدير، وعلى المعلم أن يستخدم تعابير 

 ,Hildebrand)وتشير هيلدابراند . لفظية تحترم فكر المتعلم
أن البيئة الصفية التي تسمح للطفل بأن يعبر عن أفكاره إلى  (1997

في جو يتسم بالحرية واألمن تمثل أحد أهم العوامل التي تشجع 
طفال على اإلبداع؛ فاألطفال الذين يشعرون بالمهارة والثقة األ

 .بالنفس يبذلون جّل اهتمامهم ليكونوا مبدعين
 إغناء البيئة الصفية القائمة على استراتيجية القصة -رابعًا

 باألسئلة واألنشطة التعليمية التعلمية
من األفراد % 17.40توصلت نتائج تحليل البيانات إلى أن 

قابلتهم أكدوا، أنه ال سبيل لتهيئة بيئة صفية داعمة الذين تمت م
للمهارات اللغوية من خالل التعلم بالقصة، إالّّ من خالل تصميم 

واالستجابات الواردة . سلسلة من األسئلة ذات النوعية المتميزة
 :أدناه تبين ذلك
لتطوير المهارات اللغوية، ال بّد من أن تتبع القصة ..... 

كل هذا بهدف حث الطفل ليفكر ثم يعبر .... فكيربأسئلة مثيرة للت
عن مدى فهمه للموضوع الدراسي؛ إذ إن تعلم الطفل من القصة ال 

 .يتحقق دون أسئلة
نعم، عندما أعرض أحداث القصة من خالل إيضاحها بالصور 
التعليمية فإن محور التفاعل وإدراك دالالت المعاني المتعلقة بالقصة 

وهذا . علم لسلسلة من األسئلة الصفيةتستمد من خالل طرح الم
 .برأيي يشغل تفكير الطفل

كما تعرف، إن كتب القراءة في الصف األول مليئة بالقيم 
والتصرفات اإليجابية، فعند استخدامي للقصة في تدريس هذه 

، فإنه علّي كمعلم أن أطرح ]القيم والتصرفات اإليجابية[األشياء 
 . اللغويةأسئلة تقيس مدى فهم الطفل للجمل

أية ] ليست[لكن مش ...نعم األسئلة تطور مهارات اللغة
تحث ] أسئلة مفتوحة[المعلم يجب أن يصمم أسئلة طويلة .....أسئلة
األسئلة مثل نعم ....على استدعاء أفكارها اللغوية] التلميذة[البنت 
ال تساعد الطفل أن يتحدث ويعبر عما سمعه ] األسئلة المحددة[وال 

 .قصةمن أحداث ال
يتضح من االستجابات السابقة أن هذه التصورات قادرة على 
جعل المتعلم في حالة نشطة تدفعه إلى التفكير واستيعاب المعاني، 
من خالل األسئلة الصفية التي تعد مصدرًا يثري البيئة الصفية 

ويرى الباحث أن لهذه التصورات . ويجعلها أكثر حيوية ونشاطًا
 البيئة الصفية؛ مما ينعكس إيجابًا على فعالية أثرًا كبيرًا على نوعية

األداء اللغوي لدى األطفال، ولكي نحسن من أدائهم اللغوي، علينا 
أن نركز عنايتنا في تهيئة البيئة الصفية التي تشكل مصدرًا لحدوث 

 .تعلم فّعال
ولعّل القراءة الجادة للتصورات السابقة تضعنا أمام مجموعة 

يز األسئلة القائمة على القصة، منها إثارة من المواصفات التي تم
تفكير الطفل، والتركيز على األسئلة المفتوحة التي تسمح للطفل 
بأن يعبر عن أفكاره، وكذلك فهي تعكس مدى اكتساب الطفل للقيم 
الواردة في دروس القراءة؛ وذلك بهدف تبصير الطفل بالتصرفات 

 ويعكس هذا .السليمة في المواقف المشابهة ألحداث القصة
السلوك الصفي فعالية القصة كنوع من أدب األطفال، ويتفق هذا مع 
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من ) 2007(ورواشدة والبركات ) 2003(ما أكده كل من بقاعي 
أن األسئلة المرتبطة بالقصة يجب أن تثير وجدان الطفل وتوقظ 

ويستخلص الباحث من هذه النتيجة أن البيئة . مشاعره وعواطفه
 النوعية من األسئلة تعّد بمثابة التحدي لتفكير الصفية الغنية بهذه

وبالتالي، فإنها تسهم في تحقيق تقدم في المهارات اللغوية، . الطفل
. إذ تعكس مدى قدرة األطفال على فهم المقروء بمستواه الناقد

بقاعي، (وتتوافق هذه النتيجة مع ما أشار إليه األدب التربوي 
؛ نصر، 2007وارب، ؛ الش2007؛ رواشدة والبركات، 2003
بأن ُتْصحب القصة بعدد من األسئلة؛ ليتمكن األطفال من ) 2007

 .  التعبير عن مشاعرهم وأفكارهم حول المادة المقروءة
ولم تقتصر تصورات أفراد الدراسة لتهيئة بيئة صفية تنمي 
المهارات القرائية أثناء التعلم بالقصة على نوعية األسئلة، فهناك فئة 

 من المعلمين قدمت تصورات يمكن أن توصف بالتميز قليلة جدًا
واإلبداع؛ كونها تسعى لتنمية المهارات اللغوية وفقًا لمستويات 

واالستجابات اآلتية . متقدمة من األنشطة كالنقد وإصدار األحكام
 :تنبئ بهذا

البيئة الصفية التي تجعل الطفل يفكر بصورة إبداعية، هي التي 
ع نهايات للقصص، أو تشكيل قصص على تعطي الطالب أنشطة لوض

 .غرار ما سمعه، أو قيامه بنقد ما سمعه
أن يترك القصة بدون نهاية، ] يجب[أنا برأيي أن المعلم الزم 

يئة بحيث يطلب من الطفل أن يفكر بوضع نهاية لها، وبذلك تكون الب
 .الصفية قد جعلت التعلم ممتًعا

تعة بطريقة تنمي نعم، على المعلم أن يجعل بيئة التعلم مم
أنا هذا اليوم بعد أن استخدمت القصة في ........مهارات اللغة

من ... نعم ممتعة..... فقد جعلت بيئة التعلم ممتعة جًدادرسي،
ة، أي لكل مجموعة قص......خالل إعطاء التلميذات خمس قصص

 ألن يتفاعلن مع بعضهن البعض  عند ]التلميذات[وهذا ساعد البنات 
 .القراءة
ظهر االقتباسات أعاله فعالية األداء التدريسي في تهيئة بيئة ت

داعمة لنمو المهارات اللغوية من خالل تكليف األطفال القيام 
وتعود هذه الفعالية إلى دور . بأنشطة لغوية متنوعة مرتبطة بالقصة

األنشطة في إشباع رغبة حبِّ االستطالع لدى األطفال، وال سيما 
وتعد هذه . سئلة متنوعة أثناء القصةأنهم بطبعهم يطرحون أ

ولعل ما يؤكد ذلك . األنشطة بمثابة أداة لإلجابة عن أسئلة األطفال
أن تحليل البيانات كشف أن األطفال قد أبدوا جدية واهتمامًا 

ويتفق هذا النوع من . كبيرين أثناء طرح األسئلة على المعلم
للغوية مع الطبيعة اهتمام المعلمين في تهيئة فرص لتنمية المهارات ا

وعالوة على ذلك، تكشف نتائج تحليل البيانات أن . النفسية للطفل
 تنمية المهارات اللغوية يد من توفير بيئة صفية مشجعة علىمما يز

خالل التدريس بالقصة، هو أن األنشطة المنفذة في البيئة الصفية 
 : جاءت متنوعة ومنها

ت القصة، ووضع  األطفال بأنشطة تتعلق بنقد شخصيادتزوي •
نهايات للقصص، يمكن أن يسهم في تنمية التفكير اإلبداعي 

ويشير األدب التربوي إلى أن . لفهم المقروء لدى األطفال

 يعتمد على نجاحها ح توظيف القصة في البيئات الصفيةنجا
في تنمية القدرة على النقد والحكم على األمور؛ أي تنمية 

 فالقارئ الناقد يتخذ .قدرة األطفال على نقد الشخصيات
ولهذا . موقفا مما يقرأ، وينظر في المقروء من عدة زوايا

. فإنه يحلل ما يقرأ ويركبه ويقومه ويصدر أحكامًا عليه
وبالتالي، فهذا يمكن أن يقدم مؤشرًا على أن هذا التصور 
للبيئة الصفية يمكن أن يؤدي إلى تنمية مهارات القراءة 

يستقلون بتفكيرهم ويعتمدون الناقدة عند األطفال بحيث 
 ,Meagher, 1996; Peters 2003بقاعي، (أنفسهم على 

1991; Beach, 1996) 
إتاحة فرص للتالميذ لممارسة أنشطة تتعلق بتكرار القصة  •

وتمثيلها في البيئة الصفية، وهذا بدوره يمكن أن يساعد في 
تعزيز ثقة األطفال بأنفسهم ليعبروا عما يشاهدوه سواء أكان 

تابيًا أم لفظيًا أم حركيًا، وفي ذلك إثراء وإغناء لمهارات ك
التواصل اللفظي وغير اللفظي؛ إذ يمكن أن يؤدي هذا النوع 
من األنشطة إلى قيام األطفال بالرسم والتمثيل والكالم 
والكتابة ألحداث القصة، في جوٍّ تعليميٍّ يغلب عليه طابع 

فال على تشكيل المتعة؛ األمر الذي يسهم في مساعدة األط
معان نشطة من خالل إعادة سرد القصة أو تمثيلها حركيًا أو 

وينسجم هذا التصور مع النظرية البنائية . لفظيًا أو كتابيًا
التي تؤكد أن هذا النوع من التعليم يسهم في مساعدة 
األطفال على فهم أحداث القصة، ووضع الفرضيات والوصول 

ة قدرتهم على االتصال إلى االستنتاجات، فضًال عن تنمي
بأشكاله المختلفة باللغة المكتوبة أو باأللفاظ أو اإلشارات 

   Lipman, 1988)؛ 2007رواشدة والبركات، (
تزويد األطفال بأنشطة قرائية جماعية للقصص، يعكس أحد  •

التصورات اإلبداعية لدى أفراد عينة الدراسة، الذي يمكن أن 
ًا تعليميًا يشعر الطفل فيه يساعد في جعل البيئة الصفية مركز

بالراحة والمتعة والتجديد النفسي، بعيدًا عن المألوف والملل 
ويسهم هذا النوع . المسيطر على البيئات الصفية التقليدية

من األنشطة في زيادة معارف األطفال وخبراتهم الحياتية؛ 
كون هذه األنشطة تجعل بيئة التعلم تتسم بالرفق والمودة 

. التعاون مع الزمالء أثناء العمل الجماعيواالحترام و
. ويساعد هذا في تطوير الطفل اجتماعيًا وانفعاليًا ولغويًا

المومني، (وتشير الدراسات التربوية في هذا المجال 
2003Drabble, 2006)   إلى أهمية استخدام هذه األنشطة 

فقد كشفت دراسة المومني عن . لفي التعلم األكاديمي لألطفا
روق ذات داللة إحصائية في تعلم األطفال للمفاهيم وجود ف

الل قراءة قصص العلمية لدى األطفال الذين تعلموا من خ
 ما أسفرت عنه نتائج دراسة  وكذلك.ضمن مجموعات صفية

، التي جاءت لتؤكد أن القصة تتيح  (Drabble, 2006)درابل
 -أثناء القراءة الجماعية–لألطفال فرصًا ذات قيمة ثمينة 

طوروا المهارات اللغوية؛ حيث إن هذه البيئة تسهم في فتح لي
وعليه، يلعب هذا .  حوارات ونقاشات بين أفراد المجموعات
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النوع من األنشطة في البيئات الصفية دورًا كبيرًا في تسهيل 
قدرة األطفال على التعبير عن أفكارهم والتواصل مع زمالئهم 

يؤدي إلى تنمية وهذا كله . ومعلمهم في المواقف الصفية
 القاموس اللغوي لدى األطفال

 نتائج السؤال الثاني ومناقشتها
هدف سؤال الدراسة الثاني إلى تعّرف درجة ممارسة معلمي 
الصف األول األساسي للتصورات التي يمتلكونها حول توظيف 
استراتيجية القصة في تهيئة بيئة صفية داعمة لتنمية المهارات 

 تّم مالحظة عينة من البيئات الصفية لدى اللغوية، ولتحقيق ذلك،
المعلمين الذين تم إجراء المقابالت الشخصية معهم، والبالغ 

معلمًا ومعلمة؛ وهذا يعني التعرف على واقع خمس ) 35(عددهم 
والجدول . وثالثين بيئة صفية مختلفة استخدمت إستراتجية القصة

 .يًايظهر نتائج تحليل بطاقة المالحظة مرتبة تنازل) 2(
المتوســــطات الحســــابية واالنحرافــــات المعياريــــة  ) 2(جــــدول 

والنسب المئوية لمعرفة ممارسة المعلمين لتصوراتهم فـي تهيئـة    
 بيئة داعمة لتنمية المهارات القرائية أثناء التدريس بالقصة

 المتوسطات التصورات الرقم

 الحسابية
*

 
االنحرافات 
 المعيارية

على السرد يثري البيئة الصفية القائمة  1
القصصي بالمثيرات البصرية التي تمكن الطفل 

 . من تنمية مهاراته اللغوية

0.56 0.35 

يركز تصميم القصة على كلمات وتراكيب  2
 .لغوية مرتبطة بالحياة اليومية

0.54 0.37 

يضع األطفال في حالة تهيئة نفسية وذهنية  3
 .تثير لديهم حسن االستماع

0.44 0.39 

 0.41 0.44 .ثارة شوق األطفال لسماع القصةيركز على إ 4
يوفر جًو صفيًا آمنًا مطمئنًا يسمح للطفل  5

 .بالكالم
0.29 0.38 

 0.37 0.26 .يسمح للطفل بتكرار القصة أمام زمالئه 6
 0.32 0.20 .يناقش األطفال بوقائع القصة 7
 0.32 0.19 .يدرب األطفال على نقد شخصيات القصة 8
 على وضع نهايات للقصص يدرب األطفال 9

 .التي يسمعونها
0.19 0.34 

 0.29 0.17 .يرحب بأفكار األطفال، واالستجابة لتعليقاتهم 10
 0.29 0.16 . يستخدم التمثيل الدرامي أثناء تقديم القصة 11
يطرح أسئلة تستثير دافعية الطفل ليعبر عما  12

 .يجول في خاطره
0.16 0.29 

وية متنوعة مبنية على يزود الطفل بأنشطة لغ 13
 . القصة

0.14 0.28 

يركز على الطفل في البيئة الصفية القائمة على  14
التدريس بالقصة؛ فهو يسأل ويجيب 

 الخ....ويناقش

0.13 0.28 

يتيح فرص للتالميذ لقراءة القصص بصورة  15
 . جماعية

0.10 0.26 

يناقش األطفال بوقائع القصة من خالل  16
 .مجموعات صفية

0.07 0.24 

                                                           
*

يمــارس والتــي أعطيــت عالمــة واحــدة، وال (بمــا أن تــدريج مقيــاس بطاقــة المالحظــة ثنــائي  
لتفســير درجــة ممارســة و. 1=؛ فــإن أعلــى متوســط حســابي )يمــارس والتــي أعطيــت عالمتــين

 0.66المتوســط الحســابي : المعلــم فــي ضــوء هــذا التــدريج، فقــد تــّم اعتمــاد التــدريج اآلتــي   
 يشـير إلـى درجـة    0.65 – 0.33فأكثر يشير إلى درجة ممارسـة عاليـة، والمتوسـط الحسـابي             

 . يشير إلى درجة ممارسة منخفضة0.33ممارسة متوسطة، والمتوسط الحسابي األقل من 

يتبين أن الفقرات األربع األولى حققت ) 2(بالنظر إلى الجدول 
أعلى المتوسطات الحسابية مقارنة مع بقية الفقرات، إذ تراوحت 

، والتي تتوزع ضمن 0.44 - 0.56متوسطاتها الحسابية ما بين 
وتتعلق هذه الفقرات بإثراء البيئة ". متوسطة"درجة ممارسة 

لسرد القصصي ورفدها بالمثيرات البصرية، الصفية القائمة على ا
، وربط )1فقرة (التي تمكن الطفل من تنمية مهاراته اللغوية 

الكلمات والتراكيب اللغوية بالحياة اليومية، بهدف إثارة دافعية 
ولعل الممارسة ). 2فقرة (الطفل ليعبر عّما يجول في خاطره 

فكير األطفال في المتوسطة لهاتين الفقرتين يمكن أن تعزى إلى أن ت
وفي هذا . الصف األول األساسي ال يزال قائمًا على المحسوسات

إلى ) 50.79(الصدد، فقد أشار العديد من أفراد عينة المقابلة 
وعليه، فقد جاءت .  على المعينات التعليميةة القصدضرورة اعتما

استجابات بعض المشاركين في الدراسة تبين أهمية هذا الجانب في 
 : لمفردات اللغويةتنمية ا

أنا صراحة استخدم القصة ولكن استخدامي لها قليل ألن 
القصص في مدرستنا قديمة وغير متضمنة لرسومات وصور 

 .وهذا يؤثر على إثارة خيال الطفل. واضحة
) 2(أّما بالنسبة للفقرتين الثالثة والرابعة في الجدول 

ية تثير لديهم المتعلقتين بوضع األطفال في حالة تهيئة نفسية وذهن
حسن االستماع، والتركيز على إثارة شوق األطفال لسماع القصة، 
فقد جاءت نتيجتهما لتعكس قدرة بعض المعلمين على تزويد 
األطفال ببيئة صفية قادرة على جذب انتباههم وتهيئتهم نفسيًا 

 يغلب عليه شوق األطفال ذهنيًا لحب االستماع للقصة في جوو
د هذا من أهم مظاهر البيئة الصفية التي تميز ومتعتهم للتعلم، ويع

استراتيجية التدريس بالقصة في خلق بيئة صفية قادرة على تنمية 
 .مهارة االستماع

حققت ) 16-5(أن الفقرات ) 2( كما يبين الجدول 
، تتوزع ضمن )0.07 -0.29(متوسطات حسابية تراوحت ما بين 

حصائية أن البيئات وتبين هذه القيم اإل". متدنية"درجة ممارسة 
الصفية افتقرت إلى أهم اإلجراءات التدريسية التي يجب أن تقوم 

ولعل غياب أو قلة التفاعل اللفظي وغير . عليها استراتيجية القصة
اللفظي القائم في البيئة الصفية القائمة على استراتيجية القصة هو 

بوصفه نتيجة طبيعية في ظل اإلجراءات، التي لم تفعِّل دور الطفل 
والنظرة المتأملة للمتوسطات الحسابية في . محورًا لعملية التعلم

تكشف عن ذلك بوضوح؛ إذ اتسمت ) 16-5(، للفقرات )2(جدول 
هذه البيئات بقلة توفير أجواء صفية آمنة مطمئنة تسمح للطفل 
بالكالم، وترحب بأفكاره، وتستجيب لتعليقاته، مع قلة تزويده 

نية على القصة كالتمثيل الدرامي أثناء بأنشطة لغوية متنوعة مب
تقديم القصة، وإعطائه فرصًا لتكرار القصة حركيًا أو لفظيًا، 
وإجراء نقاشات صفية مع المعلم أو بين األطفال أنفسهم من خالل 

 الصفية بإثارة تفضًال عن عدم اهتمام البيئا. المجموعات الصفية
أن يعبروا عما تفكير األطفال من خالل طرح أسئلة تسمح لهم ب

يجول في خاطرهم، ومناقشتهم بوقائع القصة، وتدريبهم على وضع 
 . نهايات للقصص التي يسمعونها، أو تكليفهم بنقد شخصياتها
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 أن لدى غالبية ىولعل ما كشفته النتائج الواردة أعاله يشير إل
 سطحية ةأفراد عينة الدراسة، تصورات تقليدية مبنية على نظر

رد استراتيجية تدريس قادرة على خلق بيئة ترى في القصة مج
تحظى بانتباه األطفال بهدف المتعة والتسلية، بعيدًا عن االهتمام 

ويمكن . بالتركيز على خلق بيئة تعلم تدعم تنمية المهارات اللغوية
أن تعزى هذه النتيجة إلى أن المعلمين لم يتدربوا أثناء دراستهم 

في توفير تيجيات التدريس ترااألكاديمية على كيفية توظيف اس
وفي معرض الحديث حول هذا . بيئات صفية داعمة لتعلم األطفال

الموضوع أثناء المناقشات غير الرسمية التي تلت المقابالت 
الشخصية مع المعلمين، ذكر أفراد عينة الدراسة عدم معرفتهم 
بكيفية سرد القصة بطريقة تنمي المهارات اللغوية، وجّل ما 

واالستجابتان .  القصة تستخدم للترفيه والتسليةيدركونه أن
 :اآلتيتان تؤكدان ذلك

 ال أعرف الطرائق التي يمكن أن أوفر من خاللها أنا شخصًيا
بيئة تشجع األطفال لتنمو مهاراتهم اللغوية، ومعرفتي بهذا الموضوع 

نعم ......للتعلم] التلميذات[أن القصة تستخدم لجذب انتباه البنات 
] المعلمة[ولكن صديقتي المس ....... التسلية بالحصة، للترفيه و

نسرين كونها معلمة قديرة تنصحني أن أدرس من خالل القصة 
 حول محور القصة ومناقشة ما قلمعالجة المشاكل اللغوية مثل التعلي

 .سمعوه البنات حول القصة
 :وقال معلم آخر

ن التركيز على أ.......إن كل ما يتطلبه التدريس بالقصة 
يستمع الطفل للمعلم، وعلى المعلم سرد القصة بينما الطفل يصغي 

 .وهذا يساعد الطفل أن يفهم درس القراءة. له
يتضح من االستجابتين المتقدمتين أن بعض المعلمين ال 
يوجد لديهم إدراك واضح بشأن تهيئة بيئات صفية تجعل للمتعلم 

المعلمين في دورًا نشطًا وفاعًال، بل كل ما اعتمد عليه سلوك 
البيئات الصفية هو تبني النمط التقليدي القائم على السرد 
القصصي؛ أي أن الطفل يصغي للقصة بهدف التسلية دون إبداء 

وتخالف هذه النتيجة التصورات . الرأي والتفاعل مع أحداثها
التربوية المعاصرة التي تشّدد على الدور النشط للتلميذ في 

بنائية في هذا السياق على أهمية الدور وتؤكد النظرية ال. التعلم
النشط للمتعلم في البيئة الصفية الكتساب اللغة، فهذا اإلجراء 

 .(Piaget, 1967)الصفي يضع الطفل محور عملية اكتساب اللغة 
ما أشار إليه األدب التربوي وبناًء على وفي ضوء ما تقدم، 

(Meagher, 1996; Beach, 1996; Muijs and Roynold, 
 هذه الممارسات ال يمكن أن تؤدي إلى يمكن القول إن ،  (2006

تشكيل بيئات صفية قادرة على تطوير شخصية الطفل، ليكون 
عضوًا فاعًال في مجتمعه من خالل تنمية قدراته في االعتماد على 
ذاته، وتحمل المسؤولية إلنتاج أنماط كالمية مختلفة خالل التفاعل 

. ة آمنة خالية من الكبت والقمعمع أحداث القصة في بيئة صفي
ويتساوق هذا مع التوجهات التربوية المعاصرة التي تهدف إلى 
تنمية شخصية الطفل ليكون عضوًا فاعًال في مجتمع ديمقراطي 

معاصر؛ األمر الذي يجعل الفرد قادرًا على أن يقدم نفسه وأفكاره 
 .للعالم من حوله

 االستنتاجات والتوصيات
تعلم اللغة تحوًال كبيرًا في النظرة إلى لقد أحدثت نظرية 

 Muijs and)اللغة على أنها كٌل متكامل وغير قابل للتجزئة 
Reynolds, 2006) وقد شبهها جودمان ،(Goodman, 1986) 

بالذرة ومكوناتها، فحتى يصل الفرد لفهم المادة وخصائصها، ال بّد 
ُن لغة في إن اللغة تكو: ولهذا يقول جودمان. له من دراسة الذرة

حالة عدم تجزئة مهاراتها؛ فتدريس اللغة يجب أن يتضمن فهم 
ويعتمد . الخ....الكلمات والمعاني واألصوات، والحروف والجمل

هذا على بيئة التعلم؛ فالطفل الذي يجد نفسه في بيئة ال تعطي 
قيمة ألفكاره في تشكيل المعنى اللغوي سواء المكتوب أم الملفوظ، 

قات حول تطوير مهاراته اللغوية، السيما وأن تعلم يتولد لديه معّو
اللغة في جوهره هو بناء معنى، فتعلم المهارات اللغوية يعد إنجازًا 

ومن . (Muijs and Reynolds, 2006)اجتماعيًا شخصيًا متكامًال 
هذا المنطلق، توصلت نتائج تحليل البيانات إلى نتيجة تقضي 

لك تصورات سليمة في توظيف بوجود نسبة قليلة من المعلمين تمت
استراتيجية القصة لتهيئة بيئة صفية داعمة لتنمية مهارات األطفال 

 تاللغوية، بيد أن عدم امتالك الغالبية العظمى من المعلمين لتصورا
واضحة بهدف توفير بيئة صفية تسهم في تطوير مهارات لغوية 

