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 ينمـوذج باسـتخدام  تحديد درجـة القطـع الختبـار محكـي املرجـع فـي الرياضـيات        
  * بمعرفة صعوبة الفقرات وعدم معرفتها دراسة مقارنة: "ندلسكي " و "نجوفأ"
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9/3/2006 تاريخ قبوله     18/9/2005 تاريخ تسلم البحث

ــص ــو     :ملخــــ ــة نمــــ ــى مقارنــــ ــة إلــــ ــذه الدراســــ ــدفت هــــ ــوف و هــــ ذجي أنجــــ
ندلـــسكي لتقـــدير درجـــة القطـــع الختبـــار محكـــي المرجـــع فـــي الرياضـــيات،         
ــدم         ــرات أو عـــ ــعوبة الفقـــ ــن صـــ ــرات عـــ ــود مؤشـــ ــالل وجـــ ــن خـــ ــك مـــ و ذلـــ

وقـــد تكـــون االختبـــار مـــن ثالثـــين فقـــرة مـــن نـــوع االختيـــار مـــن    . وجودهـــا
ــدائل    ــة بــ ــا أربعــ ــل منهــ ــدد لكــ ــانين    . متعــ ــن ثمــ ــة مــ ــة الدراســ ــت عينــ وتكونــ

ــًا ومحكمــــــة ــ. محكمــــ ــة المزاوجــــــة   وقــــ د تــــــم تقــــــسيم المحكمــــــين بطريقــــ
العـــشوائية إلـــى أربـــع مجموعـــات متـــساوية حـــددت كـــل منهـــا درجـــة القطـــع    

وأشــــارت نتــــائج الدراســــة . لالختبــــار مــــرتين وفــــق االســــلوب المعــــين لهــــا 
ــين     ــراوح بــ ــار تتــ ــع لالختبــ ــة القطــ ــتخدام 0.68 و 0.62إلــــى أن درجــ  باســ

ج  باســـــــــــــتخدام نمـــــــــــــوذ0.57 و0.49نمـــــــــــــوذج أنجـــــــــــــوف و بـــــــــــــين 
ــسكي،وأنه ال يوجــــــد فــــــرق دال إحــــــصائيًا عنــــــد مــــــستوى الداللــــــة        ندلــــ

ــاملي ثبــــــات النمــــــوذجين  ) α=0.05( اإلحــــــصائية ــا بينــــــت . بــــــين معــــ كمــــ
ــصعوبة       ــاط لـ ــاملي االرتبـ ــين معـ ــصائيًا بـ ــرق دال إحـ ــد فـ ــه ال يوجـ ــائج أنـ النتـ
ــزود      ــدما ال يـــ ــوذجين عنـــ ــي النمـــ ــا فـــ ــين لهـــ ــديرات المحكمـــ ــرات وتقـــ الفقـــ

ــرا  ــين بـــــصعوبة الفقـــ ــين   . تالمحكمـــ ــا يوجـــــد فـــــرق دال إحـــــصائيًا بـــ بينمـــ
وأظهـــــرت .معـــــاملي االرتبـــــاط عنـــــد معرفـــــة المحكمـــــين لـــــصعوبة الفقـــــرات  

الكلمــــــــات (. النتــــــــائج أن تــــــــصنيفات الطلبــــــــة جميعهــــــــا كانــــــــت دقيقــــــــة
اختبـــار تحـــصيلي فـــي  ،  درجـــة القطـــع، اختبـــار محكـــي المرجـــع :المفتاحيـــة

  .)الرياضيات، معيار األداء، نموذج أنجوف، نموذج ندلسكي
  

سب مستوى  حالطلبة نالت مسألة تصنيف :خلفية الدراسة
 كبيرًا من المهتمين بالقياس التمكن من االهداف التدريسية اهتمامًا

و يساعد تصنيف الطلبة المربين على . والتقويم التربوي والنفسي
اتخاذ قرارات تعليمية هامة تمس حاضر الطلبة ومستقبلهم، مثل 

ن إلى مزيد من العناية الفردية أثناء التعرف على الذين يحتاجو
صة للذين حققوا درجة عالية من الكفاية رعملية التعليم، أو إتاحة الف

و إعفاء بعض الطلبة  أتقال إلى دراسة الوحدات الدراسية التالية،نإلا
من متطلبات دراسة بعض الوحدات الدراسية إذا تبين أنهم أتقنوا 

ء الطلبة وتوجيههم إلى مجال تقاإنالمهارات المرتبطة بها، أو 
ر الطلبة المتقدمين للمعاهد االدراسة الذي يناسبهم، واختي

والجامعات والبرامج المختلفة، أو منح الشهادات والتراخيص 
  ).1985 ،عالم(لممارسة مهن مختلفة أو أنشطة معينة

_________________________  
 للباحــث األول بإشــراف  البحــث مــستل مــن رســالة ماجــستير فــي جامعــة اليرمــوك    * 

  .الباحث الثاني
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Abstract: This study aimed at comparing Angoff’s and Nedelsky’s 
models to determine the cut-off score for a criterion-referenced test in 
mathematics with and without item difficulty indices. The test 
consisted of 30 multiple-choice items,with four alternatives for each. 
The sample consisted of 80) male and female raters. The raters were 
distributed randomly into four equal separate groups. The results of 
the study indicated that the cut-off score ranged from 0.62 to 0.68 
using Angoff’s model and from 0.49 to 0.57 using Nedelsky’s model. 
Furthermore, the differences between the reliability coefficients of 
Angoff’s and Nedelsky’s models with or without the raters’ knowledge 
of the values of the item difficulty coefficients were not statistically 
significant at (α = 0.05). (Keywords: Cut –off Score , Criterion – 
Referenced Test, Performance Standard, Angoff’s Model , Nedelsky’s 
Model, Mathematics Achievement Test) 

  
 تحديـــد الكفايـــات أو المهـــارات التـــي  تـــصنيف الطلبـــةويتطلـــب 

ــا وصـــي   اغتها فـــي يجـــب أن يتقنهـــا أو يـــتمكن منهـــا الطالـــب، وتحليلهـ
 هـذه األهـداف     ، وتقـديم  رة أهداف تعليميـة إجرائيـة قابلـة للقيـاس         وص

 باسـتخدام وتقـدير مـدى تحققهـا        للطالب قبل بدء العمليـة التعليميـة،      
 Criterion Referenced(مــا يــسمى باالختبــارات محكيــة المرجــع  

Tests (              التي يعتمد على نتائجها فـي تـصنيف الطلبـة إلـى مجمـوعتين
-Non( واألخــــــرى غيــــــر متمكنــــــة ،)(Mastersنــــــة كمإحــــــداهما مت

Masters (       باالعتماد على درجة قطع تمثل الحد األدنى المقبـول مـن
  ).1998الجبة، ( األداء المطلوب 

 وتــستخدم االختبــارات محكيــة المرجــع فــي تقــدير أداء الفــرد       
أو مــستوى أداء محــدد مــسبقًا، دون الحاجــة إلــى  كـحبالنــسبة إلــى مــ
ي أن هــذه االختبــارات تقــيس مــستويات  أداء زمالئــه، مقارنــة أدائــه بــأ 

تتطلــب تحديــدًا دقيقــًا  دة يمكــن تفــسيرها فــي ضــوء مــستويات محــد   
ويتكــون االختبــار مــن عينــة  .للمجــال الــسلوكي الــذي يقيــسه االختبــار

ــة لل  ــئلة الممثلـ ــال الـــسلوكي المطلـــوب بحيـــث  معـــشوائية مـــن األسـ جـ
ــرد أدا     ــستطيع الفـــ ــا يـــ ــة مـــ ــن معرفـــ ــتمكن مـــ ــاءنـــ ــستطيع ه ومـــ  ال يـــ

  ). 1985عالم،(
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ويمكــن تعريــف درجــة القطــع بأنهــا نقطــة علــى متــصل درجــات       
غيـر  والمتمكنـين   ( وتستخدم لتقسيم الطلبة إلى مجمـوعتين        ،االختبار
ــ ــبين،  أين، ـنالمتمكـــ ــاجحين و الراســـ ــد أو النـــ ــر الجيـــ ) والجيـــــد وغيـــ

اف التـي يقيـسها االختبـار، أي        دبمستويات كفاية مختلفة بالنسبة لأله    
 الدرجــة التــي يمكــن أن تــدل علــى الحــد األدنــى لــألداء المقبــول      هــي

لمهارة ما، والتي ينبغي أن يمتلكهـا الطالـب كحـٍد أدنـى ليكـون ناجحـًا                 
ــارة   ــذه المهــ ــي هــ ــًا فــ ــه،(او متفوقــ ــالم، 1990عبداللــ  ؛ 1991؛ عــ

Shepard , 1984.(  
 درجة تقديرل يشير األدب التربوي إلى وجود عدة نماذجو
ى تقديرات المحكمين للحد األدنى للنجاح في ، تعتمد علالقطع

، وجاجير أنجوف،و  ندلسكي،مثل نموذج، االختبارات محكية المرجع
كمين مفهوم ح أن يكون لدى المالنماذجتتطلب هذه  و .وايبل
ومشترك حول الحد األدنى المقبول في األداء أو الكفاية في  واضح

 المناسب موذجالنوتتطلب عملية تحديد . السمة موضوع القياس
ودراسة .  في ضوء بعض المعاييرببعضها بعضًا تهامقارنمنها 

إمكانية تطويرها لتتناسب مع أهمية القرارات التربوية المتعلقة بقضية 
التصنيف واستخداماتها الواسعة في مختلف مجاالت الحياة 

)Shepard, 1984 .(   
ص ويتلخ.  وتهتم الدراسة الحالية بنموذجي أنجوف وندلسكي

نموذج ندلسكي الذي يناسب فقرات االختيار من متعدد بعرض 
فقرات االختبار على مجموعة المحكمين ويطلب من كل محكم أن 
يحدد من بين بدائل الفقرة البدائل التي يمكن أن يستبعدها الطالب 
الذي يمتلك الحد األدنى المقبول من الكفاية في المجال الذي 

الحد األدنى الحتمال اإلجابة الصحيحة يقيسه االختبار، وبذلك يكون 
عن الفقرة هو مقلوب عدد البدائل الباقية؛ فمثًال إذا كانت الفقرة 
تشتمل على خمسة بدائل لإلجابة، ورأى المحكم أن الطالب الذي 
وصل إلى الحد األدنى للكفاية المطلوبة يمكن أن يستبعد اختيار 

ل اإلجابة الصحيحة هو ثالثة منها، عندئذ يكون الحد األدنى الحتما
، وتكون درجة القطع التي يحددها كل محكم هي مجموع 0.50

تقديراته للحد األدنى الحتمال اإلجابة الصحيحة لجميع فقرات 
االختبار، وتكون درجة القطع لالختبار بمثابة الوسط الحسابي 

 ,Reilly, Zink( لدرجات القطع المقدرة من قبل جميع المحكمين
and Israelski,1984 .(  

 أما نموذج أنجوف فيتلخص بعرض فقرات االختبار على 
مجموعة من المحكمين ويطلب من كل محكم تقدير احتمال إجابة 
الفرد الذي يمتلك الحد األدنى المقبول من الكفاية للفقرة بصورة 
صحيحة، أي على المحكم أن يتصور مجموعة من الطلبة الذين 

المطلوبة في المجال الذي يقيسه وصلوا الحد األدنى من الكفاية 
االختبار، ثم يقدر نسبة الطلبة منهم الذين يحتمل أن يجيبوا كل 
فقرة إجابة صحيحة، ويمثل مجموع النسب للفقرات جميعها درجة 

  ).Shepard, 1984( القطع لالختبار
 ,Bowers & Shindoll(قد أشار كل من بورس وشيندول و 
قضايا في تقدير درجة القطع ما  من الن هناك عددًاأ إلى )1989

تتلخص القضية األولى في أن  زالت بحاجة إلى البحث والدراسة،

الخبراء المؤهلين لتقدير درجة القطع الختبار ما، غالبًا ما يفكرون 
بالطالب الوسط أو فوق الوسط أكثر من تفكيرهم بالطالب الذي 

ى تصنيف  إلأغلبهم يميلن إيمتلك الحد األدنى من الكفاية، بل 
إن مفهوم الحد األدنى من  إذ ،معظم األفراد في هذين المستويين

بالتالي فإن المحكم الذي  واضح تمامًا لكل المحكمين،والكفاية غير 
 سوف يلجأ إلى  األدنىال يستطيع أن يصنف فردًا ما في المستوى

بالتالي فإن  و،)وسط أو فوق الوسط (تصنيفه في مستوى أعلى 
يقترح الباحثان لحل هذه  و.ختبار ستكون مرتفعةدرجة القطع لال

القضية أن يتم تدريب المحكمين على مفهوم الحد األدنى من الكفاية 
ما يوفر صدقًا مقبوًال لتقديرات درجة  م،وخاللهاقبل عملية التقدير 

أما القضية الثانية فتتعلق بالمؤشرات اإلحصائية عن الفقرات . القطع
روري إطالع المحكمين عليها أم ال ؟ إن ل من الض هوالمفحوصين،

تراضات الهامة في تحديد درجة القطع هو أن هذه الدرجة فأحد اال
هي تمثل  ويتم تقديرها على أساس أن االختبار محكي المرجع،

الحد األدنى من الكفاية في موضوع ما بشكل عام دون االهتمام 
ع لكن في حال إطال وبخصائص مجموعة معينة من األفراد،

 عن تالمحكمين على المؤشرات اإلحصائية عن الفقرات أو معلوما
المفحوصين، وأخذ المحكمين لهذه المعلومات بعين االعتبار سيؤثر 
في تقديراتهم، وبالتالي فإن درجة القطع ستتأثر بتلك المعلومات 
التي جمعت من المجموعة، وهي في الواقع مجموعة مرجعية، أي أن 

لعوامل معيارية المرجع قد أثر في تقدير درجة عامًال أو أكثر من ا
  .القطع

لمعرفة ما إذا كان تزويد المحكمين بمعلومات عن الفقرات و
فحوصين سوف يؤثر في تقديراتهم؛ ال بد من إجراء دراسة موال

تجريبية على عينة مماثلة ليقوم المحكم بتقدير درجة قطع الختبار 
ن الفقرات، والثانية بوجود ما مرتين، األولى بغياب أية معلومات ع

 .مؤشرات إحصائية عنها
وفي الواقع ال يوجد اتفاق على أن درجة القطع األعلى هي 
األفضل أو العكس، فقد تكون في موقف ما األعلى هي األنسب، وقد 

  مناسبة0.85تكون في موقف آخر األقل هي األنسب، فدرجة قطع 
جدًا لقيادة طائرة، الختبار قيادة السيارة، ولكنها تعد منخفضة 

 في تخصص أكاديمي يمكن 0.70والطالب الذي يحصل على 
  في الطب يعد غير متمكن، 0.70اعتباره متمكنًا، بينما مستوى 

 مما تعلمه في مادة اللغة 0.50وكذلك قد نقبل أن يتقن الطالب 
، ولكن هذه األجنبية في الصف الخامس األساسي العتباره ناجحًا

فضة جدًا إذا حصل عليها الطالب نفسه في اللغة تعد منخ العالمة
، وذلك ألن لغته الرسمية هي اللغة التي سيتعلم )اللغة األم(الرسمية 

بواسطتها بقية العلوم والمواد الدراسية األخرى، فإذا كان الطالب 
 فإنه سينعكس سلبًا على بقية المواد ،غير متمكن منها بدرجة جيدة

رات عديدة لمستوى التمكن المطلوب  أي أن هناك اعتبا،األخرى
تتعلق بالنتائج المختلفة المترتبة على نوعية وكفاية الفئة التي سيتم 

  . اعتبارها متمكنة
 من خالل مراجعة بعض الدراسات أن درجة القطع ويتضح

لالختبار محكي المرجع تعد من أهم العوامل التي تؤثر في حساب 
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وأن مستوى التمكن يجب أن ،  )1990،هعبد الل(معامل الثبات له 
عبد السالم، (  بالنسبة الختبارات المعلمين 0.80ال يزيد على  

 ات أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تقديرو،  )1992
مستويات األداء لالختبار بين مجموعات المحكمين المتباينة في 

وندلسكي   أنجوفنموذجيمستوى التمكن باستخدام أي من 
 ,Cross, Impara( أخرىكما أشارت دراسة  ).1991عالم،(

Frary, & Jaeger,1984 ( إلى أن نموذج ندلسكي يعطي تقديرات
أقل لمستوى النجاح من نموذج أنجوف، كما توجد ارتباطات عالية 

الفعلية لفقرات ومعامالت الصعوبة لصعوبة ابين تقديرات المحكمين 
)  Bowers & Shindoll, 1989( بورز وشيندول وتبين دراسة. لها

 أنجوف في حال معرفتهم نموذجأن تقديرات المحكمين باستخدام 
لمؤشرات إحصائية عن الفقرات ترتبط ارتباطًا موجبًا مع صعوبة 

  . الفقرات وتكون أقل منها في حالة عدم معرفتهم لها
 ,.Verhoeven et al(وزمالئه  فيرهوفن وأشارت دراسة

الئمًا لتقدير درجة القطع  مدإلى أن نموذج أنجوف يع) 1999
ينت وقد ّب. لالختبار كونه يتمتع بمؤشرات ثبات وصدق مقبولة

معظم الدراسات أن درجة القطع لالختبار باستخدام نموذج ندلسكي 
 ,.Chang,1999; Croos et al)أقل منها في نموذج أنجوف 

1984).  
 & Engelhard(وتبين دراسة انجلهارد واندرسون 

Anderson, 1998 (  أن ثبات االستقرار لتقديرات المحكمين لدرجة
 ،القطع لالختبار أعلى في حال معرفتهم لمعامالت الصعوبة للفقرات

 كًال من كفاية المحكمين وتجانس صياغة الفقرات يؤثر على وأن
دراسة شانج و وقد خلصت . درجة القطع الكلية لالختبار

يميلون ألن إلى أن المحكمين )  Chang et al., 1996(زمالئه
يضعوا تقديرًا أعلى للفقرات التي يجيبونها إجابة صحيحة من 

  . الفقرات التي يجيبونها إجابة خاطئة
وتتميز الدراسة الحالية عن غيرها من الدراسات أنها تقارن 
بين نموذجي أنجوف وندلسكي في حال تزويد المحكمين بمؤشرات 

معرفة الفرق بين عن صعوبة الفقرات وعدم تزويدهم بها، و تسعى ل
كما  معامالت الثبات ومعامالت الصدق للنموذجين في تلك الحاالت،

أنها تبحث في قدرة النموذجين على التنبؤ بالتحصيل المدرسي 
للطلبة، وكذلك تصنيف الطلبة إلى متمكنين وغير متمكنين؛ فهذه 
المواضيع لم تغطيها الدراسات السابقة بشكل واضح ومفصل، وهو 

  .هذه الدراسة القيام بهما حاولت 
  :شكلة الدراسةم

تحظى عملية التقويم واالختبارات بشكل خاص باهتمام الكثير 
 قاموا بتطوير العديد من النماذج الخاصة إذين، يمن العلماء والباحث

، إال ذلكوعلى الرغم من . بتحديد مستوى األداء ألغراض مختلفة
 في تحديد اذجالنمأننا ال نجد أي استخدام يذكر لمثل هذه 

 ما زالت إذ باالهتمام الكافي في االردن، ظ ولم تح،ألفرادامستوى 
لنجاح في المواد المدرسية المختلفة، ل 50 العالمةتستخدم 
في الثانوية العامة كحد أدنى للقبول في الجامعات  65والمعدل 

كذلك فإن  و . دون وجود أدلة علمية أو عملية تدعم ذلكالحكومية
  نماذج تحديد مستوى األداءراجع العربية لم تتناولالكتب والم

بالقدر الكافي مما يسبب عائقًا أمام استخدام المعلمين والتربويين 
 فإنه ال يوجد اتفاق على كفاية ، نفسهالنماذجوفيما يتعلق با. لها

نموذج محدد أو أكثر لتحديد درجة القطع لالختبار، وبالتالي فإنها 
مقارنة فيما بينها للتعرف على فاعليتها في بحاجة إلى الدراسة وال

تحديد درجات القطع من حيث الصدق والثبات ومالءمتها لالختبار 
والمفحوصين وغير ذلك من القضايا المتعلقة بتحديد مستويات 

  .األداء
على الرغم من االهتمام الكبير الذي تحظى به األساليب و

بارات محكية المرجع  القطع في االختدرجةوالنماذج الخاصة بتحديد 
وتأتي . في العالم الغربي، إال أنها لم تلق االهتمام نفسه في األردن

نجوف أ نموذجيمحاولة من الباحثين لتطبيق على أنها هذه الدراسة 
تقدير درجة القطع الختبار محكي المرجع في في و ندلسكي 

 وفق معايير محددة النموذجين مقارنة بين اإجراءالرياضيات، و 
  .تجريبيًا صائيًا وإح
  : سئلة الدراسةأ

   :سعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة التاليةت
  ند مستوى الداللة اإلحصائيةع  دال إحصائيًاالفرقل ه .1

)α= 0.05 ( بين معامل الثبات لنموذج أنجوف ومعامل الثبات
 المحكمين عدم تزويد/في حال تزويد،لنموذج ندلسكي
  ؟ بمؤشرات الصعوبة

في حالة وندلسكي  أنجوف يف معامل الثبات لنموذجهل يختل .2
 ثباتالعدم وجود مؤشرات عن صعوبة الفقرات عن معامل 

  في حالة وجود مؤشرات عن صعوبة الفقرات ؟ماهل
ل يختلف معامل االرتباط بين معامالت الصعوبة للفقرات ه .3

وتقديرات المحكمين لها في نموذج أنجوف عن معامل 
ند عالمحكمين لها في نموذج ندلسكي ارتباطها مع تقديرات 

 أو ، في حال تزويد )α= 0.05( مستوى الداللة اإلحصائية 
  ؟ بمؤشرات الصعوبة المحكمين عدم تزويد

درجة الفاعلية لنموذجي أنجوف وندلسكي في تصنيف ما  .4
    بمستوى التحصيل الدراسي؟ؤالطلبة والتنب

  الطريقة واإلجراءات
محكم ومحكمة  80لدراسة من تكونت عينة ا: ينة الدراسةع

 عينة المحكمين من أربعة مشرفين تربويين وتألفت. طالبًا120و 
ن معلمًا ومعلمة رياضيات ممن يلمبحث الرياضيات، وستة وسبع

سون الصف العاشر األساسي، وال تقل الخبرة العملية لكل منهم ّريد
في تدريس الصف العاشر عن سنتين، وقد تم اختيارهم بطريقة 

ائية من مدارس الذكور واالناث التي تحتوي على الصف العاشر عشو
 شوائيةعلاريقة طلااختيرت عينة الطلبة ب وقد. في محافظة جرش

من مدارس الذكور في مدينة جرش للعام الدراسي  العنقودية
 كانت الشعبة هي وحدة االختيار، وقد تم إذ، م2002/2003

التي تحوي  ن المدارساختيار ثالث مدارس بطريقة عشوائية من بي
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 وقد .الصف العاشر، واختيرت شعبة واحدة عشوائيًا من كل مدرسة
  . طالبًا120بلغ العدد اإلجمالي للطلبة 

موضوع  في تكونت أداة الدراسة من اختبار محكي :داة الدراسةأ
ضمن تد وق ،للصف العاشر األساسي معادلة الخط المستقيم

تيار من متعدد، ولكل فقرة أربعة فقرة من نوع االخ الثينثاالختبار 
الشروط  د روعيتوق ،بدائل واحد منها يمثل اإلجابة الصحيحة

د حرص وقفرها في مثل هذا النوع من الفقرات، االواجب تو
فقًا لقائمة األهداف و، تقيس كل فقرة هدفًا محددًا الباحثان على أن

ومفّصًال،  تم تحليلها تحليًال دقيقًا إذ ،الخاصة بالوحدة الدراسية
وقد أعدت قائمة مكونة من سبعة وعشرين هدفًا تفصيليًا شاملة 

  .الخط المستقيم لموضوع معادلة
ــا      و  ــية وتمثيلهـ ــدة الدراسـ ــداف للوحـ ــمول األهـ ــن شـ ــد مـ للتأكـ

فقــد تــم   ،)تطبيــق  –فهــم  –معرفــة ( الثالثــة  للمــستويات المعرفيــة 
عرضــها علــى مجموعــة مــن المتخصــصين فــي مجــال أســاليب تــدريس    

إلبـداء الـرأي حـول مـدى         ،نيمن المعلم   وأصحاب الخبرة  ،الرياضيات
قـد  ، و شمول األهداف لموضـوع الوحـدة الدراسـية وطريقـة صـياغتها           

التعـديالت المناسـبة بنـاًء      وأجريـت   تمت دراسة مالحظاتهم بالتفـصيل      
  .عليها

ــد  ــدبعـ ــع تحديـ ــدة  األ جميـ ــصيلية للوحـ ــداف التفـ ــة  ، هـ ــم كتابـ تـ
منفــصل، وقــد تــراوح عــدد   دف بــشكلمجموعــة مــن الفقــرات لكــل هــ  

وقـد اختيـرت    الفقرات المحتملة لكل هدف بـين اربـع إلـى سـت فقـرات            
هـــداف التفـــصيلية ألفقـــرة واحـــدة بـــشكل عـــشوائي لكـــل هـــدف مـــن ا  

والهــدف الرابــع والهــدف العــشرين، فقــد تــم       باســتثناء الهــدف األول 
 حكــم علــى االختبــارلوقــد أعــدت اســتبانة ل. اختيــار فقــرتين لكــل منهــا
  : تكونت من الفقرات التالية 

دى ارتباط الفقرة بالهدف الذي تقيسه من حيث المحتوى م .1
  .والمستوى المعرفي

  .لفقرة مصاغة بلغة واضحة وسليمة ومفهومةا .2
  .غة الفقرة تناسب مستوى طلبة الصف العاشر األساسيل .3
  .حةيجابة الصحقرة تخلو من أية إشارات لفظية لإللفا .4
  . غيرها من فقرات االختبار في إجابةال تؤثرلفقرة اإجابة  .5
  .تن الفقرة يبرز مشكلة واضحة ومحددةم .6
  .لفقرة جذابة للطلبة ومناسبةا مموهات .7

ثـم  ، 5 -1قد وضع أمام كـل فقـرة مقيـاس تقـدير متـدرج مـن                و
عرضــت هــذه االســتبانة مــع فقــرات االختبــار علــى عــشرة معلمــين مــن    

.  لمبحـث الرياضـيات     واثنين من المـشرفين التربـويين      ،رةبصحاب الخ أ
وســاط الحــسابية لتقــديرات المحكمــين لــصياغة  وقــد تراوحــت قــيم األ
وهـي قـيم مرتفعـة ممـا يعنـي أن            ، 5.0  و 4.29فقرات االختبـار بـين      

 طلـب  وعالوة على ذلـك . قرات االختبار مصاغة بشكل سليم ومقبول  ف
ــذه      ــى هــ ــاد علــ ــرات، وباالعتمــ ــى الفقــ ــاتهم علــ ــدوين مالحظــ ــنهم تــ مــ