صفي في خالل التدريس بالقصة؛ يؤثر سلبيًا على مستوى أدائهم ال
وتؤكد هذه النتيجة أن مستوى . تنمية مهارات األطفال اللغوية

 .األداء الصفي مرتبط بما يحمله المعلم من تصورات
وبناًء على ما تقدم، يوصي الباحث بأّن تشكيل البيئة الصفية 
الداعمة للمهارات اللغوية عند األطفال خالل التدريس بالقصة، 

لتخطيط المتروي والمدروس من  على ا- بالدرجة األولى - ديعتم
ولهذا تقترح الدراسة أن عملية التخطيط لهذا األمر، . المعلمين

يجب أن تأخذ بالحسبان التركيز على تدريب المعلمين على 
التصورات الفعالة التي توصلت إليها الدراسة بهدف تنمية المعلمين 

ت مهنيًا ليكونوا قادرين على تشكيل بيئات صفية داعمة للمهارا
وكذلك توصي الدراسة أن تقوم . اللغوية خالل التدريس بالقصة

وزارة التربية والتعليم بتوزيع نشرات توجيهية لمعلمي المراحل 
 . التدريسية األولى حول كيفية توظيف القصة في التدريس

وخالصة القول، فإن نتائج هذه الدراسة تدعو إلى إجراء 
 القصة، وذلك من خالل المزيد من األبحاث في مجال استراتيجية

تصميم برامج تدريبية قائمة على استراتيجية القصة في تنمية 
المهارات اللغوية، ودراسة أثر ذلك في تنمية اتجاهات األطفال نحو 

كما تدعو هذه الدراسة الباحثين إلى االهتمام في . دروس القراءة
تطوير أدوات قياس تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات في 

. ال توظيف استراتيجية القصة في تعليم األطفال وتعلمهممج
وباإلضافة إلى ذلك، فإن الباحث يوصي بإجراء دراسة تتعلق بدرجة 
فهم معلمي الصفوف األولى للتوظيف الفّعال للقصة في تطوير 
المهارات اللغوية عند األطفال، وذلك باستخدام عينة واسعة من 

 . معلمي الصفوف األساسية األولى
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 أثر اسرتاتيجية الويب كويست في تنمية التفكري الناقد والتحصيل الدراسي
 )األونروا(في مساق تعليم التفكري لدى طلبة كلية العلوم الرتبوية الجامعية 

 
 **محمد نوفل و* محمد الحيلة

 

 4/9/2008 تاريخ قبوله   20/2/2008 تاريخ تسلم البحث

اء أثر استراتيجية الويب كويست هدفت الدراسة الحالية إلى استقص :ملخص
 وقصيرة المدى في التفكير الناقد والتحصيل ىطويلة المد )الرحالت المعرفية(

الدراسي في مساق تعليم التفكير لدى عينة من طلبة كلية العلوم التربوية الجامعية 
طالبًا وطالبة، موزعين على ثالث ) 90(،وتألفت عينة الدراسة من ) األونروا(

، المجموعة التجريبية األولى تعرضت إلى استراتيجية الويب كويست مجموعات
طويلة المدى، والمجموعة التجريبية الثانية تعرضت إلى استراتيجية الويب 
كويست قصيرة المدى، والمجموعة الثالثة ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية، 

ار تحصيلي اقد، واختبوبعد االنتهاء من فترة التطبيق، تم تطبيق اختبار التفكير الن
قياس بعدي، واستخدم تحليل التباين المصاحب م كفي مساق تعليم التفكير
أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة وقد  .الختبار فرضيتي الدراسة

 التي تعلمت باستراتيجية الويب كويست إحصائية لصالح طلبة المجموعة التجريبية
لناقد أوًال ثم لصالح طلبة قصيرة المدى ثانيًا، طويلة المدى في تنمية التفكير ا

طويلة  (ألولىووجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية ا
في تنمية التحصيل الدراسي أوًال ثم لصالح طلبة المجموعة التجريبية ) المدى

الكلمات . (مقارنة بأداء طلبة المجموعة التقليدية) قصيرة المدى(الثانية 
اسي، ت، التفكير الناقد، التحصيل الدراستراتيجية الويب كويس: مفتاحيةال

  ).استراتيجيات التدريس

 
 خلفية الدراسة

يعــد البحــث عــن النصــوص والبيانــات والصــور، والرســومات،       
 ,Alta Vista, Yahoo(والمعلومات بوساطة محركات البحـث مثـل   

Google (علمـون علـى     من أهـم األنشـطة التـي يقـوم بهـا المت            انشاًط
شــبكة االنترنــت، إّال أن هــذا النشــاط  يفتقــد فــي أغلــب األحيــان إلــى   
هــدف تربــوي محــدد، ويكــون غيــر موجــه، ولمــا كــان عــدد صــفحات   
الويب كثيرة جدًا وفي تزايد مضطرد، فإن هـذا النشـاط يأخـذ وقتـًا              
كبيـــرًا جـــدًا؛ ممـــا يعنـــي هـــدرًا للمـــوارد واســـتعماًال غيـــر عقالنـــي         

.  عشوائيًا لزمن اإلبحار على الشـبكة العنكبوتيـة        للحاسوب واستغالالً 
وانطالقًا مـن هـذه المعطيـات جـاءت الحاجـة ماسـة جـدًا إلـى تطـوير                   
نمــاذج تربويــة دقيقــة تتــوخى االســتعمال العقالنــي للحواســيب ومــدة  

وتعد الـرحالت المعرفيـة علـى الويـب أو الويـب        . اإلبحار على الشبكة  
ــت  ــم " Web Quest"كويسـ  نمـــوذج يجمـــع بـــين   دون منـــازع أهـ

التخطــيط التربــوي المحكــم واالســتعمال العقالنــي للحواســيب بعامــة     
ــى دودج      ــرة الويـــب كويســـت إلـ ــود فكـ ــة، تعـ ــبكة االنترنـــت بخاصـ وشـ

"Dodge "اــــإذ عرفها على أنه) 2006 (هالمشار إليه في جاد الل 
________________________ 

 .، األردنعمان ،ةالخاصاإلسراء ، جامعة العلوم التربويةكلية * 
 .، عمان، األردنية العلوم التربوية، وكالة الغوثكل** 

 .، األردنإربد، 2008  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©

 
The Effect of the Web Quest Strategy in  Developing  

Critical Thinking and Achievement of the Students of the  
Educational Sciences Faculty (UNRWA) in Teaching a 

Thinking Course 
 

Mohammad Alhileh, Faculty of Educational Sciences, Al-Isra' 
Private University, Amman, Jordan. 

Mohammad Nofal, Faculty of Educational Sciences, UNRWA, 
Amman, Jordan. 

 
Abstract: The study aimed at investigating the effect of the long and 
short-term Web Quest strategy on improving the Educational 
Sciences Faculty students’ critical thinking and achievement in the 
teaching of Thinking Course. The study sample consisted of 90 ESF 
students distributed among three groups. The first experimental 
group were taught using the long-term web quest strategy, the 
second experimental group were taught using the short-term web 
quest strategy, whereas the control group were taught using 
traditional teaching methods. The Critical Thinking Test and an 
achievement test were administered as two post tests. The ANCOVA 
analysis was administered to test the two hypotheses of the study. 
Results of the study revealed that there were statistically significant 
differences in favour of the first experimental group followed by the 
second experimental group. The study also revealed that there were 
statistically significant differences in favour of the first experimental 
group as with regards to improving their achievement, then in favour 
of the second group in comparison with the control group. 
(Keywords: Web Quest Strategy, Critical thinking, Achievement, 
Teaching strategies).  

 
أنشطة تربوية ترتكز على البحث والتقصي، وتتـوخى تنميـة القـدرات             

ــة   ــة المختلفــ ــويم  (الذهنيــ ــب، والتقــ ــل، التركيــ ــم، التحليــ ــدى ) الفهــ لــ
ــة      ــادر اإللكترونيــ ــى المصــ ــًا علــ ــًا أو كليــ ــد جزئيــ ــين، وتعتمــ المتعلمــ
ــن تطعيمهـــا        ــبقًا، والتـــي يمكـ ــب والمنتقـــاة مسـ ــوافرة علـــى الويـ المتـ

جاد (الخ  ... ت واألقراص المدمجة    بمصادر أخرى كالكتب والمجال   
 ).2001؛ هيشور وكوب، 2006، هالل

اإللكتروني  فيشير ) Merriam, 2006(أما قاموس ميريام 
وذلك على موقعها ) Web Quest(إلى الترجمة اللغوية لـ 

وتقول أن ) http://www.merriam-webster.com(اإللكتروني 
) Quest(وكلمة " نترنتاإل" تعني الشبكة العالمية ) Web(كلمة 

 A person or group of persons who search orتعني حرفيًا 
make Inquiry or Investigation ، حيث معناها بالعربية أي

شخص أو مجموعة من األشخاص يبحثون أو يستقصون عن شيء 
بأنها الرحالت المعرفية على الويب، ) 2003(وترجمها سعيد . ما

 تشير إلى المعنى المجازي للمصطلح، حيث أن هذه الترجمة
فالويب كويست تعد رحلة معرفية تأخذك من جزء إلى آخر عبر 
شبكة االنترنت حيث يظهر لك في النهاية حصاد هذه الرحلة، في 
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 Education(في مجلة التربية ) Starr, 2004(حين أشار ستار 
World ( إلى أن الويب كويست أنشطة استقصائية موجهة من
شبكة االنترنت، تفيد في تدعيم التعلم الفعال وذلك بزيادة خالل 

نشاط الطلبة الذهني القائم على مهارات التفكير العليا، كالتطبيق 
 .والتحليل والتركيب والتقويم

ويمكن تعريف الويب كويست بأنها أنشطة تربوية هادفة 
وموجهة استقصائيًا تعتمد على عمليات البحث في شبكة االنترنت 

 الوصول الصحيح والمباشر إلى المعلومة محل الجهد بأقل بهدف
وهي  وإلى تنمية القدرات الذهنية للطلبة، وقت وجهد ممكنين،

وسيلة تعلمية تهدف إلى تقديم نظام تعلمي جديد للطلبة وذلك 
عن طريق دمج شبكة االنترنت في العملية التعليمية التعلمية، وهي 

ا في جميع المراحل الدراسية وسيلة تعلمية مرنة يمكن استخدامه
 .والجامعية وفي كافة المواد والتخصصات

) 2006 (هالمشار إليه في جاد الل"  Dodge"يقسم دودج
استراتيجية ) Merriam, 2006( وميريام) 2001( وهيشور وكوب

الويب كويست :أولهما:الويب كويست إلى نوعين أو مستويين
 واحدة وقد يمتد إلى قصيرة المدى، إذ يبلغ مداها الزمني حصة

ثالث حصص صفية، وغالبًا ما يكون هدفها إكساب الطلبة المعرفة، 
وتكامل فهمها واسترجاعها، وذلك من خالل تسهيل الوصول إلى 

ويستخدم هذا النوع من الويب كويست مع المبتدئين  مصادرها،
وقد  غير المتمرسين على تقنيات استعمال محركات البحث،

لة أولية للتحضير للويب كويست طويلة يستخدم أيضا كمرح
 .المدى

أما النوع الثاني من الويب كويست فهو الويب كويست طويلة 
المدى، إذ تتراوح مدته ما بين أسبوع إلى شهر كامل فهو يتمحور 

 أسئلة تتطلب عمليات ذهنية متقدمة كالتحليل والتركيب لحو
شفوية، والتقويم، حيث يقدم حصاد هذا النوع على شكل عروض 

إلى  إضافة أو أبحاث أو أوراق عمل، وقد تتطلب هذه العروض،
اإلجابة عن األسئلة المحورية للمهمة، التحكم في أدوات حاسوبية 
متقدمة كبرامج العرض أو برامج معالجة الصور، أو برامج تطوير 

 .التطبيقات المتعددة الوسائط
حصاد رحلة الويب كويست يختلف باختالف نوعية إن 

همة التي يوكلها المعلم لطلبته، فقد تكون المهمة إجابة عن الم
سؤال بسيط يتطلب استرجاع المعلومات فقط، أو عرضًا لموضوع 

لنشر على شبكة مركب يعتمد على وسائط متعددة وقابالًَ ل
؛ 2001 ،هيشور وكوب(، أو للتخزين على القرص المدمج االنترنت

 ).2006جاد الله، 
ي هذا المجال بأن فكرة الويب ف) 2003(ويذكر سعيد 

كويست تقدم حلوًال عملية رائدة في إنجاح العملية التعلمية 
ن إالتعليمية، ومثل أي حصة مخطط لها بشكل دقيق ومدروس، إذ 

الويب كويست الجيدة تعمل على تحويل عملية التعليم إلى عملية 
 .تعلم ممتعة للطلبة

 نمط تربوي أنهاتتميز الويب كويست كوسيلة تعليمية قوية ب
 تتمحور حول نموذج المتعلم الرحال والمستكشف، وتتوخى بنائي

تنمية القدرات الذهنية المتقدمة لدى المتعلمين وتشجع العمل 
الجماعي والتعامل مع المصادر المتنوعة للمعلومات، وتستغل 
التقنيات الحديثة، بما فيها شبكة االنترنت ألهداف تعليمية، وهي 

ة إمكانات شبكة االنترنت كخلفية قوية لهذه الوسيلة بذلك تضع كاف
التعلمية، وهي تمنح الطلبة إمكانية البحث في نقاط محددة بشكل 
عميق ومدروس ولكن من خالل مهام مختارة ومحددة من قبل 
المعلم، وهي بذلك تساعد على عدم تشتت الطلبة وتكثيف 

، مما يجعل جهودهم في االتجاه المطلوب للنشاط الذي يقومون به
الويب كويست فعاًال ومثاليًا للصفوف التي تحتوي على مستويات 
ذات تباين حاد في المستوى التفكيري للطلبة، ومن المميزات 
الهامة في استخدام الويب كويست كوسيلة تعليمية تعلمية ما 

)  level comfort( تقدمه من استخدام آمن لالنترنت أو ما يسمى
ية وعملية البحث عن المعلومات، ويؤدي خالل األنشطة التعلم

الويب كويست إلى إكساب الطلبة مهارة البحث على شبكة االنترنت 
بشكل خالق ومنتج، وهذا يتجاوز مجرد كونهم متصفحين لمواقع 

، ؛ هيشور وكوب2006، ه؛ جاد الل2003 سعيد،( االنترنت
2001.( 

إن نجاح الويب كويست يتوقف على مقدرتها على وضع 
 putting content in( ون البحث في اإلطار العام للتصميممضم

context( وذلك بجعل الطلبة يتعلمون الفكرة المطلوب البحث ،
ست وفي بعض عنها أو تحليلها من خالل اإلطار العام للويب كوي

اكتشاف فكرة البحث أو موضوعه كجزء من الحاالت يسمح للطلبة 
الويب كويست قدرتها على وحدة محكمة النظام، ومن عوامل نجاح 

مواقع والصور والخرائط، لفت االنتباه بشكل كبير مما تحتويه من ال
الخ وكل القدرات األخرى التي ...، والنصوص، والفيديو واألصوات

تزخر بها االنترنت، وكل ذلك يجعل الطلبة منجذبين ومنتبهين 
  .)2003سعيد،  (بهال تنفيذ المهمة التي يوكلون اومستمتعين طو

 إلى )2003 سعيد، ؛2006 جاد الله،(يشير كل من 
 : العناصر التي يتكون منها الويب كويست وهي

الخلفية  التمهيد، وهي المرحلة التي توفر للطلبة :العنصر األول
بطريقة تثير دافعيتهم للبحث ) الدرس(المعرفية لموضوع البحث 

ورة المجملة ويهدف التمهيد إلى تقديم السياق العام والص والتعلم،
للمهمة المناطة بالطلبة، ابتداًء من تحديد فكرة البحث وطريقة 
التقديم وأسلوب البحث، والتقييم المطلوب، وتوزيع العالمات، 

 ).الخ...أوراق، قرص مدمج( وطريقة تقديم البحث
، وهي ذات طبيعة ممتعة، تعمل على المهمة :العنصر الثاني

 الدرس، وتكون هذه المهام  دافعية الطلبة نحو موضوعاستثارة
قابلة للتطبيق، إذ بعد التمهيد يتم تحديد األسئلة الجوهرية 

ويعد هذا المكون  للمهمة والتي تدور حولها فكرة الويب كويست،
 ينطلق فيه الطلبة في رحلتهم لبلوغ نتاجات المهمة محورًا أساسيًا

كما يحوي هذا الجزء من النشاط على تحديد  المطلوبة منهم،
للخطوات التي يجب إتباعها لإلجابة عن هذه األسئلة، والعديد من 
مصممي الويب كويست يفضلون عزل اإلجابات الجوهرية للمهمة 
عن الخطوات التي يجب إتباعها وذلك بوضع األولى تحت عنصر 
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خطوات البحث أو (أو ) process(المهمة، واألخيرة تحت عنصر 
م الويب كويست الذي مصم) دودج(كما قام بذلك ) المعالجة

 من المصممين يجمعون بين نتخذه مثاًال لنا، في حين أن الكثير
، وهناك عدة نماذج لترتيب وتقييم وتصنيف العمليات االثنين معًا

تباعها والمطلوب من الويب كويست ذهنية المطلوب من الطلبة اال
تنميتها لدى الطلبة واستثمارها في الوصول لهدف البحث، من هذه 

كذلك نموذج  ووتصنيفاته للعمليات الذهنية،"بلوم"نماذج ال
لتصنيف العمليات الذهنية والتي يمكن أن تتمحور حولها " مارنز"

 .المهام المرتبطة بالويب كويست
وتعني الخطوات المطلوب من الطلبة  ،المصادر:العنصر الثالث

إتباعها للوصول للهدف المطلوب منهم أو تحقيق المهمة المناطة 
 خطوة المهمة من حيث للقيام بها وتأتي هذه الخطوة بعدم به

األهمية، وفي هذه الخطوة يقوم المعلم بانتقاء مواقع على الشبكة 
الموكلة للطلبة  )المهمات( لمحوريةاذات عالقة وثيقة باألسئلة 

وألن الويب كويست يعتمد جزئيًا أو كليًا على المصادر االلكترونية 
 على مصمم الويب كويست تحري الدقة المنتقاة مسبقًا، فان

والشيء المميز لهذه  والبقاء على كثير من الحذر في هذه الخطوة،
ب على  بجرد المواقع بل يتوجيالخطوة هو أن المصمم لن يكتِف

علم زيادتها والقيام بربطها مباشرة باألسئلة المحورية للمهمة الم
مسبق للمواقع من  تنفيذ المهمة بإتقان، إن االنتقاء اللوهذا يسه

قبل المعلمين وزيارتها يسمح بتوجيه استعمال المتعلم للحاسوب، 
استعمال رته لمواقع غير هادفة، وهذا يقنن من ويحد من زيا

الحاسوب ومدة اإلبحار على الشبكة، وتوفر الوقت على الطالب 
والمعلم وكذلك جهدهما كما أنه يعطي الفرصة ألكبر عدد من 

، إضافة إلى أن تسهيل عملية ل الحاسوبالمتعلمين الستعما
الوصول إلى المعلومات يحفز الطالب لمتابعة مراحل الويب كويست 

 .والوصول إلى نهايتها
، يعد التقويم المرحلة تقويم الويب كويست :العنصر الرابع

األخيرة في الويب كويست إذ بواسطته يتم توضيح توزيع العالمات 
مراحل السابقة كذلك، ولمصمم على البحث أو الفكرة وعلى ال

الويب كويست الحرية في طريقة  تصميم التقويم الذي يراه مناسبًا 
مراعيًا فيه خصائص المرحلة الدراسية، وتوضيح ما هو مطلوب 
منهم بالتحديد وكم من الدرجة يستلزمها القيام بعمل محدد حتى 

 ويتطلب التقويم هنا. لو أدى ذلك إلى زيادة تفاصيل الخطوات
ابتكار طرق جديدة تتعدد بتعدد المهارات التي تحتويها الويب 

ت تتطلب مجموعة فإتمام المهام المرتبطة بالويب كويس كويست،
 ، والتكنولوجية،، واالجتماعية، والذهنيةالمعرفيةمن المهارات منها 

ن الويب كويست تشكل مشاريع مصغرة بالنسبة للمتعلم، ألونظرًا 
ًا له، وبذلك يصبح من الواجب على المصمم فقد تشكل تحديًا كبير

لها لتقويم الويب أن يحدد بشكل واضح المعايير التي سيتم استعما
ن التقييم يعني بيان ما يطلبه المعلم من طلبته كويست، وبذلك فإ

 .ألداء الويب كويست والوصول إلى نتائجه
الخاتمة، وهي العنصر األخير في تصميم الويب : العنصر الخامس

يست، وهي عبارة عن ملخص لفكرة الويب كويست أو الفكرة كو

المحورية له والتي تم البحث حولها، وفي هذا الجزء كذلك يتم 
ر الطلبة بالمهارات التي سيكتسبونها عند نهاية الرحلة وكذلك يتذك

واالستفادة من النتائج التي تم  تحفيزهم على إتمام كل مراحلها،
 المعلم الذكي كيف يحفز طلبته على التوصل إليها، وال يخفى على

الوصول إلى الخطوة األخيرة من البحث المطلوب أو كيف يدعم 
ثقة طلبته بأنفسهم من خالل التعزيز المادي بالعالمات أو التعزيز 

 .مصمم الويب كويست" دودج"المعنوي كما قام بذلك األستاذ
 وبذلك فان الويب كويست تستخدم المنحى البنائي في التعلم

والذي يسمح للطلبة باستخدام خيالهم ومهارات حل المشكالت، 
فاإلجابات للمهمات التي يزود بها الطلبة غير معروفة لديهم، وهي 
تستثير تفكيرهم ودافعيتهم وتمكنهم من استعمال تفكيرهم المبدع 
الخاص ومهارات حل المشكالت إليجاد الحلول لهذه المهمات، 

 ).Starr , 2004( الل العمل التعاونيإضافة إلى متعة التعلم من خ
 أهمية الدراسة

 -تنبع أهمية الدراسة من مشكلتها ومن أنها الدراسة الثانية
 على مستوى األردن التي تناولت -في حدود علم الباحثْين

استراتيجية الويب كويست، واألولى التي تناولته على مستوى 
دًا تكنولوجيًا التدريس الجامعي وتأتي أهميتها كونها ستضيف بع

التعلمية والمتمثل في تبني استراتيجية -جديدًا في العملية التعليمية
حديثة تمكن المتعلم من اإلبحار في شبكة اإلنترنت وفق أهداف 
واضحة المعالم، بعيدًا عن البحث واالستقصاء العشوائي للمعلومات 
في شبكة اإلنترنت؛ إذ إّن التعامل مع شبكة اإلنترنت أضحى من 
مستلزمات التعليم الجامعي بشكل عام، واألمر يصبح متطلبًا 
ضروريًا في حالة الطالب الذي يدرس مساقًا في تعليم التفكير  في 
المستوى الجامعي أحد أهم مصادره األساسية التعامل مع مواقع 
متنوعة في شبكة اإلنترنت، وبالتالي فإّن التمكن من استخدام 

قبل الطالب الجامعي يمكنه من استراتيجية الويب كويست من 
ممارسة االستقصاء والبحث الموجهين ضمن أهداف محددة، 
إضافة إلى الحصول على معلومات وثيقة تستند إلى معالم واضحة، 
وتبرز أهمية هذه الدراسة من خالل العالقة الوثيقة بين مساق 
تعليم التفكير وما تضمنه من مواضيع حديثة لعل أهمها التفكير 

اعي والتفكير الناقد، فالتفكر اإلبداعي يمكن الطالب من البحث اإلبد
 اإلبداعي مع رواالستقصاء في مصادر متنوعة، ويتكامل التفكي

التفكير الناقد من حيث أن التفكير الناقد يمكن الطالب من الحكم 
والتقييم للمعلومات التي حصل عليها من شبكة اإلنترنت، ومن ثم 

استبصارها والتأمل فيها للحصول على ما يحاول الطالب المتعلم 
يفيد في اكتساب وبناء المعرفة المرغوب بها وهي توفير بيئة 
تعلمية تكنولوجية لها إسهاماتها في الحصول على المعرفة من 

 .خالل النشاط الذاتي الموجه للمتعلم بعيدًا عن العشوائية
 مشكلة الدراسة

 بهــا الطالــب فــي تتعــدد مصــادر الــتعلم التــي يمكــن أن يســتعين
أثناء عملية تعلمه، سواء ما كان منها بشريًا أم ماديًا، أم إلكترونيًا،            
ولما كان المتعلم يعيش في ظالل األلفية الثالثة  المتسـمة باالنفجـار             
المعرفي في شـتى جوانـب الحيـاة، فقـد فرضـت عليـه التفكيـر الـواعي                  
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ل مركـزًا  تـ المدروس بمجريات أحداثها؛ إذ أضحت مصادر الـتعلم تح     
مرموقـــًا فـــي العمليـــة التربويـــة بشـــكل عـــام وبخاصـــة إذا مـــا ســـلمنا  

التعلميــة، -أن الطالــب هــو محــور العمليــة التعليميــة  : بــافتراض مفــاده
 على تلقي المعلومـة فقـط، بـل باحـث مستقصـي           وأن دوره لم يقتصر     
نترنت تفـرض نفسـها كوسـيلة أو أداة قـادرة           االلها، ولما كانت شبكة     