  . جريت التعديالت المناسبةُأالمالحظات 
  
  

  : صدق األداة
لتحقق من أن فقرات االختبار تشكل عينة ممثلة لمجتمع ل: وًالأ

 االختبار، موضوعالفقرات التي تقيس المهارات الخاصة بالوحدة 
 الحسابية لتقديرات المحكمين الخاصة األوساطفقد تم حساب 

نفرد، وقد بلغت بمدى ارتباط كل فقرة بالهدف الذي تقيسه بشكل م
 بانحراف معياري يساوي صفر، مما يدل على اتفاق 5قيمته 

  .المحكمين فيما يتعلق بمطابقة كل فقرة للهدف الذي تقيسه
للتحقـــق مـــن قـــدرة االختبـــار علـــى التمييـــز بـــين المجموعـــات   : انيـــًاث

ــسمة   ــي ال ــار (المتمــايزة ف ــق    ) موضــوع االختب ــم تطبي ــد ت المقاســة، فق
ل أن يتعلمـوا  بـ   طالبـًا ق 30 تتكون االولى من     ،االختبار على عينتين  

 طالبــا 120الوحــدة الدراســية الخاصــة باالختبــار،وتتكون الثانيــة مــن   
متوســــطي والختبــــار داللــــة الفــــرق بــــين    .بعــــد ان تعلمــــوا الوحــــدة  

وقـد بلغـت    . للبيانـات المـستقلة   ) t(لمجموعتين تم استخدام اختبـار      ا
 =α(  احصائية يقل عن وهي دالة عند مستوى داللةt  12.03 قيمة

ــي       )0.001 ــايزة فــ ــات المتمــ ــين المجموعــ ــز بــ ــار يميــ ،أي أن االختبــ
 .المعارف والمهارات الخاصة بمعادلة الخط المستقيم

  : ثبات االختبار
لتقدير ثبات االتساق : ثبات االتساق الداخلي لالختبار: وًالأ

 تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية ،الداخلي لالختبار
 طالبًا من طلبة الصف العاشر بعد أن تعلموا 31نة من مكو

، وقد تم حساب معامل ) موضوع االختبار (الوحدة الدراسية
وتجدر  .0.84وبلغ ) ألفا(الثبات وفق معادلة كرونباخ 

اإلشارة إلى أن طريقة ألفا تناسب االختبارات معيارية المرجع، 
عطي وعند استخدامها مع اختبار محكي المرجع فإنها ت

 بثبات الثقةتقديرًا منخفضًا للثبات، األمر الذي يدعو إلى 
 قيم معامالت تراوحتوقد  .االختبار ألغراض الدراسة الحالية
قيم تراوحت و،  0.81 و0.23الصعوبة لفقرات االختبار بين 

وقد تم إعادة صياغة  ، 0.67و  0.12معامالت التمييز بين 
التمييز لها عن ست فقرات وذلك النخفاض قيم معامالت 

وعندما طبق االختبار بصورته النهائية على عينة . 0.20
 طالبًا ارتفعت قيمة الثبات لالختبار 120الدراسة المكونة من 

 قيم معامالت التمييز وتراوحت، 0.88حيث بلغت قيمة ألفا 
 0.41بين قيم معامالت الصعوبة و،  0.50 و 0.30بين 

  .0.90و
تصنيف األفراد المفحوصين إلى متمكنين  اتساق نللتحقق م: ثانيًا

على العينة  أو غير متمكنين، فقد تم إعادة تطبيق االختبار
 طالبًا بعد مرور أسبوعين على التطبيق 120المكونة من 

 (Hit rate) معدل الصوابحساباألول، ولتقدير الثبات تم 
 ويقصد بمعدل ،0.70عند درجة قطع محددة تم افتراضها

 .تفاق في تصنيف الطلبة في مرتي التطبيقالصواب نسبة اال
، كونه )Coefficient Kappa(استخدام معامل كابا كما تم 

األسلوب اإلحصائي الذي يأخذ أخطاء التصنيف بعين 
 كلما زاد اتساق قرار التصنيف في المرتين دل إذاالعتبار، 
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وقد  ).2000عالم،(ختبار الذلك على ارتفاع درجة الثبات ل
ة ـ، وهي نسبة مقبولة عند درج0.65عامل كابا بلغت قيمة م

 ، علمًا أن قيم معامل كابا تكون محصورة بين  0.70القطع 
كما بلغ .  وتتأثر قيمة معامل كابا بقيمة درجة القطع.1، 1-

،ويعني ذلك أن نسبة ل، وهو معدل مقبو0.83معدل الصواب 
االتفاق في تصنيف الطلبة إلى متمكنين وغير متمكنين في 

  .%83رتي التطبيق تساوي م
لمعرفــة درجــة حــساسية الفقــرات لعمليــة التعلــيم، أو لفاعليــة    و 
ــيم ــصعوبة للفقـــرات       ؛التعلـ ــامالت الـ ــرق بـــين معـ ــار الفـ ــد تـــم اختبـ  فقـ

، مــع معــامالت الــصعوبة )  طالبــًا30(م  يلمجموعــة الطلبــة قبــل التعلــ
ــيم      ــًا120(للفقــرات للمجموعــة التــي تلقــت التعل  ، باســتخدام)  طالب

وتبـين أن هنـاك فروقـًا ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى                . مربع كـاي  
لفقـــرات ل بـــين معــامالت الـــصعوبة   )α= 0.01( الداللــة اإلحـــصائية  

،ممــا ،إذ بــدت الفقــرات أســهل بعــد التعليمقبــل التعلــيم وبعــدهجميعهــا 
، وهـذا مؤشـر   هـا يدل على حساسية الفقرات لعملية التعليم وتأثرهـا ب    

  ).2000عالم، (  محكي المرجع ختبارعلى صدق اال
  :جراءات جمع البياناتإ

تم تطبيق : طبيق االختبار على الطلبة في المدارست: وًالأ
 طالبًا من طلبة الصف 120االختبار على أفراد العينة المكونة من 

، ية الصفالغرف، وبشكل جماعي في في مدارسهماألساسي  العاشر
وقد تم . في تلك المدارسوباالستعانة بمعلمي مبحث الرياضيات 

وكانت اإلجابة  .إبالغ الطلبة بموعد االختبار قبل أسبوع من تطبيقه
وبعد مرور أسبوعين تم إعادة تطبيق . هاعلى ورقة االمتحان نفس

، وبعد ذلك تم تصحيح االختبار ها على العينة نفسهاالختبار نفس
إجابتها بإعطاء درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار في حالة 

وقد تم . إجابة صحيحة، وصفر في حالة إجابتها إجابة خاطئة
  .الحصول على إحصاءات الفقرة من معامالت صعوبة وتمييز

م تقسيم المحكمين إلى ت :لمحكمين انبيانات مل امعج: انيًاث
أربع مجموعات متساوية في العدد بطريقة المزاوجة العشوائية 

تكونت كل  إذ  و الوظيفة،لضمان تكافؤ المجموعات في الخبرة
 وتم تدريب أفراد كل . معلما19 و  واحدمجموعة من مشرف

 وقام أفراد .مجموعة على إجراءات النموذج الذي يخصهم
 تجموعة األولى بتقدير درجة القطع لالختبار باستخدام إجراءامال

وتم ذلك قرات، فل لعامالت الصعوبةمأنجوف دون معرفتهم ل نموذج
منهم تخيل أن لديه مئة طالب من طلبة الصف بالطلب من كل 

العاشر ممن يمتلكون الحد األدنى من المعرفة والقدرة التحصيلية 
التي تمكنهم من النجاح في موضوع االختبار، ثم تقدير نسبة الطلبة 

أما منهم التي ستكون قادرة على إجابة كل فقرة إجابة صحيحة، 
درجات القطع لفقرات االختبار لثانية فقاموا بتقدير المجموعة اأفراد 

معامالت ب ولكن بعد تزويدهم ،باستخدام اجراءات نموذج أنجوف
وقام أفراد المجموعة الثالثة بتقدير درجة القطع . فقرات للعوبةصال

دون معرفتهم لمعامالت  لالختبار باستخدام إجراءات نموذج ندلسكي
 السؤال وتم ذلك من خالل إجابة كل محكم عنالصعوبة للفقرات، 

من بين البدائل األربعة الخاصة بكل فقرة، ما هي باعتقادك : التالي
الطالب الذي يمتلك حد )يستبعدها(البدائل التي سيتجنب اختيارها

أدنى مقبول من المعرفة والقدرة التحصيلية تمكنه من النجاح في 
 فقاموا بتقدير ، أما أفراد المجموعة الرابعةموضوع االختبار ؟

طع لالختبار باستخدام اجراءات نموذج ندلسكي بمعرفة درجة الق
وبعد مرور أسبوعين على الجولة األولى . معامالت الصعوبة للفقرات
   .همجميع  في جولة ثانية ألفراد العينةهاتم إعادة اإلجراءات نفس

  النتائج
تراوحت األوساط الحسابية لتقديرات المحكمين لدرجات القطع  :أوًال

جولة األولى، باستخدام نموذج أنجوف دون لالختبار في ال
 و 0.50 بة للفقرات، بينومعرفة المحكمين لمعامالت الصع

، و تعد هذه القيمة 0.67 مقدارهسط حسابي بمتو ،0.80
درجة قطع لالختبار، وإذا ضربت هذه النسبة بعدد فقرات 

 يمكن هأي أن. 20.1  فقرة سنجدها تساوي30االختبار 
 عشرين فقرة إجابة إذا أجاب عننًا اعتبار الطالب متمك

 وقد. صحيحة كحد أدنى من المجموع الكلي لفقرات االختبار
وقد لوحظ أن . 0.68 بلغت درجة القطع في الجولة الثانية

أعلى قيمة للفرق المطلق بين تقديرات المحكمين في الجولتين 
  وقد تم،وهي قيمة منخفضة  0.07 األولى والثانية تساوي

حساب معامل ارتباط بيرسون بين التقديرات في جولتي 
وهو دال إحصائي عند مستوى الداللة ، 0.94التحكيم وبلغ 

 مما يدل على ارتفاع معامل ثبات ،)α= 0.05( اإلحصائية
  .االستقرار للنموذج

وساط الحسابية لتقديرات المحكمين لدرجات ألاتراوحت :  ثانيا
 نموذج أنجوف ملى، باستخداالقطع لالختبار في الجولة األو

 و 0.59 بمعرفة المحكمين لمعامالت الصعوبة للفقرات بين
، أي على الطالب في 0.63 مقداره  حسابي بمتوسط ،0.71

الصف العاشر أن يجيب على تسع عشرة فقرة من فقرات 
وقد  .االختبار حتى يمكن اعتباره متمكنًا من الوحدة الدراسية

المحكمين في الجولة الثانية  متوسط تقديراتبلغت قيمة 
 وهي مساوية تقريبًا لوسط تقديراتهم في الجولة ، 0.62
وقد لوحظ أن أعلى قيمة للفرق المطلق بين تقديرات . األولى

، وهي قيمة 0.03 المحكمين في مرتي التطبيق تساوي
هذا وقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين .منخفضة

،وهو دال 0.89 وبلغرات المحكمين في التطبيقين يتقد
وهذه  ) α= 0.01( إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية 

  .مؤشرات على ثبات االستقرار للنموذج
وساط الحسابية لتقديرات المحكمين لدرجات ألاتراوحت  :ثالثا

القطع لالختبار في الجولة األولى، باستخدام نموذج ندلسكي 
 ،0.72  و0.41  دون معرفة معامالت الصعوبة للفقرات بين

، أي على الطالب في الصف 0.50بمتوسط حسابي مقداره
العاشر أن يجيب على خمس عشرة فقرة من فقرات االختبار 

وقد بلغت  .حتى يمكن اعتباره متمكنًا من الوحدة الدراسية
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. 0.49 المحكمين في الجولة الثانيةمتوسط تقديرات قيمة 
 تقديرات  أن أعلى قيمة للفرق المطلق بينوقد لوحظ

وقد بلغ معامل . 0.11المحكمين في جولتي التحكيم تساوي 
، 0.85ارتباط بيرسون بين تقديرات المحكمين في الجولتين 

  إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية  وهو دال
)α = 0.01(، وهذا مؤشر على ثبات االستقرار للنموذج.  

ين لدرجات تراوحت األوساط الحسابية لتقديرات المحكم :رابعا
القطع لالختبار في الجولة األولى، باستخدام نموذج ندلسكي 

 0.73 و 0.52 عوبة للفقرات بينصبمعرفة معامالت ال
، أي على الطالب في الصف 0.57بمتوسط حسابي مقداره 

 سبع عشرة فقرة من فقرات االختبار حتى عنالعاشر أن يجيب 
 بلغ متوسطو. يمكن اعتباره متمكنًا من الوحدة الدراسية

أن  وقد لوحظ. 0.57 تقديرات المحكمين في الجولة الثانية
أعلى قيمة للفرق المطلق بين تقديرات المحكمين في جولتي 

بلغ معامل ارتباط بيرسون بين  و. 0.07 التحكيم تساوي
، وهو دال إحصائيًا 0.80 تقديرات المحكمين في الجولتين
وهذا مؤشر على  ،)α= 0.01(عند مستوى الداللة اإلحصائية 

  .ثبات االستقرار للنموذج
وساط تقديرات المحكمين لصعوبة كل أ) 1 (يبين الجدول: خامسا

فقرة من فقرات االختبار باستخدام نموذجي أنجوف و 
ندلسكي في حالة معرفة معامالت الصعوبة، وفي حالة عدم 
معرفتها، باإلضافة إلى قيم معامالت الصعوبة المحسوبة فعليًا 

  .ات من استجابات الطلبةللفقر

 وقد تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين تقديرات 
وقد بلغ . ربعة ومعامالت الصعوبة للفقراتاألالمحكمين في النماذج 

 معامل االرتباط بين تقديرات المحكمين ومعامالت الصعوبة للفقرات
  لنموذج أنجوف في حالة معرفة المحكمين لصعوبة الفقرات، و0.98
لنموذج أنجوف في حالة عدم معرفة المحكمين بمعامالت   0.57

لنموذج ندلسكي في حالة معرفة المحكمين  0.77 الصعوبة،و
 لنموذج ندلسكي في حالة عدم معرفة 0.52لصعوبة الفقرات و

 اإلشارة إلى أن هذه المعامالت وتجدر .المحكمين لصعوبة الفقرات
  ).α= 0.05(  دالة إحصائيًا هاجميع

وقد . Z سؤال الدراسة األول فقد استخدم اختبار إلجابةو 
 في حالة عدم معرفة معامالت ،1.42 لمحسوبة اZ بلغت قيمة

 ولكون كل منهافي حالة معرفة معامالت الصعوبة، 0.95 و الصعوبة
 ال يوجد فرق دال إحصائيًا عند فإنه، 1.96 أقل من القيمة الحرجة 

ن معامل الثبات لنموذج بي) α= 0.05( مستوى الداللة اإلحصائية 
 سواء بوجود أو عدم أنجوف و معامل الثبات لنموذج ندلسكي

  .وجود صعوبة الفقرات
 و، Z فقد تم استخدام اختبار الثانيإلجابة سؤال الدراسة او

 0.46 و  لنموذج أنجوف 0.92لمحسوبة تساويا Z تبين أن قيمة
 أي ال ،1.96وكل منها أقل من القيمة الحرجة لنموذج ندلسكي، 

) α= 0.05(يوجد فرق دال إحصائيًا عند مستوى الداللة اإلحصائية
 في حالة معرفة قيم )أنجوف،ندلسكي(ثبات النموذجبين معامل 

 في حالة عدم معرفة ثباتهمعامالت الصعوبة للفقرات، و معامل 
  .معامالت الصعوبة

  .لصعوبة للفقراتا المختلفة ومعامالت *أوساط تقديرات المحكمين لصعوبة الفقرات حسب النماذج: (1)جدول 
  صعوبة  2ندلسكي  1ندلسكي  *2أنجوف  *1أنجوف  لفقرةا

  الفقرة
  صعوبة  2ندلسكي  1ندلسكي  2أنجوف  1أنجوف  لفقرةا

  الفقرة
1  0.81  0.92  0.78  1.00  0.90  16  0.71  0.56  0.53  0.53  0.48  
2  0.75  0.77  0.55  0.55  0.75  17  0.73  0.48  0.52  0.50  0.41  
3  0.81  0.85  0.66  0.85  0.83  18  0.69  0.47  0.50  0.48  0.43  
4  0.68  0.80  0.53  0.63  0.79  19  0.65  0.48  0.58  0.45  0.43  
5  0.64  0.60  0.52  0.52  0.58  20  0.63  0.52  0.53  0.66  0.49  
6  0.59  0.63  0.47  0.52  0.63  21  0.67  0.56  0.38  0.54  0.53  
7  0.66  0.67  0.53  0.57  0.68  22  0.75  0.84  0.57  0.82  0.82  
8  0.62  0.64  0.43  0.47  0.63  23  0.72  0.69  0.49  0.54  0.67  
9  0.55  0.45  0.43  0.42  0.40  24  0.62  0.68  0.41  0.53  0.65  
10  0.59  0.63  0.45  0.47  0.58  25  0.82  0.80  0.51  0.67  0.78  
11  0.72  0.74  0.45  0.63  0.74  26  0.80  0.69  0.62  0.75  0.59  
12  0.76  0.66  0.42  0.51  0.62  27  0.74  0.50  0.49  0.46  0.42  
13  0.64  0.63  0.54  0.55  0.63  28  0.78  0.67  0.54  0.57  0.64  
14  0.63  0.73  0.58  0.55  0.70  29  0.53  0.43  0.41  0.39  0.42  
15  0.62  0.55  0.51  0.48  0.49  30  0.46  0.37  0.38  0.41  0.37  

 بدون معرفة المحكمين لصعوبة 1 بمعرفة المحكمين لصعوبة الفقرات، ندلسكي 2لفقرات، أنجوف بدون معرفة المحكمين لصعوبة ا 1أنجوف  * 
   بمعرفة المحكمين لصعوبة الفقرات2الفقرات، ندلسكي 

، Z ، فقد تم استخدام اختبارالثالثإلجابة سؤال الدراسة و 
ين بللفرق بين معاملي االرتباط  المحسوبة Zتبين أن قيمة و

في حالة عدم معرفة المحكمين لمعامالت  0.21  بلغتالنموذجين قد
في حالة معرفة المحكمين لمعامالت الصعوبة، أي  3.76 و الصعوبة

ملي االرتباط ابين مع) α= 0.05( ال يوجد فرق دال إحصائيًا
لتقديرات المحكمين ومعامالت صعوبة الفقرات للنموذجين في حالة 

 فرق دال يوجد بينما،عدم معرفة المحكمين لمعامالت الصعوبة

ملي االرتباط لتقديرات المحكمين ومعامالت صعوبة اإحصائيًا بين مع
 يتبين أن تقديرات المحكمين في نموذج إذ.الفقرات للنموذجين

  . أنجوف أكثر ارتباطًا بالصعوبة عندما يتم توفيرها للمحكمين
 كمؤشر تصنيفلقدر ثبات افقد  الرابع،إلجابة سؤال الدراسة و

التي تم الحصول عليها  طعقلا ات باستخدام درجية التصنيفلفاعل
ن لدرجة القطع يكل نموذج تقديرل من الدراسة للنموذجين، إذ إن

 دون معرفة الصعوبة،تقدير ( في كل جولة من جوالت التحكيم
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، أي لدينا ثماني درجات قطع لالختبار تم )بمعرفة الصعوبةوتقدير 
كل منها قسم تات األربع ؛ تقديرها من المحكمين في المجموع

ونظرًا لكون ). ين، وغير متمكنيننتمكم( المفحوصين إلى مجموعتين
درجة القطع في الجولة الثانية مساوية أو قريبة جدًا من درجة القطع 

 فقد اعتمدت درجات القطع في الجولة األولى ،في الجولة األولى

و يبين . تطبيقالفي مرتي للطلبة ألغراض حساب ثبات التصنيف 
 تصنيفات الطلبة المختلفة في ضوء درجة القطع في )2(الجدول 

 .مرتي تطبيق االختبار عليهم

  .، ومعدالت الصواب لها في مرتي التطبيقدرجات القطع لالختبار وتصنيفات الطلبة المختلفة :)2 (جدول

  عدد المتمكنين  درجة القطع  النموذج
  في التطبيقين

 1متمكن في 
  متمكن وغير

  2في 

  2متمكن في 
  وغير متمكن

  1في 

  غير متمكن
  في

  التطبيقين

  معدل
  معامل كابا  الصواب

  0.72  0.86 50  9  8  53 0.67   بدون الصعوبةأنجوف
  0.77  0.88  43  10  4  63  0.63   بمعرفة الصعوبةأنجوف

  0.81  0.92  30  7  3  80  0.50   بدون الصعوبةندلسكي
  0.78  0.90  36  11  1  72  0.57   بمعرفة الصعوبةندلسكي

 أن معدالت الصواب لتصنيف الطلبة )2(يتبين من الجدول 
نموذج ل معدالت مرتفعة، وأن أعلى معدل صواب كان جميعها

نموذج ل، ويليه معدل الصواب 0.92ندلسكي دون معرفة الصعوبة  
نموذج أنجوف ل، ثم معدل الصواب 0.90ندلسكي بمعرفة الصعوبة  

 معدل صواب لنموذج أنجوف ، وكان أقل0.88ة  ـبمعرفة الصعوب
   . 0.86بدون معرفة الصعوبة  

 أن أعلى قيمة تبين إذ ،م حساب قيم معامل كابات  وقد
، 0.81نموذج ندلسكي دون معرفة الصعوبة  للمعامل كابا كانت 
، ثم 0.78نموذج ندلسكي بمعرفة الصعوبة  لويليه معامل كابا 

، وكانت أقل قيمة 0.77نموذج أنجوف بمعرفة الصعوبة لمعامل كابا 

يالحظ و . 0.72لمعامل كابا لنموذج أنجوف دون معرفة الصعوبة  
  .قيم مرتفعة، وتدل على انخفاض قيم أخطاء التصنيفال جميع أن

 ولحساب قدرة النماذج على التنبؤ بمستويات التحصيل 
المدرسي في الرياضيات، فقد تم الحصول على العالمات النهائية 

العالمات النهائية للمدرسة، وحساب معامل كابا للطلبة من جداول 
لكل درجة قطع من الدرجات األربع على االختبار باعتماد محكات 

 في الرياضيات )عالمة التمكن(مختلفة لجودة التحصيل المدرسي
ويشير محك الجودة  .70، 60، 50: تتمثل في المستويات التالية 

ن قيم معامل كابا يبي) 3( والجدول .إلى الحد األدنى لإلتقان
 .للنماذج األربعة مع العالمات المدرسية للطلبة

  .قيم كابا لتصنيف الطلبة حسب درجات القطع الناتجة من تقديرات المحكمين والعالمات المدرسية: )3(جدول 
  درجة القطع لالختبار  النمـوذج  عالمة التمكن في التحصيل المدرسي

50  60  70  
  0.86  0.83  0.47  0.67  ةالصعوبمعرفة  دون أنجوف
  0.66  0.96  0.61  0.63   بمعرفة الصعوبةأنجوف
  0.53  0.77  0.87  0.50   الصعوبة معرفة دونندلسكي
  0.67  0.96  0.77  0.57   بمعرفة الصعوبةندلسكي

 أن أعلى قيمة لمعامل كابا عند )3 (ويتبين من الجدول
 تساوي  كمحك للجودة في العالمات المدرسية50 استخدام العالمة

 لنموذج ندلسكي دون معرفة الصعوبة للفقرات، وأن أعلى 0.87
 كمحك للجودة في 60 قيمة لمعامل كابا عند استخدام العالمة

لكل من نموذج ندلسكي بمعرفة  0.96 العالمات المدرسية تساوي
الصعوبة للفقرات ونموذج أنجوف بمعرفة الصعوبة، وأن أعلى قيمة 

 كمحك للجودة في العالمات 70 العالمةلمعامل كابا عند استخدام 
المدرسية، كانت لنموذج أنجوف بدون معرفة الصعوبة للفقرات وقد 

  .0.86بلغت 
 مناقشة النتائج

تــضح مــن النتــائج الــسابقة أن الطــرق األربعــة التــي اســتخدمها    ي
المحكمــون فــي تقــدير درجــة القطــع الختبــار الرياضــيات فــي موضــوع    

تحليليـة للـصف العاشـر    لحـدة الهندسـة ا  معادلة الخـط المـستقيم مـن و      
درجـات قطـع متباينـة نـسبيًا فقـد كانـت اوسـاطها         األساسـي، أدت إلـى  

  : كما يلي 

 0.63معرفة صعوبة الفقرات، ودون أنجوف  لنموذج 0.67 
  ندلسكي لنموذج0.50بمعرفة صعوبة الفقرات، و أنجوف لنموذج 

معرفة ب  ندلسكي لنموذج0.57، و لفقراتادون معرفة صعوبة 
  .لفقراتاصعوبة 
نموذج ندلسكي في الحالتين درجة قطع أقل عن قد نتج و 

 دراسات عدةوقد أكدت هذه النتيجة . لالختبار من نموذج أنجوف
 إذ،Croos, et al.,1984 Chang, 1999;؛1991عالم،(سابقة 
 أن طريقة انجوف تعطي غالبًا درجات قطع أعلى من إلىأشارت 

زى انخفاض درجة القطع في نموذج وقد يع. طريقة ندلسكي
 ,Chang(ندلسكي مقارنة بنموذج انجوف إلى األسباب التالية 

السبب األول أن طريقة ندلسكي تضع قيودًا على المحكمين ): 1999
نها إذ إفيما يتعلق بعدد القيم االحتمالية التي تنتج عن تقديراتهم، 

إذ إن احتمال ير متساوية، غتؤدي إلى قيم منفصلة والفروق بينها 
قدر المحكم أن الطالب قادر ي  عندما0.33يساوي  الفقرة إجابة

  إذا 0.50 و ،أربعة بدائلمن أصل  على استبعاد بديل واحد
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ذا لم  إ0.25 وإذا استبعد ثالثة بدائل، 1.00واستبعد بديلين، 
وبالنظر إلى هذه القيم نجد أن ثالثًا منها  يستطع استبعاد أي بديل،

، أي أن النموذج ال يسمح بإعطاء قيم 0.50 القيمةال تتجاوز 
  .ولهذا السبب جاءت درجة القطع لالختبار منخفضة. مرتفعة

هو صعوبة تحديد البدائل التي يرى الثاني   والسبب
المحكمون أن الطلبة الذين يمتلكون الحد األدنى من الكفاية قادرون 

 أصعب من  هذا القرارغير صحيحة، إذ إنعلى استبعادها كونها 
 المحكم التي يعطي ، يتخذه المحكم في طريقة أنجوفالذيالقرار 

لفقرة بالنسبة للطالب امستوى صعوبة يتعلق بفيها حكمًا مباشرًا 
وتزداد صعوبة تحديد البدائل  .الكفايةالذي يمتلك الحد األدنى من 

 تشابهت البدائل لفقرة ما إذاف ،بازدياد تجانسهافي طريقة ندلسكي 
 فإن عملية التقدير تزداد صعوبة، والمحكم في ندلسكييقة في طر

 ألن ، أقل من التقدير الحقيقي للفقرةتقديرًاهذه الحالة يعطي الفقرة 
 أن الطالب غير قادر على يعتقدالتشابه الكبير بين البدائل يجعله 

، في حين أن الفقرةاستبعادها وبالتالي سينعكس على قيمة صعوبة 
 المحكم في طريقة أنجوف، فهو يركز تواجه مثل هذه القضية ال

 أكثر من الصحيحانتباهه بشكل أكبر على متن الفقرة والبديل 
  .البدائل األخرى

 المحكمين غالبًا ما يفكرون بعض أن والسبب الثالث هو 
 أو فوق الوسط، وقليًال ما يفكرون الوسط مستوىبالطالب في 

اية، ولهذا فإن تقديرات  الكفمنبالطالب الذي يمتلك الحد األدنى 

وهذا  ،0.50المحكمين في طريقة أنجوف غالبًا ما تكون أكبر من 
 .ما يجعلها تنتج درجات قطع مرتفعة

أن قيم معامالت إلى  نتائج الدراسة تشير  وباإلضافة إلى ذلك
بات االستقرار للنماذج األربعة جميعها كانت مرتفعة، مما يدل على ث

ها لتقدير درجة القطع الختبار الرياضيات في فاعلية النماذج ومناسبت
فاعلية استخدام نموذج على وحدة الهندسة التحليلية، وقد أكد 

؛ 1991 ،عالم(أنجوف لتحديد درجة القطع الكثير من الدراسات 
Shepard, 1984 Kane, 1991;& ;Plake Hertz & Hertz, 

1999 ; Chang, 1999( .  
ين لصعوبة الفقرات على بأثر معرفة المحكمعلق تفيما يو 

 أن تقديرات المحكمين لدرجات فيالحظ، تقديراتهم لدرجة القطع
صعوبة بالقطع باستخدام طريقة أنجوف قد انخفضت بعد معرفتهم 

  بلغت درجة القطع لالختبار قبل معرفتهم للصعوبةإذ. لفقراتا
، 0.63، ولكن عند إطالعهم على صعوبةالفقرات انخفضت إلى 0.67

 ونالحظ .0.60 م أن وسط صعوبة الفقرات لالختبار بلغمع العل
كذلك أن تقديرات المحكمين لدرجات القطع باستخدام طريقة 

 متوسطندلسكي قد ارتفعت بعد معرفتهم لقيم الصعوبة، فقد بلغ 
 بعد 0.57ىـ، ثم ارتفعت إل0.50ة الصعوبة ـل معرفـتقديراتهم قب
محكمين بمؤشرات ومن ذلك يتبين أن معرفة ال. معرفتهم لها

الصعوبة تؤثر بشكل كبير على تقديراتهم في النموذجين، أي أنها 
  . 1تجذب تقديرات المحكمين نحوها كما هو موضح في الشكل 

             

  (0.67)                       (0.63)       (0.60)            (0.57 )                (0.50) 
        ندلسكي بمعرفة الصعوبة      ندلسكي دون الصعوبة وسط الصعوبةة           أنجوف بمعرفة الصعوبة     أنجوف دون الصعوب

  تأثير معرفة الصعوبة على تقديرات درجة القطع: 1الشكل 
 ونالحظ كذلك أن قيمة معامل االرتباط لتقديرات المحكمين 

 ا أعلى منه0.98باستخدام نموذج أنجوف بمعرفة معامالت الصعوبة 
، أي أن 0.57في حال عدم معرفة المحكمين لمعامالت الصعوبة 

معرفة المحكمين لقيم معامالت الصعوبة قد أثر وبشكل واضح على 
تقديراتهم مما جعلها أكثر ارتباطًا بقيم صعوبة الفقرات، وهذا يؤثر 

 إذتأكيد، كل على صدق تقديرات المحكمين لمستويات النجاح ب
يمة معامل ارتباط تقديرات المحكمين بصعوبة الفقرات كلما ارتفعت ق

ارتفع صدق التقديرات لمستويات النجاح، وهذا ما أشارت إليه 
  .)Bowers & Shindoll, 1989( بورز و شندولدراسة 

 وكذلك بالنسبة لمعامل االرتباط لتقديرات المحكمين 
 فإنه 0.77باستخدام نموذج ندلسكي بمعرفة معامالت الصعوبة 

، 0.52 على منه في حال عدم معرفة المحكمين لمعامالت الصعوبةأ
أي أن معرفة المحكمين لقيم معامالت الصعوبة قد أثر وبشكل 
واضح على تقديراتهم مما جعلها أكثر ارتباطًا بقيم صعوبة الفقرات 
مما يؤكد ضرورة تزويد المحكمين بمؤشرات إحصائية عن الفقرات 

  . ين في تحديد درجة القطع لالختبارعند استخدام أي من النموذج

وقد أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فرق بين معامل 
االرتباط لمعامالت الصعوبة وتقديرات المحكمين في نموذج أنجوف، 
ومعامل االرتباط لمعامالت الصعوبة وتقديرات المحكمين في نموذج 

 بلغ إذ ،ندلسكي، في حال عدم وجود مؤشرات عن صعوبة الفقرات
، وبلغ معامل االرتباط في 0.57 معامل االرتباط في نموذج أنجوف

، وهما قيمتان منخفضتان والفرق بينهما قليل 0.52 نموذج ندلسك
  . وغير دال إحصائيًا

 بينما يوجد فرق دال إحصائيًا بين معامل االرتباط لمعامالت 
 الصعوبة وتقديرات المحكمين في نموذج أنجوف، ومعامل االرتباط

لمعامالت الصعوبة وتقديرات المحكمين في نموذج ندلسكي، في 
 بلغ معامل االرتباط في إذ ،حال وجود مؤشرات عن صعوبة الفقرات

، 0.77 ، ومعامل االرتباط في نموذج ندلسكي0.98 نموذج أنجوف
ومع أن القيمتين مرتفعتان إّال أن الفرق بينهما كبير وهو دال 

 حال استخدام أي من النموذجين أنه فيوهذا يؤكد . إحصائيًا
 من الممكن توفير مؤشرات عن فإنهلتقدير درجة القطع الختبار ما 

 نموذج أنجوف األكثر تأثرًا بمعامالت وعندها يكونصعوبة الفقرات 
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 Bowers(  بورز و شندول وقد أشارت إلى ذلك دراسة ،الصعوبة
& Shindoll, 1989 ( .  

نيفات المفحوصين في وفيما يتعلق بمعدالت الصواب لتص
مرتي التطبيق إلى متمكنين وغير متمكنين؛ فإن أعلى معدل صواب 

، 0.92 م الصعوبةـقي كان باستخدام نموذج ندلسكي بدون معرفة
والسبب في ذلك يعود النخفاض درجة القطع الناتجة عن استخدام 

 من المعروف أن معدل الصواب في عملية إذ، 0.50هذا النموذج 
بة إلى متمكنين وغير متمكنين يتأثر بشكل مباشر تصنيف الطل

 .بدرجة القطع لالختبار، فكلما قلت درجة القطع زادت دقة التصنيف
ولذلك نجد أن أقل قيمة لمعدل الصواب كان لنموذج أنجوف دون 

، وهو صاحب أعلى درجة قطع لالختبار، ومع 0.86معرفة الصعوبة 
 على دقة التصنيف، ًا جيدًاذلك فهي تعد قيمة مرتفعة ومؤشر

ونستطيع القول أن استخدام إجراءات أي من النموذجين ألغراض 
  . مناسبًادالتصنيف يع

 وفيما يتعلق بصدق التنبؤ للنماذج؛ فقد بينت النتائج وعن 
طريق استخدام درجات القطع الناتجة من النماذج المختلفة للتنبؤ 

قيمة لمعامل بالتحصيل الدراسي للطلبة في الرياضيات، أن أعلى 
كمحك للجودة للعالمات المدرسية  50 كابا عند استخدام المستوى

، وهو 0.87  وقد بلغ،كان لنموذج ندلسكي دون معرفة الصعوبة
 بالتحصيل المدرسي ؤمؤشر على أن هذا النموذج مناسب جدًا للتنب

 ويعود سبب هذا االرتفاع لقيمة معامل .للطلبة في مادة الرياضيات
 أن درجة القطع للنموذج إلى 50لنموذج عند المحك كابا لهذا ا
بينما كانت أقل قيمة لمعامل .  مساوية للمحكأي ،50كانت أيضًا

كابا لنموذج أنجوف بدون معرفة الصعوبة للفقرات، وقد 
، وهي قيمة منخفضة وتعد غير مقبولة، أي أن النموذج 0.47بلغت

 في الرياضيات، ال يصلح ألغراض التنبؤ بالتحصيل المدرسي للطلبة
التي بلغت  وسبب االنخفاض هذا يعود الرتفاع درجة القطع للنموذج،

   .  وهي أعلى بكثير من المحك0.67
 بينما نالحظ تغيرًا كبيرًا في قيم معامل كابا عند تغير قيمة 

 كانت أعلى قيم له في النموذجين عند استخدام إذمحك الجودة، 
درجات القطع لكل من  تقترب قيمته من إذ 60محك الجودة 

، 0.63نموذجي أنجوف وندلسكي بمعرفة الصعوبة والتي بلغت لهما 
 يقع محك الجودة في منتصف المسافة بين إذ على التوالي، 0.57

 فإن أفضل قيمة 0.70وعند استخدام محك الجودة .النموذجين
لمعامل كابا كانت لنموذج أنجوف دون معرفة الصعوبة كونه يعطي 

، بينما أقل 0.67التي بلغت  يبة من محك الجودة،درجة قطع قر
قيمة لمعامل كابا كانت لنموذج ندلسكي دون معرفة الصعوبة كونه 

   . 0.50يعطي أقل درجة قطع  
 ومما تقدم نستنتج أن معدالت الصواب وقدرة النماذج على 
التنبؤ بمستويات التحصيل تتأثر بشكل كبير بدرجات القطع، فكلما 

 انخفضت معدالت الصواب، أي يزيد رالقطع لالختباارتفعت درجة 
وبالتالي فإن عملية اختيار  .)1985عالم،(احتمال الخطأ في التوقع 

النموذج المناسب للتنبؤ بالتحصيل في المستقبل يجب أن يعتمد 
على درجة القطع التي ينتجها النموذج لالختبار، فكلما اقتربت درجة 

رجة القطع المعتمدة لغايات النجاح القطع الناتجة من النموذج من د
 .والرسوب أدى ذلك إلى ارتفاع معدالت الصواب وارتفاع دقة التوقع

وبالتالي فال يجوز االعتماد على نموذج محدد ألغراض التنبؤ 
 قيمة إذ إنبالتحصيل دون تحديد المحك الذي سيعتمد للتصنيف، 

قًا في هذا المحك هي التي تحدد أي النماذج أكثر مالءمة وصد
   .التنبؤ

  : االستنتاجات والتوصيات 
إن درجة القطع الناتجة عن استخدام إجراءات نموذج انجوف  •

تعد أعلى من درجة القطع الناتجة عن استخدام إجراءات 
نموذج ندلسكي بوجود وعدم وجود مؤشرات إحصائية عن 

  .فقرات االختبار
ر في كل تتأثر تقديرات المحكمين لتقدير درجة القطع لالختبا •

من نموذج انجوف ونموذج ندلسكي بمعرفتهم بمعامالت 
  .الصعوبة للفقرات

معامالت ثبات االستقرار للنموذجين في الحاالت األربع مرتفعة  •
 .ومقبولة

تصنيف الطلبة إلى متمكنين وغير متمكنين التوافق في معدالت  •
االختبار باستخدام درجات القطع الناتجة من مجال في 

 .رتفعةالنموذجين م
 أنجوف وندلسكي بمعرفة معامالت الصعوبة ايعد نموذج •

األكثر مالءمة للتنبؤ بالتحصيل المدرسي للطلبة في 
 ن كونهما يعطيا60الرياضيات عند استخدام محك الجودة 

 .أعلى معدل صواب
االختبار يجعل األسلوب صعوبة فقرات ومات عن لتوفير مع •

 .المستخدم أقل استقرارًا
 نموذج أنجوف دخدام وبساطة اإلجراءات، يعمن حيث االست •
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قياس دور الجانبني األيمن واأليسر من الدماغ في معالجة اللغة العربية 
  باستخدام تقنيتي املجال البصري وأداء املهام املزدوجة

  
  *فراس الحموري

  
  

23/2/2006 تاريخ قبوله     3/8/2005 تاريخ تسلم البحث

ــي       :ملخـــــص ــة تقنيتـــ ــن فعاليـــ ــى الكـــــشف عـــ ــة إلـــ ــة الحاليـــ ــدفت الدراســـ هـــ
داء المهـــــام المزدوجـــــة فـــــي قيـــــاس دور كـــــل مـــــن       المجـــــال البـــــصري وأ  

مجموعــــة مــــن المثيــــرات   جــــانبي الــــدماغ األيمــــن واأليــــسر فــــي معالجــــة      
ــة ب  ــة المقدمـ ــة اللغويـ ــة العربيـ ــن   . اللغـ ــة مـ ــة الدراسـ ــت عينـ ــًا 40وتكونـ  طالبـ

ــة  ــًا20(وطالبــــ ــوك   )  إناثــــ ــة اليرمــــ ــة جامعــــ ــن طلبــــ ــوعين مــــ ــن المتطــــ . مــــ
ــن نتـــ       ــد مـ ــع العديـ ــة مـ ــة متفقـ ــائج الدراسـ ــاءت نتـ ــد  وجـ ــات لتؤكـ ائج الدراسـ

ففــــي . أهميــــة الجانــــب األيــــسر مــــن الــــدماغ فــــي معالجــــة اللغــــة العربيــــة        
التجربـــــة المتعلقـــــة باســـــتخدام المجـــــال البـــــصري كـــــان أداء أفـــــراد عينـــــة  

 عنـــــدما كانـــــت الكلمـــــات تقـــــدم فـــــي المجـــــال البـــــصري  ،الدراســـــة أفـــــضل
وفـــي التجربـــة الثانيـــة وجـــد هنـــاك  ). الجانـــب األيـــسر مـــن الـــدماغ (األيمـــن 

تــــداخل أكبــــر بــــين مهمــــة الطباعــــة المــــستخدمة والمهمــــة اللغويــــة عنــــدما 
ــة     كــــــان أفــــــرد عينــــــة الدراســــــة يــــــستخدمون يــــــدهم اليمنــــــى فــــــي عمليــــ

ــة ــر     . الطباعـ ــة بمتغيـ ــود فـــروق متعلقـ ــة عـــن وجـ ــائج الدراسـ ــم تكـــشف نتـ ولـ
لغــــة، مجــــال : الكلمــــات المفتاحيــــة(. علــــى أي مــــن التقنيتــــينالجــــنس وأثــــره

، الجانــــــب األيمــــــن للــــــدماغ، الجانــــــب األيــــــسر  وجــــــةالمزد المهــــــام أداءبــــــصري، 
  ).للدماغ، علم نفس عصبي

  
  

تعــد اللغــة مــن أهــم العمليــات المعرفيــة وأرقاهــا التــي يــتم         : مقدمــة
التعامــل معهــا فــي مختلــف ميــادين علــم الــنفس  المعرفــي والعــصبي         

وهنــاك العديــد مــن المحــاوالت  . والتربــوي وغيــر ذلــك مــن المجــاالت  
 إلـى تفــسير اللغـة لـدى اإلنـسان، وكيفيـة عمــل      والنظريـات التـي سـعت   

ــة     ــات اللغويـ ــاء العمليـ ــي أثنـ ــشري فـ ــدماغ البـ ــن   . الـ ــد مـ ــرى العديـ ويـ
ــدماغ البــشري فــي        ــة الجانــب األيــسر مــن ال ــاحثين أن مــسألة أهمي الب

ــذين يــستخدمون   (عمليــات إدراك اللغــة وإنتاجهــا    لــدى األشــخاص ال
حت مـن القـضايا ذات      ، أصـب  )اليد اليمنى في أداء مهام الحياة اليوميـة       

الجــــــذور الراســــــخة فــــــي مجــــــال علــــــم الــــــنفس العــــــصبي اللغــــــوي    
)Karapetsas & Andreou, 2001; Simos, Brieier, 

Zouridakis & Papanicolaou, 1998; .(  
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Measuring the Role of  Right and Left 

Hemispheres in Processing Arabic by the Methods of 
Visual field and Dual-Task Performance 

 

Firas Al-Hamouri, Faculty of Education, Yarmouk 
University, Irbid, Jordan 

 
Abstract: The present study investigated the efficiency of the visual 
field and the dual-task performance methods in studying Arabic 
language processing among 40 Arabic native speakers at Yarmouk 
University. Results of both experiments confirmed those of previous 
studies that showed the importance of left hemisphere in processing 
language. In the first experiment, subjects showed more advantage of 
the right visual field (left hemisphere) than the left visual field (right 
hemisphere). In the second experiment, subjects also showed more 
interference between the tapping task and the linguistic task using 
their right hand (left hemisphere) than using their left hand (right 
hemisphere). No significant effects were found for sex in the visual 
field method, nor in the dual-task performance one. (Keywords: 
Language, Visual field, Dual-task performance, Right cerebral 
hemisphere, Left cerebral hemisphere, Neuropsychology.) 

  
وهناك خطان أو اتجاهان من البحـوث التـي تـدعم وجهـة النظـر               

 والمتعلقة بتفـوق دور الجانـب األيـسر مـن الـدماغ فـي العمليـات            ،هذه
ويـأتي المـصدر    .  أو ما يعـرف باسـم الـسيطرة الدماغيـة للغـة            ،اللغوية

األول من الدعم لهذه الفرضية من دراسـة مـا يعـرف بالحبـسة اللغويـة                
)Aphasia(،   ن إصابة الجانب األيسر من الـدماغ         فقد وجد أ) بـسبب 

 بـــشكل ملحـــوظ إلـــى اضـــطراب تـــؤدي) صـــدمة أو ضـــربة أو ســـرطان
ــة األساســـية  ــابة الجانـــب األيمـــن مـــن   ،المهـــارات اللغويـ  أكثـــر مـــن إصـ

أمــا ). crossed aphasia(الــدماغ أو مــا يعــرف بالحبــسة المتقاطعــة 
ختبـار وادا  الجانب اآلخر الذي يدعم هذه الفرضـية فيـأتي مـن نتـائج ا     

)Wada test) (Wada & Rasmussen, 1960(، فقــد وجــد أن 
عمليــة التعطيــل المؤقــت للجانــب األيــسر مــن الــدماغ مــن خــالل حقنــه 

ــصوديوم    ــول أميتــــال الــ  إلــــى تــــؤدي) Sodium Amytalٍ)بمحلــ
اضطراب اللغة لدى غالبيـة المرضـى الـذين يـستخدمون اليـد اليمنـى،               

 الــدماغ يــؤدي إلــى اضــطرابات فــي حــين أن حقــن الجانــب األيمــن مــن 
 & Loring et al., 1990(لغويـة لـدى عـدد محـدود مـن األفـراد       

Simos et al., 1998.(  
) Malogiannis et al., 2003(ويؤكـد مالوجيـانيس ورفاقـه    

 قـد يـؤدي     فإنـه على أنه بالرغم مـن االسـتخدام الـشائع  الختبـار وادا              
مرضـى الـذين    مـن ال  % 5 إلـى    3إلى حدوث تعقيـدات ومـشاكل لـدى         
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 ,Dion, Gates, Fox, Barnett & Blom(يطبـق علـيهم االختبـار    
1987; Rausch et al., 1993 .(كـذلك يـشير ديـسموند ورفاقـه     و

)Desmond et al., 1995 (       إلـى أن العديـد مـن المرضـى قـد يعـاني
كـل ذلـك   .  نتيجـة السـتخدام هـذه التقنيـة      وانحباسـه   من توقف الكـالم     

 أهميـــة اســـتحداث واكتـــشاف طـــرق أخـــرى وغيـــره مـــن العوائـــق أكـــد
واسـتخدمت  . الستكشاف الدماغ البشري ودوره في العمليات اللغويـة     

تقنيات عّدة الستكشاف الـدماغ البـشري ودوره فـي العمليـات اللغويـة           
فحص النشاط الكهربائي لدماغ    و ،   Xالتصوير باستخدام أشعة    : مثل

ــدماغ       ــائي للــ ــشاط الكهربــ ــق النــ ــن طريــ ــي عــ ــسان الحــ ، )EEG(اإلنــ
 The( الرسوم الـسطحية المحوريـة المتعامـدة بـالكمبيوتر     واستخدام

Computerized Axial Tomography: CAT(   اسـتخدام الـرنين ،
، )The Magnetic Resonance Imaging: MRI(المغناطيــسي 

 The Positron Emission(اســــتخدام الجلوكــــوز المــــشع و
Tomography: PET (غناطيـسي الـصادر   أو تقنية قياس المجال الم

ــدماغ   ــا الـــــــــــــــ ــن خاليـــــــــــــــ ــي عـــــــــــــــ ــاء نـــــــــــــــــشاطها  فـــــــــــــــ أثنـــــــــــــــ
)Magnetoencephalography) (Al-Hamouri, 2004.(  ويمكـن 

القول إنه بالرغم من الفاعليـة التـي أوكـدت لهـذه التقنيـات فإنهـا تبقـى                  
محـــدودة االســـتعمال فـــي المـــشافي والمراكـــز الطبيـــة، باإلضـــافة إلـــى  

مـن هنـا، كـان ال بـد         . ه التقنيـات  التكلفة االقتصادية المرتفعة لمثل هذ    
ــن البحـــث عـــن اســـتراتيجيات بديلـــة مـــن حيـــث الفاعليـــة والتـــوفر          مـ

  . والتكلفة االقتصادية
وتستخدم الدراسة الحالية استراتيجيتي المجال البـصري وأداء        

 والجانـب   ،المهام المزدوجـة للكـشف عـن دور كـل مـن الجانـب األيمـن               
ات المقدمـــة فـــي اللغـــة األيـــسر مـــن الـــدماغ فـــي معالجـــة بعـــض الكلمـــ

وتعتمد كل مـن التقنيتـين علـى نفـس المبـدأ والمتعلـق بـدور            . العربية
ــة لكـــل جانـــب    ــة المثيـــرات المقدمـ ــة . جـــانبي الـــدماغ فـــي معالجـ فتقنيـ

المجال البـصري تعتمـد علـى مبـدأ أن المثيـرات المقدمـة فـي المجـال                  
ــدماغ، والمثيــرات         ــسر مــن ال ــي الجانــب األي ــالج ف ــصري األيمــن تع الب

لمقدمــة فــي المجــال البــصري األيــسر تعــالج فــي الجانــب األيــسر مــن   ا
ــدماغ ــدأ أن     . الـ ــى مبـ ــة علـ ــام المزدوجـ ــتراتيجية أداء المهـ ــوم اسـ وتقـ

الجانــب األيــسر مــن الــدماغ يــسيطر علــى وظــائف الجانــب األيمــن مــن 
الجسم، أما الجانب األيمن من الـدماغ فيـسيطر علـى وظـائف الجانـب               

نيــة األولــى المتعلقــة بالمجــال البــصري  وفــي التق. األيــسر مــن الجــسم 
تقدم مجموعة من الكلمات أو المثيرات فـي كـل مـن المجـال البـصري                

يقـوم بمهمـة    األيمن والمجـال البـصري األيـسر، ويطلـب مـن الفـرد أن               
لغوية معينة مثل تحديد جـنس الكلمـات أو قـراءة الكلمـات أو الجمـل        

داء الفـرد علـى كـل        عملية مقارنة بين أ    ي تجر ،بعد ذلك . أو غير ذلك  
من المجالين، فإذا كان أداؤه أفـضل عنـدما كانـت المثيـرات تقـدم فـي                 

 فإن ذلك يدل على تفوق الجانب األيـسر مـن           ،المجال البصري األيمن  
الــدماغ علــى الجانــب األيمــن، أمــا إذا كــان أداؤه أفــضل عنــدما تقــدم    

  فـذلك يـدل علـى تفـوق الجانـب          ،المثيرات في المجال البصري األيسر    
  .األيمن من الدماغ على الجانب األيسر في تلك المهمة

 فهـي تعتمـد تقريبـًا علـى نفـس         ،أما تقنية أداء المهام المزدوجـة     
المبــدأ المتعلــق بـــسيطرة الجانــب األيـــسر مــن الـــدماغ علــى الجانـــب      

 وسيطرة الجانـب األيمـن مـن الـدماغ علـى الجانـب       ،األيمن من الجسم  
د بطباعـة حـرف معـين باسـتخدام         وهنـا يقـوم الفـر     . األيسر من الجسم  

ــه       ــا يمكن ــشكل متكــرر وبأســرع م ــه، ب ــة لمــدةإحــدى يدي ــة معين  ، زمني
ما يسمى بمرحلة الخط القاعدي مـن أجـل معرفـة أداء الفـرد              فيذلك  و
 يطلـب مـن الفـرد القيـام بمهمـة           ،بعد ذلـك  ). عدد الحروف المطبوعة  (

ــة معينــة    قــراءة كلمــات أو تحديــد جــنس الكلمــات أو اكتــشاف     (لغوي
 ويقــوم بــنفس الوقــت بطباعــة حــرف مــا   ،)أخطــاء لغويــة أو غيــر ذلــك 

 لمـدة  زمنية مـساوية  مدةبصورة متكررة، ويتم عرض المثيرات ضمن      
 مقارنـــة بـــين عـــدد الحـــروف المطبوعـــة  ي تجـــرثـــم. الخـــط القاعـــدي

باســـتخدام اليـــد اليمنـــى مـــثًال فـــي مرحلـــة الخـــط القاعـــدي مـــع عـــدد  
 ولكــن فــي مرحلــة المهمــة ،سها نفــالحــروف المطبوعــة باســتخدام اليــد

فإذا كان عدد الحروف المطبوعة باستخدام اليد اليمنـى فـي           . اللغوية
مرحلــة المهمــة اللغويــة أقــل مــن عــدد الحــروف المطبوعــة فــي مرحلــة  

 فــإن ذلــك يعنــي أن جهــد الجانــب األيــسر مــن الــدماغ ،الخــط القاعــدي
لمهمــة مهمــة الطباعــة وا: قــد تجــزأ مــا بــين مهمتــين ) المخــالف لليــد(

أما إذا وجدنا أن عـدد الحـروف لـم يختلـف بـشكل جـوهري                . اللغوية
 فـإن ذلـك يعنـي أنـه ال         ،في المرحلة اللغوية عن مرحلة الخط القاعدي      

وجــد عالقــة مباشــرة للجانــب المخــالف مــن الــدماغ فــي أداء المهمــة    ت
  .اللغوية

 ,Waldie & Mosley(قـام والـدي وموسـلي    : الدراسـات الـسابقة  
2000a( اســـــة حـــــول اســـــتراتيجية أداء المهـــــام المزدوجـــــة  بدر، 

 ناطقـًا باللغـة   38واستراتيجية المجال البصري لدى عينـة مكونـة مـن        
ــة  ــى و   28(اإلنجليزي ــد اليمن ــدهم  10 يــستخدمون الي  يــستخدمون ي