ــًا علـــى المـــربين علـــى   علـــى تنميـــة قـــد  ــا كـــان لزامـ رات التفكيـــر العليـ
اختالف مسـتوياتهم وبخاصـة فـي التعلـيم الجـامعي العمـل علـى تبنـي          
اســتراتيجيات تمكــن الطالــب مــن البحــث والتقصــي بمنهجيــة علميــة        

ــالم مــن خــالل     ةاســتراتيجية مقترحــة تســمى اســتراتجي  واضــحة المع
ــة   . الويــب كويســت  ــة عــن   وتتمثــل مشــكلة الدراســة الحالي فــي اإلجاب

 :السؤال الرئيس اآلتي
مــا أثــر اســتراتيجية الويــب كويســت فــي تحصــيل طلبــة كليــة     

لمســـاق تعلـــيم التفكيـــر وفـــي  ) األونـــروا(العلـــوم التربويـــة الجامعيـــة  
 تفكيرهم الناقد؟

 فرضيات الدراسة 
 : تضمنت الدراسة الحالية الفرضيات الصفرية اآلتية

ــد  - 1 ــة   ال توجــ ــروق ذات داللــ ــائية إفــ ــتوى  حصــ ــد مســ  α≤(عنــ
 بـــين متوســـط أداء طلبـــة أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة   )0.05

ــوا الســـتراتيجية الويـــب كويســـت   ــة األولـــى الـــذين تعرضـ  طويلـ
 الـذين  المدى ومتوسط أداء أفراد المجموعة التجريبية الثانيـة    
ــدى    ــيرة المـ ــتراتيجية الويـــب كويســـت قصـ ــوا السـ ــى تعرضـ  علـ

قد مقارنة بـأداء طلبـة المجموعـة        اختبار كاليفورنيا للتفكير النا   
 .الضابطة

ــد  -2 ــة   ال توجــ ــروق ذات داللــ ــائية فــ ــتوى  إحصــ ــد مســ  α≤(عنــ
 التجريبيـــة ة بـــين متوســـط أداء طلبـــة أفـــراد المجموعـــ )0.05

ــت     ــب كويسـ ــتراتيجة الويـ ــوا السـ ــذين تعرضـ ــى الـ ــة األولـ  طويلـ
 الـذين  المدى ومتوسط أداء أفراد المجموعة التجريبية الثانيـة    

ــة راتيجية الويــب كويســت قصــيرة المــدى  تعرضــوا الســت   مقارن
ــيل       ــار التحصــ ــى اختبــ ــابطة علــ ــة الضــ ــة المجموعــ ــأداء طلبــ بــ

 . الدراسي في مساق تعليم التفكير
 التعريفات اإلجرائية

 :لغايات هذه الدراسة تم تحديد التعريفات اإلجرائية اآلتية
أنشــطة تربويــة هادفــة وموجهــة    : اســتراتيجية الويــب كويســت    -

 تســتند إلــى عمليــات البحــث فــي المواقــع المختلفــة   استقصــائيًا
ذات العالقــة المباشــرة بالمهمــات الموكلــة للطلبــة والمتــوافرة      
علـــى شـــبكة االنترنـــت، والمحـــددة مـــن قبـــل المـــدرس؛ بهـــدف  
ــة بأقــل        ــى المعلومــات المطلوب الوصــول الصــحيح والمباشــر إل

 .وقت وجهد ممكنين
مجموعـــة مـــن  : اســـتراتيجية الويـــب كويســـت طويلـــة المـــدى      -

اإلجراءات التعلمية التي يقوم بها المتعلم لإلجابـة عـن تسـاؤل            
أو استقصاء موجه أو مشكلة تتطلب عمليات عقليـة عليـا مـن             
مثل التحليل واالسـتقراء والتقـويم، وتسـتغرق مـا بـين أسـبوع            
إلى أسبوعين، يقدم بعدها الطلبة ما حصلوا عليه مـن معـارف            

أو تقـارير   عـروض شـفهية   وحلول لمشكالت وقضايا من خالل    

ــتعيني أو أو ــل مسـ ــروض    راق عمـ ــل العـ ــوبية مثـ ــرامج حاسـ ن ببـ
Power Point ــور ــددة  Images، والصــ ــائط المتعــ ، والوســ

Multi Media. 
ــدى     - ــيرة المـ ــت قصـ ــب كويسـ ــتراتيجية الويـ ــن  : اسـ ــة مـ مجموعـ

اإلجراءات التعلمية التي يقوم بها المتعلم لإلجابـة عـن تسـاؤل            
مشــكلة تتطلــب عمليــات عقليــة بســيطة ه أو أو استقصــاء موّجــ

ــت؛ إذ     ــبكة اإلنترنـ ــتخدام شـ ــدئين فـــي اسـ ــة المبتـ ــدم للطلبـ وتقـ
يـــزودون بمواقـــع إنترنـــت يســـهل التعامـــل معهـــا، وتهـــدف إلـــى  
ــداها الزمنـــي        ــددة، ويبلـــغ مـ ــارف بســـيطة ومحـ ــدهم بمعـ تزويـ

 .محاضرة إلى محاضرتين
ب علـى  يقاس بالعالمة التي يحصل عليهـا الطالـ       : التفكير الناقد   -

ــس       ــه الخمـ ــثًال بمهاراتـ ــد ممـ ــر الناقـ ــا للتفكيـ ــاس كاليفورنيـ مقيـ
التحليـــــل، واالســـــتقراء، واالســـــتدالل، واالســـــتنتاج،    : وهـــــي

 .والتقييم
ويقـاس التحصـيل الدراسـي بالعالمـة التـي          : التحصيل الدراسي   -

يحصل عليها الطالب علـى اختبـار التحصـيل الدراسـي البعـدي             
 . ُأعد لغايات هذه الدراسةفي مساق تعليم التفكير، والذي

كليـة جامعيـة تمـنح      ): األونـروا (كلية العلوم التربويـة الجامعيـة         -
درجـــة البكـــالوريوس  فـــي تخصـــص معلـــم الصـــف، وتتبـــع فـــي   

 .إدارتها وكالة الغوث الدولية في األردن
 محددات الدراسة

 : تتحدد نتائج هذه الدراسة بالمحددات اآلتية
ى طلبــــة كليــــة العلــــوم التربويــــة  اقتصــــار أفــــراد الدراســــة علــــ  -

ــذين       ــي األردن، الـ ــة فـ ــوث الدوليـ ــة الغـ ــة لوكالـ ــة التابعـ الجامعيـ
 .  يدرسون مساق تعليم التفكير في مستوى السنة الرابعة

ــة - ــا الدراســ ــا : أداتــ ــد،   وهمــ ــر الناقــ ــا للتفكيــ ــار كاليفورنيــ اختبــ
واختبار التحصيل الدراسي البعـدي فـي مسـاق تعلـيم التفكيـر،            

يــات هــذه الدراســة، والــذي تــم بنــاؤه وفــق جــدول    والمعــد لغا
 .المواصفات

 الدراسات السابقة
خلـص   )Byung-Ro, 2001(  رو-فـي دراسـة أجراهـا بيـونج     

فاعلــة لتصــميم بيئــات تعلميــة فاعلــة معتمــدة    ) تعليمــات(إلــى طــرق  
على االستقصاء الموجه للتطـوير المهنـي للمعلمـين، أظهـرت النتـائج             

ــة اســتخدام الويــب ك   ــة للتطــوير    فاعلي ــة منهجي ــة تعلمي ويســت كطريق
 .المهني للمعلمين
 بحثت فيها كيفية تحفيز ةدراس )Anne, 2003 (أجرت اني

 في الصفوف، ومثال ذلك الويب كويست، ااستخدام التكنولوجي
حيث أشارت الدراسة إلى األهمية المتزايدة الستخدام التكنولوجيا 

لجدد، وأخذت الويب في الغرف الصفية وبخاصة من قبل المعلمين ا
كويست كمثال لتطبيق هذه الطريقة على الطلبة، وتم تطبيق 

) اءةأساليب القر(ه الدراسة في مساق طرق القراءة متطلبات هذ
 .حيث أظهرت النتائج تحسنًا كبيرًا لدى الطلبة في مهارات القراءة

دراسة عرضت فيها النواحي ) Shelly, 2004(أجرت شيلي و
م أخذها باالعتبار عند تقييم طريقة الويب الواجب على المعل
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هل طريقة الويب كويست : كويست في الصفوف االبتدائية ومنها
هل المحتوى و لطلبة؟تناسب التطور الجسمي والتعليمي ل

ة للطلبة المستخدم صحيح علميًا ويعرض وجهات النظر المختلف
يم  أجزاء طريقة الويب كويست وكيفية تقد وناقشت كذلكليتبنوها؟

الطلبة وتعريفهم بهذه الطريقة لتلبية االحتياجات المحددة للمنهاج 
وقف، وخلصت الدراسة إلى أن الويب كويست مومتطلبات ال

 .استراتيجية فاعلة في العملية التعليمية التعلمية
ــكي و      ــانجوري وسيمانســ ــة فــ ــي دراســ ــون وراوفــ ــويلســ ت  يــ

)Vangurie, Szymanski, Wilson,Wright, 2004(لتــي   وا
هـــدفت إلـــى استقصـــاء العالقـــة بـــين مســـتويات المعلمـــين ومشـــاريع   

نتـائج الدراسـة عـدم      أظهـرت    .الطلبة الخاصـة بإنتـاج الويـب كويسـت        
 داللة إحصائية فـي متوسـطات تقـدير الطلبـة تعـود       وجود فروق ذات  

ــاريع الويـــب      ــم مشـ ــزت معظـ ــاديمي؛ إذ ركـ ــم األكـ ــتوى المعلـ إلـــى مسـ
ــة علــى الجا   نــب الفنــي واإلبــداعي للتصــميم،   كويســت الخاصــة بالطلب

وخلصت الدراسة إلى أن تكون المهام المعطـاة للطلبـة أكثـر تحديـدًا       
وال تعطى بشكل عشوائي، وأن تكون مواقع اإلنترنـت المقترحـة ذات            
عالقة مباشرة بالمهام موضـوع الدراسـة، وأوصـت الدراسـة  بـإجراء              
المزيــــد مــــن الدراســــات حــــول الويــــب كويســــت ومســــتوى المعلــــم   

ألكــاديمي، وكــذلك ســاللم التقــدير الخاصــة بالمشــاريع المسســتندة     ا
 .إلى الويب كويست

 Pereira and  , 2004(وأجرى الباحثان بيريرا والكساندرا 
Alexandra (          دراسة هدفت إلـى استقصـاء فاعليـة اسـتخدام خـرائط

الويــب كويســت فــي تنميــة مهــارات  الــتعلم التعــاوني لطلبــة المرحلــة    
، ومعرفـة مـدى    Micro Worldا باستخدام برمجيـة  األساسية الدني

فاعلية استخدام الويب كويست في تنمية مهارات التواصل والتعـاون           
ــاطًا      ــائج نشـ ــة، أظهـــرت النتـ ــة المطلوبـ ــاء المعرفـ ــي بنـ ــة فـ ــين الطلبـ بـ
أكاديميًا ملحوظًا لدى الطلبة فـي تعلمهـم مـن خـالل الويـب كويسـت              

 .الطلبةوتحسنًا في الممارسات التعاونية بين 
 ,Gorrow, Bing , Royer(   أجرى جورو وبينج وروير

ثر الويب كويست على  هدفت إلى استقصاء أةدراس) 2004
 في جامعة المعلمين تحصيل واتجاهات نحو برنامج تدريبي للطلبة

في الواليات المتحدة األمريكية، أظهرت ) Salisbury( ساليسبوري
ت في التدريس له أثر نتائجها أن استخدام طريقة الويب كويس

فاعل في التحصيل واالتجاهات، وأوصت الدراسة بإدخال مساق 
 .تدريبي للويب كويست في برامج إعداد المعلمين

فقد درس تأثير الويب كويست ) Aoki, 2004(أما اوكي 
على تحصيل الطلبة المعلمين للمرحلة االبتدائية في مساق علم 

أظهرت النتائج أن مواقع ) Houston(الحياة في جامعة هيوستن 
ومحركات البحث الخاصة بالويب كويست تركز وبشكل كبير على 
المراحل الدراسية في أثناء وقبل المرحلة الثانوية، والقليل منها 
يركز على مرحلة الدراسة الجامعية، وأظهرت الدراسة أيضًا أن 
الطلبة الذين تعلموا علوم الحياة بواسطة الويب كويست أظهروا 

 .ثيرات إيجابية في مهارات االستنتاج والمعالجة الخاصة للمقررتأ

فقد أجرت دراسة ركزت فيها ) Melinda, 2004(أما ميلندا 
على لماذا؟ وكيف؟ يستخدم مدرسو أساليب تدريس اللغة 

نجليزية طريقة الويب كويست لتدريس مساقاتهم حيث أظهرت اإل
 الستخدام التعلم النتائج أن الويب كويست تمنح المعلمين حرية

المتمركز حول المتعلم، والتعلم التعاوني، ومهارات التفكير الناقد، 
وأوصت الدراسة المعلمين، باستخدام هذه الطريقة في تدريسهم 

 .لمساقاتهم المختلفة
 عن خبرات معلمي )Shari, 2004 (تحدثت دراسة شاريو

الصف الخامس الذين صمموا على إيجاد طريقة مبتكرة لحفز 
طلبتهم على االنخراط في الحياة المدنية حيث وجدوا طريقة الويب 
كويست الحل األمثل لتصميم منهاج الدراسة في مادة التربية 

 .المدنية
إلى الكشف ) Isabele, 2004(في حين هدفت دراسة إيزابيل 

عن فاعلية تعليمات الكتابة بالويب كويست في تحسين المهارات 
ين يستخدمون اللغة االنجليزية كلغة ثانية، الكتابية لدى الطلبة الذ

حيث أظهرت النتائج أن استخدام التعليمات بطريقة الويب كويست 
حسنت وبشكل كبير من المهارات الكتابية لدى هؤالء الطلبة مقارنه 

 .بالطريقة التقليدية
 ,Marianne, Jane(أما ماريني وجين وجريس وكارال 

Grace, Karla, 2004 ( في مقالة لهم معلومات حول فقد قدموا
استخدام الويب كويست كطريقة إليجاد فرص تعليمية معتمدة على 
االنترنت في مساقات التربية البدنية حيث عرفت المقالة بالويب 
كويست على أنها أنشطة معتمدة على االستقصاء، تتطلب من 

 .المتعلمين التفاعل مع مصادر المعرفة في شبكة االنترنت
دراسة هدفت إلى معرفة ) Janet, 2005(ت وأجرت جاني

فعالية مشروع بحث استقصائي قائم على االنترنت في الدافعية 
والنظرة إلى الذات، واالعتماد على االستقاللية األكاديمية لدى 
طلبة مدرسة التينية، أظهرت النتائج أن استخدام الويب كويست 

تهم األكاديمية، زاد من دافعية الطلبة وثقتهم بأنفسهم، واستقاللي
عند استخدام هذه الطريقة، وذلك بسبب زيادة تضمين مناطق 

 .الخبرة لديهم في هذه الطريقة
 ,Gorghiu, Gonzalez(   جونزالزي وجراشيا أما جورهي و

Garcia, 2005( الستقصــاء فاعليــة اســتخدام  ة فقــد قــاموا بدراســ 
يم الويـــب كويســـت فـــي القاعـــات التدريســـية مـــن خـــالل اســـتبانة تقيـــ 

مــن % 83للويــب كويســت طــوت لهــذه الغايــة، أظهــرت النتــائج أن       
معلمًا نجحوا في بناء المشاريع الخاصة بتطـوير مسـاق          ) 85(أصل  

تدريس الويب كويست من خالل التعلم عبر شبكة اإلنترنت، وأكـدوا           
ق قيـ ًا فـي التـدريس، وهـي ممتـازة فـي تح           أن الويب كويسـت جيدجـد     

وقـد زادت الطريقـة مـن إلهـام الطلبـة           التعلم المتمركز حـول الطالـب،       
ين مرضــية إلــى مــن المعلمـ % 16 بينمـا كانــت نتـائج   ومـن دافعيــتهم، 

مـــنهم لـــم يقتنعـــوا بهـــذه الطريقـــة وعـــدوها غيـــر  %) 1(حـــد مـــا، و
 . مرضية
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 ,Ruthven, Hennesy, Deany(فيما أجرى رثفن وآخـرون  
دراسة هدفت إلى معرفة مدى توظيف شبكة اإلنترنت داخـل          ) 2005

قاعـــات التـــدريس باســـتخدام الويـــب كويســـت فـــي مـــدارس المرحلـــة  
الثانويـة فـي إنجلتـرا، وتـم اسـتخدام المقـابالت وتـدوين المالحظـات         
والتقارير ومشاريع تكنولوجية في مجال توظيـف الويـب كويسـت فـي             
ــة الدراســة مــن        ــت عين ــوم، والدراســات االجتماعيــة، وتكون ــادة العل م

شــروعًا تطبيقيــًا للويــب كويســت؛  ثمانيــة معلمــين، يقــدم كــل مــنهم م 
لـــدعم أنشـــطة استقصـــائية مســـتندة إلـــى توظيـــف الويـــب كويســـت        

أظهـرت نتـائج     .بوصفها اسـتراتيجية تـدريس متمركـزة حـول المـتعلم          
الدراسة أن هناك تأثيرات إيجابيـة فـي تحسـين ممارسـات الـتعلم مـن              

وفـي تنميـة مهـارات التفكيـر العليـا لـدى عينــة        خـالل الويـب كويسـت،   
دراسة، وفي توفير وقـت وجهـد كـل مـن المعلـم والطالـب فـي بنـاء                   ال

 .واكتساب المعرفة المطلوبة
أثــــــر التكامــــــل ) Brunton, 2005(واستقصــــــى برنتــــــون 

ــة        ــوجي باســتخدام الويــب كويســت فــي تحســين تحصــيل طلب التكنول
الصف الثامن في العلوم واتجاهاتهم نحـو العلـوم وطريقـة التـدريس،             

عـدم وجـود فـروق فـي تحصـيل الطلبـة يعـزى              أظهرت نتائج الدراسة    
ر الطلبــة  باســتخدام الويــب كويســت، فيمــا أظهــ للتكامــل التكنولــوجي

ــو     ــة نحـ ــتخدام الويـــب كويســـت اتجاهـــات إيجابيـ ــوا باسـ الـــذين تعلمـ
 .العلوم وطريقة التدريس

بدراسة  )Michelle and Eula, 2005(يال قام ميشيل وإ
لبة في دراسة الرياضيات هدفت إلى معرفة األسلوب الذي يتبعه الط

بطريقة الويب كويست أظهرت النتائج تفوق الطلبة الذين درسوا 
الرياضيات بهذه الطريقة على أقرانهم الذين درسوا بالطريقة 

 .التقليدية، حيث تفوقت اإلناث على الذكور في ذلك
فقد ناقشوا ) Robert, et al., 2005(أما روبرت وآخرون 
التي تعتمد عليها طريقة الويب كويست في مقالة لهم المفاهيم 

وبينت المقالة العديد من  كطريقة منهجية واعية تعتمد البحث،
 . تطبيقات استخدام الويب كويست في عمليتي التعليم والتعلم

الويب كويست فقد عرفت ) Lauren, 2005(أما لورين 
طة التعلمية حيث حوي مجموعة من األنشكمفهوم من المفاهيم ي

والذي يجمع فيها الطلبة " بيرني دودج"يب كويست صمم الو
المعلومات المحددة من خالل اإلبحار في مواقع محددة في شبكة 

نترنت وخلصت إلى أن هذه االستراتيجية لها تأثير فاعل في اإل
 .تحصيل الطلبة وبناء معارفهم وإثارة تفكيرهم

) Simina and Hamel, 2005 ( وأجرت سمينا وهامل
 إلى استخدام الويب كويست كطريقة تعليمية لتعليم دراسة هدفت

ية الويب كويست في تعلم اللغة اللغة، أظهرت نتائجها فاعل
 .نجليزية كلغة ثانيةاإل

 في مقالة له أن الويب كويست )John, 2005(أوضح جون 
كاستراتيجية تعلمية تقدم تعلمًا فعاًال ومنظمًا وموجهًا 

علة أكثر من بقية استراتيجيات  باالستقصاء، وهي استراتيجية فا
وطرق التدريس األخرى، ولها القدرة العالية على نقل المعلومات 

 .ومراجعتها واالحتفاظ بها

في دراسة لها ) Perkins, 2005( في حين استقصت بيركنز
اتجاهات المعلمين نحو الويب كويست كطريقة تعلمية، أظهرت 

، حيث من قبل المعلميننتائجها االستخدام الكبير لهذه الطريقة 
ن لبيئة التعلم، يشعر المعلمون بأنهم موجهون ومرشدون ومنظمو

 .وأن هذه الطريقة ممتعة ومثيرة للمعلم والمتعلم على حد سواء
دراسة طور فيها منهاجًا ذا ) Omar, 2005(أجرى ُعمر 

تنوع تكنولوجي غني حول اآلثار االيطالية، إذ قام بتطوير ويب 
ائح حقيقية بالترافق مع المنهاج لطلبة الصفوف كويست وعرض شر

المتوسطة، وهدف المشروع إلى تطوير أداة تعليمية تتحدى 
ة، وناقشت الدراسة المنهاج المستخدم لطلبة التقنيات الحديث

ة وراء تعميم مفهوم الويب كويست والخبرات في األسباب الكامن
قي، حيث حقيالبحث والتصميم وإيجاد ونشر منهاج المحاكاة ال

 . يجابية وفاعلة للويب كويستأظهرت الدراسة نتائج إ
 ,Stucky, Zheng( ودرتـقام ستكي وزانق و منشنا وست

Menchana, Stoddart, 2005( تعلم  "بدراسة وصفية حول
طلبة المرحلة الثانوية في الواليات الويب كويست كما يدركه 

ت قد طور أظهرت نتائجها أن الويب كويس" المتحدة األمريكية
بشكل كبير مهارات التواصل والتعلم التعاوني لدى الطلبة؛ وأن 
هناك تحسنًا ملحوظًا في أداء المعلمين بانتقالهم من مرحلة التعلم 

 مرحلة  تطوير بيئة التعلم التي تساعد على انهماك إلىالوصفي 
الطلبة في حل المشكالت وبناء المعرفة والوصول إلى التعلم ذي 

  .المعنى
 ,Martonia (استخدمت مارتونيا وانستيجا و ديفيدو

Anastasia, David, 2006 ( في دراسة لها الويب كويست
كأنشطة يستخدمها الطلبة ذاتيًا عبر مصادر التعلم االلكترونية 
لتعلم مواضيع دراسية محددة من قبل المعلم، وكانت األنشطة 

طلبة، المقررة أنشطة منهجية وبناءة وموجهه بشكل مباشر لل
أظهرت النتائج مقدار المتعة والمعرفة المعمقة التي يكتسبها كل من 
المعلم والمتعلم عند اإلبحار في شبكة اإلنترنت من خالل الويب 
كويست، وهذا ما أكدته الدراسات السابقة التي توصلت إليها 

 .مارتونيا وآخرون
دراسته ناقش فيها ) Ahmed, 2006(أجرى أحمد و
نترنت لطلبة السنوات زمة الستخدام مهارات اإليرات الالالتحض

الجامعية األولى بطريقة التعلم المستند إلى الحاسوب متمثلة 
روا أظهرت النتائج أن الطلبة اعتب. باستراتيجية الويب كويست

 حسنت من تعلمهم ومن اتجاهاتهم الويب كويست استراتيجية فعالة
 .المستقبلية نحو استخدام الحاسوب

دراسـة هـدفت إلـى تصـميم دروس         ) 2006( اللـه    أجرى جـاد  و
تعليمية تعلمية باستخدام نماذج الويـب كويسـت، ومعرفـة أثرهـا فـي               
التحصيل المباشر والمؤجـل لطلبـة الصـف العاشـر واتجاهـاتهم نحـو              
مادة الكيمياء، واستقصاء أهم المعيقات التي تواجه اسـتخدم الويـب       

أظهــرت النتــائج . ةكويســت فــي تعلــم الكيميــاء مــن وجهــة نظــر الطلبــ  
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي التحصــيل المباشــر والمؤجــل   
للطلبـــة الـــذين تعلمـــوا بالويـــب كويســـت واتجاهـــات إيجابيـــة نحـــو        
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نــــت أهــــم المعيقــــات بــــطء خطــــوط شــــبكة اإلنترنــــت،   االكيميــــاء، وك
واســتخدام بعــض مواقــع اإلنترنــت للغــة اإلنجليزيــة، وضــيق الوقــت        

م شـبكة اإلنترنـت، وخلصـت الدراسـة إلـى           المخصص للطلبة الستخدا  
التوصية بإدخال مسـاقات تدريبيـة للويـب كويسـت فـي بـرامج كليـات                 

 . العلوم التربوية
وتتميــز الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي اختبارهــا 
لفعاليـــة اســـتراتيجية الويـــب كويســـت علـــى طلبـــة الجامعـــة فـــي مقـــرر 

ات التفكير الناقـد والتحصـيل      في تنمية مهار  " تعليم التفكير "دراسي  
 . الدراسي

 الطريقة واإلجراءات
 مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع طلبـة السـنة الرابعـة فـي كليـة                 
ــي      ــام الدراســـ ــة للعـــ ــنة الرابعـــ ــتوى الســـ ــي مســـ ــة فـــ ــوم التربويـــ العلـــ