وقام أفراد عينة الدراسة بمهمتين لغويتين، تمثلت المهمـة         ). اليسرى
 المقدمـة فـي كـل مـن المجـال           األولى بتحديد فيما إذا كانت المثيـرات      

ــي        ــل كلمــات أم ال، ف ــسر تمث ــصري األي البــصري األيمــن والمجــال الب
حــين تمثلــت المهمــة الثانيــة بقــراءة نــصوص بــصوت مرتفــع وبطريقــة    

وأظهـرت نتـائج الدراسـة تفـوق المجـال البـصري األيمـن علـى                . جهرية
أمــا . المجــال البــصري األيــسر مــن حيــث الــسرعة فــي إصــدار القــرار     

، فقــد )القــراءة والطباعــة(ائج المتعلقــة بــأداء المهمــات المزدوجــة النتــ
أظهرت انخفاض عدد الحروف المطبوعة باسـتخدام اليـد اليمنـى عـن             

  .تلك المطبوعة باليد اليسرى
) McGowan & Duka, 2000(وأجرى ماك جوان و دوكا 

دراسة حول سيطرة كل من الجانب األيمن والجانب األيسر من 
من الناطقين )  أنثى16ًا و  ذكر16( شخصًا 32الدماغ  لدى 

. باستخدام تقنية أداء المهام المزدوجةوذلك  ،باللغة اإلنجليزية
 المقدمةواحتوت الدراسة على مهمة تكرار مجموعة من الكلمات 

وأظهرت نتائج .  وأخرى مقدمة بطريقة سمعية،بطريقة بصرية
دة الكلمات عاإالدراسة تأثر عدد الحروف المطبوعة في مرحلة 

 عندما كانت وذلك ،والطباعة مقارنة مع مرحلة الطباعة وحدها
كما . ليس بالطريقة السمعيةو  فقطالكلمات تقدم بالطريقة البصرية

لم تظهر النتائج فروقًا بين الجنسين عندما كانت الكلمات تقدم 
بصورة بصرية، في حين أن مجموعة اإلناث كانت أكثر تأثرًا بتداخل 



 الحموري

 13

 عندما كانت الكلمات تقدم بطريقة الطباعةللغوية مع مهمة المهمة ا
  .سمعية

  )Waldie & Mosley, 2000b(وأجرى والدي وموسلي 
 كل من الجانبين األيسر واأليمن من إسهامدراسة أخرى حول تطور 

ولتحقيق . الدماغ في عمليات القراءة بزيادة خبرة القراءة لدى الفرد
 المزدوجة لدى عينة من الناطقين  تقنية أداء المهاموظفا ،ذلك

 عينة قسمتو.  طالبة24 طالبًا و26باللغة اإلنجليزية تكونت من 
. الدراسة إلى مجموعتين حسب العمر الزمني وحسب عمر القراءة

 ومن ًا، قاعديًاخطبوصفها وقام أفراد عينة الدراسة بمهمة الطباعة 
وعة من المثيرات  مجمءتهاثم مهمة الطباعة باإلضافة إلى تمييز وقرا

 تمثل كلمات حقيقية في اللغة اإلنجليزية من مجموعة من التي
وأظهرت نتائج الدراسة .  التي ال تمثل كلمات حقيقية،المثيرات

تفوق دور الجانب األيسر من الدماغ على الجانب األيمن في عمليات 
 وأن دور الجانب األيمن من الدماغ يتناقص بزيادة العمر ،القراءة

  .ائي للفردالقر
حول أثر درجة بدراسة حديثة ) Coney, 2005( كوني قامو

 دور كل من الجانبين األيمن واأليسر من الدماغ فيتكرار الكلمات 
 استخدام بوساطة فردًا من الناطقين باللغة اإلنجليزية، 30لدى 

وتمثلت مهمة الدراسة الرئيسية في قيام . تقنية المجال البصري
. ة بتمييز مجموعة من الكلمات من غير الكلماتأفراد عينة الدراس

وأظهرت نتائج الدراسة بشكل عام تفوق دور الجانب األيسر من 
المجال (على الجانب األيمن ) المجال البصري األيمن(الدماغ 

كما في عملية تمييز الكلمات من غير الكلمات، ) البصري األيسر
ألخطاء المرتكبة ،  عدد افي وجود أثر لدرجة تكرار الكلمات أظهرت

في حين أنه لم يكن هناك أثر للتفاعل الناتج ما بين متغير المجال 
  . عدد األخطاء المرتكبةفي وتكرار الكلمات ،البصري

 ,Deason & Marsosolek(وقام كل من دياسون ومارسولك 
بدراسة حول أثر تقديم مجموعة من الكلمات بأحرف ) 2005

ور كل من الجانب األيسر والجانب  دفي وبأحرف عادية ،استهاللية
 استخدام تقنية بوساطةاأليمن من الدماغ في العمليات اللغوية 

 طالبة 30 طالبًا و 30وتكونت عينة الدراسة من . المجال البصري
وأظهرت نتائج الدراسة بشكل عام . من الناطقين باللغة اإلنجليزية

ماغ في جميع تفوق دور الجانب األيسر على الجانب األيمن من الد
 ،أحرف عاديةوأحرف استهاللية، ( التي قدمت بها الكلمات ،الحاالت

  ).جمع ما بين الحالتينالو
) Lavidor & Whitney, 2005(وأخيرًا قام الفيدور و وتنـي  

 فــي تحديــد أهميــة   بدراســة حــول اســتخدام تقنيــة المجــال البــصري  
ينـة مكونـة   طول مجموعة مـن الكلمـات المقدمـة باللغـة العبريـة لـدى ع            

ــة   23مــن  ــًا باللغــة العبري وتمثلــت مهمــة الدراســة   ).  ذكــور10( ناطق
الرئيسية بتمييز مجموعة من المثيرات التي تشكل كلمات حقيقية من          

ــه   . مجموعــة أخــرى تمثــل كلمــات وهميــة    وأظهــرت نتــائج الدراســة أن
بالرغم من اختالف اتجـاه القـراءة والمـسح البـصري للغـة العبريـة عـن                 

 الجانـب المـسيطر علـى اللغـة كـان الجانـب        فـإن جليزيـة مـثًال،     اللغة اإلن 
 .األيسر من الدماغ

يالحـــظ مـــن هـــذه الدراســـات التـــي تـــم استعراضـــها تفـــوق دور   
ــم        ــي معظـ ــن فـ ــب األيمـ ــى دور الجانـ ــدماغ علـ ــن الـ ــسر مـ ــب األيـ الجانـ

 بــالرغم مــن وجــود بعــض الفــروق الفرديــة، وكــذلك   ،المهمــات اللغويــة
كل من جانبي الدماغ حـسب طريقـة تقـديم    بالرغم من اختالف إسهام  

المثيرات الحسية، واختالف جنس المفحوصين، وطريقة قياس إسهام        
ومما تجدر اإلشارة إليه،    . جانبي الدماغ في معالجة المثيرات اللغوية     

أن معظــم هــذه الدراســات تناولــت لغــات مــن أصــل التينــي أو يونــاني،   
اللغـة العبريـة، ولكـن لـم     باستثناء الدراسة األخيـرة التـي أجريـت حـول        

ــبعض        ــع بـ ــي تتمتـ ــة التـ ــة العربيـ ــات اللغـ ــذه الدراسـ ــن هـ ــاول أي مـ تتنـ
 التـــي تميزهـــا عـــن كـــل هـــذه اللغـــات مثـــل اتجـــاه الكتابـــة ،الخـــصائص
ــراءة  ــسار   (والقـ ــى اليـ ــين إلـ ــن اليمـ ــة  )مـ ــة الكتابـ ــتخدام (، أو طبيعـ اسـ

ة ، أو طبيعة األصوات التي تتميـز بهـا اللغـ          )عالمات الترقيم والحركات  
  . العربية عن باقي اللغات

فـــي حاولـــت الدراســـة الحاليـــة البحـــث : مـــشكلة الدراســـة وأهميتهـــا
ــدماغ       ــن الـ ــسر مـ ــب األيـ ــن والجانـ ــب األيمـ ــن الجانـ ــل مـ ــاس دور كـ قيـ

ــة، وذلــك      ،البــشري ــة وغيــر اللغوي  فــي معالجــة بعــض المثيــرات اللغوي
ــأتي  .المزدوجــة المهــام أداء المجــال البــصري و باســتخدام تقنيتــي  وت

 الدراســة محاولــة لتعمــيم النتــائج المتعلقــة بــدور جــانبي الــدماغ    هــذه
األيمــن واأليــسر فــي معالجــة المثيــرات اللغويــة بــشكل عــام علــى اللغــة 

.  التــي تتمتــع بخــصائص تميزهــا عــن بــاقي اللغــات المدروســة،العربيــة
 الكـشف عـن دور كـل مـن الجانـب            باإلضافة إلى ذلك، تحـاول الدراسـة      

الكـشف  وفي معالجة اللغة العربية، من الدماغ  ر  األيمن والجانب األيس  
 حاولـــت ،وبـــشكل أكثـــر تحديـــداً . عـــن أثـــر متغيـــر الجـــنس فـــي ذلـــك  

  :الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين
ــي     .1 ــصائيًا فـ ــة إحـ ــروق دالـ ــد فـ ــل توجـ ــى  أداءهـ ــين علـ  المفحوصـ

اليمنـى،  (اختبار تحديد جنس الكلمة تعـزى إلـى اخـتالف العـين             
 أو جـنس    ،)األيمـن، األيـسر   (مجال البصري    أو إلى ال   ،)اليسرى

  أو التفاعل بين هذه المتغيرات؟،)ذكر، أنثى(المفحوصين 
ــي     .2 ــصائيًا فـ ــة إحـ ــروق دالـ ــد فـ ــل توجـ ــى  أداءهـ ــين علـ  المفحوصـ

اختبار عدد الحروف المطبوعة تعزى إلى اليد المـستخدمة فـي           
الخــط القاعــدي، ( أو إلــى المرحلــة ،)اليمنــى، اليــسرى(الطباعــة 
 أو إلــى جــنس المفحوصــين ،)لقــرار حــول جــنس الكلمــةإصــدار ا

 ؟)ذكر، أنثى(
ــة عــن الــسؤال األول   ــة األوســاط الحــسابية   ،ولإلجاب  تمــت مقارن

أثنـاء   لعدد األخطاء المرتكبة في تحديد جنس مجموعة مـن الكلمـات          
تقــديم هــذه الكلمــات فــي المجــال البــصري األيمــن والمجــال البــصري   

 . األيسر
 اسـتخدام متغيـر اليـد كمؤشـر          فقد تم  ،نيبالنسبة للسؤال الثا  و

ــة المثيـــرات         ــي معالجـ ــدماغ البـــشري فـ ــانبي الـ ــل مـــن جـ ــى دور كـ علـ
مـــرتبط بـــدور الجانـــب  ) الطباعـــة( أداء اليـــد اليمنـــى إذ إن. المقدمـــة

المخالف لها من الـدماغ؛ أي الجانـب األيـسر، بينمـا يـرتبط أداء اليـد                 
هنـا فـإن انخفـاض      ومـن   . اليسرى بالجانب األيمن من الدماغ البشري     

عــدد الحــروف المطبوعــة باســتخدام اليــد اليمنــى فــي مرحلــة إصــدار     
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 يعـــد ،القــرار حــول جــنس الكلمــات عنــه فــي مرحلــة الخــط القاعــدي         
ــة         ــي معالجـ ــدماغ فـ ــن الـ ــسر مـ ــب األيـ ــادة دور الجانـ ــى زيـ ــرًا علـ مؤشـ

 كون الجهد المبذول من هذا الجزء من الدماغ قـد       ،المثيرات اللغوية 
 وإصـدار القـرار     ،إعطـاء أمـر لليـد اليمنـى بالطباعـة          (تجزأ إلى نصفين  

. ومن هنا جـاءت تـسمية أداء المهـام المزدوجـة    ) حول جنس الكلمات 
والحديث نفسه ينطبق على أداء الجانـب األيمـن مـن الـدماغ البـشري                

 أي أن االنخفــــاض فــــي عــــدد ،)الطباعــــة باســــتخدام اليــــد اليــــسرى(
فـي مرحلـة إصـدار القـرار        الحروف المطبوعة باستخدام اليد اليـسرى       

يعد مؤشـرًا علـى زيـادة دور الجانـب األيمـن مـن الـدماغ البـشري فـي                    
ت مقارنـــة األوســـاط  وبالتـــالي فقـــد تمـــ  . معالجـــة المثيـــرات المقدمـــة  

الحسابية لعدد الحروف المطبوعة باستخدام اليد اليمنى فـي كـل مـن             
 ، ومرحلـة إصـدار القـرار حـول جـنس الكلمـات        ،مرحلة الخـط القاعـدي    

وتــم إدخــال متغيــر الجــنس كمتغيــر     . كــذلك بالنــسبة لليــد اليــسرى   و
 .مستقل في كل من التجربتين األولى والثانية

  الطريقة واإلجراءات
تكـون مجتمـع الدراسـة الحاليـة مـن جميـع            :  وعينتها مجتمع الدراسة 

طلبــة جامعــة اليرمــوك المــسجلين للفــصل الثــاني مــن العــام الدراســي      
ــت عينــة  .  2004/2005 ــًا وطالبــة تــم   40الدراســة مــن  وتكون  طالب

 كــان جمــيعهم مــن المتطــوعين مــن   إذاختيــارهم بالطريقــة المتيــسرة،  
ــة    ــي الجامعـ ــة فـ ــة التربيـ ــة كليـ ــرو. طلبـ ــل    اختيـ ــن أصـ ــة مـ ــراد العينـ  أفـ

 ، طالبــًا وطالبــة بنــاًء علــى عــدد مــن المعــايير60مجموعــة مكونــة مــن 
  :يأتيالتي كان من أهمها ما 

 . أداء أعمال الحياة اليوميةأن يستخدم يده اليمنى في •
 . يستخدم نظارات طبية أّال تكون لديه مشكالت بصرية وأّال •
 يكون قد عانى من إصابات أثرت بـشكل مباشـر علـى دماغـه               أّال •

مقابلة فرديـة مـع جميـع أفـراد عينـة           تنسيق  قام الباحث بإجراء    (
 ).الدراسة

 . 24 وأن ال يزيد عن ًا عام19 يقل عمر الطالب عن أّال •
ــاًء علــى المعــايير الــسابقة  و ــة،  20 تــم اســتثناء  ،بن ــًا وطالب  طالب

 20( فــردًا 40وبالتــالي تكونــت عينــة الدراســة بــصورتها النهائيــة مــن  
 و  19وتراوحت أعمار أفراد عينة الدراسـة بـين         ). ًا إناث 20 و   ًاذكور
ــداره   23 ــسابي مقـ ــط حـ ــًا، وبمتوسـ ــاري  ،21.05 عامـ ــراف معيـ  وانحـ

  .  عامَا1.32مقداره 
  داة الدراسةأ

) Edinburgh) (Oldfield, 1971 (مقيـــــاس إيـــــدينبيرغ
ويـأتي  . لتحديد اليد المستخدمة في أداء أعمال الحيـاة اليوميـة         

ــى شــكل قائمــة شــطب مــن       ــاس عل ــرة12هــذا المقي ــى  ، فق  تطــرح عل
 التــي يــستخدمها فــي أداء بعــض المهــام مثــل    ،المفحــوص حــول اليــد 

سكين أو الملعقة أو غير ذلـك  الكتابة والرسم واستخدام المقص أو ال    
  ).1نظر الملحق رقم ا(

تمثلت المهمـة الرئيـسية فـي هـذه التجربـة          : إجراءات التجربة األولى  
مقدمـة فـي   البقيام أفـراد عينـة الدراسـة بقـراءة مجموعـة مـن الكلمـات            
ومـن أجـل    . كل من المجال البصري األيمن والمجال البصري األيـسر        

باختيـــار مجموعـــة مـــن األســـماء   قـــام الباحـــث ،تحقيـــق هـــذا الغـــرض
ــة حـــــسب قـــــاموس النـــــداو     ــة العربيـــ ــتعمال فـــــي اللغـــ الـــــشائعة االســـ

)Landau, 1959(، ثــم اختيــرت.  لتكــرار الكلمــات فــي اللغــة العربيــة 
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ا فـي المجـال البـصري       مقائمتـان منهـا تـم عرضـه       (كلمة في كـل قائمـة       
بعــد ). األيــسر وقائمتــان تــم عرضــهما فــي المجــال البــصري    ،مــناألي
 تم عـرض هـذه الكلمـات علـى شاشـة الكمبيـوتر بـشكل عـامودي              ،ذلك

 مـــع وجـــود نقطـــة لتثبيـــت البـــصر فـــي  ،هـــاعلـــى يـــسار الـــشاشة ويمين
وعرضــت هــذه الكلمــات علــى شــكل شــرائح عــرض   . منتــصف الــشاشة

 الكليـة لكـل   كانـت مـدة العـرض   و ،)ACD See 6(باسـتخدام برنـامج   
 ثانية بواقع ثانيتين لكل كلمة باإلضافة إلى        54قائمة من هذه القوائم     

الــشريحة األولــى المتمثلــة بــشاشة بيــضاء مــع نقطــة تثبيــت فــي وســط   
 تمـت تغطيـة إحـدى عينـي     ،بعد ذلـك ). 2نظر الملحق رقم    ا(الشاشة  

 نظارة أعدت خصيصًا لهذا الغرض، حيـث         باستعمال الطالب المشارك 
إحدى عدستي النظارة وظللـت األخـرى بـاللون األسـود القـاتم             أزيلت  

وبالتــالي فقــد طلــب . حتــى ال يــستطيع الطالــب المــشاهدة مــن خاللهــا 
  :اآلتيو حربع مهمات على النأمن أفراد عينة الدراسة انجاز 

قــراءة الكلمــات المقدمــة فــي الجانــب األيمــن مــن الــشاشة مــع           .1
 .سها جنعلى وإصدار حكم ،تغطية العين اليمنى

قــراءة الكلمــات المقدمــة فــي الجانــب األيمــن مــن الــشاشة مــع           .2
 . جنسهاعلى وإصدار حكم ،تغطية العين اليسرى

قــراءة الكلمــات المقدمــة فــي الجانــب األيــسر مــن الــشاشة مــع          .3
 . جنسهاعلى وإصدار حكم ،تغطية العين اليمنى

قــراءة الكلمــات المقدمــة فــي الجانــب األيــسر مــن الــشاشة مــع          .4
 . جنسهاعلى وإصدار حكم ، اليسرىتغطية العين

وبعــد شــرح تعليمــات الدراســة لكــل طالــب بمفــرده قبــل البــدء       
بالتجربة، قام كل فرد من أفراد الدراسة عند التطبيق بـالجلوس علـى       

 سـم، ومـن ثـم طلـب منـه           80مقعد أمام جهاز الكمبيـوتر علـى مـسافة          
، أن يــذكر جــنس كــل كلمــة مــن الكلمــات المقدمــة أمامــه علــى الــشاشة 

 التــي ،أثنــاء التطبيــق كــان الباحــث يقــوم بعمليــة رصــد األخطــاء   فــي و
 جـنس األســماء المعروضــة  علــى إصـدار القــرار  بــشأنيرتكبهـا الطالــب  

  .عليه
ــة  ــة الثانيـ ــة بـــشكل   : إجـــراءات التجربـ ــة الثانيـ تمثلـــت مهمـــة التجربـ

رئيسي بالطلب من أفراد عينة الدراسة بطباعة حرف بـشكل متواصـل            
ــ74مـــدة  رع مـــا يمكـــن، ومـــن ثـــم القيـــام بالمهمـــة نفـــسها   ثانيـــة بأسـ

ــيهم أن يحــددوا     ،بوجــود مجموعــة مــن األســماء    ــي كــان يجــب عل  الت
 اسـمًا   144ومن أجل ذلـك، تـم اختيـار مجموعـة مكونـة مـن               . جنسها

وروعيت الشروط المـذكورة نفـسها فـي التجربـة          . موزعة على قائمتين  
الكلمــات قــام وبعــد اختيــار . الــسابقة مــن أجــل اختيــار هــذه الكلمــات  

، باإلضـافة   ثانيتـان الباحث بطباعتها علـى شـكل شـرائح مـدة كـل منهـا               
إلى الشريحة األولـى المتمثلـة بـشاشة بيـضاء تحتـوي علـى نقطـة مـن                  

). 1د فـي الملحـق رقـم        1أ و   1انظر المثال   (أجل تثبيت البصر فيها     
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 مهـام علـى   4وقام كل فرد من أفراد الدراسة فـي هـذه التجربـة بـأداء           
  : اآلتيالنحو

 مـع تثبيـت البـصر      ، ثانيـة  74طباعة حرف بـشكل متواصـل مـدة          .1
مرحلـــة الخـــط ( اليمنـــى اســـتخدام اليـــدفـــي منتـــصف الـــشاشة و

 ).القاعدي
 مـع تثبيـت البـصر      ، ثانيـة  74طباعة حرف بـشكل متواصـل مـدة          .2

مرحلــة الخــط ( اليــسرى اســتخدام اليــد و،فــي منتــصف الــشاشة 
 ).القاعدي

 مـع تحديـد جـنس       ، ثانيـة  74طباعة حرف بشكل متواصل مـدة        .3
ــات ــشاشة،      ،الكلمــ ــصف الــ ــي منتــ ــه فــ ــر أمامــ ــت تظهــ ــي كانــ  التــ

 ).مرحلة إصدار القرار( اليمنى استخدام اليدو
 مـع تحديـد جـنس       ، ثانيـة  74طباعة حرف بشكل متواصل مـدة        .4

ــات ــشاشة،      ،الكلمــ ــصف الــ ــي منتــ ــه فــ ــر أمامــ ــت تظهــ ــي كانــ  التــ
  ).مرحلة إصدار القرار( اليسرى استخدام اليدو

وكان الباحث يسجل األخطاء المرتكبـة فـي تحديـد جـنس             ،هذا
فيـه  كانـت اسـتجابات الفـرد ترصـد         نفـسه الـذي      الوقـت    فـي الكلمات، و 

  .على جهاز كمبيوتر آخر
قام الباحث بضبط أثر المتغيرات الدخيلة : إجراءات التكافؤ

 أو غيرها من العوامل التي قد تؤثر في ،كالترتيب في أداء المهمات
فقد وزع أفراد . ة من خالل طريقة المزاوجة العشوائيةنتائج الدراس

عينة الدراسة بشكل عشوائي على مجموعات مختلفة من حيث 
. ترتيب أداء مهمات التجربتين األولى والثانية وكذلك مهام كل تجربة

من أفراد الدراسة بإجراء التجربة األولى  % 50وبالتالي فقد قام 
 النصف الثاني فقد قام بإجراء ، أما) إناث10 ذكور و 10(أوًال 

 فقد قام الباحث بتقسيم كل من ،وبعد ذلك. التجربة الثانية أوًال
هاتين المجموعتين إلى مجموعات فرعية حسب مهام كل تجربة من 

 والعين المستخدمة في القراءة في التجربة ،حيث المجال البصري
  .بة الثانيةاألولى، والمرحلة واليد المستخدمة في الطباعة في التجر

قام الباحث باستخدام تحليل التباين : المعالجة اإلحصائية
من ) Huynh-Feldt(المتكررة حسب طريقة هيون فيلد للقياسات 

ففي التجربة األولى، تم إدخال . أجل اإلجابة عن سؤالي الدراسة
بيانات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بعدد األخطاء المرتكبة في 

  : متغيرات هي4ت المقدمة ضمن تحديد جنس الكلما
 فـي  – أثنـاء تغطيـة العـين اليمنـى        فـي    – عدد األخطاء المرتكبة   .1

  .تحديد جنس الكلمات المقدمة في المجال البصري األيمن
 فـي  – أثنـاء تغطيـة العـين اليمنـى       فـي    –عدد األخطاء المرتكبة     .2

  .تحديد جنس الكلمات المقدمة في المجال البصري األيسر
 فـي  – أثناء تغطية العين اليـسرى  في  –مرتكبة  عدد األخطاء ال   .3

  .تحديد جنس الكلمات المقدمة في المجال البصري األيمن
 فـي  – أثناء تغطية العين اليـسرى  في  –عدد األخطاء المرتكبة     .4

  .تحديد جنس الكلمات المقدمة في المجال البصري األيسر

ــة   ــة الثاني   فقــد أدخلــت البيانــات المتعلقــة بعــدد   ،أمــا فــي التجرب
أثناء مرحلتي الخط القاعدي وإصـدار      في  الحروف المطبوعة بكل يد     

  :القرار وبالتالي تم التعامل مع البيانات وفقًا ألربعة متغيرات هي
ــة الخــــط     .1 ــة باليــــد اليمنــــى فــــي مرحلــ عــــدد الحــــروف المطبوعــ

  .القاعدي
عـــدد الحـــروف المطبوعـــة باليـــد اليـــسرى فـــي مرحلـــة الخـــط         .2

  .القاعدي
 .باليد اليمنى في مرحلة إصدار القرارعدد الحروف المطبوعة  .3
ــدار     .4 ــة إصـ ــة باليـــد اليـــسرى فـــي مرحلـ عـــدد الحـــروف المطبوعـ

  .القرار
 تم إدخال متغير الجـنس  ،وفي كل من التجربتين األولى والثانية    

المقارنـات البعديـة للكـشف    كـذلك  استخدمت و،  بوصفه متغيرًا مستقالً  
ــرا      ــات المتغي ــين فئ ــروق ب ــة اإلحــصائية للف ــة  عــن الدالل ت حــسب طريق

 ). Bonferroni (يبونفيرون
  النتائج

ــة األولــى  حاولــت التجربــة األولــى الكــشف عــن مــدى    : نتــائج التجرب
 القـرار حـول جـنس مجموعـة         إصـدار تأثير المجال البصري في عملية      

 كـل فـرد كمـا هـو     ارتكبهـا  عـدد األخطـاء التـي        إذ رصـد  من األسـماء،    
لــة هــذه الفــروق ومــن أجــل التحقــق مــن دال). 1(موضــح فــي الجــدول 

 تم استخدام التحليل اإلحصائي للقياسات المتكررة كما هو         ،إحصائيا
  ).2(موضح في الجدول رقم 

المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة لألخطـاء           :)1(جدول  
ــين       ــرات العـــ ــسب متغيـــ ــات حـــ ــنس الكلمـــ ــد جـــ ــي تحديـــ ــة فـــ المرتكبـــ

  .المستخدمة، والمجال البصري، والجنس
 الكلي إناث ذكور

  العين
 المجال
الوسط  البصري

الحسابي
االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

 اليمنى  1.31  1.78  1.37  1.90  1.27  1.65 األيمن
  1.55  1.90  1.47  1.50  1.56  2.30  األيسر
 اليسرى  1.69  2.65  1.54  2.50  1.85  2.80 األيمن

  1.30  1.83  1.07  1.75  1.52  1.90  يسراأل

نتائج اختبـار تحليـل التبـاين للقياسـات المتكـررة حـسب             : )2 (جدول
  .متغيرات العين، والمجال البصري، والجنس

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

 0.053 3.982 6.400 1 6.400 العين
  0.901  0.016  0.002  1  0.002   الجنسXالعين 
      1.607  38  61.075  )العين(الخطأ 
  0.061  3.733  9.025  1  9.025  المجال

 Xالمجال 
  الجنس

3.600  1  3.600  1.489  0.230  

      2.418  38  91.875  )المجال(الخطأ 
  0.032  4.955  4.900  1  4.900   المجالXالعين 
 المجال Xالعين 

Xالجنس   
2.025  1  2.025  2.048  0.161  

 Xالعين (الخطأ 
  )المجال

37.575  38  0.989      
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أنه كان هناك أثـر واحـد فقـط دال      ) 2( من الجدول رقم     الحظي
 ويتعلق بالتفاعل ما بين العين والمجـال البـصري، فـي حـين       ،إحصائيا

  أو المجـال ،أنه لم تكن هناك أية فروق دالة إحصائيًا تعزى إلى العـين        
ــصري ــل   ،البـ ــين كـ ــا بـ ــل مـ ــين   أو التفاعـ ــصلين أو مجتمعـ ــا منفـ  ،منهمـ

ــة  ــراد العينـ ــة   . وجـــنس أفـ ــة إحـــصائيًا المتعلقـ ــيح الفـــروق الدالـ ولتوضـ
 اسـتخدمت المقارنـات البعديـة       ،بالتفاعل بين العـين والمجـال البـصري       

أظهرت نتــائج المقارنــات فــ). Bonferroni (يحــسب طريقــة بــونفيرون
العـين وجـود فـروق دالـة إحـصائيًا بـين            بين األوساط الحسابية حسب     

العــين اليــسرى والعــين اليمنــى فــي عــدد األخطــاء المتعلقــة بالكلمــات    
المقدمة فـي المجـال البـصري األيمـن لـصالح العـين اليمنـى، فـي حـين                   
أن الفروق بين العينين في عدد األخطاء في المجال البـصري األيـسر             

 حـــسب المجـــال  وعنـــد إجـــراء المقارنـــات  . لـــم تكـــن دالـــة إحـــصائياً   
 كانـت هنـاك فـروق فـي عـدد األخطـاء بـين المجـالين األيمـن                 ،البصري

واأليسر فيما يتعلق بالعين اليسرى، في حين أنه لم تكن هناك فروق            
 انظــر(بــين المجــالين فــي عــدد األخطــاء فيمــا يتعلــق بــالعين اليمنــى     

 ).1الشكل رقم  و3الجدول رقم 
 المرتكبة في تحديد متوسط الفروق في عدد األخطاء :)3(جدول 

 .جنس الكلمات حسب متغيري العين والمجال البصري
 1  2  3  

       )1(العين اليمنى والمجال البصري األيمن 
      0.125 )2(العين اليمنى والمجال البصري األيسر 
    0.075-  0.05 )3(العين اليسرى والمجال البصري األيمن 
  0.825*  0.75  0.875* )4(العين اليسرى والمجال البصري األيسر 

  ) = 0.05(دال عند مستوى * 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

اليمنىاليسرى

األيسر

األيمن

  
التباين في متوسط عدد األخطاء المرتكبة في تحديد        : )1(شكل  

  جنس الكلمات حسب متغير التفاعل بين العين والمجال البصري
 الثانية الكشف عن دور كل التجربةحاولت : نتائج التجربة الثانية

بين األيمن واأليسر في معالجة عدد من الكلمات في اللغة من الجان
وتم رصد .  استخدام استراتيجية المهام المزدوجةبوساطة ،العربية

عدد الحروف التي قام بطباعتها كل فرد من أفراد العينة دون وجود 
 ومن ثم عدد الحروف ، ثانية74خالل ) خط قاعدي(أي مثير لغوي 

أثناء الحكم على جنس في  ثانية 74التي قام بطباعتها خالل 
كانت مدة عرض كل منها و، اسمًا 36مجموعة من األسماء وبلغت 

كذلك تم رصد األخطاء التي ارتكبها أفراد عينة الدراسة . ثانيتين
) 4(ويبين الجدول رقم . عند إصدار القرار حول جنس الكلمات

التي قام  ،المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعدد الحروف
بطباعتها أفراد عينة الدراسة باستخدام اليد اليمنى واليد اليسرى 

أثناء عملية إصدار القرار حول في  و،أثناء مرحلة الخط القاعديفي 
 .جنس الكلمات

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعدد  :)4(جدول 
  .الحروف المطبوعة حسب متغيرات المرحلة واليد والجنس

 )40= ن (الكلي  )20= ن (إناث  )20= ن (ذكور 
الوسط  اليد حلةالمر

 الحسابي
االنحراف 
المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

 خط قاعدي 33.57 371.23 27.01 371.20 39.79 371.25 اليمنى
 36.19 319.60 33.99 310.80 37.01 328.40 اليسرى
إصدار  50.50 349.53 49.47 339.60 50.79 359.45 اليمنى

 36.80 313.30 39.02 309.15 34.95 317.45 اليسرى  القرار
المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات     ) 5(كما يبين الجدول رقم     

 أفـــراد عينــة الدراســـة فــي تحديـــد   ارتكبهــا  التـــي ،المعياريــة لألخطــاء  
القرار حسب اليد المـستخدمة     أثناء مرحلة إصدار    في  جنس الكلمات   

  .في الطباعة والجنس
المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة لألخطـاء          : )5(جدول  

المرتكبــة فــي تحديــد جــنس الكلمــات فــي أثنــاء مرحلــة إصــدار القــرار   
  .حسب متغيرات اليد والجنس

 الكلي إناث ذكور
الوسط  اليد

الحسابي
االنحراف 
المعياري

الوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  1.97  2.35  1.68  2.10  2.23  2.60 اليمنى
  1.40  2.55  1.10  2.45  1.66  2.65 اليسرى

ــين ــم  يبـ ــدول رقـ ــاك ) 4( الجـ ــًاأن هنـ ــدد  فروقـ ــين عـ ــة بـ  ظاهريـ
أثنـاء مرحلـة إصـدار      والحروف المطبوعة أثناء مرحلة الخط القاعدي       

 اليــد أمباليــد اليــسرى  تلــك الحــروف مطبوعــة    ســواًء كانــت  ،القــرار
ــة هـــذه الفـــروق تـــم اســـتخدام    . اليمنـــى ومـــن أجـــل التحقـــق مـــن داللـ

التحليــل اإلحــصائي للقياســات المتكــررة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول  
  ).6(رقم 

نتائج اختبـار تحليـل التبـاين للقياسـات المتكـررة حـسب              :)6(جدول  
  .متغيرات المرحلة واليد والجنس

 باينمصدر الت
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 ف
مستوى 
 الداللة

 0.000 18.410 7840.000 1 7840.000 المرحلة
  0.426  0.647  275.625  1  275.625   الجنسXالمرحلة 
      425.852  38 16182.375  )المرحلة(الخطأ 

77176.22  1 77176.225  اليد
5  

70.135  0.000  

  0.776  0.082  90.000  1  90.000   الجنسXاليد 
     1100.389  38 41814.775  )اليد(الخطأ 

  0.022  5.686 2371.600  1  2371.600   اليدXالمرحلة 
  0.030  5.076 2117.025  1  2117.025  الجنسX اليد Xالمرحلة 
      417.089  38  15849  ) اليدXالمرحلة (الخطأ 

 تعـزى    دالـة إحـصائياً    فروقًا أن هناك    6رقم  يالحظ من الجدول    
 بلــغ متوســط عــدد  الحــروف المطبوعــة فــي مرحلــة    إذلمرحلــة، إلــى ا

 فــي ،60.560 بــانحراف معيــاري مقــداره 690.825الخــط القاعــدي 
ــة         ــدد الحــروف المطبوعــة فــي مرحل ــغ المتوســط الحــسابي لع حــين بل

ــاري مقــداره   662.825إصــدار القــرار   ــانحراف معي  ممــا ؛77.09 وب
فــي مرحلــة إصــدار القــرار قــد يــدل علــى أن عــدد الحــروف المطبوعــة 

ــصائياً     ــشكل دال إحـ ــدي بـ ــط القاعـ ــة الخـ ــن مرحلـ ــذلك . انخفـــض عـ كـ
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ــدد الحـــروف         ــق بعـ ــا يتعلـ ــصائيًا فيمـ ــة إحـ ــروق دالـ ــود فـ ــظ وجـ يالحـ
ــى    ــغ المتوســط الحــسابي   إذالمطبوعــة باليــد اليمن ــًا 720.75 بل  حرف

ــداره    ــاري مقـ ــانحراف معيـ ــدد    ،78.79وبـ ــط عـ ــغ متوسـ ــين بلـ ــي حـ  فـ
ــة ب ــانحراف معيــــاري 632.90اليــــد اليــــسرى الحــــروف المطبوعــ  وبــ

 ممــا يــدل علــى أن عــدد الحــروف المطبوعــة باليــد     ؛68.61مقــداره 
كـان أعلـى بـشكل دال إحـصائيا       –بغض النظر عن المرحلة      –اليمنى  

مـــن عـــدد الحـــروف المطبوعـــة باليـــد اليـــسرى، ويعـــزى ذلـــك بـــشكل   
ــة الدراســة مــن األشــخاص      ــع أفــراد عين  الــذين ،واضــح إلــى كــون جمي

ــ ستخدمون يـــدهم اليمنـــى فـــي أداء مهـــام حيـــاتهم اليوميـــة كالكتابـــة   يـ
  . واألكل والرسم والقص وغير ذلك

. كذلك كان هناك أثر دال إحصائيًا للتفاعل بـين المرحلـة واليـد            
ــذه الفــــروق بــــين         ــة اإلحــــصائية لهــ ــشف عــــن الداللــ ــن أجــــل الكــ ومــ

 اسـتخدمت المقارنــات البعديـة حــسب طريقـة بــونفيروني    ،المتوسـطات 
)Bonferroni .(ــ ــة    ف ــة حــسب المرحل ــات البعدي ــائج المقارن أظهرت نت

وجــود فــروق دالــة إحــصائيًا فيمــا يتعلــق بعــدد الحــروف المطبوعــة         
 كـان المتوسـط   ، إذباستخدام اليد اليمنى بـين مرحلـة الخـط القاعـدي        

 ومرحلـــــة ،33.57 وبـــــانحراف معيـــــاري مقـــــداره 371.23يـــــساوي 
 ي فيهـــا باســـتخدام اليـــد بلـــغ المتوســـط الحـــسابحيـــثإصـــدار القـــرار 

، فـــي حـــين أن 50.50 وبـــانحراف معيـــاري مقـــداره 349.53 نفـــسها
ــة بعــدد الحــروف المطبوعــة        ــين األوســاط الحــسابية المتعلق الفــروق ب

وذلـك   ،باستخدام اليد اليسرى بين المرحلتين لـم تكـن دالـة إحـصائيا        
بالرغم من انخفاض متوسـط عـدد الحـروف المطبوعـة باليـد اليـسرى               

وعنـد إجـراء   . ة إصدار القرار عنه في مرحلة الخط القاعدي   في مرحل 
 بين متوسـط عـدد الحـروف        الفرق كان   ،المقارنات البعدية حسب اليد   

باليـد اليـسرى    للحـروف المطبوعـة     المطبوعة باليـد اليمنـى أعلـى منـه          
انظــر (مرحلــة إصــدار القــرار فــي  وكــذلك ،فــي مرحلــة الخــط القاعــدي

  ).2الشكل  7الجدول رقم 
  
  
  

متوســط الفــروق فــي عــدد الحــروف المطبوعــة حــسب      :)7(دول جــ
 .متغيري اليد والمرحلة

 1  2  3  
       )1(اليد اليمنى ومرحلة الخط القاعدي 
      21.70* )2(اليد اليمنى ومرحلة إصدار القرار 

    29.93*  51.63* )3(اليد اليسرى ومرحلة الخط القاعدي 
  6.30  36.23*  57.93* )4(اليد اليسرى ومرحلة إصدار القرار 

  ) = 0.05(دال عند مستوى * 
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 عدد الحروف المطبوعة حسب متغيـر       متوسطالتباين في   : )2(شكل  
   .التفاعل بين اليد والمرحلة

وأظهرت نتائج التحليل أيضًا وجود فروق دالـة إحـصائيًا تعـزى            
لجـنس، وبالتـالي فقـد      لتفاعل مـا بـين متغيـرات المرحلـة واليـد وا           إلى ا 

ــة حــسب هــذه المتغيــرات      ــواع مــن المقارنــات البعدي . أجريــت ثالثــة أن
وأظهــرت نتـــائج المقارنـــات البعديـــة حـــسب متغيـــر المرحلـــة انخفـــاض  
متوســط عــدد الحــروف المطبوعــة باليــد اليمنــى فــي مرحلــة إصــدار         
القرار عنه في مرحلـة الخـط القاعـدي لـدى اإلنـاث فقـط، فـي حـين أن            

وأظهـرت  . ق حـسب متغيـر المرحلـة لـم تكـن دالـة إحـصائياً              باقي الفرو 
 أن الفـروق بـين متوســط   ،نتـائج المقارنـات البعديــة حـسب متغيـر اليــد    

عدد الحروف المطبوعة باليد اليمنى كانت أعلى بشكل دال إحـصائيًا           
ــسرى لــدى الــذكور         مــن متوســط عــدد الحــروف المطبوعــة باليــد الي

معنـى أن الفـروق بـين اليــدين     ب؛ولـدى اإلنـاث فـي كـل مــن المـرحلتين     
وفيمــا يتعلــق بالمقارنــات  . فــي الحــاالت جميعهــا كانــت دالــة إحــصائيًا  

 وجــود فــروق دالــة هــاالبعديــة حــسب متغيــر الجــنس، فلــم تظهــر نتائج 
انظـــر ( مـــن حيـــث اليـــد أو المرحلـــة  إحـــصائيًا بـــين الجنـــسين ســـواءٌ 

  ).3 الشكل  8الجدول رقم 
 .لحروف المطبوعة حسب متغيرات الجنس واليد والمرحلةمتوسط الفروق في عدد ا :)8(جدول 

 1  2  3  4  5  6  7  
               )1(ذكور  مرحلة الخط القاعدي اليمنى واليد
              0.05 )2(إناث   مرحلة الخط القاعدي اليمنى واليد
            42.80*  42.85* )3(ذكور  مرحلة الخط القاعدي واليسرى اليد
          17.60  60.40*  60.45* )4(إناث  اعديمرحلة الخط الق واليسرى اليد
        48.65*  31.05*  11.75  11.80 )5(ذكور  مرحلة إصدار القرار اليمنى واليد
      19.85  28.80*  11.20  31.60*  31.65* )6(إناث  مرحلة إصدار القرار اليمنى واليد
    22.15*  42.00*  6.65  10.95  53.75*  53.80* )7(ذكور  مرحلة إصدار القرار واليسرى اليد
  8.30  33.45*  50.30*  1.65  19.25  62.05*  62.10* )8(إناث  مرحلة إصدار القرار واليسرى اليد
               ) = 0.05(دال عند مستوى * 
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التباين في متوسطات عدد الحروف المطبوعة حسب  :)3(شكل 
  .متغير التفاعل بين المرحلة واليد والجنس

أظهــرت نتـائج التجربــة  : مناقـشة النتــائج المتعلقـة بالتجربــة األولـى   
األولى وجود فروق دالـة إحـصائيًا بـين العينـين عنـدما كانـت الكلمـات                

فقـد كـان عـدد األخطـاء المرتكبـة          . تقدم في المجـال البـصري األيمـن       
في تحديد جنس الكلمات المقدمة في المجال البصري األيمن عنـدما         

 أعلـى  ،الدراسة يستخدمون العين اليسرى في القـراءة كان أفراد عينة   
مــن عــدد األخطــاء المرتكبــة عنــدما كــانوا يــستخدمون العــين اليمنــى    

كـذلك فقـد كانـت الفـروق        .  نفـسه  لقراءة الكلمات المقدمة فـي المجـال      
عنـدما كـان أفـراد عينـة         -دالة إحصائيًا بين المجالين األيمـن واأليـسر       

رى فـي عمليـة القـراءة، إذ كـان عـدد            الدراسة يستخدمون العين اليـس    
عندما كانـت   ) في القراءة باستخدام العين اليسرى    (األخطاء المرتكبة   

 أعلـى مـن عـدد األخطـاء         ،الكلمات تقـدم فـي المجـال البـصري األيمـن          
ــة عنــدما كانــت الكلمــات تقــدم فــي المجــال البــصري األيــسر      . المرتكب

ان يرتكـــب  أكبــر عــدد مـــن األخطــاء كــ    إنوبــشكل عــام يمكــن القـــول    
عنــدما كــان أفــراد عينــة الدراســة يــستخدمون العــين اليــسرى إلصــدار 
القرار حول جنس الكلمات المقدمة فـي المجـال البـصري األيمـن، فـي               

 أقــل عـدد مـن األخطــاء عنـدما كـان أفــراد عينـة الدراســة      ارتكـب حـين  
يستخدمون العين اليمنى إلصدار القرار حول جنس الكلمات المقدمـة   

ويمكن أن يعزى ذلك إلى عـادات المـسح   . بصري األيمنفي المجال ال  
 أو إلـى  ،والقراءة في اللغة العربيـة التـي تـسير مـن اليمـين إلـى اليـسار        

كون المثيرات المقدمة في المجال البـصري األيمـن تـتم معالجتهـا فـي          
ــب األيــسر مــن الــدماغ    ــسيطر علــى اللغــة عنــد غالبيــة      ،الجان  الــذي ي

العديــد مـــن   متــسقة مـــع العديــد نتـــائج   وتـــأتي هــذه النتـــائج . األفــراد 
الدراسات لتؤكد أهمية الجانب األيسر مـن الـدماغ فـي معالجـة اللغـة،               

 تــتم عمليــة معالجــة الكلمــات المقدمــة فــي المجــال البــصري األيمــن  إذ
 ,Chiarello, Senehi & Soulier(فـي الجانـب األيـسر مـن الـدماغ      

1986; Karapetsas &Andreou, 2001; Marsolek, Kosslyn 
& Squire, 1992; Rodel, Cook, Regard & Landis, 1992 .(  

حاولـت التجربـة الثانيـة      : مناقشة النتائج المتعلقة بالتجربـة الثانيـة      
الكـشف عـن دور كـل مـن الجـانبين األيمـن واأليـسر فـي معالجـة اللغــة          

وأظهـرت نتـائج    .  استراتيجية أداء المهـام المزدوجـة      باستخدامالعربية  
 أفراد عينة الدراسـة  بوساطةبة أن عدد الحروف المطبوعة   هذه التجر 

في مرحلة الخط القاعدي كان أعلى من عـدد الحـروف المطبوعـة فـي               
ــة    ــرار حـــول جـــنس الكلمـــات المقدمـ ــدار القـ ــة إصـ ــذه . مرحلـ وتعـــد هـ

 إذ يتوقع أن يقوم الدماغ البشري بتجزئة الجهد بـين       ؛النتيجة منطقية 
 كــان تركيــز عمــل   ،ط القاعــديففــي مرحلــة الخــ  . مهمتــين مختلفتــين 

الــدماغ علــى عمليــة الطباعــة بــشكل رئيــسي، فــي حــين أنــه فــي مرحلــة 
إصدار القرار تجزأ هذا العمل على مهمتين مختلفتين، مهمة الطباعـة           

كمـا  . ومهمة قراءة الكلمات وإصدار القرار حول جـنس هـذه الكلمـات          
ليـــد أظهـــرت النتـــائج أيـــضًا أن عـــدد الحـــروف المطبوعـــة باســـتخدام ا

ــد         ــتخدام اليـ ــة باسـ ــروف المطبوعـ ــدد الحـ ــن عـ ــى مـ ــان أعلـ ــى كـ اليمنـ
ــسرى  أن مناقـــشة هـــذه النتيجـــة ال تـــدخل ضـــمن أهـــداف      مـــعو. اليـ

ــة  ــة الحاليـ ــه ،الدراسـ ــام   فإنـ ــشكل عـ ــول بـ ــن القـ ــة  إ يمكـ ــذه النتيجـ ن هـ
ــة ــا  إذ ؛منطقيــ ــن   يمكــــن عزوهــ ــة مــ ــراد الدراســ ــع أفــ  إلــــى كــــون جميــ

ــي     ــى فـ ــد اليمنـ ــستخدمون اليـ ــذين يـ ــخاص الـ ــالهم  األشـ ــة أعمـ ممارسـ
 أن المتوقـع  وبالتـالي مـن   ،اليـد اليـسرى  اسـتخدامهم   اليومية أكثر مـن     

ــاعتهم ــا من كانــت أســرع  باســتخدام اليــد اليمنــى  طب  باســتخدام اليــد  ه
  . اليسرى

 أهم النتائج المتعلقة بموضوع التجربة الحاليـة        إنويمكن القول   
فقـد  . لـة كـان يتمثـل فـي التفاعـل مـا بـين متغيـر اليـد والمرح                وأبرزها  

 إحــصائيًا فــي عــدد الحــروف المطبوعــة انخفاضــًا داًاللــوحظ أن هنــاك 
 عمـــا كـــان عليـــه ،باســـتخدام اليـــد اليمنـــى فـــي مرحلـــة إصـــدار القـــرار

وهــذا يؤكــد دور الجانــب األيــسر . فــي مرحلــة الخــط القاعــديالوضــع 
 مـع نتـائج     ممـا يتفـق    ،من الدماغ فـي عمليـة معالجـة اللغـة بـشكل عـام             

 وتقنيــات مختلفــة فــي  ،اســات التــي اســتخدمت طرقــاً  الدرمــن العديــد 
الكــشف عــن تخصــصية كــل مــن الجانــب األيمــن والجانــب األيــسر مــن   

 Bazin, et al., 2000; Breier et(الدماغ فـي عمليـة معالجـة اللغـة     
al., 2001; Maestú et al., 2002; Papanicolaou, Moore, 
Levin, & Eisenberg, 1987; Ramsey, Sommer, Rutten, & 

Kshn, 2001) .(    وبالرغم من أن الفروق بـين المتوسـطات الحـسابية
فــي عــدد الحــروف المطبوعــة باليــد اليــسرى بــين المــرحلتين لــم تكــن  

 لـــوحظ انخفـــاض فـــي عـــدد الحـــروف المطبوعـــة فقـــددالـــة إحـــصائيًا، 
  الوضـع  باستخدام هذه اليد فـي مرحلـة إصـدار القـرار عمـا كـان عليـه                

وهذه النتيجة قـد تثيـر جـدًال حـول أهميـة           . في مرحلة الخط القاعدي   
 بينـت  إذ ؛الجانب األيمن من الـدماغ فـي معالجـة اللغـة العربيـة بالـذات         

أن للجانــب األيمــن أهميــة ) (Al-Hamouri, 2004بعــض الدراســات 
 عــدم وضــوح دور الجانــب  إرجــاعويمكــن . فــي معالجــة اللغــة العربيــة  

 إلـى  ةالـسابق بالدراسـة  ة األيمن من الدماغ فـي الدراسـة الحاليـة مقارنـ        
الفــرق بــين التقنيــات المــستخدمة فــي دراســة دور جــانبي الــدماغ فــي     

 اســتخدمت تقنيــة أداء المهــام   ،ففــي الدراســة الحاليــة  . معالجــة اللغــة 
المزدوجة في الكشف عن دور الجانبين من الدماغ في معالجـة اللغـة،              

تقنيـــة قيـــاس المجــــال   فـــي الدراســـة الـــسابقة     اســـتخدمت  فـــي حـــين  
ــدماغ    ا ــا الـــ ــن خاليـــ ــصادر عـــ ــسي الـــ ــيلمغناطيـــ ــاء نـــــشاطها   فـــ  أثنـــ
)Magnetoencephalography (تتمتــع بمقــدرتها علــى قيــاس وهــي 

  .  ث1/1000 ال يتعدى زمننشاط الدماغ في 
 لم تكن هناك فروق دالـة إحـصائيًا         ،وفيما يتعلق بمتغير الجنس   

بين الجنسين من حيث دور كـل مـن الجانـب األيمـن والجانـب األيـسر                 
 مــن – مــن أن النتــائج أبــرزت وبــالرغم .مــن الــدماغ فــي معالجــة اللغــة 
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 وضــوح دور الجانــب األيــسر مــن الــدماغ فــي معالجــة     – جانــب آخــر
 المقارنـات البعديـة علـى      فـإن  ،اللغة لدى اإلناث أكثر منه لدى الـذكور       
ــأتي هــذه النتيجــة لتؤكــد    . أســاس الجــنس لــم تكــن دالــة إحــصائياً      وت

تالف أهميــة كــل مــن جــانبي الــدماغ فــي      الجــدل الموجــود حــول اخــ   
فقـد أكـدت نتـائج العديـد مـن الدراسـات            . معالجة اللغة بـين الجنـسين     

وجــود فــروق دالــة إحــصائيًا بــين الجنــسين مــن حيــث أهميــة كــل مــن     
 ;Pugh et al., 1996(جـانبي الـدماغ فـي معالجـة المثيـرات اللغويـة       

Salmelin, et al., 1999; Shaywitz, 1995 (  أن هنـاك  ، فـي حـين 
 & ,Buckner,  Raichle(العديد من الدراسات التي لم تؤكد ذلـك  

Petersen, 1995; Frost, et al., 1999; Price, Moore, 
Humphreys, Frackowiak, & Friston, 1996 .(  

  االستنتاجات والتوصيات
 نتـائج الدراسـة الحاليـة أهميـة الجانـب األيـسر مـن الــدماغ        بّينـت 

علـى   ،العربية من خـالل اسـتخدام تقنيتـين مختلفتـين         في معالجة اللغة    
الرغم من اعتمادهما على نفس المبدأ القائم على أساس سـيطرة كـل              

وأكدت النتائج  . من جانبي الدماغ على الجزء المعاكس له من الجسم        
أنــه بــالرغم مــن أن اللغــة العربيــة لهــا خــصوصياتها مــن حيــث شــكل          

مقارنـة  ) من اليمـين إلـى اليـسار   (ءة الكتابة وكذلك اتجاه الكتابة والقرا  
 تشترك معهـا    فإنهاباللغات األخرى ذات األصل الالتيني أو اإلغريقي،        

في كون الجانب األيسر مـن الـدماغ هـو الجانـب المـسيطر فـي عمليـة                  
ــام   ــشكل عـ ــة بـ ــة اللغـ ــا . معالجـ ــتكمـ ــين   بّينـ ــساق بـ ــود اتـ ــائج وجـ  النتـ

ــدماغ فــي      ــين المــستخدمتين فــي دراســة دور ال ــة التقنيت . معالجــة اللغ
 مـن التقنيتـين     ة مـن خـالل أيـ      تـوافرت وبالرغم من أن المعلومـات التـي        

تبقــى عامــة، أي حــول دور كــل مــن الجــانبين، ولــيس بــشكل تفــصيلي    
 يمكــن توفيرهمــا فــي مختلــف  فإنــهمتعلــق بمنــاطق الــدماغ المختلفــة،  

 تكاليفهما االقتـصادية   النخفاضاألماكن التعليمية والتربوية والعالجية     
ال تذكر إذا ما قورنت بالتقنيـات الحديثـة فـي استكـشاف الـدماغ               لتي  ا