، والمســجلين لدراســة مســاق تعلــيم التفكيــر، والبــالغ    2006/2007
وذلك وفقـًا إلحصـائيات دائـرة القبـول         . بةطالبًا وطال ) 153(عددهم  

 . والتسجيل في الكلية
 عينة الدراسة

ــن    ــة مــ ــة الدراســ ــت عينــ ــوزعين   ) 90(تكونــ ــة مــ ــًا وطالبــ طالبــ
ــى ــي ) 3(علـ ــعب هـ ــب    : شـ ــتراتيجية الويـ ــت باسـ ــى تعلمـ ــعبة األولـ الشـ

 والشـعبة الثانيـة تعلمـت باسـتراتيجية الويـب           كويست طويلـة المـدى،    
ة الثالثـــة اســـتخدمت كمجموعـــة    ب، والشـــع كويســـت قصـــيرة المـــدى  

توزيـع أفـراد العينـة تبعـا لمتغيـري          ) 1(، ويوضح جدول رقـم      ضابطة
 . المجموعة والجنس

توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لمتغيـري المجموعـة       )1(جدول  
 والجنس

 العدد المجموعة
 30 )طويلة المدى(التجريبية األولى 
 29 )قصيرة المدى(التجريبية الثانية 

 31 )الطريقة التقليدية(تجريبية الضابطة ال
 90 المجموع

 
 أدوات الدراسة

 : استخدم في الدراسة أداتان هما
ــا للتفكيــر الناقــد   -1 ــار كاليفورني  California )2000( اختب

Critical Thinking Skills Test (CCTST) (2000 
ف تم بناء اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقـد اسـتنادًا إلـى التعريـ            

الــذي تــم التوصــل إليــه فــي إجمــاع الخبــراء فــي مــؤتمر جمعيــة علــم   
يشـتمل هـذا االختبـار علـى قيـاس خمـس          ). APA(النفس األمريكية   

ــر  ــارات للتفكيـــ ــي  مهـــ ــد هـــ ــتقراء،   : الناقـــ ــل، واالســـ ــارات التحليـــ مهـــ
يــا وبهــذا يكــون اختبــار كاليفورن. واالســتدالل، واالســتنتاج، والتقيــيم

ــًا مــن خ    مهــارات فرعيــة تتضــمن التحليــل،   مــسللتفكيــر الناقــد مكون
 . واالستقراء، واالستدالل، واالستنتاج، والتقييم

الخصــــائص الســــيكومترية الختبــــار كاليفورنيــــا فــــي صــــورته 
 األصلية

تــم التحقــق مــن صــدق المحــك الختبــار كاليفورنيــا مــع اختبــار     
 جليســر الــذي يقــيس مهــارات التفكيــر الناقــد وقــد بلــغ     –واطســون 

ــاط   ــار الرياضــيات    )0.542(معامــل االرتب ــع اختب ) SAT(، وكــذلك م
وهــي معــامالت دالــة إحصــائيًا، وفيمــا  ) 0.440(وبلــغ معامــل الثبــات  

يتعلق بثبات االختبار في صورته األصلية فقـد تـم التحقـق مـن ثباتـه                
ــي صــورته األصــلية بحســاب االتســاق الــداخلي باســتخدام معادلــة        ف

)KR20 ( حيث بلغ)2003العبدالت، ) (0.80.( 
 اختبــار كاليفورنيــا للتفكيــر الناقــد    تعريــب وتطبيــق إجــراءات 

 للبيئة األردنية
 :تمت إجراءات تعريب وتطبيق االختبار على النحو التالي

ــا      ــار كاليفورنيـ ــة الختبـ ــورة األردنيـ ــات الصـ ــدق وثبـ دالالت صـ
 للتفكير الناقد

 صدق المحكمين
للتحقـق مــن وضـوح الفقــرات ومـدى مالءمتهــا للبيئـة األردنيــة،     

 عــرض االختبــار المعــرب علــى خمســة محكمــين مــن أعضــاء هيئــة  متــ
التـــدريس فـــي كليـــة العلـــوم التربويـــة الجامعيـــة، وجامعـــة اإلســــراء        
الخاصة، وفي ضوء نتائج التحكيم تمت مراجعـة الصـورة األوليـة مـن              

 ثالمقياس المعرب، وإجراء بعض التعديالت لبعض الفقـرات مـن حيـ           
ة إلى اللغة العربية، حيـث تـم مطابقـة        دقة الترجمة من اللغة اإلنجليزي    

كمــا تــم  .  النســخة اإلنجليزيــة لالختبــار مــع نســخة الترجمــة العربيــة   
إجــراء بعــض التعــديالت علــى الصــياغة اللغويــة لــبعض الفقــرات التــي  

وبــذلك حــافظ االختبــار علــى عــدد فقراتــه المكونــة . تتســم بــالغموض
 .الناقدفقرة موزعة على المهارات الخمس للتفكير ) 34(من 

 الصدق التجريبي لالختبار
تــم التحقــق مــن الصــدق التجريبــي لالختبــار مــن خــالل تطبيــق   

طالبــًا وطالبــة مــن ) 30(االختبــار علــى عينــة اســتطالعية مكونــة مــن  
ــرات        ــوح فقـ ــدى وضـ ــن مـ ــد مـ ــا التأكـ ــى إثرهـ ــم علـ ــث تـ ــع البحـ مجتمـ
االختبــار، وســالمتها اللغويــة للطلبــة، وكــذلك لتحديــد الوقــت الــالزم    

جابــة عــن جميــع فقــرات االختبــار، حيــث تــّم تحديــد الوقــت الــالزم   لإل
 .دقيقة) 60( المقياس بـ علىلإلجابة 

 ثبـات االختبار بصورته المعدلة
تــم التحقــق مــن ثبــات االختبــار بطريقــة اإلعــادة بفتــرة زمنيــة          

ــة    ــة    ) 25(قــدرها أســبوعان وعلــى عين ــة مــن خــارج عين ــًا وطالب طالب
 كما يظهر ذلك فـي الجـدول    بيروسون،البحث بحساب معامل ارتباط   

 ).2(رقم 
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ــا      )2(جــدول  ــار كاليفورني ــارات اختب ــات لمه ــامالت الثب ــيم مع ق
ــة باســتخدام      ــة والدرجــة الكلي ــر الناقــد الصــورة األردني للتفكي

 طريقة اإلعادة

معامل  عدد الفقرات ارةــــــــــالمهرقم المهارة
الثبات

0.82 6 مهارة التحليل 1
0.78 6 مهارة االستقراء 2
0.76 4 مهارة االستنتاج 3
0.79 12 مهارة االستدالل 4
0.81 6 مهارة التقييم 5

0.80 34 الكلي

 تصحيح االختبار
فقرة من نـوع االختيـار مـن     ) 34(يتكون اختبار كاليفورنيا من     

متعـــدد، وكـــل فقـــرة لهـــا أربعـــة بـــدائل، وبعـــض الفقـــرات لهـــا خمـــس 
ــدائل، ــع عال بـ ــفر     بواقـ ــة صـ ــحيحة، ودرجـ ــة صـ ــل إجابـ ــدة لكـ ــة واحـ مـ

صـفر  (لإلجابة الخاطئة، وبذلك تراوحـت العالمـة الكليـة لالختبـار مـن        
درجــــة، وبــــذلك فــــإن العالمــــة العظمــــى للمهــــارات الخمــــس   ) 34 –

 :المكونة لالختبار هي على النحو اآلتي
مهارة التحليل، ومهـارة االسـتقراء، ومهـارة التقيـيم لكـل مهـارة              

درجـــات، ومهـــارة االســـتدالل  ) 4( ومهـــارة االســـتنتاج درجـــات،) 6(
 .درجة) 12(
ــيلي -2 ــار التحصــ ــيلي   :  االختبــ ــار التحصــ ــداد االختبــ ــات إعــ لغايــ
فــي تعلــيم التفكيــر، تــم تحديــد األهــداف الســلوكية   ) كقيــاس بعــدي(

كعمليات للوحدات الدراسـية بـدءًا مـن الوحـدة الثالثـة حتـى الوحـدة              
 التعلمـي بنـاء علـى خطـة         –تعليمـي   الثامنة، وتم تحديـد المحتـوى ال      

)Syllabus  (       ــدول المواصـــفات ــم بنـــاء جـ ــر، ومـــن ثـ ــيم التفكيـ تعلـ
)Table of Specification .(      وتـألف االختبـار فـي صـورته األوليـة

غطـت  . فقرة من نوع االختيار من متعدد من أربعـة بـدائل          ) 60(من  
 خطـة   الوحدات الدراسية من الوحدة الثالثة حتى الوحدة الثامنة مـن         

 .  مساق تعليم التفكير
ــدق  ــيلي صـ ــار التحصـ ــار    :االختبـ ــدق االختبـ ــن صـ ــق مـ ــم التحقـ  تـ

ــوم      ــات العلـ ــاتذة كليـ ــن أسـ ــين مـ ــة محكمـ ــالل ثالثـ ــن خـ ــيلي مـ التحصـ
التربوية فـي الجامعـات األردنيـة، وبنـاء علـى توصـيات المحكمـين تـم                 

ــبتها، وتـــم تعـــديل بعـــض الفقـــرات   ) 10(حـــذف  فقـــرات لعـــدم مناسـ
. لمحكمــون علــى مفتــاح اإلجابــة المرفــق مــع االختبــار لغويــًا، واتفــق ا

 . فقرة) 50(وبذلك استقر االختبار على 
 االختبـار التحصـيلي   للتحقـق مـن ثبـات        :االختبـار التحصـيلي   ثبات  

مـن خـارج عينـة    فقد تـم تطبيقـه علـى مجموعـة مـن مجتمـع الدراسـة               
، وقـــد تـــم اســـتخدام معادلـــة  وطالبـــةطالبـــًا) 30(الدراســـة عـــددهم 

لحســاب معامــل الثبــات، حيــث بلــغ  )  (KR 20ريتشاردســون كــودر 
وهي قيمة مقبولة   ) 0.90(الختبار التحصيل الدراسي    معامل الثبات   

  كما تم حساب معامل الصـعوبة ومعامـل التمييـز            .ألغراض الدراسة 
ــرات     ــرة مــن فق ــار التحصــيلي  لكــل فق ــالي  االختب ــائج كالت  :وكانــت النت

تتــراوح قيمتهــا بــين   التحصــيلي االختبــارمعــامالت الصــعوبة لفقــرات  

االختبــــار التحصــــيلي معــــامالت التمييــــز لفقــــرات  ، و)0.88–0.36(
 . )0.81 – 0.35(تتراوح قيمتها بين 

 إجراءات تطبيق الدراسة
 : تم السير في إجراءات الدراسة على النحو اآلتي

عقــد لقــاء تمهيــدي ألفــراد المجمــوعتين تــم مــن خاللــه إخبــار    -
هدف التجربة المراد إجراؤها علـيهم، وتـم        طلبة المجموعتين ب  

 .أخذ موافقة جميع أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة
بعد دراسة الوحدات الثالث األولـى مـن مسـاق تعلـيم التفكيـر،                 -

كاليفورنيـــــا للتفكيـــــر الناقـــــد واالختبـــــار   تطبيـــــق اختبـــــارتـــــم
 علـــى فـــي مســـاق تعلـــيم التفكيـــر ) االختبـــار األول(التحصـــيلي 

ــ ــةرادأفــ ــة  (  الدراســ ــة األولــــى والمجموعــ المجموعــــة التجريبيــ
ــة والمجموعــة الضــابطة    ــة الثاني ــي  كقيــاس )التجريبي علــى  قبل

 .أفراد المجموعات الثالث
تــم تـــدريس المجموعــة التجريبيـــة األولــى حســـب اســـتراتيجية     -

الويـب كويســت قصــيرة المــدى الــواردة فــي دراســات جــاد اللــه  
 ). 2003(، وسعيد )2006(

 تـــدريس المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة حســـب اســـتراتيجية تـــم -
الويــب كويســت طويلــة المــدى الــواردة فــي دراســات جــاد اللــه   

 ). 2003(، وسعيد )2006(
فيمـــا تـــم تـــدريس أفـــراد المجموعـــة الضـــابطة وفـــق طريقـــة          -

 .المحاضرة التقليدية
 اختبـار   تـم تطبيـق    التـدريبي    بعد االنتهاء من تطبيق البرنـامج      -

واالختبــار التحصــيلي والــذي شــمل   فورنيــا للتفكيــر الناقــد كالي
التفكيـر  : سبع وحدات دراسـية، وهـذه الوحـدات الدراسـية هـي           

الناقــــد واســــتراتيجيات تنميتــــه، والتفكيــــر وحــــل المشــــكالت،  
والــــتعلم المســــتند إلــــى حــــل المشــــكالت، والتفكيــــر مــــا وراء  

م المعرفــي، ومهــارات تطــوير القــرار، وتجــارب عالميــة فــي تعلــي 
التفكيــر والتفكيــر اإلبــداعي، وقضــايا ســاخنة فــي تعلــيم وتعلــم   

المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى   ( الدراســـةأفـــرادعلـــى ) التفكيـــر
وأفـــــراد المجموعـــــة التجريبيـــــة الثانيـــــة، وأفـــــراد المجموعـــــة  

 لتحليـــــل ين كقيـــــاس بعـــــدي  وتصـــــحيح االختبـــــار)الضـــــابطة
 .البيانات

 متغيرات الدراسة
 :غيرات التاليةتتضمن هذه الدراسة المت

 :ة وهيالمتغيرات المستقل
 :  استراتيجية الويب كويست ولها ثالثة مستويات هي-1
استراتيجية الويب كويست طويلة المـدى والتـي سـتطبق علـى              -أ

 .أفراد المجموعة التجريبية األولى
استراتيجية الويب كويست قصيرة المدى والتـي سـتطبق علـى           -ب

 .الثانية أفراد المجموعة التجريبية
ــة      -ج ــراد المجموعــ ــة والتــــي ســــتطبق علــــى أفــ ــة التقليديــ الطريقــ

 .الضابطة
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 ات التابعةالمتغير
ــر الناقــد   -أ ــا الطالــب     : التفكي ويقــاس بالعالمــة التــي يحصــل عليه

 .على مهاراته الخمس والدرجة الكلية
 بعالمـــة ويقــاس  :اختبــار التحصــيل فــي مســاق تعلــيم التفكيــر        -ب

مساق تعلـيم التفكيـر المعـد ألغـراض هـذه            الطالب على اختبار  
 .الدراسة

 تصميم الدراسة
يعد تصميم هذه الدراسة من ضمن التصاميم شـبه التجريبيـة؛       
ألنــه لــم يــتم اختيــار أفــراد الدراســة بشــكل عشــوائي؛  إذ تــم اختيــار  

وبالتـالي سـيكون    ). العشـوائية البسـيطة   (العينة فيهـا بشـكل عشـوائي        
 : اآلتيتصميم الدراسة على النحو 

O1 O2 X1 O1 O2 
O1 O2 X2 O1 O2 
  O1 O2 -  O1 O2  

 :حيث * 
- )O1 ( واالختبــار القيــاس القبلــي الختبــار التفكيــر الناقــد تعنــي 

 .البعدي للمجموعات الثالث
-  )O2 (          تعني القياس القبلي الختبار التحصيل في مسـاق تعلـيم

 .التفكير واالختبار البعدي للمجموعات الثالث
- )X1 (استراتيجية عني ت)A (للمجموعة التجريبية األولى 
- )X2 ( استراتيجية تعني)B (للمجموعة التجريبية الثانية. 
 .تعني المعالجة التقليدية للمجموعة الضابطة) -   (-

 :المعالجة اإلحصائية
تـم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية        الختبار فرضيتي الدراسة    
ــة لعالمــات    ــرواالنحرافــات المعياري ــةاد المجموعــةأف ــى  التجريبي  األول

 علــــى  الضــــابطةالمجموعــــة  ووأفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة
اختباري التفكير الناقد والتحصيل الدراسي في مساق تعليم التفكيـر        

ــدريس   ــتراتيجية التـ ــًا السـ ــاين    . تبعـ ــل التبـ ــتخدام تحليـ ــم اسـ ــا تـ  كمـ
لتحديـــد وجـــود فـــروق بـــين متوســـطات  ) ANCOVA(المصـــاحب 

 .المجموعات الثالثت طلبة عالما
 :عرض النتائج 

 : بالفرضية األولىالنتائج المتعلقة 
 α≤(وى ــــــــ عنـــد مست إحصـــائية  فـــروق ذات داللـــة    ال توجـــد

ــة أفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى     )0.05  بــين متوســط أداء طلب
 طويلـة المـدى ومتوسـط       الذين تعرضوا الستراتيجيه الويب كويسـت     

 الـذين تعرضـوا السـتراتيجية       ة التجريبيـة الثانيـة    أداء أفراد المجموعـ   
 وأداء أفـراد المجموعـة الضـابطة علـى     الويب كويست قصيرة المدى  

 .اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد
والختبــــار هــــذه الفرضــــية تــــم إيجــــاد المتوســــطات الحســــابية  
واالنحرافــات المعياريــة ألداء أفــراد المجموعــات الــثالث علــى اختبــار 

 .   التفكير الناقد والجداول اآلتية تبين ذلكمن اختبار
 
 

ــة   )3(جـــدول  ــابية واالنحرافـــات المعياريـ المتوســـطات الحسـ
 لــثالث علــى اختبــار التفكيــر الناقــد  ألداء أفــراد المجموعــات ا

 لبعد مهارة التحليل

 لكل الخاليا" 0.196"تم إزالة أثر االختبار القبلي باعتبار المتوسط القبلي ) *(
 

والختبــار داللــة المتوســطات الحســابية تــم اســتخدام تحليــل   
 : يبين لك) 4(التباين المشترك، والجدول رقم 

ــل )4(جــدول  ــائي   تحلي ــاين المشــترك الثن ــري  ل)2×2( التب متغي
 نتيجـة إزالـة أثـر االختبـار         -المجموعة في األداء البعدي المعدل      

  اختبار التفكير الناقد لبعد مهارة التحليل على-القبلي

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة ف المربعات

P 
متغير التباين 

 0.00 45.119 46.469 1 المشترك

 0.48 0.494 0.511 1 ليالقب
 0.00 11.381 11.766 2 المجموعة
   1.034 86 الخطأ
    89 الكلي

  
 ةداللـة إحصـائي   وجود أثـر ذي     إلى  ) 4(تشير نتائج الجدول    

ــد ــر ) α0.05 ≤( مســتوى عن اســتراتيجية التــدريس حيــث   لمتغي
الناتجـــة مـــن تحليـــل التبـــاين المشـــترك الثنـــائي  " ف"بلغـــت قيمـــة 

وهـــذه القيمـــة مرتبطـــة باحتمـــال    ) 11.381(وعـــة لمتغيـــر المجم
ــًا"0.00" يســــاوي   ذا داللــــة إحصــــائية عنــــد ؛ أي أن هنــــاك فرقــ
بين متوسط األداء البعـدي المعـدل ألفـراد    ) α 0.05 ≤ (مستوى 
، ومتوســط األداء البعــدي المعــدل ألفــراد المجموعــة    اتالمجموعــ

 وللكشــف عــن مصــدر هــذه . اختبــار التفكيــر الناقــد الضــابطة علــى 
 للمقارنات البعديـة، والجـدول  ) هيشيف(الفروق تم استخدام اختبار     

 : جيبين هذه النتائ) 5(رقم 
 للمقارنـات البعديـة المتعـددة      ) شـيفيه (نتائج اختبـار     )5(جدول  

ــابية   ــا للتفكيـــر  علـــىبـــين المتوســـطات الحسـ ــار كاليفورنيـ  اختبـ
  التحليل مهارة على بعد  تبعًا لمتغير المجموعةالناقد

التجريبية  المجموعة البعد
 األولى

التجريبية 
 الثانية

 الضابطة

 *1.058 0.0970 - التجريبية األولى
 *1.155 - - التجريبية الثانية

مهارة 
 التحليل

 -   لضابطةا
    )α 0.05 ≤(دال إحصائيًا عند مستوى  )*(

أن الفروق بين المجموعتين ) 5(يالحظ من الجدول 
يبية الثانية غير دالة إحصائيًا، في حين التجريبية األولى والتجر

المتوسط  المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد

 30 0.81 3.89 التجريبية األولى
 29 0.99 3.80 يبية الثانيةالتجر

 31 1.18 2.74 الضابطة
 90 1.13 3.46 المجموع
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كانت الفروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية األولى 
والمجموعة الضابطة لصالح التجريبية األولى وبين المجموعتين 

 .التجريبية الثانية والضابطة لصالح التجريبية الثانية
 ألداء  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    :)6(جدول  

أفراد المجموعات الثالث على اختبار التفكير الناقد لبعد مهارة          
 االستقراء

المتوسط  المجموعة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد

 30 0.65 3.82 التجريبية األولى
 29 0.93 3.766 التجريبية الثانية

 31 0.96 3.000 الضابطة
 90 0.93 3.52 المجموع

 .لكل الخاليا" 0.138"ختبار القبلي باعتبار المتوسط القبلي تم إزالة أثر اال) *(
والختبـــار داللـــة المتوســـطات الحســـابية تـــم اســـتخدام تحليـــل  

 : يبين ذلك) 7(التباين المشترك، والجدول رقم 
متغيـــر ل) 2×2(تحليـــل التبـــاين المشـــترك الثنـــائي  )7(جـــدول 

االختبـار   نتيجة إزالة أثر     -المجموعة في األداء البعدي المعدل      
  اختبار التفكير الناقد لبعد  مهارة االستقراء على-القبلي

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 Pقيمة  قيمة ف المربعات

متغير التباين 
 0.00 84.171 63.977 المشترك

  0.180 0.137 1 القبلي
 0.00 *8.597 6.534 2 المجموعة
   0.760 86 الخطأ
    89 الكلي

 
 ةداللة إحصائيوجود أثر ذي إلى ) 7(تائج الجدول تشير ن

البرنامج التدريبي حيث بلغت لمتغير )  α0.05≤( مستوى عند
الناتجة من تحليل التباين المشترك الثنائي لمتغير " ف"قيمة 

 وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يساوي) 8.597(المجموعة 
وى ــــــــــــــــــ مست؛ أي أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية عند"0.00"
)≥α0.05 (اتبين متوسط األداء البعدي المعدل ألفراد المجموع ،

ومتوسط األداء البعدي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة على 
وللكشف عن مصدر هذه الفروق تم . اختبار التفكير الناقد

) 8(والجدول رقم للمقارنات البعدية، ) هيشيف(استخدام اختبار 
 :جتائيبين هذه الن

للمقارنـات البعديـة المتعـددة     ) شيفيه(نتائج اختبار    )8(جدول  
 اختبـــار كاليفورنيـــا للتفكيـــر علــى بــين المتوســـطات الحســـابية  

  على بعد مهارة االستقراء تبعًا لمتغير المجموعةالناقد
التجريبيـــــــــــة  المجموعة  البعد

 األولى 
التجريبيـــــــــــة 

 الثانية 
 الضابطة 

 *0.767 0.061- - ة األولىالتجريبي
 *0.282 - - التجريبية الثانية

مهــــــــــــــــــــــــارة 
 االستقراء

 -   لضابطة
    )α 0.05 ≤(دال إحصائيًا عند مستوى  )*(

ــدول   ــن الجـــ ــوعتين  ) 8(يالحـــــظ مـــ ــين المجمـــ ــروق بـــ أن الفـــ
ــة إحصــائيًا، فــي حــين         ــر دال ــة غي ــة الثاني ــى والتجريبي ــة األول التجريبي

ــوعت    ــين المجمـ ــائيًا بـ ــة إحصـ ــروق دالـ ــى  كانـــت الفـ ــة األولـ ين التجريبيـ
والمجموعــة الضــابطة لصــالح التجريبيــة األولــى، وبــين المجمــوعتين    

 .التجريبية الثانية والضابطة لصالح التجريبية الثانية
المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة ألداء        )9(جدول  

أفراد المجموعات الثالث على اختبار التفكير الناقد لبعد مهارة          
 االستنتاج

المتوسط  المجموعة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد

 30 0.61 2.36 التجريبية األولى
 29 0.68 2.24 التجريبية الثانية

 31 0.73 2.16 الضابطة
 90 0.67 2.25 المجموع

 .لكل الخاليا" 0.017"تم إزالة أثر االختبار القبلي باعتبار المتوسط القبلي ) *(
طات الحســـابية تـــم اســـتخدام تحليـــل والختبـــار داللـــة المتوســـ

 : يبين ذلك) 10(التباين المشترك، والجدول رقم 
متغيــر ل) 2×2(تحليــل التبــاين المشــترك الثنــائي    )10(جــدول 

 نتيجة إزالة أثر االختبـار      -المجموعة في األداء البعدي المعدل      
  اختبار التفكير الناقد لبعد مهارة االستنتاج على-القبلي

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة ف المربعات

P 
 0.00 0.495 21.805 1 متغير التباين المشترك

 0.75 46.389 4.689 1 القبلي
 0.60 0.100 0.284 2 المجموعة
  0.604 0.470 86 الخطأ
    89 الكلي

 
داللة وجود أثر ذي إلى عدم ) 10(تشير نتائج الجدول 

البرنامج التدريبي حيث لمتغير ) α0.05≤( مستوى  عندةإحصائي
الناتجة من تحليل التباين المشترك الثنائي لمتغير " ف"بلغت قيمة 
 وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يساوي) 0.100(المجموعة 

)0.60.(  
ــدول  ــة    )11(جـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ المتوسـ

لبعـد  ألداء أفراد المجموعات الثالث على اختبار التفكير الناقـد    
 مهارة االستدالل

المتوسط  المجموعة
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد

 30 1.081 7.793 التجريبية األولى
 29 1.454 7.766 التجريبية الثانية

 31 1.535 6.322 الضابطة
 90 1.529 7.277 المجموع

 .لخاليالكل ا" 0.232"تم إزالة أثر االختبار القبلي باعتبار المتوسط القبلي ) *(
والختبـــار داللـــة المتوســـطات الحســـابية تـــم اســـتخدام تحليـــل  

 : يبين ذلك) 12(التباين المشترك، والجدول رقم 
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متغيــر ل) 2×2(تحليــل التبــاين المشــترك الثنــائي    )12(جــدول 
 نتيجة إزالة أثر االختبـار      -المجموعة في األداء البعدي المعدل      

 مهارة االستدالل اختبار التفكير الناقد لبعد  على-القبلي

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 Pقيمة  قيمة ف المربعات

متغير التباين 
 0.00 88.732 159.307 1 المشترك

 0.01 5.846 10.497 1 القبلي
 0.00 *10.161 18.243 2 المجموعة
   1.795 86 الخطأ
    89 الكلي

 ةائيداللة إحصوجود أثر ذي إلى ) 12(تشير نتائج الجدول 
البرنامج التدريبي حيث بلغت قيمة لمتغير ) α0.05≤( مستوى عند

الناتجة من تحليل التباين المشترك الثنائي لمتغير المجموعة " ف"
؛ أي "0.00" وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يساوي) 10.161(

بين ) α0.05≤( مستوى أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية عند
، ومتوسط األداء ات ألفراد المجموعمتوسط األداء البعدي المعدل

اختبار التفكير البعدي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة على 
وللكشف عن مصدر هذه الفروق تم استخدام اختبار . الناقد

 :ئجيبين هذه النتا) 13(الجدول رقم للمقارنات البعدية، و) هيشيف(
ــدول  ــار   )13(جــ ــائج اختبــ ــيفيه(نتــ ــة  ) شــ ــات البعديــ للمقارنــ

ــا  علــىتعــددة بــين المتوســطات الحســابية   الم ــار كاليفورني  اختب
  على بعد االستدالل تبعًا لمتغير المجموعةللتفكير الناقد

التجريبية  المجموعة البعد
 األولى

التجريبية 
 الثانية

 الضابطة

 *1.444 0.026- - التجريبية األولى
 *1.471 - - التجريبية الثانية

مهارة 
 االستدالل

 -   لضابطة
    )α 0.05 ≤( دال إحصائيًا عند مستوى (*)

أن الفروق بين المجموعتين ) 13(يالحظ من الجدول 
التجريبية األولى والتجريبية الثانية غير دالة إحصائيًا، في حين 
كانت الفروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية األولى 

 المجموعتين والمجموعة الضابطة لصالح التجريبية األولى، وبين
 .التجريبية الثانية والضابطة لصالح التجريبية الثانية

ــدول  ــة    )14(جـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ المتوسـ
ألداء أفراد المجموعات الثالث على اختبار التفكير الناقـد لبعـد     

 مهارة التقييم 
المتوسط  المجموعة

 *الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 العدد

 30 0.89 3.86 ىالتجريبية األول
 29 0.71 3.68 التجريبية الثانية

 31 1.06 3.00 الضابطة
 90 0.97 3.51 المجموع

 .لكل الخاليا" 0.125"تم إزالة أثر االختبار القبلي باعتبار المتوسط القبلي ) *(
والختبـــار داللـــة المتوســـطات الحســـابية تـــم اســـتخدام تحليـــل  

 : ين ذلكيب) 15(التباين المشترك، والجدول رقم 

متغيــر ل) 2×2(تحليــل التبــاين المشــترك الثنــائي    )15(جــدول 
تيجـة إزالـة أثـر االختبـار        ن-المجموعة في األداء البعدي المعدل      

  اختبار التفكير الناقد لبعد  مهارة التقييمعلى -القبلي

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 Pقيمة  قيمة ف المربعات

متغير التباين 
 0.00 78.547 65.251 1 المشترك

 0.60 0.277 0.230 1 القبلي
 0.00 *7.843 6.515 2 المجموعة
   0.831 86 الخطأ
    89 الكلي

 ةداللة إحصائيوجود أثر ذي إلى ) 15(تشير نتائج الجدول 
البرنامج التدريبي حيث بلغت لمتغير )  α0.05 ≤( مستوى عند

 الثنائي لمتغير الناتجة من تحليل التباين المشترك" ف"قيمة 
 وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يساوي) 7.843(المجموعة 

 α ≤ ( مستوى ؛ أي أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية عند"0.00"
، اتبين متوسط األداء البعدي المعدل ألفراد المجموع) 0.05

ومتوسط األداء البعدي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة على 
 وللكشف عن مصدر هذه الفروق تم .اختبار التفكير الناقد

) 16(الجدول رقم للمقارنات البعدية، و) هيشيف(استخدام اختبار 
 :جيبين هذه النتائ

ــدول  ــار   )16(جــ ــائج اختبــ ــيفيه(نتــ ــة  ) شــ ــات البعديــ للمقارنــ
ــا  علــىالمتعــددة بــين المتوســطات الحســابية    ــار كاليفورني  اختب

  التقييممهارة    على بعد تبعًا لمتغير المجموعةللتفكير الناقد
 *0.867 0177 - التجريبية األولى
 *0.690 - - التجريبية الثانية

 مهارة التقييم

 -   لضابطة
    )α 0.05 ≤(دال إحصائيًا عند مستوى  )*(

أن الفروق بين المجموعتين ) 16(يالحظ من الجدول 
التجريبية األولى والتجريبية الثانية غير دالة إحصائيًا، في حين 

نت الفروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية األولى كا
والمجموعة الضابطة لصالح التجريبية األولى، وبين المجموعتين 

 .التجريبية الثانية والضابطة لصالح التجريبية الثانية
ــ ــة    )17(دول جـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ المتوسـ

 التفكيـــر الناقـــد ألداء أفـــراد المجموعـــات الـــثالث علـــى اختبـــار
 الدرجة الكلية 

 العدد االنحراف المعياري *المتوسط الحسابي المجموعة
 30 2.37 21.56 التجريبية األولى
 29 2.13 21.44 التجريبية الثانية

 31 3.63 17.22 الضابطة
 90 3.45 20.03 المجموع

 . لكل الخاليا"0.340"تم إزالة أثر االختبار القبلي باعتبار المتوسط القبلي ) *(
 

والختبـــار داللـــة المتوســـطات الحســـابية تـــم اســـتخدام تحليـــل  
 : يبين ذلك) 18(التباين المشترك، والجدول رقم 
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بـين متغيـري    ) 2×2(تحليل التباين المشترك الثنـائي       )18(جدول  
 نتيجــة إزالــة أثــر -المجموعــة والجــنس فــي األداء البعــدي المعــدل 

 لتفكير الناقد الدرجة الكلية اختبار ا على-االختبار القبلي

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
قيمة  قيمة ف المربعات

P 
 0.00 205.284 1615.848 1 متغير التباين المشترك

 0.24 1.401 11.027 1 القبلي
 0.00 *21.975 172.972 2 المجموعة
   7.871 86 الخطأ
    89 الكلي

 ةداللة إحصائيثر ذي وجود أإلى ) 18(تشير نتائج الجدول 
البرنامج التدريبي حيث بلغت قيمة لمتغير ) α0.05≤( مستوى عند

الناتجة من تحليل التباين المشترك الثنائي لمتغير المجموعة " ف"
؛ أي "0.00" وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يساوي) 21.975(

بين ) α0.05≤( مستوى أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية عند
، ومتوسط األداء اتء البعدي المعدل ألفراد المجموعمتوسط األدا

اختبار التفكير البعدي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة على 
) 17(وبالرجوع إلى هذه المتوسطات في الجدول رقم . الناقد
 الثانية،  أن هذا الفرق لصالح أداء أفراد المجموعة التجريبيةنالحظ

أن هناك ) 18(الجدول يتضح من ) 21.44(بمتوسط حسابي بلغ 
أثرًا ذا داللة إحصائية لمتغير المجموعة في األداء على الكلي على 

وللكشف عن مصدر هذه الفروق . اختبار كاليفورنيا للتفكير الناقد
الجدول رقم للمقارنات البعدية، و) هيشيف(تم استخدام اختبار 

 :جيبين هذه النتائ) 19(
ــار   )19(جــدول رقــم   ــائج اختب ــة  ) شــيفيه(نت ــات البعدي للمقارن

ــا  علــىالمتعــددة بــين المتوســطات الحســابية    ــار كاليفورني  اختب
  على الدرجة الكلية تبعًا لمتغير المجموعةللتفكير الناقد

 *4.223 0.118 - التجريبية األولى

 *4.341 - - التجريبية الثانية
الدرجــــــــــــــــة  

 الكلية
 -   الضابطة

  .)α 0.05 ≤( دال إحصائيًا عند مستوى (*)
أن الفروق بين المجموعتين ) 19(يالحظ من الجدول 

التجريبية األولى والتجريبية الثانية غير دالة إحصائيًا، في حين 
كانت الفروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين التجريبية األولى 
والمجموعة الضابطة لصالح التجريبية األولى، وبين المجموعتين 

 . لصالح التجريبية الثانيةالتجريبية الثانية والضابطة 
 : مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية والتي تنص على

ــد ــة   ال توجــ ــروق ذات داللــ ــائيةفــ ــتوى   إحصــ ــد مســ  α≤(عنــ
ــة أفــراد المجموعــ   )0.05  التجريبيــة األولــى  ة بــين متوســط أداء طلب

 قصـيرة المـدى ومتوسـط       الذين تعرضوا الستراتيجة الويـب كويسـت      
 الـذين تعرضـوا السـتراتيجية       موعـة التجريبيـة الثانيـة     أداء أفراد المج  

 وأداء أفـراد المجموعـة الضـابطة علـى          الويب كويست طويلة المـدى    
 .اختبار التحصيل الدراسي في مساق تعليم التفكير

تــم إيجــاد المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة ألداء 
 فـي مسـاق     أفراد المجموعات الثالث على اختبار التحصيل الدراسـي       

 .  تعليم التفكير والجداول اآلتية تبين ذلك
ــدول  ــة    )20(جـ ــات المعياريـ ــابية واالنحرافـ ــطات الحسـ المتوسـ

ــار     ــن اختبــ ــار مــ ــى اختبــ ــثالث علــ ــات الــ ــراد المجموعــ ألداء أفــ
 ل الدراسي في مساق تعليم التفكيرالتحصي
المتوسط  المجموعة

 *الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 العدد

 30 5.33 85.58 ىالتجريبية األول
 29 6.24 84.400 التجريبية الثانية

 31 5.45 80.74 الضابطة
 90 6.00 83.52 المجموع

 .لكل الخاليا" 0.569"تم إزالة أثر االختبار القبلي باعتبار المتوسط القبلي ) *(
والختبـــار داللـــة المتوســـطات الحســـابية تـــم اســـتخدام تحليـــل  

 : يبين ذلك) 21(التباين المشترك، والجدول رقم 
ــدول  ــائي    )21(جـ ــترك الثنـ ــاين المشـ ــل التبـ ــر ل) 2×2(تحليـ متغيـ

 نتيجــة إزالــة أثــر االختبــار -المجموعــة فــي األداء البعــدي المعــدل 
 التحصيل الدراسي في مساق تعليم التفكير اختبار  على-القبلي

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط 
 Pقيمة  قيمة ف المربعات

متغير التباين 
 0.00 52.321 812.186 1 مشتركال

 0.00 95.804 1487.181 1 القبلي
 0.00 *13.862 215.187 2 المجموعة
   15.523 86 الخطأ
    89 الكلي

 ةداللة إحصائيوجود أثر ذي إلى ) 21(تشير نتائج الجدول 
البرنامج التدريبي حيث بلغت لمتغير )  α0.05 ≤( مستوى عند

يل التباين المشترك الثنائي لمتغير الناتجة من تحل" ف"قيمة 
 وهذه القيمة مرتبطة باحتمال يساوي) 13.862(المجموعة 

 α ≤ ( مستوى ؛ أي أن هناك فرقا ذا داللة إحصائية عند"0.00"
، اتبين متوسط األداء البعدي المعدل ألفراد المجموع) 0.05

ومتوسط األداء البعدي المعدل ألفراد المجموعة الضابطة على 
وللكشف عن مصدر هذه الفروق تم . بار التفكير الناقداخت

) 22(الجدول رقم للمقارنات البعدية، و) هيشيف(استخدام اختبار 
 :جيبين هذه النتائ
ــم   ــدول رقـ ــار   )22(جـ ــائج اختبـ ــيفيه(نتـ ــة  ) شـ ــات البعديـ للمقارنـ

ــابية     ــطات الحسـ ــين المتوسـ ــددة بـ ــىالمتعـ ــيل  علـ ــار التحصـ  اختبـ
 وعة تبعًا لمتغير المجمالدراسي

 الضابطة التجريبية الثانية التجريبية األولى المجموعة
 *3.658 1.186- - التجريبية األولى
 *4.844 - - التجريبية الثانية

 -   لضابطة
  )α 0.05 ≤(دال إحصائيًا عند مستوى  )*(

وجود فروق ) 22( الواردة في الجدول رقم جيظهر من النتائ
المات المجموعات لصالح ذات داللة إحصائية بين متوسطات ع
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طلبة المجموعة التجريبية األولى وطلبة المجموعة التجريبية الثانية 
مقارنة بطلبة المجموعة الضابطة، فيما لم توجد فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطات عالمات المجموعتين التجريبية األولى 

 . والثانية
 مناقشة النتائج

  ية األولىلنتائج المتعلقة بالفرضمناقشة ا
أسفرت نتائج التحليل عن وجود أثـر فاعـل للبرنـامج التـدريبي             
لصــالح أفــراد المجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي تعلمــت مــن خــالل         

ــتا ــة المـــدى سـ ــين مســـتوى  راتيجية الويـــب كويســـت طويلـ  فـــي تحسـ
التفكير الناقـد، فـي مسـاق تعلـيم التفكيـر؛ ويمكـن عـزو هـذه النتيجـة            

 مـن   يـاً لويب كويست والتي وفرت مستوى عال     إلى طبيعة استرتيجية ا   
هم مـن السـعي نحـو       ن مكـ  م الـذاتي الـذي    الدافعية لدى الطلبـة، والـتعل     

البحث واالستقصاء لموضوعات تم تكليفهم بهـا، إضـافة  إلـى توليـد              
ــكالت التـــي واجهوهـــ   ــة للمشـ ــول متنوعـ ــإن   . احلـ ــى ذلـــك فـ ــافة إلـ إضـ

الفاعلــة فــي اســتراتيجية الويــب كويســت تؤكــد علــى مشــاركة الطالــب  
ــائج        ــه نت ــة، وهــذا مــا توصــلت إلي ــة التعلمي ــة التعليمي مجريــات العملي

 ,Aoki, 2004; Marianne: (الدراســات التــي قــام بهــا كــل مــن  
2004; Gorrow, et al., 2004; Gorghiu, et al. 2005; 

Lauren, 2005; Ruthven, et al., 2005; Janet, 2005;  جـاد 
 .  )2006الله، 

مهمات التعليمية التعلمية التي تـم توظيفهـا فـي         كما أن تنوع ال   
تنفيذ اللقاءات التدريبيـة والتـي اتسـقت مـع أسـاليب الـتعلم المختلفـة                
للطلبـــة قـــد تكـــون مـــن العوامـــل التـــي أســـهمت فـــي نجـــاح البرنـــامج   
التـــدريبي، وهـــذا مـــا توصـــلت إليـــه نتـــائج الدراســـات التـــي قـــام بهـــا   

)Omar, 2005; Shelly, 2004.( 
عليم التفكير يقوم أساسـًا علـى تـدريب الطلبـة علـى         إّن مساق ت  

ــا  ــك مهـ ــن    رات البحـــث وتملـ ــات مـ ــيم المعلومـ ــع وتقيـ ــاء وجمـ استقصـ
مصادر متعددة لتوليد حلول مقترحـة للمشـكالت والقضـايا البحثيـة؛            
وبالتـــالي فـــإن تعزيـــز دور الطالـــب فـــي اســـتراتيجية الويـــب كويســـت   

ــه م     ــر المستقصــي الباحــث عــزز لدي ــارات البحــث  ليصــبح دور الخبي ه
ــى       ــول إلـ ــي الوصـ ــه فـ ــوح لديـ ــتوى الطمـ ــن مسـ ــاء وزاد مـ واالستقصـ

حــة، وبالتــالي ر البحــث عــن حلــول لمشــكالت مقت  فــيمســتوى متقــدم
ــدرة علــــى تمحــــيص     ــي، وقــ ــيل الدراســ ــه علــــى التحصــ ــادة قدرتــ زيــ
المعلومــات وتحليلهــا، وإصــدار أحكــام عليهــا، وهــذه بطبيعــة الحــال     

الدراسة الحالية إلى تنميتها لـدى      مهارات للتفكير الناقد والتي سعت      
ــًا فصـــًال   . الطلبـــة وقـــد يكـــون لمـــدة التـــدريب التـــي اســـتغرقت تقريبـ

دراســيًا دورًا فــي تـــوفير جــو مـــن التفاعــل بــين المـــدرس مــن جهـــة       
 ,Janet(والطلبـة الـذكور واإلنـاث مـن جهـة أخـرى، وهـذا مـا أكـده          

2005.( 
ــة اســتراتي      ــى أن طبيع ــائج هــذه الدراســة إل جية ويمكــن عــزو نت

الويــب كويســت قــد وفــرت خبــرات وفــرص تعلميــة غنيــة بالمعلومــات  
ــتراتيجيات      ــن اســ ــى مــ ــة ونمــ ــدارك الطلبــ ــع مــ ــا وســ ــرات؛ ممــ والخبــ
تفكيرهم؛ مما قادهم إلى امتالك مهارات تفكير راقية تمثلت بمهـارات       
التحليل واالستقراء واالسـتنتاج واالسـتدالل ومـن ثـم مهـارة التقيـيم              

ناقـد التـي توخـت هـذه الدراسـة العمـل علـى           وهذه مهـارات التفكيـر ال     
 ,Gorghiu, et al., 2005; Janet(تنميتها، وهذا ما أكده كـل مـن   

2005.( 
ويمكــن أن تكــون اســتراتيجية الويــب كويســت قــد أتاحــت جــوًا  
مــن المتعــة والتشــويق خــالل إبحــار الطلبــة فــي شــبكة اإلنترنــت عبــر    

فكــار بيــنهم؛ ممــا  عملهــم التعــاوني الــذي وفــر لهــم تبــادل اآلراء واأل   
حفـــزهم علـــى التعـــاون النشـــط والـــذي قـــادهم إلـــى معـــارف جديـــدة،  
ــة         ــاف المعرفـ ــن استكشـ ــنهم مـ ــي مكـ ــاء معرفـ ــن بنـ ــا مـ ــوا خاللهـ تمكنـ
المتجــددة فــي شــبكة اإلنترنــت؛ وهــذا قــادهم إلــى االبتعــاد عــن تلقــي  

: المعرفة بالطرق التقليديـة، وهـذا مـا أكدتـه نتـائج دراسـات كـل مـن                 
)Stuky, et al., 2005; Pereira & Alexandra, 2004.( 

وربمـــا تكـــون اســـتراتيجية الويـــب كويســـت قـــد وفـــرت للطلبـــة 
ث مجــاًال للبحــث واالستقصــاء واستكشــاف عــالم اإلنترنــت عبــر البحــ    

طة معرفية محـددة المعـالم مـن        واالستقصاء في مجال محدد وفق خ     
ث خالل تزويد الطلبة من قبل األستاذ الجامعي بمواقع محـددة للبحـ      

شـكل  بواالستكشاف؛ مكنتهم من تحقيق أهداف البحث واالستقصـاء        
راٍق، ومكــنهم مــن تــوفر عــاملي الوقــت والجهــد بشــكل مثمــر، بعيــدًا    
عن التشتت وضياع الوقت والجهـد سـدًى فـي بحـر اإلنترنـت، وهـذا                 

 ).Omar, 2005; Shelly, 2004(يتفق مع ما توصل إليه 
 تائج المتعلقة بالفرضية الثانيةالن

سفرت نتائج التحليل عن وجود أثـر فاعـل للبرنـامج التـدريبي             أ
لصــالح أفــراد المجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي تعلمــت مــن خــالل         

ى  فـــي تحســـين مســـتوى اســـتراتيجية الويـــب كويســـت طويلـــة المـــد
ســـي فـــي مســـاق تعلـــيم التفكيـــر لطلبـــة البكـــالوريوس التحصـــيل الدرا

جـاد اللـه،    (كـل مـن     تخصص معلم صف، وهذا يتفق مع توصل إليـه          
ولكــن ) Lauren, 2005؛ و Gorrow, et al., 2004؛ و 2006

 ,Bruanton(هـذه النتيجـة لـم تتفـق مـع النتيجـة التـي توصـل إليهـا          
2005.( 

ويمكـــن عـــزو هـــذه النتيجـــة أيضـــًا إلـــى أن اســـتراتييجة الويـــب 
ــى         ــاد علـ ــو االعتمـ ــة نحـ ــة الطلبـ ــة دافعيـ ــي تنميـ ــاهمت فـ ــت سـ كويسـ

توى عـاٍل مـن المسـؤولية، مكـنهم مـن اإلقبـال             ذواتهم، والشعور بمس  
ــى          ــنهم إلـ ــعيًا مـ ــا سـ ــار بهـ ــت واإلبحـ ــبكة اإلنترنـ ــي شـ ــث فـ ــى البحـ علـ
استكشــــاف متــــرٍو للمعلومــــات التــــي كلفــــوا بهــــا، بخــــالف الطريقــــة   
التقليدية التي تمنحهم المعلومات جاهزة من قبل األسـتاذ الجـامعي؛           

لذاتيــة، وتكــون وبالتــالي ال يشــعرون بمتعــة الحصــول علــى المعرفــة ا 
دوافعهــم خارجيــة الضــبط، وهــذا يقــود إلــى تضــيق مهــارات التفكيــر      
وبالذات مهارات التفكير الناقد والتي يكون الطلبة الجـامعيون بـأمس           
ــا أكـــده كـــل مـــن           ــر األلفيـــة الثالثـــة، وهـــذا مـ ــة لهـــا فـــي عصـ الحاجـ

)Gorghiu, et al., 2005و Janet, 2005.( 
 علـى توجيـه الطلبـة إلـى        كما تعمل استراتيجية الويـب كويسـت      

ــرة       ــات مباشـ ــن إجابـ ــثهم عـ ــر بحـ ــر عبـ ــه والمباشـ ــاء الموجـ االستقصـ
للمثيــرات والمهمــات التعلميــة التــي كلفــوا بهــا، وفــي هــذا نــوع مــن       

ــذاتي   ــي الـ ــز المعرفـ ــت    .التعزيـ ــب كويسـ ــتراتيجية الويـ ــى اسـ ــا تتبنـ كمـ
 بذاتــه بطريقــة هفــرائي الــذي يمكــن المــتعلم مــن بنــاء معاالتجــاه البنــا
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يا ض لـه مـن قضـا      رعـ ه لمـا يت   ، من خالل تسخير مختلـف حواسـ       ذاتية
 تمكنــه مــن فهــم مــا يمــر بــه مــن خبــرات متنوعــة، والتــي      ومشــكالت،

تقود ضمنًا إلى مواجهة المشكالت التـي يتعـرض لهـا بمـا يملكـه مـن                 
بنــاء معرفــي رصــين، وبالتــالي ركــزت هــذه االســتراتيجة علــى الــدور      

ذه االســتراتيجية المحــور النشــط للمــتعلم؛ إذ شــكل المــتعلم وفــق هــ  
ة التعلميـــة، وهــــذا يتفـــق مــــع نتــــائج   يــــيـــة التعليم لمرئيس فــــي العالـــ 

 ,.Ruthven, et al وLauren, 2005 وAoki, 2004: (دراسـات 
2005.( 

 التوصيات
 : في ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحثان

ــب       -1 ــتراتيجية الويـ ــتخدام اسـ ــات باسـ ــن الدراسـ ــد مـ ــراء مزيـ إجـ
جديـــدة مـــن مثـــل مهـــارات التواصـــل، كويســـت علـــى متغيـــرات 

ــات ومراحـــل     ــذاتي وعلـــى عينـ ــيم الـ ــاوني، والتنظـ ــتعلم التعـ والـ
 .دراسية مختلفة

يم مواقع عربية بحثية تعمـل علـى تزويـد الطلبـة بمعـارف              تصم -2
ومهـــارات بحثيـــة واختبـــار فاعليتهـــا؛ لإلفـــادة منهـــا فـــي عمليـــة  

 .البحث واالستقصاء
الجامعـــات بهـــدف عقـــد ورشـــات تدريبيـــة للمعلمـــين وأســـاتذة  -3