 Magnetic Resonance(مثـــل التـــصوير بـــالرنين المغناطيـــسي  
Imaging: MRI (،  أو اســتخدام الجلوكــوز المــشع )Positron 

Emission Tomography: PET(،    أو قيـاس المجـال المغناطيـسي 
)Magnetoencephalography: MEG ( وانطالقــا  . كأو غيــر ذلــ

 يؤكـد الباحـث ضـرورة إجـراء المزيـد مـن       ،من نتـائج الدراسـة الحاليـة    
 موضـــوع معالجـــة اللغـــة العربيـــة مـــن الـــدماغ البـــشري فـــيالدراســـات 

اسـتخدام  ب وكذلك   ،باستخدام التقنيات السابقة أو غيرها من التقنيات      
 أو مهـــام معالجـــة اللغـــة  ،مهـــام أخـــرى مثـــل قـــراءة الكلمـــات والجمـــل  

  . أو غير ذلك من المهام اللغوية،ثل االستماع إلى القصصسمعيًا م
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  المالحق
  )1(ملحق رقم 

دمة في أداء أعمال الحياة مقياس إيدينبيرج لقياس اليد المستخ
  .اليومية

أي يد تستخدم من أجل أداء المهمات 
 :التالية

 اليسار اليمين

   الكتابة 1
    الرسم  2
     مائرمي أو قذف ش  3
    المقص  4
    فرشاة األسنان  5
    السكين بدون شوكة  6
    ملعقة  7
    )اليد العلوية(المكنسة   8
جل مسك اليد من أ(إشعال عود ثقاب   9

  )العود
  

اليد من أجل ( فتح علبة أو صندوق معين   10
  )مسك الغطاء

  

     ما؟ئبأي رجل تفضل ضرب ش  11
    معين؟ئأي عين تستخدم من أجل إصابة ش  12

  )2(ملحق رقم 
  .أمثلة لعدد من المثيرات المستخدمة في التجربتين األولى والثانية

 في المجال كلمة مقدمة. ب  نقطة التثبيت البصري. أ
 البصري األيسر

 

 

 

 

  
كلمة مقدمة في المجال . ج

 البصري األيمن
كلمة مقدمة في منتصف . د

 الشاشة
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ــتخدام     :ملخــــص هــــدفت هــــذه الدراســــة إلــــى تقــــصي أثــــر التــــدريس باســ
 علـــــى التفكيـــــر اإلبـــــداعي لـــــدى طلبـــــة  )CLM (لبنـــــائينمـــــوذج الـــــتعلم ا

ــة      ــتخدام الطريقــ ــدريس باســ ــة بالتــ ــي، مقارنــ ــانوي العلمــ ــاني الثــ الــــصف الثــ
 طالبـــــا وطالبـــــة فـــــي 117وقـــــد شـــــملت عينـــــة الدراســـــة علـــــى  . المتبعـــــة

ــة و  ــة التجريبيـــ ــضابطة    86المجموعـــ ــة الـــ ــي المجموعـــ ــة فـــ ــا وطالبـــ .  طالبـــ
ــان؛    ــم ومعلمتـــــ ــة معلـــــ ــات الدراســـــ ــد درَّس مجموعـــــ ــان  وقـــــ ــام الباحثـــــ  قـــــ

ــابيع بواقـــع     ــبعة أسـ  حـــصص 4بتـــدريبهم، وكانـــت مـــدة تطبيـــق الدراســـة سـ
ولتحقيـــــق أهـــــداف الدراســـــة . م2003/2004أســـــبوعيا للعـــــام الدراســـــي 

تــــم بنــــاء اختبــــار تفكيــــر إبــــداعي علمــــي تــــألف فــــي صــــورته النهائيــــة مــــن   
ــن       )6( ــة مـــ ــه علـــــى مجموعـــ ــدقه بعرضـــ ــن صـــ ــم التحقـــــق مـــ أنـــــشطة، وتـــ

ساب الثبـــات باســـتخدام معامـــل كرونبـــاخ ألفـــا     المحكمـــين، كمـــا جـــرى حـــ   
وقــــد أظهــــرت نتــــائج الدراســــة تفــــوق  ). 0.90(لالتــــساق الــــداخلي وبلــــغ  

 العلمــــــي التفكيــــــر اإلبــــــداعيطـــــالب المجموعــــــة التجريبيــــــة فــــــي اختبـــــار   
ــضا أن       ــائج أيـ ــت النتـ ــا بينـ ــضابطة، كمـ ــة الـ ــالب المجموعـ ــى طـ ــه علـ ومهاراتـ

 العلمـــي لتفكيـــر اإلبـــداعي اأداء ذكـــور التجريبيـــة كـــان أفـــضل فـــي اختبـــار      
مــــن إنــــاث التجريبيــــة، فــــي حــــين  ) الطالقــــة والمرونــــة(البعــــدي ومهارتيــــه 

ــالة      ــارة األصــ ــي مهــ ــاث فــ ــذكور واإلنــ ــا الــ ــأت مجموعتــ ــد أوصــــى  . تكافــ وقــ
الباحثــــان بأهميــــة اســــتخدام هــــذا النمــــوذج فــــي تــــدريس العلــــوم ألهميتــــه  

: يـــــةالكلمـــــات المفتاح (.فــــي دعـــــم التفكيـــــر اإلبــــداعي لـــــدى المتعلمـــــين  
  )التعليم البنائي، التفكير اإلبداعي

  

   وخلفية الدراسةالمقدمة
اهتمت المجتمعات في توظيف االنفجار المعرفي كمًا ونوعًا في 

.  بطريقة تربوية وعلمية تحقق الهدف المنشود منهالحياة اليومية
وللوصول إلى حياة أفضل، وحتى تستمر الدول في أوضاعها العلمية 

قدمة؛ البد من إبداع أبنائها حتى يحققوا الجدة والتكنولوجية المت
  ).1997عبد الغفار، (والمغزى واستمرارية األثر 

ولضمان مسايرة هذا التوسع المعرفي والتطور العلمي والتقني 
بمهارات إبداعية، جاء اهتمام التربية لتلبية هذا المتطلب وتحقيق 

وانب المختلفة؛ في جميع الج) المتعلم(أهدافه من خالل تنمية الفرد 
المعرفية، والمهارية، والوجدانية، وذلك بأساليب وطرق تدريسية 
متعددة تعتمد على فلسفات ونظريات التعلم المناسبة لها، ومن 
بينها النظرية البنائية التي انتشر استخدامها في األوساط التربوية 

  ).2001المومني، (
_________________________  

  .سلطنة عمان، السلطان قابوسمعة ، جاالتربيةكلية * 
  .سلطنة عمان، وزارة التربية والتعليم** 
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Abstract: This study aims at investigating the effect of using 
Constructivist learning model (CLM) in developing creative thinking 
at 11th grade level comparing with the traditional teaching method. 
The sample consisted of 117 students (male and female) in the 
experimental group, using the Constructivist learning model (CLM), 
whereas the control group consisted of 86 students and were taught 
according to the traditional method. After a seven-week experiment, a 
scientific creative thinking test was administered to all sample 
members. The finding revealed that there is a statistically significant 
difference in creative thinking between the experimental and control 
groups in favor of the experimental group. The study also showed that 
whereas male experiment students are better in fluency and flexibility, 
no significant differences were observed in originality. The research 
findings indicated the necessity of adopting the Constructivist model 
in science teaching in order to develop student,s creative 
thinking.(Keywords: Constructive Learning, Creative Thinking) 

  
وقد توجه التربويون إلى فلسفة النظرية البنائية 

)Constructivist Theory (العملية نتيجة التحول في رؤية 
التعليمية خالل العقدين الماضيين من مجرد إثارة تساؤالت حول 
العوامل الخارجية المؤثرة على المتعلم كشخصيته، ووضوح تعابيره، 
وحماسته، وطريقة ثنائه؛ إلى إثارة التساؤالت حول ما يجري بباطن 
عقل المتعلم مثل معرفته السابقة، وقدرته على معالجة المعلومات، 

  ).1996الخليلي، ( تفكيره، وكل ما يجعل تعلمه ذا معنى وأنماط
 Constructivist Learning(ويعد نموذج التعلم البنائي 

Model ( أحد النماذج واألساليب التدريسية التي تقوم على الفلسفة
البنائية، وهو يربط بين دور كل من المعلم والمتعلم في العملية 

مرحلة الدعوة، ومرحلة :  هيالتعليمية التعلمية في أربع مراحل
االستكشاف، ومرحلة اقتراح التفسيرات والحلول، ومرحلة اتخاذ 

  ). Yager, 1991(القرار 
ونموذج التعلم البنائي يساعد المتعلمين على تنمية التفكير 
اإلبداعي لديهم، ويجعلهم يفكرون في أكبر عدد ممكن من الحلول 

مختلفة لدى المتعلمين للمشكلة، فهو يراعي مهارات التفكير ال
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 فإن النموذج يتفق مع غاية التربية الحديثة يوبالتال). 2003داود، (
  .في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي العلمي لدى المتعلمين

تعرضت لنموذج  دراسات كثيرة ولقد أورد األدب التربوي عدة
التي هدفت إلى ) 1998( سعودي ةدراسها منالتعلم البنائي، و

 في تنمية قدرات نموذج التعلم البنائين أثر استخدام الكشف ع
ودلت .  وزيادة التحصيل الدراسي،)اإلبداعي(التفكير االبتكاري 

نتائج الدراسة على وجود فروق دالة إحصائيا لصالح التجريبية عند 
ي التفكير االبتكاري بفروعه والتحصيل  ف)α = 0.01(مستوى 

تعلم البنائي له تأثير كبير على بمستوياته البعديين، وأن نموذج ال
  . لدى التالميذالتحصيل الدراسيتنمية التفكير االبتكاري وزيادة 
نموذج لمعرفة أثر استخدام ) 2001(وفي دراسة قام بها البنَّا 

 في مادة العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي التعلم البنائي
. والتفكير الناقد وعمليات العلم التكاملية التحصيل الدراسي .على

 = α( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى توصل
،  في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي والختبار عمليات )0.05

العلم التكاملية والختبار مهارات التفكير الناقد لصالح المجموعة 
 ووجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين مهارات عمليات ،التجريبية

  .لعلم التكاملية ومهارات التفكير الناقدا
بدراسة هدفت إلى الكشف عن ) 2001(وقام سليمان وهمام 

أثر استخدام نموذج التعلم البنائي في تدريس العلوم على تنمية 
وكذلك . بعض المفاهيم العلمية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
ومهارات معرفة العالقة بين تحصيل المفاهيم في وحدة المادة 

وقد أظهرت نتائج دراسة الباحثين . التفكير الناقد لدى التالميذ
، لالختبار )0.01(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

التحصيلي البعدي ومستوياته، والختبار التفكير الناقد مهاراته 
ووجود ارتباط موجب دال . الفرعية لصالح المجموعة التجريبية

بار التحصيلي واختبار التفكير الناقد عند طلبة إحصائيًا بين االخت
  .التجريبية

إلى معرفة أثر استخدام ) 2003(وهدفت دراسة الزامل 
 في مادة العلوم لدى تالميذ الصف السادس نموذج التعلم البنائي

 ، والتفكير اإلبداعي،االبتدائي على كل من التفكير العلمي
لدراسة عدم وجود فروق وأظهرت نتائج ا.. واالتجاهات نحو العلوم

،  في اختبار التفكير )α ≥ 0.05(دالة إحصائيا عند مستوى 
ووجود .  ومقياس االتجاهات نحو العلوم البعدي،العلمي البعدي

فروق ذات داللة إحصائية في اختبار التفكير اإلبداعي البعدي الكلي، 
ة بينما أكدت الدراس. وفي بعد األصالة، لصالح المجموعة التجريبية

،  بين )α ≥ 0.05(وجود ارتباط موجب دال إحصائيا عند مستوى 
مقياس االتجاهات نحو العلوم ودرجات اختبار التفكير العلمي 

  .واإلبداعي
إلى أثر نموذج ويتلي ) 2002(كما أشارت دراسة الخميسي 

 ومهارات ،في تنمية التحصيل الدراسي) وهو من النماذج البنائية(
في مادة ) اإلبداعي( على التفكير االبتكاري عمليات العلم والقدرة

وقد أوضحت نتائجها . العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي
وجود فروق دالة إحصائيا في كل من التحصيل وعمليات العلم 

 التي درست باستخدام ،والتفكير االبتكاري البعدية لصالح المجموعة
  .النموذج البنائي

تحديد أثر استخدام ) 2002(ون في حين حاولت دراسة غلي
 وطريقة االكتشاف الموجه في تدريس ،نموذج أوزبل البنائي

الكيمياء على التحصيل والتفكير العلمي لدى طالبات الصف الثامن 
وقد أثبتت نتائج . من التعليم األساسي في الجمهورية اليمنية

 واختبار ،الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل
تفكير العلمي البعديين الكليين لصالح المجموعة التجريبية التي ال

  .درست باستخدام نموذج أوزوبل
يتضح من الدراسات السابقة، ومن خالل خبرة الباحثين في 
الحقل التربوي، واإلشراف التربوي المباشر ومتابعة طلبة التربية 

 لهم، العملية، أن العديد من المعلمين يتخذون محور المعلم منهجا
دون تفعيل المتعلم، بل منهم من يكتفي بمخاطبة قدرات التفكير 
الدنيا، وقلة االهتمام بطرق التدريس الحديثة التي تجعل من 
المتعلم محورا للعملية التعليمية التعلمية، وبما أن نموذج التعلم 

من النماذج التي اهتمت ببناء عقل المتعلم، خاصة ) CLM(البنائي 
ا منها ومهارات اإلبداع، ناهيك عن اتباع مراحل تضمن القدرات العلي

مشاركة الطالب وتفعيله في العملية التعليمية التعلمية؛ فقد جاءت 
هذه الدراسة لتقصي أثر استخدام نموذج التعلم البنائي على تنمية 

، الثاني الثانوي العلميمهارات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف 
التفكير عملية التدريس، وتنمية مهارات التي قد تسهم في تطوير 

  . لدى المتعلميناإلبداعي
ــاء لكــي يــصبح المــتعلم قــادرا علــى     :مــشكلة الدراســة وأســئلتها   بن

اتخاذ القرارات المناسبة في حياته اليوميـة       خبرات تراكمية تعينه على     
ــة        ــي العمليـ ــل دوره فـ ــن تفعيـ ــد مـ ــالة، ال بـ ــدة واألصـ ــن الجـ ــشيء مـ بـ

بإيجابية نشطة باستخدام مهارات التفكير المختلفـة       التعليمية التعلمية   
ذلك بتبني معلمي المدرسـة أسـاليب       يتم تحقيق   و. من بينها اإلبداعية  

وطرق تدريسية فاعلة تضمن بناء الخبـرات وإكـساب مهـارات التفكيـر             
، لبنــاء خبــرات تراكميــة لــدى المــتعلم،  ة، وخاصــة العليــا منهــالفــتالمخ

علـى فهـم العالقـات بـين         بـرات تـساعده   تمكنه مـن بنـاء قاعـدة مـن الخ         
  .الجديد والسابق من المفاهيم واألفكار

 لنماذج نيالمعلماستخدام ن بضرورة والتربويلذا فقد نادى 
  الفاعلدورالتلميذ لل تتيح، بنائيةستراتيجيات تدريس وطرائق وا
تنمي لكنها ،  ال يكون فقط متلقيا بحيثالتعلم،التعليم وفي عملية 
لذا جاءت هذه الدراسة لإلجابة عن . فكير المختلفة لديهمهارات الت

  :اآلتية ةلئساأل
نموذج التعلم البنائي على التفكير اإلبداعي  استخدام ما أثر -1

الثاني الثانوي العلمي بمهاراته الفرعية لدى طلبة الصف 
  ؟العلمي

 ما أثر اختالف الجنس على التفكير اإلبداعي العلمي ومهاراته -2
   لدى طلبة المجموعة التجريبية؟الفرعية
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 هل يوجد تفاعل بين الجنس وطريقة التدريس في التفكير -3
اإلبداعي العلمي في مادة كيمياء الثاني الثانوي العلمي لدى 

  الطلبة؟
 كونهــا تتجلــى أهميــة هــذه الدراســة فــي :الدراســة ومبرراتهــاأهميــة 

لبنـائي، وقيـاس     نموذج التعلم ا    في مجال  القليلة من الدراسات العربية  
كمـا أنهـا تتطـرق    . أثرها علـى الجـنس والطريقـة فـي التفكيـر اإلبـداعي       

  العلمـي  التفكيـر اإلبـداعي   إلى نموذج تعلم جديد قـد يفيـد فـي تنميـة             
ــي    ــصيله الدراسـ ــع تحـ ــاني ورفـ ــتعلم الُعمـ ــا  . لـــدى المـ ــى أنهـ ــافة إلـ إضـ

 فــي نظــام الكيميــاءمنهــاج مــادة  ق تــدريسائــطرتطــوير ستــساهم فــي 
 تقــدم نموذجــا جديــدا يمكــن  وتقــدم أيــضًا.  واألساســيالعــام التعلــيم

ــاء للــصف        ــادة الكيمي ــدريس م ــاني للمعلمــين مــن اســتخدامه فــي ت الث
أهميــة وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة فــي الكــشف عــن   . الثــانوي العلمــي

 العلمـي التفكيـر اإلبـداعي      فـي  نموذج التعلم البنـائي   لعبه  يالدور الذي   
ــا    ــاني الث ــة الــصف الث ــ بنوي العلمــيلــدى طلب ــى  .سلطنةال  باإلضــافة إل

 علـى    وأثـره  نموذج الـتعلم البنـائي    ب عنيين بالعملية التعليمية  تعريف الم 
  .يهم لدالعلميالتفكير اإلبداعي 
 الثاني  الصف وطالبات    الدراسة على طلبة   تقتصرا :حدود الدراسة 

ــام      ــن العـ ــي األول مـ ــي الفـــصل الدراسـ ــسجلين فـ ــي المـ ــانوي العلمـ الثـ
ارس والية البريمـي بالمديريـة العامـة للتربيـة والتعلـيم            م في مد  2003

ــة   ؛لمنطقـــة الظـــاهرة شـــمال  ــا علـــى بقيـ  وهـــذا قـــد يحـــد مـــن تعميمهـ
  .الفصول والسنوات الدراسية

الكيمياء (الوحدة الثانية موضوعات  كما أن الدراسة تناولت
من كتاب الكيمياء للصف الثاني الثانوي ) الحرارية والكيمياء الحركية

  . فقطيالعلم
طريقــة تمثلــت متغيــرات الدراســة المــستقلة فــي   :  الدراســةمتغيــرات
نمـوذج  وتتمثل في تدريس المجموعة التجريبية باستخدام    : التدريس

، مقابـــل اســـتخدام الطريقـــة المتبعـــة فـــي المجموعـــة       الـــتعلم البنـــائي 
كمتغيـر معـدل أو     ) أنثى/ذكر( كما تم اعتبار جنس الطالب      . الضابطة
 التفكيـر اإلبـداعي   نسبة للمتغيرات التابعـة، فتمثلـت فـي         أما بال .تصنيفي

ــة   ــارات اآلتيـ ــشمل المهـ ــي، ويـ ــالة،   : العلمـ ــة، واألصـ ــة، والمرونـ الطالقـ
  .وأيضا التفكير اإلبداعي الكلي

  مصطلحات الدراسة
 هي مجموعة اإلجراءات والسلوكيات :)التقليدية(الطريقة المتبعة

ول المدرسية في الواقع التدريسية التي يقوم بها المعلمون في الفص
، التي تعتمد على اإللقاء، والمحاضرة، والمناقشة، وغالبا الميداني

  . ما يكون فيها المعلم محور العملية التعليمية التعلمية
نمــوذج تعليمــي يتمركــز حــول المــتعلم مــن    :نمــوذج الــتعلم البنــائي 
الــدعوة، واالستكــشاف، واقتــراح التفــسيرات : خــالل أربــع مراحــل هــي

لحلــول، واتخــاذ القــرار، بحيــث تؤكــد كــل منهــا ربــط العلــم بالتقانــة    وا
ــع  ــونس،  (والمجتمـ  ;Carin, 1993؛ 1996الخليلـــي وحيـــدر ويـ

Yager, 1991(  مجموعــــة ، ويعبــــر عنــــه فــــي الدراســــة علــــى أنــــه 
 فـي الفـصل   المعلـم  التـي سـيتبعها     ،اإلجراءات والـسلوكيات التدريـسية    
   .تجريبيةالمدرسي الذي يمثل المجموعة ال

 عملية عقلية يمر بها المتعلم بمراحل متتابعة :التفكير اإلبداعي
بهدف إنتاج أفكار جديدة لم تكن موجودة من قبل من خالل تفاعله 
مع المواقف التعليمية، ويقاس بمقدار الدرجات التي يحصل عليها 

الذي يهدف  بمهاراته الفرعية، التفكير اإلبداعيالطالب في اختبار 
 التفكير اإلبداعيلمهارات مدى اكتساب الطلبة  إلى الكشف عن

أثناء فترة تطبيق  الطالقة، والمرونة، واألصالة، وذلك: اآلتية
  .الدراسة

ــة  ــع الدراسـ ــامجتمـ ــة قـــصدية  : وعينتهـ ــار عينـ ــم اختيـ ــمـــن تـ الب طـ
 الثــاني الثــانوي العلمــي المنتظمــين فــي التعلــيم العــام  الــصفوطالبــات

مثـــــــل إذ اض الدراســـــــة، ألغـــــــر) 2003/2004(للعـــــــام الدراســـــــي 
ــا، أمــا المجموعــة الــضابطة فمثلهــا     ) 52(المجموعــة التجريبيــة   طالب

طالبــا، فــي حــين مثــل المجموعــة التجريبيــة فــي عينــة اإلنــاث         ) 25(
طالبــة، إذ تــم توزيــع  ) 61(طالبــة، بينمــا المجموعــة الــضابطة   ) 65(

أفــراد العينــة علــى المجمــوعتين بالطريقــة العــشوائية البــسيطة، بعــد        
ودرســت المجموعــة التجريبيــة وفــق   . تأكــد مــن تكــافؤ أفــراد العينــة  ال

 إذ قـام  ،نموذج الـتعلم البنـائي، أمـا الـضابطة فحـسب الطريقـة المتبعـة        
بتدريس المجموعات معلم في مدارس الذكور ومعلمتـين فـي مـدارس            

 وكانـت   اإلناث، وقد تم تدريبهم قبل بدء تطبيق المعالجـة التجريبيـة،          
 حــصص أســبوعيا للعــام 4 ســبعة أســابيع بواقــع مــدة تطبيــق الدراســة

م، ووزعــــــت عــــــدد الحــــــصص بالتــــــساوي  2003/2004الدراســــــي 
  ).الكيمياء الحرارية والكيمياء الحركية(للوحدتين 

ــةتاوأد ــان      : الدراسـ ــام الباحثـ ــة قـ ــة الحاليـ ــداف الدراسـ ــق أهـ لتحقيـ
  :بإعداد أدوات الدراسة كما يلي

بإعادة بناء دروس وحدة قام الباحثان : الوحدة الدراسية: أوًال
، مستفيدين نموذج التعلم البنائيالكيمياء الحرارية والحركية وفق 

 سعودي، ؛1996الخليلي وحيدر ويونس، (من األدب التربوي 
؛ 2002؛ الطناوي، 2002 ،أبو زيدـ؛ ه1422 ،اللزام، 1998
 ;Yager, 1991; Bonnstetter, and Yager, 1991 ؛2003زيتون 

Carin, 1993; Yager, 2000( .وفق الخطوات اآلتية :  
وقـد تـم  اختيـار الوحـدة الثانيـة مـن       : اختيار المحتوى العلمي   ) أ

ــاء   ــاب الكيميـ ــة  "كتـ ــة والحركيـ ــاء الحراريـ ــون  "الكيميـ ــك لكـ ، وذلـ
محتواها العلمي يربط بين العلم و التقانة، ويشتمل على أنشطة          

ارب تــستدعي االكتــشاف واالســتنتاج، كمــا أنهــا تحتــوي علــى تجــ
ــار بعـــض        ــصميم وابتكـ ــى تـ ــة علـ ــساعد الطلبـ ــة تـ ــشطة عمليـ وأنـ

ــارب ــى أن    ،التجــ ــافة إلــ ــوعات، باإلضــ ــة بالموضــ ــا عالقــ ــي لهــ  التــ
ــة، وتتـــضمن     ــه اليوميـ ــة الطالـــب وحياتـ ــوعات تتـــصل ببيئـ الموضـ

ــة   ــتخدامات تقانيـ ــة(اسـ ــزأي   )تكنولوجيـ ــق جـ ــا تحقـ ــا يجعلهـ ، ممـ
  ).العلم والتقانة (نموذج التعلم البنائي

إذ تم بعد تحليلها تقسيمها إلى : توى الوحدةتحليل مح) ب
  .فقرات، بحيث تعالج كل فقرة موضوعا من موضوعات الوحدة

كانت على صورة أوراق نشاط تم : تصميم دروس الوحدة) ج
إعدادها في ضوء محتوى المادة العلمية وأهدافه التعليمية 

 :المصاغة لنموذج التعلم البنائي،  بحيث تراعي الجوانب اآلتية
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في دليل المعلم نفسها ها على الموضوعات الواردة ءاحتوا
وإعداد موضوعاتها وفقا لمراحل . لنموذج التعلم البنائي

 ،االكتشاف، والدعوة، االستكشاف(نموذج التعلم البنائي 
، مع ربطها بالعلم )واقتراح التفسيرات والحلول، واتخاذ القرار

ت الوحدة على كذلك البد من اشتمال موضوعا. والتكنولوجيا
أنشطة وتجارب عملية تساعد على تنمية التفكير اإلبداعي 

وأيضا صوغ موضوعاتها بشكل تسهم في توصل ). االبتكاري(
الطلبة بأنفسهم إلى استنتاج المفاهيم والقوانين والتعميمات من 

وصوغ أسئلة تقويم الوحدة بحيث . خالل األنشطة العملية
 ومستويات التعلم المعرفية تراعي تنوع األساليب التقويمية

ناهيك عن وضع . التفكير اإلبداعيلبلوم، وكذلك مهارات 
تعليمات استخدام األنشطة واألمن والسالمة ليسترشد بها 

  .نموذج التعلم البنائيالطالب في كل درس يقوم به وفق 
بعد الرجوع إلى بعض المراجع : إدخال أنشطة إضافية) د

نية العلمية المختصة بمحتوى والمصادر الورقية واإللكترو
الوحدة، تم إضافة بعض األنشطة المناسبة للمحتوى، بحيث 

  .وتحقيقها  أهداف النموذج البنائيتفعيلتسهم في 
 التفكير اإلبداعيتم إدراج أنشطة في : إضافة أنشطة إبداعية) هـ

متصلة بموضوعات الوحدة في كل درس؛ لتحقيق متطلبات 
تطوير المهارات اإلبداعية لدى مراحل النموذج البنائي و

وذلك من خالل الرجوع إلى بعض المراجع . المتعلمين
  .والمصادر الورقية واإللكترونية اإلبداعية