ــي العمليــة        ــنهم مــن تفعيــل اســتراتيجية الويــب كويســت ف تمكي
 . التعلمية-التعليمية 

  عــــــراجـــــالمالمصادر و
تصــــميم دروس تعليميــــة تعلميــــة ). 2006(جــــاد اللــــه، أحمــــد 

باستخدام نماذج الويب كويست وأثرها في تحصيل طلبة        
رسـالة  . الصف العاشر األساسي واتجاهاتهم نحو الكيميـاء      

 .ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان
اسـتخرجت  . الـرحالت المعرفيـة علـى اإلنترنـت       ). 2003(سعيد، س   

. 8/6/2007ســة العربيــة اإللكترونيــة بتــاريخ    امــن موقــع الدر 
)net.schoolarabia.www.( 

برنامج تـدريبي مبنـي علـى الـتعلم         أثر  ). 2003(العبدالت، سعاد   
بالمشــكالت فــي تنميــة مهــارات التفكيــر الناقــد لــدى طلبــة  

ــي  ــر األساسـ ــورة،   . الصـــف العاشـ ــر منشـ ــوراه غيـ ــالة دكتـ رسـ
 .جامعة عمان العربية للدراسات العليا

الرحالت المعرفية علـى  ). 2001(هيشور، حسين وكوب، جيفـري      
مشـــروع . الويـــب، نمـــوذج المـــتعلم الرحالـــة والمستكشـــف

ــوب     ــدعم بالحاســ ــوي المــ ــوين التربــ ــة ). CATT(التكــ الوكالــ
 ).USAID(األمريكية للتنمية الدولية 
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Appendix (1) 
Online Testing Attitudes Scale 

Id Item 
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1 I feel anxious about the mysterious conditions prevailing in the online testing 
atmosphere           

2 I feel tense and nervous upon entering the online testing room           

3 I am afraid that the time allotted for online testing would pass quickly before finishing 
the test           

4 I feel confused when having online testing           

5 I feel frightened during online testing           

6 I think that the time allotted for online testing is insufficient           

7 I feel scared about the occurrence of any technical errors in the computer I would be 
taking my test on           

8 I feel comfortable upon entering the online testing room           

9 The quickness of the computer in giving the result of the test upsets me           

10 I feel at ease while taking online testing           

11 Online testing weakens the spirit of creativity in students           

12 Online testing affects my intellectual abilities negatively           

13 Online testing results in losing much of the information I have           

14 My concentration becomes lower during online testing           

15 Online testing weakens the relations between the instructor and the student           

16 Online testing tires the student's eyes           

17 Online testing creates competition among students           

18 Online testing does not take into consideration the individual differences among 
students           

19 I have difficulty in doing and revising the online testing questions           

20 Online testing helps in developing my scientific thinking abilities           

21 I can do a perfect job in online testing           

22 Online testing makes the student more dependable on his/her own efforts           

23 I can access the online testing items very easily           

24 I can use my computer skills efficiently during online testing           

25 I can understand the online testing instructions very easily           

26 I have a great confidence in using my computer skills successfully during online 
testing           

27 I can do online testing very efficiently           

28 I like the careers that require using computer skills           

29 Online testing saves the student's time and effort           

30 My scores in online testing are high           

31 The computer correction of the test is more accurate and objective than the instructor's           
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Table 8 shows that the items 1-10, 11-23, and 24-
31 had factor loadings ranging between 0.50 and 0.72 
on the affective dimension, between 0.31 and 0.68 on 
the cognitive dimension, and between 0.33 and 0.65 on 
the behavioral dimension, respectively.  
Stage 3: Scale Reliability 

In order to measure the degree to which the OTAS 
could reliably measure attitudes toward online testing 
overtime, the scale was administered again two weeks 
later to 35 students outside the study sample, using the 
stability method. The Pearson correlation was calculated 
for the scale scores on the two occasions, as shown in 
Table 9, and was found to have a coefficient of 0.78, 
indicating that the OTAS has an adequate test-retest 
reliability.  Also, a Cronbach’s Alpha was calculated for 
each of the dimensions and the whole scale. It was 
found that the affective, the cognitive, the behavioral 
dimensions, and the whole have coefficients of 0.87, 
0.85, 0.79, and 0.92, respectively, as demonstrated in 
Table 9.  
Table 9: Test-Retest Reliability 
Dimension Stability 

Coefficient 
Cronbach's 
Alpha 

No of 
Items 

Affective 0.81 0.87 10 
Cognitive 0.79 0.85 13 
Behavioral 0.83 0.79 8 
Scale 0.78 0.92 31 

These coefficients show a high level of internal 
consistency (Seal and Scott 1992) for each of the 
affective and cognitive dimensions and the whole scale. 
The items of the scale are strongly related to each other.  
Although the coefficient for the behavioral dimension is 
a little bit lower than 0.80 as suggested by Seal and 
Scott, it indicates that the internal consistency is still 
appropriate. 
Instrument Evaluation Method 

A statistical procedure called 'absolute scaling' was 
employed to classify the means of the scale, its 
dimensions, and its items. The classification is 
illustrated as follows: 
Strongly agree corresponds with means ranging 

between 4.5 and 5. 
Agree corresponds with means ranging between 4.49 

and 3.5. 
Not sure corresponds with means ranging between 3.49 

and 2.5. 
Disagree corresponds with means ranging between 2.49 

and 1.5. 
Strongly disagree corresponds with means ranging 

between 1.49 and 1.0. 
 
Conclusion 

The study aimed at developing a multiple 
dimension scale that could measure university students' 
attitudes toward online testing. Data for constructing the 
scale were collected from a variety of sources.  The 
scale and its items were subjected to a confirmatory 
factor analysis, which yielded a three-dimension scale: 

affective, cognitive, and behavioral, with thirty-four 
items. Three items of the scale were excluded because 
they met the item deletion criterion (below 0.25). The 
final scale consisted of 31 items and was administered 
to 638 students. 10 items had high factor loading on the 
affective dimension, 13 on the cognitive, and 8 on the 
behavioral.  

The results revealed that the scale was valid. There 
were high correlations between the items and their 
dimensions, and between the dimensions and the whole 
scale. In other words, it had construct validity. The 
items also had discriminating power in terms of their 
dimensions and concerning the whole scale. Finally, the 
scale had internal validity in that high correlations were 
found between the dimensions, and between these 
dimensions and the whole scale. 

The scale was reliable in that it showed an 
appropriate test-retest reliability. The coefficients 
provided by Cronbach's Alpha uncovered high level of 
internal consistency between the dimensions items and 
the whole scale.  
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Factorial Validity 

The OTAS was administered to 638 students, 
which constituted the study sample, and then the scale 
and its dimensions were subjected to a confirmatory 
factor analysis, which yielded a three-dimension scale 

with thirty-four items (Valois et al. 2000, Rainer and 
Miller 1996, Joreskog and Sorbom 1988). The 
eigenvalues and percentage of variance are shown in 
Table 7. 

 
Table 7: Eigenvalues & Percent of Variance Indices 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 
Component 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 9.920 32.0 32.0 5.037 16.2 16.2 
2 1.990 6.4 38.4 4.454 14.4 30.6 
3 1.563 5.0 43.5 3.982 12.8 43.5 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
As a result of factor analysis, it was found that these 31 items had factor loadings on the scale as shown in Table 8. 

 
Table 8: Factor loadings of the Scale Dimensions Items 

Dimension  Content of Item Loading of 
Item 

1 I feel anxious about the mysterious conditions prevailing in the online testing atmosphere 0.72 

2 I feel tense and nervous upon entering the online testing room 0.71 

3 I am afraid that the time allotted for online testing would pass quickly before finishing the test 0.69 

4 I feel confused when having online testing 0.69 

5 I feel frightened during online testing 0.60 

6 I think that the time allotted for online testing is insufficient 0.58 

7 I feel scared about the occurrence of any technical errors in the computer I would be taking my 
test on 0.57 

8 I feel comfortable upon entering the online testing room 0.56 
9 The quickness of the computer in giving the result of the test upsets me 0.51 

Affective 

10 I feel at ease while taking online testing 0.50 

11 Online testing weakens the spirit of creativity in students 0.68 
12 Online testing affects my intellectual abilities negatively 0.63 
13 Online testing results in losing much of the information I have 0.60 
14 My concentration becomes lower during online testing 0.59 
15 Online testing weakens the relations between the instructor and the student 0.56 
16 Online testing tires the student's eyes 0.56 
17 Online testing creates competition among students 0.51 
18 Online testing does not take into consideration the individual differences among students 0.51 
19 I have difficulty in doing and revising the online testing questions 0.50 
20 Online testing helps in developing my scientific thinking abilities 0.47 
21 I can do a perfect job in online testing 0.47 
22 Online testing makes the student more dependable on his/her own efforts 0.35 

Cognitive 

23 I can access the online testing items very easily 0.31 

24 I can use my computer skills efficiently during  online testing 0.65 

25 I can understand the online testing instructions very easily 0.63 

26 I have a great confidence in using my computer skills successfully during online testing 0.63 

27 I can do online testing very efficiently 0.62 

28 I like the careers that require using computer skills 0.58 

29 Online testing saves the student's time and effort 0.57 

30 My scores in online testing are high 0.47 

Behavioral 

31 The computer correction of the test is more accurate and objective than the instructor's 0.33 



Al-Ahmad 

 243

Table 6: Discrimination power of the items at the level of the whole scale 
Scale 

D
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on
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Item 
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N
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St
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ev

. 

t df
 

Si
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Low 208 1.471 0.75 1 I feel anxious about the mysterious conditions prevailing in  
the online testing atmosphere High 216 3.065 1.25 

-15.975 355.845 0.000 

Low 208 1.351 0.66 2 I feel tense and nervous upon entering the online testing room High 216 3.671 0.97 -28.763 380.816 0.000 

Low 208 1.250 0.59 3 I am afraid that the time allotted for online testing would pass 
quickly before finishing the test High 216 2.662 1.32 -14.264 300.706 0.000 

Low 208 1.505 0.79 4 I feel confused when having online testing High 216 3.681 1.02 -24.609 402.438 0.000 

Low 208 1.947 1.19 5 I feel frightened during online testing High 216 3.685 0.97 -16.486 422.000 0.000 

Low 208 1.716 1.13 6 I think that the time allotted for online testing is insufficient High 216 3.005 1.32 -10.805 416.861 0.000 

Low 208 1.481 0.92 7 I feel scared about  the occurrence of any technical errors in the 
computer I would be taking my test on High 216 2.338 1.29 -7.905 390.063 0.000 

Low 208 1.702 0.87 8 I feel comfortable when entering the online testing room High 216 3.755 0.94 -23.352 422.000 0.000 

Low 208 1.865 1.24 9 The quickness of the computer in giving the result of the test 
upsets  me High 216 3.556 1.34 -13.474 421.463 0.000 

Low 208 1.913 0.98 

A
ff

ec
tiv

e 

10 I feel at ease while taking  online testing High 216 3.856 0.91 -21.218 422.000 0.000 

Low 208 1.740 0.88 11 Online testing weakens  the spirit of creativity in students 
High 216 3.500 1.21 

-17.153 394.094 0.000 

Low 208 2.154 1.14 12 Online  testing affects my intellectual abilities negatively 
High 216 3.806 0.85 

-16.932 382.181 0.000 

Low 208 1.769 1.06 13 Online testing results in losing much of the information I have 
High 216 3.847 0.93 

-21.421 411.617 0.000 

Low 208 1.716 1.05 14 My concentration becomes lower during  online testing 
High 216 3.699 1.00 

-19.949 422.000 0.000 

Low 208 1.644 0.87 15 Online testing weakens the relations between the instructor and  
student High 216 3.333 1.16 

-17.048 398.196 0.000 

Low 208 1.644 0.84 16 Online testing tires the student's eyes 
High 216 3.370 1.24 

-16.848 379.079 0.000 

Low 208 2.091 1.03 17 Online testing creates competition among students 
High 216 3.532 1.10 

-13.940 421.671 0.000 

Low 208 1.673 0.94 18 Online testing does not take into consideration the individual 
differences among students High 216 2.801 1.25 

-10.492 398.583 0.000 

Low 208 1.327 0.73 19 I have difficulty in doing and revising the online testing 
questions High 216 3.023 1.33 

-16.359 335.743 0.000 

Low 208 2.380 1.10 20 Online testing helps in developing my scientific thinking 
abilities High 216 3.694 0.99 

-12.922 422.000 0.000 

Low 208 2.101 0.91 21 I can do a perfect job in  online testing 
High 216 3.787 0.93 

-18.868 422.000 0.000 

Low 208 3.481 1.20 22 Online testing makes the students more dependable on his/her 
efforts High 216 4.255 0.81 

-7.756 361.498 0.000 

Low 208 2.837 1.50 

C
og

ni
tiv

e 

23 I can access the online testing items very easily 
High 216 4.019 1.20 

-8.933 395.930 0.000 

Low 208 3.139 1.26 
24 I can use my computer skills efficiently during online testing 

High 216 4.454 0.58 
-13.685 289.714 0.000 

Low 208 3.202 1.24 25 I can  understand the online testing instructions very easily 
High 216 4.444 0.63 

-12.946 304.788 0.000 

Low 208 2.913 1.32 26 I have a great confidence in  using my computer skills 
successfully during  online testing High 216 4.120 0.85 

-11.112 351.904 0.000 

Low 208 2.192 1.00 27 I can do online testing very efficiently 
High 216 4.222 0.74 

-23.729 380.890 0.000 

Low 208 3.072 1.31 28 I like the careers that require using computer skills 
High 216 4.264 0.92 

-10.757 370.321 0.000 

Low 208 3.183 1.32 29 Online testing saves the student's time and effort 
High 216 4.495 0.76 

-12.511 328.363 0.000 

Low 208 1.813 0.94 30 My scores in online testing are high 
High 216 3.648 1.04 

-19.090 420.574 0.000 

Low 208 3.264 1.40 

B
eh

av
io

ra
l 

31 The computer correction of the test is more accurate and 
objective than the instructor's High 216 4.167 1.05 

-7.476 383.843 0.000 

   * α = 0.05 
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Table 5: Discrimination power of the items at the level of their dimensions 
Dimensions 
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Item 
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t df
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Low 212 1.373 0.67 1 I feel anxious about the mysterious conditions prevailing in  
the online testing atmosphere High 219 3.306 1.13 

-21.717 355.178 0.000 

Low 212 1.264 0.52 2 I feel tense and nervous upon entering the online testing room High 219 3.781 0.90 -35.754 352.060 0.000 

Low 212 1.132 0.35 3 I am afraid that the time allotted for online testing would pass 
quickly before finishing the test High 219 2.790 1.32 -17.969 250.128 0.000 

Low 212 1.382 0.65 4 I feel confused when having online testing High 219 3.845 0.89 -32.818 400.114 0.000 

Low 212 1.764 1.06 5 I feel frightened during online testing High 219 3.804 0.89 -21.625 411.915 0.000 

Low 212 1.519 0.88 6 I think that the time allotted for online testing is insufficient High 219 3.160 1.26 -15.702 391.704 0.000 

Low 212 1.302 0.68 7 I feel scared about  the occurrence of any technical errors in 
the computer I would be taking my test on High 219 2.530 1.30 -12.326 329.884 0.000 

Low 212 1.708 0.91 8 I feel comfortable when entering the online testing room High 219 3.767 0.94 -23.112 429.000 0.000 

Low 212 1.675 1.10 9 The quickness of the computer in giving the result of the test 
upsets  me High 219 3.667 1.29 -17.227 422.295 0.000 

Low 212 1.868 0.94 

A
ff

ec
tiv

e 

10 I feel at ease while taking  online testing High 219 3.872 0.90 -22.560 429.000 0.000 

Low 223 1.717 0.88 11 Online testing weakens  the spirit of creativity in students 
High 214 3.645 1.14 

-19.692 399.360 0.000 

Low 223 2.067 1.05 12 Online  testing affects my intellectual abilities negatively 
High 214 3.902 0.80 

-20.546 413.903 0.000 

Low 223 1.659 0.89 13 Online testing results in losing much of the information I have 
High 214 3.860 0.94 

-25.143 435.000 0.000 

Low 223 1.637 0.95 14 My concentration becomes lower during  online testing 
High 214 3.706 0.98 

-22.377 435.000 0.000 

Low 223 1.570 0.79 15 Online testing weakens the relations between the instructor 
and  student High 214 3.449 1.09 

-20.564 387.565 0.000 

Low 223 1.578 0.81 16 Online testing tires the student's eyes 
High 214 3.421 1.21 

-18.603 370.390 0.000 

Low 223 2.049 0.99 17 Online testing creates competition among students 
High 214 3.607 1.09 

-15.644 427.656 0.000 

Low 223 1.668 0.93 18 Online testing does not take into consideration the individual 
differences among students High 214 2.935 1.26 

-11.889 391.812 0.000 

Low 223 1.332 0.76 19 I have difficulty in doing and revising the online testing 
questions High 214 3.112 1.31 

-17.337 338.891 0.000 

Low 223 2.291 1.07 20 Online testing helps in developing my scientific thinking 
abilities High 214 3.785 0.93 

-15.593 431.563 0.000 

Low 223 2.112 0.90 21 I can do a perfect job in  online testing 
High 214 3.776 0.97 

-18.614 435.000 0.000 

Low 223 3.395 1.20 22 Online testing makes the students more dependable on his/her 
efforts High 214 4.313 0.77 

-9.568 380.297 0.000 

Low 223 2.798 1.52 

C
og

ni
tiv

e 

23 I can access the online testing items very easily 
High 214 4.168 1.07 

-10.952 398.866 0.000 

Low 203 2.887 1.17 
24 I can use my computer skills efficiently during online testing 

High 231 4.563 0.62 
-18.221 297.886 0.000 

Low 203 3.044 1.21 25 I can  understand the online testing instructions very easily 
High 231 4.541 0.62 

-15.853 292.952 0.000 

Low 203 2.665 1.23 26 I have a great confidence in  using my computer skills 
successfully during  online testing High 231 4.338 0.80 

-16.574 337.944 0.000 

Low 203 2.079 0.86 27 I can do online testing very efficiently 
High 231 4.273 0.76 

-28.099 432.000 0.000 

Low 203 2.793 1.28 28 I like the careers that require using computer skills 
High 231 4.519 0.70 

-17.109 302.766 0.000 

Low 203 3.034 1.27 29 Online testing saves the student's time and effort 
High 231 4.615 0.66 

-15.911 294.878 0.000 

Low 203 1.759 0.88 30 My scores in online testing are high 
High 231 3.684 1.05 

-20.702 430.963 0.000 

Low 203 3.069 1.43 

B
eh

av
io

ra
l 

31 The computer correction of the test is more accurate and 
objective than the instructor's High 231 4.381 0.92 

-11.200 338.122 0.000 

  * α = 0.05 
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Table 4: Pearson's Interclass Correlations 
 Affective Cognitive Behavioral 

Cognitive 0.65*   
Behavioral 0.60* 0.64*  

Scale 0.87* 0.90* 0.82* 
*P < 0.05 

From this table, we can notice that the correlation 
between the affective and the cognitive dimensions is 
0.65, between the affective and the behavioral is 0.60, 
and between the behavioral and the cognitive is 0.64.  
The correlations between the affective, cognitive, and 
behavioral, on the one hand, and the whole scale, on 
the other, are 0.87, 0.90, and 0.82, respectively.  This 
means that the correlation between the scores on the 
three dimensions and the scale show that the 

dimensions and the scale significantly correlate with 
each other. Based on this analysis, the scale was 
approved and administered to 638 subjects. 
Discrimination Power 

The ability of items, belonging to their dimensions 
or to their scale, to discriminate between the higher 
33% and lower 33% of the respondents' scores is an 
indication which confirms the scale validity. In order to 
figure this out, the differences between the scores of 
the two groups on the thirty-one items of the scale were 
tested. As a result, it was found that the items had high 
discriminating power at the level of their dimensions 
on the one hand, and at the scale level as a whole on 
the other as illustrated in Tables 5 and 6. 
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Table 3: Pearson Simple Correlation 

Dimension 

Id 
of 
Item 

Content of Item 

A
ff

ec
tiv

e 

C
og

ni
tiv

e 

B
eh
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ra
l 

Sc
al

e 

1 I feel anxious about the mysterious conditions prevailing 
 in the online testing atmosphere 0.72 0.43 0.38 0.60 

2 I feel tense and nervous upon entering the online testing room 0.84 0.58 0.54 0.76 

3 I am afraid that the time allotted for online testing would pass 
 quickly before finishing the test 0.68 0.43 0.34 0.57 

4 I feel confused when having online testing 0.81 0.55 0.48 0.72 
5 I feel frightened during online testing 0.68 0.43 0.37 0.58 
6 I think that the time allotted for online testing is insufficient 0.57 0.33 0.33 0.48 

7 I feel scared about the occurrence of any technical errors in  
the computer I would be taking my test on 0.50 0.23 0.18 0.36 

8 I feel comfortable upon entering the online testing room 0.74 0.55 0.52 0.70 

9 The quickness of the computer in giving the result of the test  
upsets me 0.60 0.37 0.38 0.52 

10 I feel at ease while taking online testing 0.69 0.53 0.52 0.67 

11 Online testing weakens the spirit of creativity in students 0.43 0.68 0.36 0.59 
12 Online testing affects my intellectual abilities negatively 0.39 0.67 0.40 0.58 
13 Online testing results in losing much of the information I have 0.53 0.71 0.45 0.67 
14 My concentration becomes lower during online testing 0.50 0.68 0.42 0.63 

15 Online testing weakens the relations between the instructor  
and the student 0.46 0.64 0.42 0.60 

16 Online testing tires the student's eyes 0.50 0.64 0.37 0.60 
17 Online testing creates competition among students 0.32 0.58 0.41 0.51 

18 Online testing does not take into consideration the individual 
 differences among students 0.32 0.50 0.25 0.43 

19 I have difficulty in doing and revising the online testing questions 0.46 0.63 0.39 0.58 
20 Online testing helps in developing my scientific thinking abilities 0.27 0.55 0.42 0.48 
21 I can do a perfect job in online testing 0.46 0.64 0.51 0.63 
22 Online testing makes the student more dependable on his/her own efforts 0.17 0.41 0.29 0.34 
23 I can access the online testing items very easily 0.24 0.47 0.32 0.40 

24 I can use my computer skills efficiently during  online testing 0.37 0.41 0.68 0.53 
25 I can understand the online testing instructions very easily 0.35 0.42 0.65 0.52 

26 I have a great confidence in using my computer skills successfully  
during online testing 0.37 0.32 0.63 0.48 

27 I can do online testing very efficiently 0.57 0.58 0.77 0.71 
28 I like the careers that require using computer skills 0.28 0.30 0.62 0.43 
29 Online testing saves the student's time and effort 0.33 0.42 0.61 0.50 
30 My scores in online testing are high 0.54 0.54 0.67 0.66 
31 The computer correction of the test is more accurate and objective than the instructor's 0.19 0.26 0.46 0.33 

It was found that the correlations among the items 
of the affective dimension, and then between its items 
and the whole scale range between 0.50 and 0.84, and 
between 0.36 and 0.76, respectively.  Second, the 
correlations among the items of cognitive dimension, 
and then between its items and the whole scale range 
between 0.41 and 0.71, and between 0.34 and 0.67, 
respectively.  Finally, the correlations among the items 
of the behavioral dimension, and then between its items 

and the whole scale range between 0.46 and 0.77, and 
between 0.33 and 0.71, respectively.  
 
Internal Validity 

Pearson Interclass Correlation was used to 
measure the correlations between the dimensions on 
the one hand, and between these dimensions and the 
whole scale on the other as shown in Table 4. 
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Table 2: Corrected Item-Total Correlation 
Corrected 
Item-Total 
Correlation Dimension 

Id 
of 

Item 
Content Of Item 

on 
dimension on scale 

1 I feel anxious about the mysterious conditions prevailing in the online 
testing atmosphere 0.64 0.56 

2 I feel tense and nervous upon entering the online testing room 0.78 0.73 

3 I am afraid that the time allotted for online testing would pass quickly before 
finishing the test 0.60 0.53 

4 I feel confused when having online testing 0.74 0.68 
5 I feel frightened during online testing 0.59 0.54 
6 I think that the time allotted for online testing is insufficient 0.46 0.43 

7 I feel scared about the occurrence of any technical errors in the computer I 
would be taking my test on 0.39 0.31 

8 I feel comfortable upon entering the online testing room 0.66 0.67 
9 The quickness of the computer in giving the result of the test upsets me 0.47 0.47 

Affective 

10 I feel at ease while taking online testing 0.60 0.64 
11 Online testing weakens the spirit of creativity in students 0.60 0.55 
12 Online testing affects my intellectual abilities negatively 0.59 0.54 
13 Online testing results in losing much of the information I have 0.63 0.63 
14 My concentration becomes lower during online testing 0.60 0.59 
15 Online testing weakens the relations between the instructor and the student 0.55 0.56 
16 Online testing tires the student's eyes 0.56 0.56 
17 Online testing creates competition among students 0.49 0.47 

18 Online testing does not take into consideration the individual differences 
among students 0.40 0.38 

19 I have difficulty in doing and revising the online testing questions 0.54 0.54 
20 Online testing helps in developing my scientific thinking abilities 0.46 0.44 
21 I can do a perfect job in online testing 0.57 0.59 
22 Online testing makes the student more dependable on his/her own efforts 0.31 0.29 

Cognitive 

23 I can access the online testing items very easily 0.34 0.34 
24 I can use my computer skills efficiently during online testing 0.56 0.49 
25 I can understand the online testing instructions very easily 0.53 0.49 

26 I have a great confidence in using my computer skills successfully during 
online testing 0.49 0.43 

27 I can do online testing very efficiently 0.67 0.68 
28 I like the careers that require using computer skills 0.47 0.38 
29 Online testing saves the student's time and effort 0.47 0.46 
30 My scores in online testing are high 0.53 0.63 

Behavioral 

31 The computer correction of the test is more accurate and objective than the 
instructor's 0.27 0.27 

 
2. Pearson Simple Correlation was used to measure 

the correlations between the items and their 
dimensions on the one hand, and then between the 

items and the whole scale on the other as 
illustrated in Table 3.  
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behavior and overt behavior in response to an attitude 
object (Breckler 1984); and the cognitive dimension, 
which contains 16 items, includes beliefs, knowledge 
structure, and thoughts held concerning the object 
(Breckler 1984, Millar and Tesser 1986). The scale 
used a five-point Likert format, and the responses to 
the statements were coded as follows: Strongly 
Disagree = 1, Disagree = 2, Not Sure = 3, Agree =4, 
and Strongly Agree = 5. The values of the responses to 
the negative statements are reversed in order to keep a 
unified direction on the scale where high values 
represent positive attitudes and low values represent 
negative ones.  
Stage 2: Scale Validation 
Content Validity 

The original study instrument consisted of 34 
items, 17 of which have negative polarity and 17 have 
positive polarity. In order to verify the content validity 
of the scale, the items were scanned by 12 highly 
qualified and experienced referees. 98% of them agreed 
that the items were clear and appropriate to the 
dimensions they were set for. 
 
 
 
 

Construct Validity  
The construct validity of the scale was calculated 

by adopting the following two approaches:  
1.  The original scale had 34 items, and Corrected 

Item-Total Correlation was used to measure the 
correlations between these items and their 
dimensions on the one hand, and then between the 
items of the dimensions and the whole scale on 
the other to make sure that these correlations have 
exceeded the criterion of items deletion (0.25), 
adopted by the researcher as seen in Table 2.  As a 
result, three items, namely, 3, 4, 10 were deleted 
because they got below 0.25, and the final scale 
had 31 items as shown in Appendix 1. The results 
showed that the correlations among the items of 
the affective dimension range between 0.39 and 
0.78, and those between the same dimension and 
the whole scale range between 0.31 and 0.73.  In 
addition, the correlations among the items of the 
cognitive dimension, and then between the same 
dimension and the whole scale range between 0.31 
and 0.63 and between 0.29 and 0.63, respectively. 
Finally, the correlations among the items of the 
behavioral dimension, and then between the same 
dimension and the whole scale range between 0.27 
and 0.67 and between 0.27 and 0.68, respectively.  
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Problem and Goal of the Study  
After having reviewed the literature about online 

testing, the researcher found that no attempts have been 
made to develop an Online Testing Attitude Scale 
(OTAS) for university students at the regional level 
(Arab World). Therefore, this study aims at bridging 
the gap in the online testing literature and providing a 
tool that could be employed by other Arab scholars. In 
other words, it is intended to develop a reliable and 
valid scale that could measure university students' 
attitude toward online testing.  
Importance of the Study 

Since the academic institutions in the Arab world 
have not developed any scales which can measure 
students' attitudes towards online testing, the researcher 
believes that the present study is significant because it 
will be the first contribution to literature about Online 
Testing Attitude Scales. Additionally, the scale will 
provide us with EFL students' attitudes toward using 
computers in testing. In case the attitudes are positive, 
and most often they are, this will encourage instructors 
and researchers in other university faculties and 
departments to use this scale with their students to 
uncover more of their students' attitudes towards 
computerized testing.  
Rationale for the Study 

Due to the large number of students who are 
required to take (BELCs), the successful experience in 
planning and administering the Placement Test online, 
and the ambitions of the university administration to 
cope with the current advancement in computer 
technology, it was deemed necessary to adopt and 
extend online testing to include all the (BELCs) offered 
at the Language Center. Using Computer-Based (CB) 
tests as assessment tools have a number of advantages 
over conventional paper-and-pencil tests. First, an 
ongoing online testing program may actually cost less 
than conventional testing programs although there is a 
lot of money spent on buying equipment. The costs of 
the testing process include hiring a big number of 
proctors from other departments, using too many exam 
booklets, stenciling, photocopying, etc. Second, they 
save teachers' time and efforts in correcting papers 
(Olson et al. 1986). Moreover, they decrease the 
chances of students' cheating by providing many 
different forms of the exam through randomizing the 
exam items. Furthermore, they offer a greater amount 
of standardization over the testing environment (Wise 
and Plake 1990). Test administration procedures such 
as directions and time limits can be exactly the same 
for all examinees. Finally, they exclude teachers' 
subjectivity in assessing students' performance. That is, 
the instructors have a minor role in assessing students' 
performance. 
Limitations of the Study 

The results of the study cannot be generalized 
because they are restricted to only two BELCs and to 
one university.   
 

Operational Definitions of Terms 
Online testing attitude means university students' 

attitudes toward taking their exams on the university 
intranet network. It is what the instrument in this study 
will measure.  
Methodology and Procedures 
Study Population 

The population of the study consisted of 4115 
(1640 male and 2475 female) undergraduate students 
enrolled in 70 sections of (BELCs): 100 and 111 at 
Yarmouk University in the spring semester of 2006-
2007 distributed according to gender and academic 
year level as summarized in Table 1. 
Table 1: Distribution of the Study Population 
According to Gender & Academic Year Level 

Frequency Percent 
Independent 
Variable 

Levels of 
Independent 
Var. At Levels Total At 

Levels Total 

Male 1640 39.9 
Gender 

Female 2475 
4115 

60.1 
100.0 

Freshman 1169 28.4 

Sophomore 1037 25.2 

Junior 1318 32.0 
Academic-
Year Level 

Senior 591 

4115 

14.4 

100.0 

*The information in this table was obtained from the Department of 
Admission and Registration at the university 
Study Sample  

Since the unit of sampling was the classroom 
section, the researcher randomly drew a sample of ten 
sections consisting of 638 students (184 male and 454 
female), who were taking two university required 
language courses at the Language Center. This sample 
represented 10% of the study population.  
Scale Developing Stag 

The following stages were followed in developing 
the scale: 
Stage 1: Writing the Items and Identifying the 
Dimensions 

To create the items of the scale, the researcher 
obtained a pool of items from a number of sources: 
First, from responses to a question asked to 100 
students, who previously took three online exams in 
(BELCs): 100 and 111, about their attitudes, beliefs, 
and feelings toward having online testing. The students' 
responses were collected, analyzed and properly 
worded. Second, the researcher adapted and created 
some new items based on his review of literature on 
computer attitude scales. For example, the item "I feel 
unhappy walking into a room filled with computers," is 
adapted to "I feel tense and nervous upon entering the 
online testing room" (Jones and Clarke, 1994). 

The researcher distributed the questionnaire items 
on a tripartite model of attitudes. The affective 
dimension, which has 10 items, assesses students' 
feelings and anxiety when using computer (Edwards 
1990, Millar and Tesser 1986); the behavioral 
dimension, which consists of 8 items, contains 
behavioral intentions, verbal statements regarding 
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A growing body of research has emerged that 
examines the effect of computer applications on 
students' attitudes towards computers in general by 
developing various computer-related attitude scales. 
The first instrument used to measure students' attitudes 
toward computers is the Computer Attitude Scale 
which was designed by Loyd and Gressard (1984b). 
This instrument consists of 30 items distributed on 
three sub-scales: computer confidence, computer 
anxiety, and computer liking. Each of these consisted 
of ten items and were presented to 51 male and 104 
female students who were asked to express the degree 
of their agreement with each of the items on a six-point 
Likert scale. The structure of the sub-scales was largely 
confirmed by a varimax rotated factor solution. The 
alpha coefficients of 0.86, 0.91, 0.91 and 0.95 were 
reported for the computer anxiety sub-scale, computer 
liking sub-scale, computer confidence sub-scale, and 
the whole scale, respectively. Furthermore, other 
correlations were found between the sub-scales: 
confidence and anxiety, 0.73; liking and anxiety, 0.64; 
liking and confidence, 0.80.  

Loyd and Gressard (1984a) administered the 
Computer Attitude Scale to 168 college students and 
186 high school students using a four-point Likert 
scale. The results showed that there is a high 
correlation between the students' computer experience 
and their positive attitudes on all three scales. 
However, the study did not provide any information 
regarding the reliability of the instrument. 

Gressard and Loyd (1986) conducted two studies 
on the Computer Attitude Scale, using a four-point 
Likert scale. In the first study, the scale was presented 
to 192 teachers participating in staff development 
computer-based programs. The data were subjected to 
factor analysis. The three factor solution proposed by 
varimax rotation constituted 54% of the total variance. 
The eigenvalues of the first three factors from the 
principal component analysis were 13.09, 1.92, and 
1.21, respectively. The alpha coefficients of 0.89, 0.89, 
0.89, and 0.95 were reported for the computer anxiety, 
computer liking, and computer confidence sub-scales 
and for the whole scale, respectively. The following 
correlations were also found between the three sub-
scales: liking and confidence, 0.77; anxiety and 
confidence, 0.82; liking and anxiety, 0.69. In the 
second study, 70 teachers responded to the Computer 
Attitude Scale before and after participation in the staff 
development program. The study revealed that the 
teachers are less anxious and significantly more 
confident about computer after the program. 

Jones and Clarke (1994) developed a 40-item 
attitude scale with three dimensions: cognitive, 
affective, and behavioral, using a five-point Likert 
scale. A sample of 562 Grade 9 and 10 students 
responded to the questionnaire. A Cronbach's Alpha 
was calculated for each of the three sub-scales and the 
whole scale: cognitive 0.88, behavioral 0.71, affective 
0.95, and the whole 0.95. Correlations were found 

between the three sub-scales and the whole scale. The 
cognitive, the behavioral, and the affective highly 
correlated with the scale, 0.97, 0.96, and 0.74, 
respectively. The results also showed correlations 
between the sub-scales: between the affective and the 
cognitive 0.90, between the affective and the 
behavioral 0.59, and between the cognitive and the 
behavioral 0.60. 

The aforementioned studies among other studies 
in the Western and non-Western contexts focused on 
developing reliable and valid computer attitude scales. 
These scales measure students' attitudes toward using 
computers in general. Although computer technology 
has greatly been used as an educational tool in 
assessing students' performance in different learning 
situations, no attempts have been made to develop a 
scale which could measure university students' 
attitudes toward using computers in exams in the Arab 
World.  

Online testing at Yarmouk University was firstly 
used by its Language Center in conducting the 
university English Placement Test. Online testing, here, 
means using the university intranet network. The 
Center is responsible for designing, planning, and 
administering the English Placement Test for all 
freshman students who join the university as well as 
teaching the university requirement Basic English 
Language Courses (BELCs) such as English 99, 100, 
and 111.  

According to the university rules, the students 
have to take three multiple choice online exams in each 
language skills course in comprehension, structure, and 
vocabulary although these courses are not taught 
online. 
The Effectiveness and Security Issues of Online 
Testing Software 

The online testing in this study uses a program 
called Question Mark Perception. This program has the 
following characteristics. Firstly, it sets a time limit for 
assessment and displays time remaining. Secondly, it 
allows students to view their grades at the end of each 
exam and their total grades at the end of the final. 
Finally, it checks students' names and numbers against 
Perception security database. 

Many software test tools include the function of 
randomly selecting and presenting new questions, thus 
minimizing the possibility of students memorizing 
questions and answers. Software test packages not only 
make online tests easy to administer, but they also 
reduce the time required to grade the tests.  

Designers of online testing programs are working 
hard to ensure the security-enhanced testing tools. 
JonesKnowledge.com's-education proctored test 
permits tests to begin only after a pre-designated 
proctor has logged in his or her password (Chronicles). 
Other approaches include Veridicom (a venture 
partnership with Lucent Technologies) has developed a 
fingerprint scanner, which can be used to authenticate 
students (Galambos 1999). 



Jordan Journal of Educational Sciences, Vol.4, No.3,pp235-247 

 235

Developing an Online-Testing Attitude Scale for University Students* 
 

Sayyah Al-Ahmad**  
 

Received: July 2, 2007  Accepted: Aug. 5, 2008 

Abstract: Although researchers have developed a number of tools 
which measure students' attitudes toward using computers in 
general, a few of them, especially in the West, have developed scales 
to assess university students' attitudes toward online testing. 
However, no attempts have been made to develop such scales in the 
Arab world. Therefore, the goal of this study was to develop a valid 
and reliable online testing attitude scale for university Arab students. 
In order to create the items of the scale, the researcher collected his 
data from the following sources: Reviewing previous literature about 
students' attitudes toward computer, eliciting information from 
students about their beliefs, attitudes, and feelings toward using 
computers in testing, and adapting and creating new items. The 
original scale consisted of 34 items a long affective, cognitive and 
behavioral domains. After subjecting the scale to a confirmatory 
factor analysis, three items were deleted because they met the 
criterion of item deletion (below 0.25). The final scale was made up 
of 31 items, and it was administered to 638 male and female 
undergraduate students at Yarmouk University/Jordan. The results of 
this study supported the validity and reliability of this instrument. 
The scale had high degree of validity which was demonstrated by 
content validity, construct validity, internal validity and 
discriminating power. Alpha coefficients of 0.87, 085, and 0.79 were 
good indicators of the reliability of the three dimensions. A 
coefficient of 0.78 showed a test-retest reliability. (Keywords: Online 
testing, Attitude, University students, Assessment, Language skills 
courses). 
 
Introduction 
As computer technology applications have become an 
important factor in teaching, learning, and assessing 
processes, much attention has been paid to incorporating 
the computer and information technology into college 
educational curricula and into the classroom due to their 
advantages in the teaching/learning process. Roblyer 
(2003) identified two changes caused by the integration of 
technology. The first is an increase in the amount of 
technology resources that are available to instructors and 
learners. The second is the shift in the learning strategies 
that the flexibility of computer technology affords. The 
North Central Regional Educational Laboratory (NCREL) 
organization (NCREL 2002) believes that computer 
technology can promote higher order thinking critically, 
analyze, make inferences, and solve problems when 
technology is used to situate learning in the context of 
challenging complex and realistic problems. Milliken and 
Barnes (2002) found that students view computerized 
lectures to outweigh the traditional teaching methods and 
feel that the use of computer technology in class helped 
their comprehension of the subject matter. Shuell's and 
Farber's (2001) study revealed that computer technology 
is beneficial in facilitating learning and increasing 
motivation to learn.  
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 اليرموك لدعمها هذا البحث
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وسبحهات طلبة الجامعة نحو االمتحان امل تطوير مقياس التجا  
 

 .جامعة اليرموك، اربد، األردن، مركز اللغات، اح األحمدصّي
 

مع أن الباحثين طوروا عددًا من األدوات التي تقيس اتجاهات الطلبة نحو  :ملخص
طور ، وخاصة في الغرب، أال إن عددًا قليًال منهم، استخدام الحاسوب بشكل عام

لم تكن ، وعلى أية حال.  اهات الطلبة نحو االمتحان المحوسبمقاييس تقيس اتج
ت هذه ولذلك هدف. هناك محاوالت لتطوير مثل هذه المقاييس في العالم العربي

معة العرب  صدق وثبات يقيس اتجاهات طلبة الجاالدراسة إلى تطوير مقياس ذي
ه من جمع الباحث بيانات، ولبناء فقرات المقياس. نحو االمتحان المحوسب

مراجعة الدراسات السابقة حول اتجاهات الطلبة نحو استخدام : المصادر التالية
هم واتجاهاتهم وشعورهم نحو تخالص معلومات من الطلبة حول آرائاس، الحاسوب

تكون المقياس . وتعديل وتأليف فقرات جديدة، استخدام الحاسوب في االمتحانات
وبعد إخضاع . معرفية وسلوكيةة وعاد عاطفي فقرة موزعة على أب34األصلي من 

ك لتحقيقها شرط ذل فقرات وتم شطب ثالث، المقياس للتحليل العاملي التوكيدي
لمقياس ولهذا أصبح ا.  والذي اعتمده الباحث0.25قل من شطب الفقرات وهو أ
 طالب و طالبة يدرسون في 638 وقد طبق على ، فقرة31الحالي يتكون من 

تؤكد نتائج هذه الدراسة صدق . األردن/ عة اليرموكمرحلة البكالوريوس في جام
التي حيث يتمتع هذا المقياس بدرجة عالية من الصدق و ، و ثبات هذه األداة

لقوة االصدق الداخلي وصدق البناء وظهرت من خالل صدق المحتوى و
 هي دالالت جيدة على 0.79 و 0.85 و 0.87لفا معامالت ارتباط أ. التمييزية

.  ثبات إعادة االختبار0.78وأظهر معامل االرتباط . لمقياس الثالثةثبات أبعاد ا
مساقات ، تقييم، طالب الجامعة، اتجاه، امتحان محوسب: الكلمات المفتاحية(

 ).مهارات اللغة

  
Advancements in computer technology have led to 

new methods of students' assessment which benefit 
both the learner and the instructor. These benefits 
include obtaining students' results faster, having the 
ability to place grades into electronic format, 
measuring learning accurately, focusing on a student-
centered environment, and costing less compared to 
paper-based exams (Bartlett et al. 2000, Dash 2000, 
Oregon to Administer 2001). Dufresne et al. (2002) 
compared students' performance on paper-based test 
with that on computer-based over several years and 
found that students' exams scores generally improved 
at a significant level after the introduction of computer-
based homework. Schmidt et al. (1978) examined 
students' reaction to computer-based testing and found 
that 83% prefer it to traditional paper-and-pencil tests. 
69% felt it was fairer than paper-and-pencil 
examinations.  

Hastie and Park (1986) investigated the 
relationship between memory and judgment (online vs. 
memory-based). They discovered that there is 
"distinctively high recall of judgment-relevant items in 
the online task and no advantage in recall of relevant 
items in the memory-based task (1986: 265)".  
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Appendix C: The reading comprehension test with 
the model answers in bold 

 (كما وردت من المصدر)
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Appendix B: The reading attitude questionnaire 
 (كما وردت من المصدر)
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Appendix A: Sample authentic reading passages 
 (كما وردت من المصدر)
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than students who were exposed to non-authentic tasks 
(Ahellal, 1990 and Nuttall, 2000).    

The result of the first question is consistent with 
the results of many other studies (Johnson, 1981; Allen 
et al., 1988; Bell, 2001; Lin, 2004; and Bani 
Abdelrahman, 2006), which showed that exposing L2 to 
authentic texts helped them achieve substantial 
improvements in their understanding of the material 
compared to exposing them to modified materials.  

The results of the second question also showed that 
exposing students to authentic materials improved their 
attitudes towards reading.  One possible explanation for 
this is that authentic texts enabled the students of the 
treatment group to enjoy and understand those texts 
much better than the non-authentic ones, and so they 
developed more positive attitudes towards reading. 
Teachers could not have helped students improve their 
reading ability if they had not been able to help them 
overcome negative towards reading.  Nothing builds a 
positive attitude towards reading better than the ability 
to read well and understand. Students may fail to find 
value in reading if their reading-related activities seem 
meaningless and are not authentic. Students need to read 
materials that mean something important to them and 
that expose them to new and different environments 
(Bacon and Carmeron, 1987 and Howard, 1987).  

Another explanation is that using authentic 
materials such as "Customs and Traditions"; 
"Proverbs,"," The Art of Eating," "International Gift- 
Giving Customs," and "British Social Customs," might 
have given students in the treatment group the chance to 
see how people in other cultures behave or live, which 
encouraged them to compare those cultural norms with 
their own. In other words, such materials seemed to 
have brought life into the classroom by giving students 
a virtual access to the target culture, and helping them to 
do communicative tasks rather than merely demonstrate 
knowledge of grammar points or lexical items as their 
counterparts did (Kelly, et al. 2002 and Kilickaya, 
2004).  

The results of the second question are supported by 
the results of many other studies (Shapiro and White, 
1991; Barnett and Irwin, 1994; Guthrie et al., 1995; 
Mainenti, 1997; Besco, 1998; Schumacher, 2001; 
Ghaith and Bouzeineddine, 2003; and Alshamrani, 
2003). Those results showed that students receiving 
basal instruction had less positive attitudes toward 
reading than their counterparts receiving whole 
language instruction, because whole language materials 
allowed for self-expression and fostered more 
willingliness to read more often. Children in the 
traditional classroom also liked to read less while 
students who read trade books and didn’t have to 
complete worksheet for reading read better and liked to 
read more often. Exposure to authentic materials created 
more positive attitudes among students toward 
unmodified reading passages and exerted a greater 
influence on their reading comprehension compared 
with exposure to modified texts.  

It can be noticed from the results of the two 
questions of the present study that using authentic 
materials not only improved the reading comprehension 
of students, but also their attitudes towards reading. This 
may indicate that reading attitudes and reading 
achievement were positively related. This is supported 
by the results of many other studies (Gonzalez, 1990;  
Young, 1993; Yano and Long, 1994; Yamashita, 2004; 
and Tella and Akande, 2007), which indicated that the 
relationship between reading ability and attitude grow 
stronger over time and the better students read, the 
better their attitudes toward reading will be. Only the 
results of two studies (Ali, 1994 and Peacock, 1996) 
contradicted the above-mentioned results.  
Implications and recommendations:  

The results of this study showed that exposing EFL 
students to authentic reading materials not only 
improved their reading comprehension, but also their 
attitudes towards reading. If non-native speakers have 
no chance to encounter the target language and culture 
outside school, they should -at least- have the 
opportunity to read authentic texts and do authentic 
tasks in the classroom. Rather than simplifying 
language, it should be embedded in meaningful contexts 
through the use of authentic text (Cummins, 1981). 
Developing positive attitudes towards the target culture 
may reduce any prospective culture shock for the non-
native speakers and minimize the social distance 
between students’ native culture and the non-native 
culture because a lot of cultural stereotype can be 
eliminated by this exposure (Schumann, 1976). 

Therefore, EFL textbook authors and curriculum 
planners in Jordan are advised to include more authentic 
reading materials -or at least balance both the authentic 
and the modified reading texts- in the school textbooks, 
so that students have ample opportunities to read a 
variety of materials that are real and interesting. 
Teachers are also advised to provide their students with 
different sources of authentic materials, such as 
magazines, brochures, and the Internet to make reading 
more relevant and interesting to them. On the other 
hand, students should be encouraged-both at school and 
at home- to spend some of their own time reading books 
or magazines, looking up information on the Internet, or 
browsing for authentic materials in local library. It is 
likely that allotting more time for extensive reading will 
improve both their reading skills and their attitudes 
towards reading English.  
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Table 2: Analysis of covariance regarding reading 
comprehension. 

          
Table 2 shows that there were statistically 

significant differences (α ≤.05) in students’ reading 
comprehension mean scores. Those differences were in 
favor of students in the experimental group. This means 
that using authentic reading materials significantly 
improved students' reading comprehension. 
The results related to the second question: "Are there 
any statistically significant differences (α≤.05) in 
reading attitude mean scores of Jordanian ninth grade 
EFL students which can be attributed to the type of the 
reading material  (authentic vs.  non-authentic)?" 

To answer this question, the adjusted mean scores 
and standard errors were calculated for both groups. The 
results are presented in Table 3.  
Table 3: Adjusted means scores and standard errors 
regarding attitudes towards reading. 

 
Table 3 shows that the adjusted mean score of 

students of the control group with regard to attitudes 
toward reading English was 93.8, while the mean score 
of students of the experimental group was 102.5. This 
means that students in the experimental group 
developed more positive attitudes toward reading in 
English compared to their counterparts in the control 
group. To find whether those differences were 
statistically significant (α ≤0.05), ANCOVA was used. 
The results are presented in Table 4. 
Table 4: Analysis of covariance regarding attitudes 
towards reading. 

 
Table 4 shows that there were statistically 

significant differences (α ≤ .05) in the students’ attitudes 
towards reading English due to using authentic 
materials. Those differences were in favor of the 
students in the experimental group. This means that 
using authentic reading materials significantly improved 
the reading attitudes of the students in the experimental 
group. 
 

Discussion 
The results of the first question showed that the 

reading comprehension mean scores of the students who 
were exposed to the authentic reading materials were 
significantly higher than the mean scores of the students 
who were exposed to the non-authentic materials. This 
indicates that using the authentic reading materials was 
effective in improving the reading comprehension of 
students of the treatment group. One possible reason for 
this result could be that the process of adapting the 
reading passages in students’ textbooks could have 
resulted in unnatural vocabulary and choppy syntax, 
which might have complicated the text. The process of 
simplification of the reading passages might have 
caused more difficulty for students to understand them 
than understanding the authentic passages, because 
cohesion, coherence, and discourse structure might have 
been impaired. The removal of complex linguistic forms 
in favor of more simplified and frequent forms could 
have denied learners the opportunity to learn the natural 
forms of language. As a result, the authentic texts were 
more comprehensible and therefore had a greater 
communicative value for students in the treatment group 
than simplified texts (Widdowson, 1978; Honeyfield, 
1979; Meisel, 1980; Krashen, 1985; and Long and Ross, 
1993).   