بعد االنتهاء من بناء الوحدة في صورة : تحكيم الوحدة الُمعدة) و
أوراق أنشطة، تم تحكيمها بعرض محتواها العلمي التربوي 

كاديميين، والتربويين؛ للتأكد على مجموعة من المحكمين األ
من صدقها، وذلك إلبداء آرائهم ومالحظاتهم العلمية والتربوية 

نموذج حول إعداد األنشطة وبنائها، ومدى صلتها بمضامين 
، وإمكانية تنفيذها على طلبة العينة ومناسبتها التعلم البنائي

وفي ضوء مالحظاتهم وآرائهم قام الباحثان بإجراء . لهم
ت المطلوبة والالزمة للخروج بأوراق النشاط في التعديال

  .صورتها النهائية
قام الباحثان بإعداد دليل : دليل المعلم وأنشطة الطالب: ثانيًا

المعلم وآخر للطالب ليكونا مرشدين وموجهين في عملية تدريس 
الوحدة المبنية أثناء تطبيق الدراسة، وقد صمم دليل الطالب على 

  : اشتمل دليل المعلم على اآلتيهيئة أنشطة، في حين
نموذج تضمن مقدمة عن الفلسفة البنائية، و : اإلطار النظري -1

 ومراحله ومزاياه، واألهداف السلوكية للوحدة، التعلم البنائي
وتحديد التوزيع الزمني للحصص، مع عرض لموضوعات 
الوحدة، و تحديد المواد واألدوات والوسائل والتقانة الالزمة 

  .كل درس، وتعليمات استخدام الدليل واألنشطةلتنفيذ 
  :  وقد تم ذلك من خالل ما يلي:اإلطار اإلجرائي -2

تحليل محتوى الوحدة وتقسيمها إلـى فقـرات، ثـم عـرض خطـة              ) أ
ســير كــل درس، مــع مراعــاة أن تتــضمن عــرض األهــداف العامــة   

ــتعلم البنــائي والخاصــة للوحــدة المعــدة وفــق    كــذلك . نمــوذج ال
زيــــع الزمنــــي لــــدروس الوحــــدة، فقــــد تــــم توزيــــع   توضــــيح التو

الــــدروس بمــــا يتناســــب مــــع محتــــوى كــــل درس، مــــع االلتــــزام   
. من المحتـوى فـي كـل حـصة للمجمـوعتين          نفسه  بتدريس الكم   

ــة     ــارب العمليـــ ــد األنـــــشطة والتجـــ ــى تحديـــ ــافة إلـــ ــذا باإلضـــ هـــ
مع تحديـد الوسـائل والمـواد واألدوات        . ومعلومات عن نتائجها  

  . في كل درس من الوحدةالتعليمية المطلوبة
نمــوذج  باإلضــافة إلــى عــرض طريقــة التــدريس المعتمــدة علــى   

 فــــي كــــل درس مــــن دروس الوحــــدة فــــي كــــل فــــصل  الــــتعلم البنــــائي
كما تـم تحديـد األنـشطة       ". الكيمياء الحركية "و" الكيمياء الحرارية "

والتجارب العملية، مـع إرفـاق أوراق تتـضمن هـذه األنـشطة والتجـارب            
كذلك تم تحديد معلومات    . ى الطلبة أثناء تنفيذ الدروس    لتوزيعها عل 

ــارة       ــة، مــع إرفــاق أوراق تتــضمن إث ــائج األنــشطة والتجــارب العملي ونت
مـع  . الطلبة لمعلوماتهـا ونتائجهـا، وتـم توزيعهـا أثنـاء تنفيـذ الـدروس              

تحديد الوسائل والمـواد واألدوات التعليميـة المطلوبـة فـي كـل درس              
  .من الوحدة

ــضيرات ) ب ــتخدام  تحـ ــدة باسـ ــائي  دروس الوحـ ــتعلم البنـ ــوذج الـ  نمـ
ــن     ــي كـــل مـ ــح فـ ــدر ويـــونس،   (والموضـ ؛ 1996الخليلـــي وحيـ

  ). 1998وسعودي، 
أســاليب التقــويم المناســبة للوحــدة، وطــرح أســئلة قبليــة وبنائيــة  ) ج

إذ كــان . وختاميــة فــي كــل درس، ونمــاذج إجابــة لهــا ) تكوينيــة(
رح فـــي بدايـــة التقـــويم القبلـــي عبـــارة عـــن مجموعـــة أســـئلة تطـــ 

الحــــصة فــــي مرحلــــة الــــدعوة، للكــــشف عــــن الخلفيــــة الــــسابقة 
. للمتعلمــين، ومــواطن الــضعف والقــوة حــول موضــوع الــدرس      

بينما التقويم التكـويني عبـارة عـن مجموعـة أسـئلة تطـرح أثنـاء                 
ــة مـــدى     ــة االستكـــشاف، وذلـــك بقـــصد معرفـ الحـــصة فـــي مرحلـ

ــادئ والقــــ     ــائق والمبــ ــاهيم والحقــ ــة للمفــ ــتيعاب الطلبــ وانين اســ
في حين أن التقويم الختـامي عبـارة      . والعالقات موضوع الدرس  

عن مجموعة أسئلة تعرض في نهايـة الحـصة فـي مرحلـة اقتـراح             
الحلــول، بهــدف تحديــد مــا تحقــق مــن أهــداف تعليميــة خاصــة    

  .بالدرس
إعـــداد قائمـــة بـــالمراجع التـــي يمكـــن االســـتعانة بهـــا فـــي عمليـــة   ) د

  .تدريس الوحدة
قـــام الباحثـــان بعرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن      :  ةتحكـــيم األدلـــ ) هــــ

المحكمين؛ إلبداء آرائهـم ومالحظـاتهم حـول محتواهمـا ومـدى            
مناسبة طريقة بنائهما للوحدة المختـارة، وفـي ضـوء مالحظـات            

  .المحكمين أجرى الباحثان التعديالت الالزمة
   العلميالتفكير اإلبداعياختبار : ثالثًا

لطالقة، والمرونة، واألصالة، ا:  مهارات الطالب اآلتيةولقياس
 العلمي، باالستفادة من التفكير اإلبداعيقام الباحثان بإعداد اختبار 

 التفكير اإلبداعيأدبيات القياس والتقويم المرتبطة بإعداد اختبار 
؛ 1999؛ جروان، 1998؛ جروان، 1987زيتون، (وتصحيحه، 

ا تم كم). Al-Balushi, 2003؛ 2002؛ السرور، 2001الحارثي، 
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االطالع على عدد من االختبارات التي تقيس القدرة على التفكير 
اختبارات تورانس للتفكير االبتكاري تأليف : اإلبداعي العلمي، مثل

بول تورانس، ترجمة عبد الله محمود سليمان وفؤاد عبد اللطيف 
 وليامز للقدرات والمشاعر ت واختبارا،)1988(أبو حطب 

 وليامز، ترجمة أحمد إبراهيم قنديل االبتكارية، تأليف فرانك
كذلك اختبار القدرة االبتكارية إلبراهيم عبد الوكيل الفار و ،)1990(

اختبارات القدرة على التفكير االبتكاري لمنى و). 1996(وآخرون 
 العلمي للشقصي التفكير اإلبداعيومقياس ). 1998(سعودي 

بتكاري لمها عبد وأخيرا اختبارات القدرة على التفكير اال). 2001(
  ).2002(السالم أحمد الخميسي 

وقد تم بناء االختبار بحيث يشمل عبارات لفظية مدعمة 
وقد كانت المفردات على شكل . بصور معبرة عن فكرة السؤال

كما روعي فيه أن يتضمن األفكار المرتبطة . أنشطة إبداعية لفظية
لثاني ابالموضوعات الرئيسة للوحدة المقررة على طلبة الصف 

 )6(من وقد تألف االختبار في صورته النهائية .الثانوي العلمي
  :أنشطة، وذلك وفقا لآلتي

ــول   - ــين الحلــ ــشاط تخمــ ــن   : نــ ــاني مــ ــشاط األول والثــ ــضمنه النــ وتــ
فـي ورقـة االختبـار    ) الطالـب (االختبار، وفيه يطلـب مـن المفحـوص      

  .استمطار أفكاره إلعطاء أكبر عدد من الحلول حول موضوع ما
وتــــضمنه ): غيــــر المألوفــــة(نــــشاط االســــتخدامات غيــــر الــــشائعة   -

النشاط الثالث والخامس من االختبار، وفيـه يطلـب مـن المفحـوص             
في ورقة االختبار استمطار أفكاره إلعطاء أكبر عدد من         ) الطالب(

  .االستعماالت غير الطبيعية حول موضوع ما
ختبـار، وفيـه    وتضمنه النشاط الرابع مـن اال     : نشاط تحسين اإلنتاج    -

في ورقة االختبار اسـتمطار أفكـاره       ) الطالب(يطلب من المفحوص    
إلعطــاء أكبــر عــدد مــن اآلراء والمقترحــات لتحــسين المنــتج حــول   

  .موضوع ما
ــائج    - ــار،    : نــشاط تخمــين النت ــسادس مــن االختب وتــضمنه النــشاط ال

فـي ورقـة االختبـار اسـتمطار        ) الطالـب (وفيه يطلب من المفحـوص      
عطــاء أكبــر عــدد مــن النتــائج المترتبــة علــى وقــوع حــادث أفكــاره إل

  . ما
تم تدريج مهارات التفكير اإلبداعية وفقا للنقاط  :تصحيح االختبار

  :اآلتية
وتقاس بعدد استجابات الطالب الصحيحة في كل : الطالقة  ) أ

عدد (نشاط، إذ يعطى درجة واحدة لكل استجابة 
  ).درجة الطالقة=األفكار

تقاس بعدد الفئات المختلفة الستجابة الطالب في و: المرونة  ) ب
درجة =عدد الفئات(كل نشاط، أي عدد التحوالت في التفكير

  :، مع مراعاة اآلتي)المرونة
االستجابة األولى ال تعطي درجة للمرونة؛ بسبب أن المرونة   -

  .تحول في االهتمام أو االتجاه
هتمامه في جميع يأخذ الطالب صفرا، إذا لم يتغير اتجاهه أو ا  -

  .االستجابات

إذا كرر الطالب االستجابة أو التحول أو االهتمام، فإنه ال يحصل   -
على درجة إضافية، بل يعطى درجة واحدة لكل تغير أو تحول في 

  .االتجاه أو االهتمام
وتقاس بعدد استجابات الطالب الجديدة وغير : األصالة  ) ج

تجابة، وتحدد درجة الشائعة في كل نشاط، ومدى عملية االس
بالنسبة الستجابات ) شيوعها(األصالة بناًء على مدى تكرارها 

، مع إتباع )درجة األصالة=مدى التكرار(الطلبة اآلخرين 
  :الخطوات اآلتية في كل نشاط من أنشطة االختبار

  .في كل فئة) التكرارات(حساب عدد األفكار   -
درجات الفئات في كل تصميم توزيع معين لألفكار، إذ تم توزيع   -

  :نشاط كاآلتي
  .درجات) 4(، تعطى 10-1 الفئة التي مدى تكرارها من •
  .درجات) 3(، تعطى 20-11 الفئة التي مدى تكرارها من •
  .درجتين) 2(، تعطى 30-21 الفئة التي مدى تكرارها من •
  .درجة) 1(، تعطى 40-31 الفئة التي مدى تكرارها من •
  .درجة) ًاصفر(فأكثر، تعطى -41رها من  الفئة التي مدى تكرا•
 تصميم جدول معايير، لتحديد مستوى نجاح الفكرة، بحيث تعطى -

  .الفكرة العملية درجة واحدة، والفكرة غير العملية صفرا
 تضاف الدرجة التي حصل عليها كل نشاط من حساب التكرارات -

إلى الدرجة التي تحصل عليها كل فكرة من جدول المعايير، 
  .عطاء درجة األصالةإل

وبالتالي يحصل الطالب في كل نشاط من أنشطة االختبار على 
للطالقة، والمرونة، واألصالة، وتكون درجة اإلبداع : ثالث درجات

الكلية عبارة عن المجموع اإلجمالي للدرجات التي يحصل عليها 
  .الطالب من األنشطة الستة

ية على أنشطة وقد قام الباحثان بإعداد معايير تصحيح مبدئ
ثم قاما بتكليف أحد معلمي الكيمياء بتصحيح عينة . االختبار

الى طالبا وطالبة، ) 24(عشوائية الختبار اإلبداع العلمي التي بلغت 
 تصحيح أحد الباحثين للعينة نفسها؛ وذلك لتحديد مدى جانب

 العلمي لسالمة التفكير اإلبداعياالتفاق في تصحيح أنشطة اختبار 
في العينات الفعلية، ولوضع معايير واضحة وموضوعية التصحيح 

وللتحقق من اتفاق المصححين، قام الباحثان باستخدام . لذلك
، )Kendall's Coefficient(معامل االتساق بين المحكمين لكيندال 

  ).1(وقد جاءت النتائج وفق الجدول رقم 
نتـــائج معامـــل كينـــدال لالتـــساق بـــين المـــصححين فـــي  :)1(جـــدول 

   العلمي للعينة االستطالعيةالتفكير اإلبداعيبار اخت
  مستوى الداللة  قيمة كيندال  المهارة اإلبداعية  النشاط اإلبداعي

  0.007  0.94  الطالقة
  األول  0.010  0.90  المرونة
  0.017  0.86  األصالة
  0.018  0.86  الطالقة
  الثاني  0.018  0.86  المرونة
  0.004  0.96  األصالة
  الثالث  0.007  0.93  قةالطال

  0.007  0.94  المرونة
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  مستوى الداللة  قيمة كيندال  المهارة اإلبداعية  النشاط اإلبداعي
  0.014  0.88  األصالة
  0.035  0.80  الطالقة
  الرابع  0.012  0.89  المرونة
  0.020  0.85  األصالة
  0.009  0.91  الطالقة
  الخامس  0.009  0.92  المرونة
  0.017  0.86  األصالة
  0.005  0.96  الطالقة
  السادس  0.008  0.92  المرونة
  0.009  0.91  األصالة

  0.006  0.95  جميع المهارات  المجموع
أن قيمة معامل االتساق بين ) 1(ويالحظ من الجدول رقم 

 0.80(تتراوح بين ) Kendall's Coefficient(المصححين لكيندال 
في كثير ) α≥ 0.01(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى )0.96 –

يشير إلى من مهارات األنشطة وفي المجموع الكلي لالختبار؛ مما 
التفكير االتفاق الواضح بين المصححين في تصحيح أنشطة اختبار 

بعدها قام أحد الباحثين بتصحيح .  العلمي بمهاراته الثالثاإلبداعي
االختبار القبلي والبعدي، وفق المعايير والضوابط المستنتجة عن 

  .طريق تصحيح العينة العشوائية
صـدق المحتـوى والـصدق      قام الباحثان للتأكـد مـن        :صدق االختبار 
 العلمــي، بعرضــه علــى مجموعــة مــن التفكيــر اإلبــداعيالبنــائي الختبــار 

صياغة األسـئلة   : المحكمين من المتخصصين إلبداء مالحظاتهم حول     
والــسالمة اللغويــة، ووضــوح فكــرة الــسؤال، والدقــة العلميــة لألســئلة،    
وتغطيــــة األســــئلة لوحــــدة الدراســــة، ومــــدى مناســــبتها لموضــــوعات  

 تـم إجـراء التعـديالت وفقـا         وبعـد ذلـك   . دة والفئة العمرية للطلبة   الوح
ــا     ــئلة وفقراتهــ ــردات األســ ــادة بعــــض مفــ ــين بإعــ ــات المحكمــ  ،لمقترحــ

 العلمـــي مـــن حيـــث الـــصياغة والمـــستوى  التفكيـــر اإلبـــداعيوأنـــشطة 
المهاري الذي وضعت لقياسـه، مـع اقتـراح إضـافة الرسـومات للفقـرات            

تم تعديل االختبار وفقا لمالحظـات     وقد  . واألنشطة التي تتطلب ذلك   
  . المحكمين

وللتأكــد مــن ثبــات أداة الدراســة، تــم تطبيقهــا علــى    :ثبــات االختبــار
) 24(عينــة اســتطالعية مكافئــة لخــصائص عينــة الدراســة، مكونــة مــن   

التفكيــــر  خــــضع الختبــــار إذطالبــــا وطالبــــة تــــم اختيــــارهم عــــشوائيا، 
رســـــة البريمـــــي طـــــالب مـــــن شـــــعبتين بمد) 10( العلمـــــي اإلبـــــداعي

طالب من كل شعبة، كما خـضع   ) 5(اإلعدادية الثانوية، مقسمين إلى     
ــار  ــة مــن شــعبتين بمدرســة جميلــة بوحريــد    ) 14 (التفكيــرالختب طالب

طالبـات مـن كـل شـعبة، وهـذه العينـة خارجـة عـن            ) 7(الثانوية، بواقـع    
وقد ساعدت هـذه  . المدارس أو الشعب التي تم تطبيق الدراسة فيها       

لى التأكد من دقة ووضوح ألفاظ عبارات التعليمـات ومفـردات   العينة ع 
االختبار، وكذلك التحقق من مناسبة الزمن المحـدد لالختبـار، وأيـضا            
تعمـــل علـــى إعـــداد قواعـــد تـــصحيح دقيقـــة وموضـــوعية لالختبـــار؛        

  .للكشف عن المفردات الغامضة لدى الطلبة
كما تم حساب االتساق الداخلي بين فقرات االختبار 

 وكانت ،)Cronbach-Alpha(تخدام معامل الثبات كرونباخ ألفا باس

في حين تم حساب ). 0.90(قيمة معامل الثبات لالختبار تساوي 
 للتعرف على الخصائص معامل الصعوبة والتمييز لفقراته

 تطبيقه على العينة وبعد  ،السيكومترية لفقرات االختبار
) 9(أنشطة من االختبار من أصل ) 3(االستطالعية، تم استبعاد 

) 1: (، والفقرات هي)0.25(أنشطة والتي يقل معامل تمييزها عن 
) 6(، لتصبح الصورة النهائية لالختبار مكونة من )8(و) 7(و

  .أنشطة
ــائج ــةنتـ ــل    :  الدراسـ ــي كـ ــة فـ ــوعتي الدراسـ ــافؤ مجمـ ــن تكـ ــد مـ للتأكـ

قام الباحثان بتحديد اإلبداع العلمي للطلبة بالتطبيق القبلـي         مدرسة،  
لمقياس أعد لهذا الغرض على المجموعتين في كل مدرسة،و يوضـح           

للفـروق بـين متوسـطات أداء أفـراد         ) ت(نتائج اختبـار  ) 2(جدول رقم   
التفكيـر  المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلـي الختبـار          

  . العلمياإلبداعي
للفــروق بــين متوســطات أداء أفــراد  ) ت(نتــائج اختبــار  :)2(دول جــ

التفكيـر  المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبلـي الختبـار          
   العلمياإلبداعي

نوع   الجنس
المتوسطات   العدد  المجموعة

  الحسابية
االنحرافات 
  المعيارية

) ت(قيمة 
المحسو

  بة

مستوى 
  الداللة

  ذكور  27.93  66.81  52  التجريبية
  38.70  94.20  25  الضابطة

-3.54  0.001**  

  إناث  24.80  61.22  65  التجريبية
  19.65  45.51  61  الضابطة

3.92  0.000**  

  26.27  63.70  117  التجريبية
  34.50  59.66  86  الضابطة

0.95  0.345  

  34.11  75.70  77  الذكور
  اإلجمالي

  23.71  53.61  126  اإلناث
5.44  0.000**  

  )α = 0.01(دالة عند مستوى داللة ** 
أن قيمة المتوسط الحسابي ألداء ) 2(نالحظ من الجدول رقم 

أفراد المجموعة التجريبية في اإلبداع العلمي القبلي أعلى من أداء 
أفراد المجموعة الضابطة، وكان المتوسط الحسابي لمجموعة 

لتحديد ) ت (وقد استخدم اختبار. الذكور أعلى من مجموعة اإلناث
داللة الفروق بين متوسطات أداء أفراد المجموعة التجريبية 

 العلمي القبلي، وأظهرت التفكير اإلبداعيوالمجموعة الضابطة في 
عند مستوى الداللة ) ت(النتائج عدم وجود داللة إحصائية لقيمة 

)α = 0.05 ( في االختبار القبلي لإلبداع بين إجمالي المجموعة
لضابطة، بينما دلت النتائج على أن هناك فروقا دالة التجريبية وا

في ) α = 0.001(عند مستوى الداللة ) ت(إحصائيا لقيمة 
االختبار القبلي لإلبداع بين المجموعة التجريبية و المجموعة 
الضابطة عند المقارنة بينهما في الجنس الواحد، فعند الذكور كان 

ناث فكان لصالح المجموعة لصالح المجموعة الضابطة، بينما عند اإل
عند المقارنة بين الجنس في مجموعتي الدراسة ككل، و. التجريبية

كانت الداللة لصالح الذكور؛ مما يدل على عدم تكافؤ المجموعتين 
  . العلمي القبلي بالنسبة لمتغير الجنسالتفكير اإلبداعيفي 
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   التفكير اإلبداعي العلميالنموذج علىأثر نتائج 

نموذج التعلم البنائي على  استخدامما أثر : ولالسؤال األ
الثاني التفكير اإلبداعي العلمي بمهاراته الفرعية لدى طلبة الصف 

  ؟الثانوي العلمي
التفكير لإلجابة على أسئلة الدراسة، تم تطبيق اختبار 

 العلمي بعد االنتهاء من دراسة الوحدة مباشرة، وتم اإلبداعي
االنحرافات المعيارية ألداء حساب المتوسطات الحسابية و

استخدام (مجموعات الدراسة، ولتحديد أثر المعالجة التجريبية 
تحليل التباين اختبار ، قام الباحثان باستخدام )نموذج التعلم البنائي

 العلمي التفكير اإلبداعي لعزل أثر اختبار ،)ANCOVA (المصاحب
 العلمي بداعيالتفكير اإلالقبلي ومهاراته على النتيجة في اختبار 

  ).4(ورقم ) 3(البعدي ومهاراته، جدول رقم 
ــدول  ــة ألداء     :)3(جـ ــات المعياريـ ــسابية واالنحرافـ ــطات الحـ المتوسـ

 العلمـــي البعـــدي ومهاراتـــه فـــي التفكيـــر اإلبـــداعيالطلبـــة فـــي اختبـــار 
  المجموعتين التجريبية والضابطة

نوع  الجنس  المتغير
المتوسطات   العدد المجموعة

  الحسابية
نحرافات اال

  المعيارية
  33.48  89.56  52 التجريبية

  ذكور
  29.02  69.12  25 الضابطة
  إناث  21.05  69.26  65 التجريبية
  12.47  41.64  61 الضابطة
  28.97  78.30  117 التجريبية

اإلبداع 
  الكلي

  22.47  49.63  86 الضابطةاإلجمالي
  15.27  39.83  52 التجريبية  ذكور
  8.16  26.83  65 التجريبية  إناث

  13.47  32.61  117 التجريبية
  الطالقة

  12.54  23.49  86 الضابطةاإلجمالي
  3.89  15.58  52 التجريبية  ذكور
  2.84  14.26  65 التجريبية  إناث

  3.40  14.85  117 التجريبية
  المرونة

  3.39  11.65  86 الضابطةاإلجمالي
  15.06  34.69  52 التجريبية  ذكور
  11.44  28.20  65 التجريبية  إناث

  13.51  31.09  117 التجريبية
  األصالة

  8.15  14.49  86 الضابطةاإلجمالي
 )ANCOVA (المـصاحب تحليـل التبـاين     نتائج اختبار   : )4(جدول  

ــار اإلبــــداع البعــــدي     ــار اإلبــــداع القبلــــي علــــى اختبــ لعــــزل أثــــر اختبــ
  لمجموعتي الدراسة

مجموع   مصدر التباين المتغير
  عاتالمرب

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف  المربعات

 الداللة
 0.000 71.37 26724.73  4 106898.90 بين المعالجات

داخل 
 0.000 67.37 25228.61  1  25228.61  المجموعات

اختبار التفكير 
 0.000 109.21 40897.61  1  40897.61  القبلي

 0.005  7.89 2956.30  1  2956.30  الجنس

التفكير 
 اإلبداعي
  الكلي

 0.000 86.05 32222.49  1  32222.49 طريقة التدريس

مجموع   مصدر التباين المتغير
  عاتالمرب

درجات 
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة ف  المربعات

 الداللة
 0.010  6.73 2520.61  1  2520.61 الطريقة*الجنس

   203 1069411.00 المجموع الكلي
 0.000 31.20 2442.51  1  2442.51  الجنس

 الطالقة 0.000 28.91 2263.56  1  2263.56 طريقة التدريس
   203 206233.00  المجموع
 0.000 17.96  144.08  1  144.08  الجنس

 رونةالم 0.000 23.98  192.39  1  192.39 طريقة التدريس
   203  39775.00  المجموع
 0.978 0.001  6.76  1  6.76  الجنس

 األصالة 0.000 164.93 14279.17  1  14279.17 طريقة التدريس
   203 157925.00  المجموع

لمتغير طريقة ) ف(أن قيمة ) 4(يتضح من الجدول رقم 
) 28.91(الختبار اإلبداع الكلي، و) 86.05(التدريس تساوي 
لمهارة ) 164.93(لمهارة المرونة، و) 23.98(لمهارة الطالقة، و

، وهذا )α≥ 0.001(األصالة، وجميعها دالة إحصائيا عند مستوى 
: يبين وجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعتي الدراسة

التي (، والضابطة )نموذج التعلم البنائي بالتي درست(التجريبية 
 العلمي البعدي التفكير اإلبداعيعلى متغير ) درست بالطريقة المتبعة

ومهاراته، وذلك لصالح المجموعة التجريبية كما هو واضح في 
، فهو يشير إلى أن المتوسط الحسابي لألداء )3(الجدول رقم 

ع الكلي وفي مهاراته البعدي للمجموعة التجريبية في اختبار اإلبدا
الطالقة والمرونة واألصالة، أعلى من المجموعة الضابطة؛ : الثالث

التفكير مما يدل على تفوق طلبة المجموعة التجريبية في اختبار 
  . العلمي البعدي ومهاراته على المجموعة الضابطةاإلبداعي

نتائج أثر اختالف الجنس على التفكير اإلبداعي العلمي في 
ما أثر اختالف الجنس على التفكير اإلبداعي العلمي : ةالتجريبي

  ومهاراته الفرعية لدى طلبة المجموعة التجريبية؟
في متغير الجنس في ) ف(أن قيمة ) 4(يتبين من الجدول رقم 

) 37.81(مجموعات الدراسة في اختبار اإلبداع الكلي البعدي بلغت 
، وفي )31.20(، وفي مهارة الطالقة )α≥ 0.01(بمستوى داللة 

، )α≥ 0.001(، بداللة إحصائية عند مستوى )17.96(المرونة 
وهذا يوضح وجود فروق دالة إحصائيا بين مجموعات الذكور 

 العلمي البعدي ومهارتي الطالقة التفكير اإلبداعيواإلناث على متغير 
أنها لصالح مجموعات ) 3(والمرونة، وكشفت نتائج الجدول رقم 