Another reason could be that the students who 
were exposed to the authentic reading materials such as 
"First Aid (Wounds)"; "Seven Steps to Feeling Good"; 
"Traffic Signs (Warning sign)"; and "Exercise with 
Health" found those passages more interesting and 
relevant to their needs than the non-authentic ones such 
as "Natural Disasters"; "Earthquakes"; "Inventors and 
Inventing"; "Himalayas"; "Books and Printing"; "Al-
Andalus"; "Making Glass"; and "Brain Function”. 
Those non-authentic passages seemed to be more 
informative than communicative, because students were 
not likely to deal with them or use the vocabulary in 
them in their daily encounters. Foreign language 
learners need to be introduced to enriched context such 
as authentic texts so that they can use functional 
language and see language in its entirety.  Therefore, the 
content of the reading material must be interesting, 
meets the real life needs of learners, adequately 
representing the culture of the target society and having 
moderate linguistic complexity for students taught 
(Goodman, 1986 and Gebhard, 1987).    

    The students who were exposed to the authentic 
reading materials were excited to browse the Internet for 
other interesting topics which they brought to the 
classroom to share others. Examples of those topics 
were: "Customs and Traditions"; "Bleeding"; "Exercise 
for Health"; and "What Should I Eat?”. Students in the 
treatment group were able to express their points of 
view of what they read through authentic tasks such as 
role-play, simulations, negotiation of meaning and 
personal reflections. This, in turn, seemed to have 
provided those students with more vocabulary, which 
helped them to understand the reading texts much better 

Source Sum of 
squares 

df Mean 
Square 

F Sig. 

Authentic 
vs. non-
authentic 
materials 

450.619 1 450.619 17.938 .000* 

Group Adjusted Mean 
scores  

Standard Error 

Control 93.803 1.629 
Experimental 102.543 2.266 

Source 
 

Sum of 
squares 

df Mean 
square 

F Sig 

Authentic vs. 
non-authentic 

materials 

678.613     1 678.613 8.327 . 006* 
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"The Importance of the Internet for Teens. (See 
Appendix A). 

The same twelve referees were asked to validate 
the attitude questionnaire. Those referees considered the 
following items irrelevant, and so they were deleted: 
"Authentic reading materials teach proper English," 
"Authentic reading materials help me to enrich my 
experience to deal with the outside world," Authentic 
reading materials help me to shape my personality, 
"Authentic reading materials provide me with the 
knowledge I need," "Authentic reading materials 
develop my creativity and imagination," and "Authentic 
reading materials provide me with a long term 
memory." The referees also added the following items: 
"Reading English gives me pleasure," "I only read 
English to answer comprehension questions," "Reading 
English materials help me understand the world around 
me," and "I feel encouraged if someone asks me to share 
what I read with him." Other comments were related to 
fixing some editing mistakes and rephrasing some other 
items. The questionnaire was then modified 
accordingly, resulting in a thirty-item questionnaire 
which was finally approved by all the twelve referees 
(See Appendix B). 

Concerning the reading comprehension pretest and 
posttest, the referees selected two unseen reading 
passages from the students' textbook "Flood in 
Bangladesh" for the pre-test and "The story of making 
glass" for the posttest. Accordingly, the researchers 
prepared the two comprehension tests with their model 
answers and asked the referees to validate them. The 
referees required that the types of questions include both 
closed and open-ended questions, and measure surface 
and deep understanding of the text. They also changed 
the marks allotted for each question. The referees 
deleted two wh- questions from the pre test and four 
questions from the post test. All the referees' comments 
were taken into consideration in writing up the final 
version of the test (See Appendix C). 
Reliability of the instruments 

    The reliability of the questionnaire was 
established by using test-retest method where Pearson 
correlation Coefficient was .61. This value was 
considered satisfactory since, according to some 
statisticians, responses to attitude questionnaires are 
generally less stable than achievement tests, or 
performance tests. The test- retest method was also used 
to establish the reliability of the reading comprehension 
test where Pearson Correlation Coefficient was .91. 
Inter- rater reliability regarding the open ended 
questions of the reading comprehension tests, the two 
researchers corrected a sample of ten papers 
independently. There was more than 94% consensus on 
the marks, and so the researchers continued to correct 
the rest of papers and the final marks were averaged for 
each student in each group (the experimental and the 
control group). 
 
 

Procedure 
To achieve the purposes of this study, the 

following procedure was used: 
1-  Eighteen authentic reading passages were 

suggested by the researchers from which the 
referees selected eight for implementation of this 
study. 

 2.  An attitudinal scale and a reading comprehension 
test were developed by the researchers based on 
literature.  

3.  The reading comprehension test, the attitudinal 
scale, and the reading passages were validated by 
twelve EFL referees.  

 4. Ratability of the research instruments was 
established prior to implementation. 

 5.  Implementation of the study lasted for two months 
during the second semester 2005-2006.  

6. Data was then collected and analyzed 
The variables of the study 

This quasi-experimental study had one independent 
variable (i.e. the reading material) which had two levels: 
authentic reading material and non-authentic reading 
material.  The two dependent variables of the study 
were the reading comprehension means scores of 
Jordanian ninth- grade EFL students and their mean 
scores regarding their attitudes towards reading. 
Data Analysis 

The collected data were analyzed using descriptive 
statistics, such as means and standard deviations. In 
addition, (ANCOVA) was used to find out whether the 
differences in the mean scores of students in both 
groups were statistically significant (α ≤ .05). 
 
The results 
The results related to the first question: "Are there 
any statistically significant differences (α≤.05) in the 
reading comprehension mean scores of Jordanian ninth- 
grade EFL students which can be attributed to the type 
of the reading material (authentic vs. non-authentic)?"  

To answer this question, adjusted mean scores and 
standard errors were calculated for both groups. The 
results are presented in Table 1.  
Table 1: Adjusted mean scores and standard errors 
regarding reading comprehension. 

 
Table 1 shows that the reading comprehension 

adjusted mean score of students of the control group 
was 15.158, while the adjusted mean score of students' 
of the experimental group was 24.177. This means that 
the difference was in favor of students of the 
experimental group. To find whether those differences 
were statistically significant (α ≤0.05), ANCOVA was 
used. The results are presented in Table 2. 

Group Adjusted Mean 
scores 

Standard. Error 

Control 15.158 1.037 
Experimental 24.177 1.528 
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selecting such materials include the Internet, magazines, 
TV programs, newspapers, brochures and posters.  
Non-authentic reading materials: Compared to the 
authentic materials described above, the “non- authentic 
reading materials” refer to the reading materials which 
are designed for classroom use and not for everyday 
communication. Therefore, some lexical items and 
grammatical constructions were adapted or simplified to 
suit ninth grade EFL students in Jordan.  
Reading comprehension: According to Nuttall (2000), 
language is simply the vehicle conveying the writer's 
message, whereas in language classrooms the message 
is too often the vehicle conveying the language. 
Ramirez, (1995) considers reading an interaction 
between the reader and the writer and between the 
reader and the text in order to achieve the intended 
purpose. Hock and Mellard (2005) consider reading 
comprehension a collective term under which come a 
number of skills such as identifying the main idea of a 
passage, summarizing the content of a text, generating 
questions about the information in the text and looking 
for clues that answer those questions. (193)  

The researchers used the term "reading 
comprehension" in this study to refer to the ability of 
Jordanian ninth grade-EFL students to answer the 
comprehension questions that were designed to measure 
the different comprehension levels (i.e.: literal, 
inferential and evaluative) in addition to vocabulary 
recognition . 
Reading attitudes: Reading attitude is defined 
differently by different researchers. According to 
Ramirez (1995: 165), "Attitudes refer to the set of 
beliefs that a learner holds about the community and 
people who speak the target language". Alexander and 
Filler (1976: 1) define reading attitudes as "A system of 
feelings related to reading which causes the learner to 
approach or avoid a reading situation". Smith (1990: 
215) writes “A reading attitude refers to a state of mind, 
accompanied by feelings and emotions that make 
reading more or less probable". Reeves (2002) argues 
that there is considerable agreement among researchers 
that reading attitudes has three major components: 
beliefs, feelings and practices.  

For the purposes of the present study, the term 
"reading attitudes” is used to refer to Jordanian ninth- 
grade EFL students' beliefs, feelings and practices as 
measured by a specially prepared questionnaire. 
The population and sample of the study 

The population of the study consisted of all schools 
which have first secondary grade in Amman district 
during the academic year 2005/2006. Two schools were 
selected to conduct this study: Um Tufail Secondary 
School for Girls which had three ninth -grade sections, 
and Jordan University Model School which had two 
sections. One ninth-grade section (33 students) from 
Um Tufail School and one section (20 students) from 
Jordan University Model School were selected 
randomly. Those two sections were randomly assigned 
to the control group and to the experimental group. It is 

worth mentioning that teachers of both sections had BA 
in English Language and Literature from a public 
Jordanian university, more than ten years of experience 
in teaching upper basic stage students, and were willing 
to cooperate with the researchers to achieve the 
purposes of this study. 
Instrumentations 

The three research instruments used to achieve the 
purposes of this study were: 
1-  Authentic reading passages: The researchers 

selected eighteen reading passages from the 
Internet to replace the reading passages in the ninth 
grade textbook. The titles of those  passages were: 
"The World's Shortest Comprehensive Recycling 
Guide," The Art of Eating," International Gift- 
Giving Customs," How to Write a Resume and 
Reference list," " Interview Tips," "Traffic Signs," 
"First Aid (Wounds)," "Survival English for 
Travelers," "Sports," "Exercise with Health,"  
"Personal Advice Columns," "Business Etiquette," 
"Proverbs," "Seven Steps to Feeling Good About," 
"British Social Customs," "Music's Important 
Influence,"  "Traffic Signs (Warning sign),"  and 
"The Importance of the Internet for Teens".  Eight 
of those passages were later selected by the 
referees as the most relevant to the students. 

2-  A reading attitude questionnaire: The researchers 
surveyed related literature in order to develop a 
questionnaire that would measure students' 
attitudes towards reading. Most of the items of the 
questionnaire in its original form were based on the 
works of Wong and Choir (1995), Lee (1995), and 
Bamford and Day (1997). Those items mainly 
elicited students' beliefs, practices and feelings 
towards reading. Some of the items that suited ESL 
or English native speakers were modified by the 
researchers to suit EFL students.  

3-  A reading comprehension test. This was a two –
fold test: the pre- test and the post- test. The 
researchers prepared some comprehension and 
vocabulary questions based on the two reading 
passages which were assigned for the pre-test and 
the post –test. The researchers also prepared model 
answers for all questions. Those questions and 
answers were later modified as suggested by the 
referees. 

Validity of the research instruments 
To validate the selected reading passages, a panel 

of twelve EFL referees (eight EFL university professors, 
two English supervisors, and two experienced teachers) 
was asked to select the most relevant eight authentic 
reading passages out of the eighteen passages suggested 
by the researchers. The referees were provided with a 
set of definitions of authentic reading materials derived 
from related literature to make their task easy. The eight 
passages selected by those referees were: "First Aid 
(Wounds)," "Proverbs," "Seven Steps to Feeling Good," 
British Social Customs," " Traffic Signs (Warning 
sign)," "The Art of Eating," Exercise with Health," and 
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the simplified reading texts comprehended significantly 
better than those who were exposed to original non- 
simplified texts. Another study was conducted by Bani 
Abdelrahman (2006) to investigate the effect of using 
authentic materials on eleventh grade EFL students’ 
reading comprehension. The sample of the study 
consisted of 72 students assigned to two groups. The 
results of study revealed that the use of authentic 
materials had a significant positive effect on students' 
reading comprehension. 
Statement of the problem 

Exposing Jordanian EFL students to authentic 
reading texts has been deemed necessary since Jordan 
adopted the communicative approach in the 1980s. 
English is no more regarded as a school subject, but 
rather an experience which students should acquire 
through communicative classroom activities. For 
example, it is stated in the General Guidelines and 
Curricula for the Basic and Secondary Stages (2002 : 7) 
“The experience of learning a foreign language is of 
great educational value, significantly enriching the 
learner’s awareness and appreciation of his own 
language and culture as well as introducing him to other 
cultures and ways of life and thinking. It is also stated in 
the General Guidelines and General and Specific 
Outcomes for the English Language: Basic and 
Secondary Stages (2006) that "Students are expected to 
read and understand both simplified and authentic texts 
of both general nature and technical language, P. 10); 
“Students are expected to read, to understand and 
respond to written English in a variety of authentic 
informational and literary contexts, P. 49) 

However, the reading passages in the ninth-grade 
textbook do not seem to achieve those objectives. For 
example, passages like “Himalayas”, “Books and 
Printing”, “Al-Andalus”, “Making glass”, or “Brain 
Function” are more informational than communicative 
by nature. Students rarely need the ideas or the 
vocabulary in such passages in their real life. In fact, 
many Jordanian EFL teachers complained that their 
students often felt bored reading about such topics, 
because they did not directly relate to students' interests 
and needs. This, according to teachers, negatively 
affected students’ reading comprehension gains. The 
researchers themselves- being teachers and supervisors 
of English for more than ten years- have also noticed 
that most students were mainly interested in answering 
the reading comprehension questions, doing the 
grammar exercises and memorizing the meanings of 
new vocabulary items only in order to pass the test. This 
implies that students took reading more as duty than 
pleasure. Therefore, the researchers proposed that 
exposing EFL students to authentic reading materials 
could have a positive effect on the reading attitudes and 
the reading comprehension of those students.  
Purpose and questions of the study  

The present study aimed at investigating whether 
or not exposing ninth- grade EFL students to authentic 
reading materials would improve their reading 

comprehension and attitudes towards reading English. 
To achieve the purpose of the study, the following 
questions were addressed: 
    1. Are there any statistically significant differences (α 

≤.05) in the reading comprehension mean scores of 
Jordanian ninth grade EFL students that can be 
attributed to the type of the reading material 
(authentic vs. non-authentic)?  

     2. Are there any statistically significant differences 
(α≤.05) in the mean scores of Jordanian ninth grade 
EFL students with regard to their attitudes towards 
reading, which can be attributed to the type of the 
reading material (authentic vs. non- authentic)?  

Significance of the study 
There has been a divide within the field of second 

language (L2) materials development over the use of 
authentic reading texts versus the use of simplified 
reading texts as the means of language input for 
beginning and intermediate L2 learners (Day and 
Bamford, 1998). This may explain why the two local 
studies conducted in Jordan by Ali (1994) and by Bani 
Abdelrahman (2006) revealed inconsistent results.  

The present study can be considered significant 
because: (1) it came as a response to the 
recommendations of the two local studies mentioned 
above; (2) it was the first study in Jordan which 
investigated the effect of using authentic materials on 
the reading comprehension of basic stage students; and 
(3) it was the first study in Jordan which investigated 
the effect of using authentic materials of students’ 
attitudes towards reading.  

Therefore, the researchers hoped that the results of 
the present study would give the EFL curricula 
planners, textbook authors, and teachers in Jordan more 
insights into the relevance of the present reading 
materials to basic stage students, and judge more 
accurately the value of including different authentic 
texts in the EFL curricula.  
Definition of Terms 

The following terms were operationally defined 
after surveying related literature to achieve the purpose 
of this study:  
Authentic reading materials: Omaggio (1986:128) 
writes: The term "authentic materials" means different 
things to different people. For some, only that language 
generated by native speakers and for native speakers is 
"authentic”; for others, it refers to the language that 
occurs originally as a genuine act of communication that 
reflects the features likely to occur in unmodified 
discourse. According to Simensen (1987: 42-43), there 
are three types of  reading materials: (a) authentic 
readers, not written for pedagogic purposes; (b) 
pedagogic readers, specially written for EFL/ESL 
students; and (c) adapted readers, which have been 
adapted from authentic texts. 

In this study, “authentic reading materials” refer to 
the materials which are used for the genuine everyday 
communication and not designed specifically for the 
teaching and learning purposes. Typical sources for 
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However, the majority of L2 learning texts at the 
beginning and intermediate levels still depend on 
simplified input, and many material writers and L2 
specialists continue to emphasize the practical value of 
simplified texts, especially for beginning and 
intermediate L2 learners. Teachers and researchers who 
criticize the use of authentic texts in beginning and 
intermediate classrooms often do so because they 
believe that L2 learners find it difficult to process 
congruently all the stages of linguistic input found in an 
authentic text. For this reason, they feel that authentic 
texts may not only be too lexically and syntactically 
complex for L2 learners, but also too conceptually and 
culturally dense for successful understanding 
(McLaughlin, 1987; McLaughlin, Rossman, & McLeod, 
1983; Shook, 1997; and Young, 1999). 

Regarding the empirical studies conducted on the 
effect of using authentic reading materials on students' 
reading comprehension and reading attitudes, most 
results have revealed significant effect of using such 
materials. For example, Allen et al. (1988) examined the 
extent to which upper intermediate French, Spanish, and 
German students could cope with different authentic 
texts chosen from different sources, such as newspapers, 
magazines, personal letters, and business 
correspondence. The results showed that the students 
could clearly cope with lengthy authentic reading texts 
without experiencing any frustration. Gonzalez (1990) 
also exposed forty-three students to a supplementary 
authentic material that had a cultural component. An 
attitude questionnaire and an achievement pretest and 
posttest were used to collect data. The results revealed 
that students not only responded favorably to the use of 
authentic materials, but also practiced the linguistic 
forms much better than studying non-authentic 
materials. Young (1993) compared the effect of using 
authentic reading texts vs. edited reading texts on the 
attitudes and the reading comprehension of 49 Spanish 
students. Data were collected by using think-aloud 
tasks, recall protocols, and interviews. The results 
showed that all students comprehended significantly 
more from the authentic passages than from the edited 
ones. The majority of students also responded more 
favorably to the authentic passage than to the edited 
ones.  

In Germany, Mainenti (1997) instructed secondary 
stage students with a variety of aural, video and printed 
authentic materials for eleven weeks to investigate the 
role of using authentic reading materials in improving 
students' attitudes towards reading. The results revealed 
an overwhelming preference for the use of authentic 
materials over textbook-based materials. They also 
showed that exposure to authentic materials created 
positive attitudes toward unmodified reading passages, 
and lowered students’ affective filters. 

Bell (2001) investigated the effect of using 
extensive reading materials on the reading 
comprehension of two groups of elementary level 
learners (n=26) at the British Council English Language 

Centre in Sana'a, Yemen. A multiple choice reading 
comprehension was used to collect the data. The results 
showed that students' freedom to select material 
according to their interests helped them achieve 
substantial improvements in their understanding of the 
material compared to exposing students to modified 
materials.  

Alshamrani (2003) investigated the attitudes of a 
group of ESL students in Pennsylvania about reading 
authentic texts. The data was collected through using 
multiple qualitative methods including interviewing, 
document analysis, notes, and email follow-ups. The 
results showed that regardless of various reading 
difficulties they encountered, students had positive 
attitudes toward reading authentic texts and were 
willing to read after the course had finished.  

Ghaith and Bouzeineddine (2003) explored the 
relationship between one hundred Lebanese EFL 
students' interest in the reading material and their 
achievement in reading. Two questionnaires and a 
reading comprehension test were used to collect the 
data. The results indicated that students who were 
interested in the materials were more likely to persist in 
reading than their uninterested counterparts, and reading 
attitudes and reading achievement were positively 
related. 

Lin (2004) compared the effects of using authentic 
and non-authentic materials on the attitudes and reading 
comprehension of Taiwanese EFL learners. A reading 
comprehension test and a questionnaire were used to 
collect the data. The results revealed that the 
participants who used authentic materials from 
newspapers, magazines, and brochures had significantly 
higher reading comprehension scores than those who 
did not. It was concluded that that EFL teachers 
carefully select authentic materials for supplementary 
materials encouraging students to read real life texts and 
understand more cultural differences. 

Tella and Akande (2007) examined the reading 
habits of one hundred and fifty (150) primary school 
pupils randomly drawn from ten (10) schools in 
Botswana. A questionnaire, “Children Reading 
Habits/Books Availability Scale” was used to gather 
data. The results revealed that inadequate book 
availability, lack of interesting children’s literature, and 
watching television hindered pupils from developing the 
habit of reading extensively. It was recommended that 
children’s literature be made available in all primary 
schools, teacher's help students find interesting books to 
read, and parents develop an interest in reading for their 
children. 

In Jordan, Ali (1994) investigated the influence of 
language simplification on the comprehensibility of 
English texts by Jordanian 12th grade female students in 
Al-Karak District. The sample consisted of 120 twelve- 
grade literary stream students. An original text 
(vocabulary and syntax were not simplified), and a 
lexically and syntactically simplified text were used. 
The results showed that students who were exposed to 
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the 
effect of using authentic reading materials on the reading 
comprehension of Jordanian ninth-grade EFL students and on 
their attitudes toward reading. The subjects of the study were 
thirty-three students at Um Tufail Secondary School for Girls 
(Amman) who comprised the control group, and twenty 
students at Jordan University Model School who comprised 
the experimental group. Three instruments were used: Eight 
authentic reading passages, a reading attitude questionnaire, 
and a reading comprehension test. Data were analyzed using 
means, standard deviations, and analysis of covariance 
(ANCOVA). The results showed that using authentic reading 
materials significantly improved the reading comprehension 
and reading attitudes of students in the experimental group. 
Therefore, the researchers recommended that more authentic 
reading materials be included in ninth-grade textbooks, and 
teachers introduce students to different sources of authentic 
reading materials, such as magazines, brochures, and the 
Internet. (Keywords: Authentic reading materials, Reading 
comprehension, Attitudes towards reading, EFL, Jordan). 
 
 
 
Introduction  

Reading is an important language skill because it 
introduces non-native speakers to other cultures and 
helps them to acquire new experiences, especially with 
the growing interest in using the Internet to 
communicate globally. Wallace (1991) identifies three 
major purposes for reading; reading for survival, 
reading for learning, and reading for pleasure. Both 
reading for survival and reading for learning are goal 
oriented, while reading for pleasure is done for its own 
sake. Therefore, the real challenge for the reading 
teachers is how to get students to read for varied 
purposes other than passing exams.  

 Many researchers believe that a reading text 
should be authentic, naturally occurring in the target 
culture, and not specifically written for language 
teaching  because  the  process of  simplification  may 
result in a reading passage that is more difficult to 
understand than the original. Adequate exposure to 
authentic  material  can  also  promote  positive  reading 
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أثر استخدام املواد القرائية األصيلة باللغة اإلنجليزية في االستيعاب 

ي في األردن نحو  اتجاهات طلبة الصف التاسع األساسالقرائي وفي
 القراءة

 ، جرش، األردن، جامعة جرش الخاصةاآلدابكلية مها الجعبري، 
 .، عمان، األردناألردنيةجامعة الكلية العلوم التربوية، ،  حمزة العمري

 
إلى استقصاء أثر استخدام المواد القرائية األصيلة  هدفت هذه الدراسة :ملخص

اتجاهات طلبة الصف التاسع األساسي وفي االستيعاب القرائي  فيباللغة اإلنجليزية 
 مدرسة أم طفيل فيطالبة ) 33 ( منعينة الدراسةتكونت .   األردن نحو القراءةفي

سة في المدرطالبة ًا وطالب) 20(مثلن المجموعة الضابطة، و) عّمان(الثانوية للبنات 
تم استخدام ثالث . وعة التجريبيةوا المجملردنية مثالنموذجية التابعة للجامعة األ

استبانة لقياس  و، ثماني قطع قرائية أصيلة: هيدوات لجمع بيانات الدراسةأ
لتحليل البيانات و.  و اختبار لقياس االستيعاب القرائي،اتجاهات الطلبة نحو القراءة

 المصاحبالتباين تحليل  وتم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية
)(ANCOVA.  يلة قد بأن استخدام المواد القرائية األصأظهرت نتائج الدراسة

حّسن بدرجة كبيرة االستيعاب القرائي لدى طلبة المجموعة التجريبية كما حّسن 
ن أ بان الباحثىوصأفي ضوء هذه النتائج و .اتجاهاتهم نحو القراءة بالغة اإلنجليزية

بر من المواد القرائية األصيلة تتضمن كتب اللغة اإلنجليزية للصف التاسع عددا أك
األصيلة مثل المجالت هم بمصادر متعددة للمواد القرائية أن يّعرف المعلمون طلبتو

المواد القرائية االصيلة، : لكلمات المفتاحيةا (.استخدام االنترنتوالنشرات و
االستيعاب القرائي، االتجاهات نحو القراءة، اللغة االنجليزية بوصفها لغة أجنبية، 

 ).االردن
  
attitudes among their students by providing them with a 
variety of interesting reading in materials magazines, 
newspapers, books, encyclopedias, and other reference 
materials. Using authentic materials such as news, 
sports, wedding announcements, birthday invitations, 
and advertisements of food, clothing, furniture, or travel 
improves students' reading comprehension (Swaffar, 
1985; Bacon, 1987; Bell, 1998; Wallacef, 1992; Nash 
and Yun- Pi, 1992; Guariento and Morley 2001; Kelly, 
et al. 2002; and Carbery and Yoshida, 2003).  

In selecting appropriate authentic reading materials 
for EFL students, Walz (1998) points out that the World 
Wide Web is the best source available for reading 
because it provides learners with a wide range of web 
sites and provides accessibility to all kinds of 
information. She adds that because EFL students hardly 
ever speak the language after leaving the school, they 
will keep their skills and get access to a world beyond 
traditional borders. 
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