ى تفوق الذكور في المتوسطات الحسابية الذكور، فقد أشار إل
للمجموعة التجريبية بالمقارنة مع متوسطات إناث التجريبية؛ مما 

التفكير يدل على أن أداء ذكور التجريبية كان أفضل في اختبار 
على إناث ) الطالقة والمرونة( العلمي البعدي ومهارتيه اإلبداعي
د فروق دالة عدم وجو) 4(لكن يوضح الجدول رقم . التجريبية

إحصائيا في مهارة األصالة في متغير الجنس في مجموعتي الدراسة، 
؛ مما يدل على تكافؤ )0.978(وداللتها ) 0.001(إذ بلغت قيمة ف 

  .مجموعتي الذكور واإلناث في مهارة األصالة
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نتائج التفاعل بين الجنس والطريقة في التفكير اإلبداعي 
 والطريقة في التفكير اإلبداعي هل يوجد تفاعل بين الجنس: العلمي

  العلمي في مادة كيمياء الثاني الثانوي العلمي لدى الطلبة؟
إلى وجود تفاعل دال إحصائيا بين ) 4(يشير الجدول رقم 

 العلمي البعدي التفكير اإلبداعيالجنس وطريقة التدريس في متغير 
في ) ف(ن قيمة إلصالح التجريبية في مجموعتي الذكور واإلناث، إذ 

التفاعل بين الجنس والطريقة في مجموعتي الدراسة تساوي 
، )α≥ 0.01(وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 6.73(

ولتحديد اتجاه التفاعل في مجموعتي الذكور واإلناث، تم الرجوع 
، إذ تدل نتائج التفاعل على أن متوسطات أداء )3(إلى الجدول رقم 

 العلمي البعدي كان  اإلبداعيالتفكيرالذكور في المجموعتين في 
أعلى من اإلناث، ولكن الفرق بين الذكور واإلناث في المجموعة 

؛ )1(التجريبية كان أعلى منه في الضابطة كما يوضحه الشكل رقم 
مما يدل على تفوق طلبة المجموعة التجريبية عند الذكور واإلناث 

 العلمي بداعيالتفكير اإلفي التفاعل بين الجنس والطريقة في اختبار 
وتفوق الذكور على اإلناث . البعدي على طلبة المجموعة الضابطة

البعدي، وأن المعالجة التجريبية كان لها أثر أكبر في  التفكير في أداء
بمعنى أن التفاعل ناتج من أن .  العلمي عند الذكورالتفكير اإلبداعي

ين قد ضيق الفرق ب) CLM(التدريس بحسب نموذج التعلم البنائي 
)  درجة30حوالي (الذكور واإلناث، وفي المقابل كان الفرق أكبر 

بين الذكور واإلناث في المجموعة الضابطة مقارنة بنظيرتها في 
؛ وبذلك تتضح أهمية )درجة20حوالي (المجموعة التجريبية 

  ).CLM(التدريس وفق نموذج التعلم البنائي 
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ــكل  ــ :)1(شـ ــة فـــي  التفاعـ ــين الجـــنس والطريقـ ــداعي ل بـ ــر اإلبـ  التفكيـ
  العلمي

  المناقشة والتوصيات
: مناقشة نتائج أثر النموذج البنائي على التفكير اإلبداعي العلمـي         

ــين        ــصائية بــ ــة إحــ ــروق دالــ ــود فــ ــسؤال األول وجــ ــائج الــ ــرت نتــ أظهــ
نمـوذج  متوسطات درجات أفراد المجموعـة التجريبيـة الـذين درسـوا ب           

ــائي  ــتعلم البن ــذين درســوا بالطريقــة    ، وال أفــراد المجموعــة الــضابطة ال
الطالقــة، والمرونــة، ( العلمــي ومهاراتــه التفكيــر اإلبــداعيالمتبعــة، فــي 

لصالح طلبة التجريبية؛ مما يدل على تفوق طلبة المعالجـة          ) واألصالة
ــي   ــة فــ ــداعي التجريبيــ ــر اإلبــ ــة   التفكيــ ــراد المجموعــ ــى أفــ ــي علــ  العلمــ

إلــــى أن الطلبــــة فــــي المعالجــــة ويعــــود الــــسبب فــــي ذلــــك . الــــضابطة

 المتولـدة عـن طريـق    عن إجابات ألسـئلتهم الخاصـة   ونبحثالتجريبية ي 
تتحــدى التــي ،  فــي مرحلــة االستكــشافلقيــاس والتجريــباالمالحظــة و

ــدرات ــشكلة  قـــ ــى استكـــــشاف المـــ ــساعدهم علـــ ــن  ،هم وتـــ  والبحـــــث عـــ
التفسيرات العلمية لها، وأحيانا يخترعون ويبـدعون مـن خاللهـا، ممـا             

وهذا ما تدعو له    .  إلى تنمية اإلبداع لدى طلبة الدراسة الحالية       أدى
) 2002(فلسفة التعليم األساسي في الـسلطنة، فقـد أجـرت البحرانـي       

دراسة لقياس قدرات التفكير االبتكاري لدى تالميذ التعلـيم األساسـي       
والتعليم العام في سلطنة ُعمان، وأشارت نتائج تحليل التباين الثنـائي           

د فروق دالة إحـصائيا فـي قـدرات التفكيـر االبتكـاري فـي كـل                 إلى وجو 
الطالقــة، والمرونــة، والقــدرة اإلبتكاريـة مجتمعــة، لــصالح التعلــيم  : مـن 

  .األساسي
مشكلة الدرس  حلول فيمحاولة التفكير ل النقاش كما أن جو

 في مرحلة اقتراح أعضاء المجموعات، الذي يدور بين وتقسيراتها
 في تقويم الحلول المقترحة ومشاركة المتعلمين التفسيرات والحلول،

يؤدي إلى توفير بيئة مفتوحة، تحترم  ها؛ وتعديلهاتطوير وللمشكلة
اهتمامات وقدرات الطلبة وتساعد على إطالق العنان للتفكير، 
والترحيب بكل ما هو غريب؛ مما ينتج عن ذلك اإلتيان باألفكار 

. ارات اإلبداعية لدى الطلبةاإلبداعية المخفية، وبالتالي تنمية المه
أما في طريقة التدريس المتبعة فتستخدم األسئلة التقاربية التي 

  .تتطلب إجابة واحدة محددة
تتحـدى قـدرات   ) القـرار (باإلضافة إلى أن مرحلة اتخاذ اإلجراء      

ــه مـــن حلـــول      ــلوا إليـ ــا توصـ ــبة لمـ ــاد تطبيقـــات مناسـ المتعلمـــين إليجـ
لمــوه فــي مواقــف جديــدة، ممــا     واســتنتاجات وإمكانيــة تعمــيم مــا تع   

 تتــيح الفرصــة نمــوذج الــتعلم البنــائييجعــل هــذه المرحلــة مــن مراحــل 
أمـام الطلبــة للتفكيــر فـي أكبــر عــدد ممكــن مـن األفكــار حــول المواقــف    
الجديدة، خاصة أن الدراسة حاولت توفير وقت كاف لذلك من خـالل            

ن زيـادة حـصة أخــرى والتـدريس فـي حــصتين متتـاليتين، ناهيـك عــن أ      
فترة سبعة أسابيع للدراسة كانت مالئمة؛ مما أدى إلـى تنميـة مهـارات         

فمثال في النـشاط العملـي الـذي يهـدف إلـى            .. التفكير اإلبداعي لديهم  
 بمـــرور التفاعـــل الكيميـــائياستكـــشاف العالقـــة بـــين التركيـــز وســـرعة  

 مرحلة االستكشاف واإلبداع، تفاجأ الطلبة بوجـود أدوات    ففيالزمن،  
م للقيـام بنـشاط عملـي مـرتبط بالهـدف الـذي ذكـره معلمهـم                بين أيديه 

في مرحلة الدعوة، دون معرفتهم لخطواتـه، فبـدأ أفـراد كـل مجموعـة                
بالتفكير في كيفية إجـراء هـذه النـشاط، فكـل مـنهم يطلـق فكـرة معينـة                   

، أثنـاء ذلـك يـشجع المعلـم بطـرح           )تدريب علـى الطالقـة    (حول تنفيذه   
، ثـم بـدأ     )تدريب على التحـسين   (فضلها  مجموعة من األفكار النتقاء أ    

أفـــراد كـــل مجموعـــة بتنفيـــذ النـــشاط الـــذي اتفقـــوا عليـــه، مـــع كتابـــة   
ــد   ــشاف الجديـ ــع الستكـ ــتنتاجات والتوسـ ــات واالسـ ــي  . المالحظـ ــم فـ ثـ

مرحلة اقتراح الحلول، كالعادة بدأ ت المجموعة بعرض مـا تـم تنفيـذ       
ة العلميــة والمعلومــات المرتبطــة بــه، ثــم تــرك المعلــم فرصــة المناقــش    

العامــة بــين طلبتــه بــاحترام وتقــدير لــآلراء لتقــويم الحلــول المقترحــة     
وتطويرهـــا وتعـــديلها للوصـــول إلـــى الحلـــول المناســـبة والتخلـــي عـــن  

أما فـي مرحلـة اتخـاذ اإلجـراء     ). تدريب على المرونة  (األفكار البعيدة   
فقــــد شــــجع المعلــــم طلبتــــه علــــى إعطــــاء أمثلــــة تقانيــــة مــــن بيئــــتهم 
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تطبيـــق لفكــرة النـــشاط العملـــي، واقتــراح أفكـــار جديـــدة   ومجــتمعهم ك 
تـــدريب علـــى ( واختيـــار الفكـــرة األصـــيلة ،مرتبطـــة بموضـــوع الـــدرس

؛ وبهــذه اإلجــراءات يــدرب المعلــم طلبتــه فــي كــل درس علــى  )األصــالة
ــن خـــالل مراحـــل    ــداع مـ ــارات اإلبـ ــائي مهـ ــتعلم البنـ ــوذج الـ ــذه . نمـ وهـ

رة فــي تنميــة التفكيــر  األســباب الــسابقة قــد تكــون مــن العوامــل المــؤث   
  . وزيادتهااإلبداعي لدى طلبة المجموعة التجريبية في هذه الدراسة

 وقد اتفقت نتيجة هذه الدراسة مع العديد من نتائج 
؛ البنَّا،  Shin, 2000؛ 1998السعودي، : (الدراسات البنائية، مثل

؛ الخميسي، 2001، عبد الرازق، 2001؛ سليمان وهمام، 2001
 التي ،)2003؛ الخولي، 2003، الجندي، 2002، ؛ غليون2002

 وأنواع التفكير اإلبداعيأثبتت فاعلية النماذج البنائية في تنمية 
بينما اختلفت جزئيا نتائج الدراسة الحالية مع . التفكير األخرى
 في نموذج التعلم البنائي التي لم تثبت أثر ،)2003(دراسة الزامل 

 التفكير اإلبداعيانت فاعليته في مهارتي الطالقة والمرونة، بل ك
  .العلمي الكلي وفي مهارة األصالة

مناقشة نتائج أثر الجنس على التفكير اإلبداعي العلمي في 
أظهرت نتائج السؤال الثاني وجود فروق دالة إحصائية : التجريبية

بين متوسطات درجات ذكور وإناث المجموعة التجريبية على متغير 
 ومهارتي الطالقة والمرونة لصالح ،لمي البعدي العالتفكير اإلبداعي

الذكور، بينما كشفت النتائج عن عدم وجود داللة إحصائية في مهارة 
وهذا يدل على . األصالة في متغير الجنس في مجموعات الدراسة

تكافؤ الجنسين في االستجابات األصيلة، وتفوق الذكور في 
 التفكير اإلبداعيو ونةالمجموعة التجريبية في مهارتي الطالقة والمر

ويمكن تفسير ذلك إلى طبيعة المجتمع العماني الذي . العلمي الكلي
يندمج فيه الطالب في المجتمع من خالل تعاملهم مع مجاالت 

 التي تساعد على توسع خبراتهم ،مختلفة في البيئة والمجتمع
، فضال عن أنهم التحصيل الدراسيالثقافية وعدم االقتصار على 

أة ودافعية وتنافسا في إنجاز األنشطة التباعدية مفتوحة أكثر جر
عند ) الطالقة(اإلجابة؛ مما شجع على توارد األفكار دون قيد 

). المرونة( وظهور فئات متعددة تنتمي إليها تلك األفكار ،الطالب
وعلى الرغم من ظهور تطور في مستوى طلبة وطالبات التجريبية 

 ينشد نموذج التعلم البنائي ألن ،علمي الالتفكير اإلبداعيفي مهارات 
إلى خلق بيئة تعليمية تساعد على تنمية المهارات اإلبداعية لدى 
المتعلم، إال أن الطالبات لم يتفوقن على الطالب فيها، وقد يعزى 
ذلك إلى أن الكثير من األسر العمانية ما زالت تفّضل عدم خروج 

ها لرعاية أحوال األسرة المرأة للعمل، وأن األنسب لها البقاء ببيت
داخل المنزل، مما قّلل من تعاملهن مع الخبرات الثقافية في البيئة 
بشكل كبير، وانحصارهن في ما يتوفر من معلومات في المنزل أو 
في البيئة المدرسية، فضال على أنهن يملن إلى إنجاز األنشطة 

تعلم نموذج الالتقاربية محدودة اإلجابة، مما أدى إلى زيادة أثر 
 العلمي ومهارتي الطالقة والمرونة عند التفكير اإلبداعي في البنائي

  .الذكور مقارنة مع اإلناث

ــة فــــي المتوســــطات     ــة التجريبيــ ــرغم مــــن تفــــوق طلبــ وعلــــى الــ
الحسابية لمهارة األصالة على طلبة الضابطة، إال أن هناك تكافؤا بـين            

 بـأن الفتـرة   الطالب والطالبات في مهـارة األصـالة، ويمكـن تفـسير ذلـك           
الزمنية للدراسة لم تكن كافية للتمييز بين الجنـسين فـي هـذه المهـارة         

 أفكــار الطالــب اإلبداعيــة، جــدةبــشكل واضــح، ألن األصــالة تــشير إلــى 
وإلـــى ابتعـــاده عـــن تكـــرار مـــا يفعلـــه اآلخـــرون مـــن خـــالل تعمقـــه فـــي   
ــة       ــار غريبـ ــا أفكـ ــتج منهـ ــد ينـ ــدة قـ ــتجابات جديـ ــي اسـ ــشكلة، ليعطـ المـ

مــا أن تعــدد المعلمــين فــي الدراســة أدى إلــى قلــة وضــوح    ك. متميــزة
إعطـاء الفـرص للتحـسين والتعـديل والتجويـد لألفكـار المطروحـة مــن        
قبل الطلبة، فكل معلم يعتقد أن هذه الفكرة عند طلبته هـي األصـيلة،           
في حين أن هذه الفكرة قد تكررت مع طلبة المعلم اآلخر؛ مما ساعد             

وعــدم تحــسينها بــشكل عــام مــع طــالب  علــى شــيوع األفكــار وتكرارهــا 
وطالبات الدراسة، فأدى إلى عدم ندرة األفكار بين الجنسين ككل فـي      

  .مهارة األصالة البعدية
التــي ) 2002(وقــد اختلفــت هــذه النتيجــة مــع دراســة البحرانــي  

ــيم        ــام والتعل ــيم الع ــسلطنة فــي التعل ــين  تالميــذ ال ــة ب اهتمــت بالمقارن
ــا األساســـي، الـــذي يتماشـــى مـــع مز  ، وبـــين نمـــوذج الـــتعلم البنـــائي ايـ

ــين نــوع        ــر االبتكــاري مــن خــالل التفاعــل ب جنــسهم فــي قــدرات التفكي
التعلــيم والجــنس فــي القــدرات، وأشــارت نتــائج تحليــل التبــاين الثنــائي  
عـــن وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائيا بـــين الـــذكور واإلنـــاث فـــي قـــدرات  

 والقدرة  ،صالةالطالقة، والمرونة، واأل  : التفكير االبتكاري في كل من      
ــا كـــشفت دراســـة العريمـــي  . اإلبتكاريـــة مجتمعـــة، لـــصالح اإلنـــاث  بينمـ

 التي هـدفت إلـى التعـرف علـى العالقـة بـين الـدافع المعرفـي                  ،)1999(
وعالقته بالقدرة على التفكير االبتكاري لـدى عينـة مـن طلبـة المرحلـة               
الثانويــة بمحافظــة ظفــار بــسلطنة ُعمــان، عــن عــدم وجــود عالقــة ذات 

لـــة إحـــصائية فـــي معـــامالت االرتبـــاط الجزئيـــة للعالقـــة بـــين الـــدافع  دال
الطالقـة والمرونـة    : المعرفي وقدرة التفكير االبتكاري وأبعادها الثالثـة      

 بينمـــا اختلفـــت ،واألصـــالة لـــدى الطلبـــة تعـــزى إلـــى اخـــتالف الجـــنس 
 التــي طبقهــا فــي  ،)2001(الدراســة الحاليــة مــع دراســة عبــد الــرزاق    

البنائيــة، حيــث كــشفت عــن عــدم وجــود أثــر دال   نمــوذج مــن النمــاذج 
إحــصائيا فــي الدرجــة الكليــة الختبــار التفكيــر الناقــد وأبعــاده الخمــسة   

  .تعزى للجنس
مناقشة نتائج التفاعل بين الجنس والطريقة في التفكير 

دلت نتائج السؤال الثالث عن وجود تفاعل دال : اإلبداعي العلمي
 التفكير اإلبداعي في متغير إحصائيا بين الجنس وطريقة التدريس

العلمي البعدي، إذ كان هناك ارتفاع في أداء الذكور في 
 العلمي التفكير اإلبداعيالمجموعتين التجريبية والضابطة في 

البعدي مقارنة مع اإلناث، ولكن الفرق بين الذكور واإلناث في 
المجموعة التجريبية كان أعلى منه في الضابطة بشكل واضح، وهذا 

التفكير د نتائج السؤالين الثاني والثالث، إذ تفوق الذكور في يؤك
 العلمي البعدي في مجموعتي الدراسة على الطالبات، في اإلبداعي

حين كان لنموذج التعلم البنائي أثٌر واضٌح على الذكور واإلناث، 
فأدى إلى ارتفاع أدائهم بالمقارنة مع أداء ذكور وإناث المجموعة 
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ويمكن . ن أثر النموذج البنائي على الذكور أكبرالضابطة، ولكن كا
 التفكير اإلبداعي في تنمية نموذج التعلم البنائي ذلك إلى فاعلية رد

 نتيجة ما ،العلمي لدى الطلبة الذكور واإلناث في المعالجة التجريبية
يتميز به النموذج من جعل المتعلم محور العملية التعليمية التعلمية، 

لمتعلمين واحترام آرائهم، وتشجيعهم على إطالق واستثارة أفكار ا
العنان دون قيود إلعطاء أكبر قدر من االستجابات حول ما يتعلمونه 

وتحفيزهم . في مرحلة االستكشاف واإلبداع ومرحلة اتخاذ القرار
على تطبيق المعلومات في مواقف جديدة؛ مما أدى إلى تحسين 

بدا إذ ، خاصة عند الذكور،  العلميالتفكير اإلبداعيأداء الطلبة في 
، بسبب ما يتميز به الطالب من انفتاحهم على لديهمذلك واضحا 

الثقافة في البيئة والمجتمع وتميزهم بالجرأة والدافعية والتنافس في 
  .طرح األفكار المختلفة مقارنة بالطالبات

) 2001(وقد اختلفت الدراسة الحالية مع دراسة عبد الرزاق 
 والتي أظهرت عدم وجود ،دى النماذج البنائيةالتي كانت في إح

فروق ذات داللة إحصائية في التفكير الناقد تعزى لتفاعل الجنس 
  .وأسلوب التدريس

ــائج الدراســة، فــإن البــاحثين يوصــيان بمــا       :التوصــيات فــي ضــوء نت
  :يلي

تشجيع المعلمين على استخدام تطبيقات بنائية متنوعة في  -
 اإلبداعيتالميذ على التفكير تدريس مواد العلوم تساعد ال

، تجعل للمتعلم دورا إيجابيا وفعاال في العملية )االبتكاري(
  .التعليمية، وتعمل على تنمية قدرات التفكير المختلفة لديه

إعداد الكتب المدرسية وأدلة المعلم أو إعادة صياغتها بطريقة    -
، مع تساعد على تنمية التفكير اإلبداعي وأنواع التفكير األخرى

إعدادها بحيث تشتمل على دروس مصوغة وفق مراحل 
  .نموذج التعلم البنائي

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في ضوء متغيرات أخرى  -
كالتفكير الناقد، والذكاءات المتعددة، والتفكير العلمي، 
والمستويات العقلية، وعمليات العلم، واالتجاهات، ومدى 

  .متغيرات السابقةالتفاعل واالرتباط بين ال
  المصادر والمراجع

أثــر المعرفــة المــسبقة  ). 2002(أبــو زيــد، أمــة الكــريم طــه أحمــد   
واالستدالل العلمي في التحصيل وعمليات العلم باستخدام       
النمــوذج البنــائي فــي تــدريس مــادة البيولــوجي لــدى طــالب 

رسالة دكتوراه غير   . المرحلة الثانوية في الجمهورية اليمنية    
كليـــة البنـــات، جامعـــة عـــين شـــمس، جمهوريـــة مـــصر  منـــشورة، 

  .العربية
قـدرات التفكيـر   ). 2002( البحراني، وداد بنت عبد اللـه بـن جمعـة         

االبتكاري لدى تالميذ التعليم األساسي والتعلـيم العـام فـي           
رسالة ماجستير غيـر منـشورة، جامعـة الـسلطان          . سلطنة ُعمان 

  .قابوس، سلطنة ُعمان

تنميــة مهــارات عمليــات العلــم  ). 2001(ظــيم البنَّــا، حمــدي عبــد الع 
 فــي الــتعلم البنــائي نمــوذجالتكامليــة والتفكيــر الناقــد باســتخدام 

مجلــة كليــة . تــدريس العلــوم لــدى تالميــذ المرحلــة اإلعداديــة  
  .56 - 3 :)45(، التربية بالمنصورة

سليمان، عبد الله محمود وأبو حطـب، فـؤاد         : تورانس، بول، ترجمة  
ــارات تــــــورانس للتفكيــــــر  ). 1988(عبــــــد اللطيــــــف  اختبــــ

  .مكتبة األنجلو المصرية: القاهرة. االبتكاري
. الموهبة والتفوق واإلبداع  ). 1998(جروان، فتحي عبد الرحمن     

  .دار الكتاب الجامعي: العين
تعلـــيم التفكيـــر مفـــاهيم ). 1999(جـــروان، فتحـــي عبـــد الـــرحمن، 

  .دار الكتاب الجامعي: العين. وتطبيقات
أثــر اســتخدام نمــوذج ويتلــي فــي    ). 2003(يــة الــسيد  الجنــدي، أمن

تنميـــة التحـــصيل ومهـــارات عمليـــات العلـــم األساســـية والتفكيـــر  
، العلمـــي لتالميـــذ الـــصف الخـــامس االبتـــدائي فـــي مـــادة العلـــوم  

  .36-1 ):1(6. مجلة التربية العلمية
. تعلـــيم التفكيـــر ). 2001(الحـــارثي، إبـــراهيم بـــن أحمـــد مـــسلم     

  .يمكتبة الشقر: الرياض
ــف    ــل يوسـ ــي، خليـ ــي   ). 1996(الخليلـ ــة فـ ــسفة البنائيـ ــضامين الفلـ مـ

التربيــة، اللجنــة الوطنيــة القطريــة للتربيــة   . تــدريس العلــوم
  .271-255 :)126(25والثقافة والعلوم، 

الخليلي، خليل يوسف وحيدر، عبد اللطيف حسين ويـونس، محمـد           
تــدريس العلــوم فــي مراحــل التعلــيم ). 1996(جمــال الــدين 

  .دار القلم للنشر والتوزيع:  دبي.العام
ثر اسـتخدام كـل مـن       أ). 2002(الخميسي، مها عبد السالم أحمد      

نموذج ويتلي للتعلم البنائي والتعلم باالستقبال ذي المعنـى      
فـــي تنميـــة التحـــصيل ومهـــارات عمليـــات العلـــم والتفكيـــر   
االبتكاري لدى لتالميذ الصف الخامس االبتـدائي فـي مـادة           

دكتوراه غير منـشورة، كليـة البنـات، جامعـة عـين            رسالة  . العلوم
  .شمس، جمهورية مصر العربية

نمـوذج الـتعلم   أثـر اسـتخدام   ). 2003(الخولي، عبـادة أحمـد عبـادة     
 فــي تــدريس وحــدة التــأثير الحــراري والكيميــائي للتيــار    البنــائي

الكهربــي علــى التحــصيل وتنميــة التفكيــر العلمــي لــدى تالميــذ        
جامعــة -مجلــة كليــة التربيــة . لــصناعيالــصف األول الثــانوي ا

  .339 ـ 314 :1، ج)1(19أسيوط، 
البنائيـة فـي عمليتـي تعلـيم وتعلـم      ). 2003(داود، وديع مكـسيموس    

المـدخل المنظـومي   : المؤتمر العربـي الثالـث حـول     . الرياضيات
ــتعلم   ــدريس والــ ــي التــ ــرة). 71-50ص ص (، فــ  6-5: الفتــ

ــة   ــوم بجامعـ ــوير تـــدريس العلـ ــز تطـ ــل،  مركـ ــين شـــمس،  أبريـ  عـ
  .بالتعاون مع جامعة جرش األهلية
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ــل، محمــــد صــــالح طــــراد     أثــــر تــــدريس العلــــوم   ). 2003(الزامــ
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  .غير منشورة، جامعة اليرموك، المملكة األردنية الهاشمية

ــة   ). 2003(، حــسن حــسين،  زيتــون ــدريس رؤي اســتراتيجيات الت
  .عالم الكتب: القاهرة. معاصرة لطرق التعليم والتعلم

تنمية اإلبداع والتفكير اإلبـداعي     ). 1987(زيتون، عايش محمود    
  .جمعية عمال المطابع التعاونية: عّمان. في تدريس العلوم
دار : نعّمــا . مقدمــة فــي اإلبــداع  ). 2002(الــسرور، ناديــا هايــل   

  .وائل للنشر والتوزيع
فعالية استخدام نمـوذج الـتعلم      ). 1998(سعودي، منى عبد الهادى     

البنــائى فــي تــدريس العلــوم علــى تنميــة التفكيــر االبتكــارى لــدى   
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إعــداد معلــم العلــوم للقــرن  : العلميــة، المــؤتمر العلمــي الثــاني 

ــرة). 823-771ص ص (، 2: ، مــجدي والعــشرينالحــا : الفت
ــة عـــين   2-5  أغـــسطس،  مركـــز تطـــوير تـــدريس العلـــوم، جامعـ

  .شمس
).  2001(سليمان، خليل رضوان خليل وهمام، عبد الرزاق سـويلم          

ــائي فــي تــدريس العلــوم علــى        ــتعلم البن أثــر اســتخدام نمــوذج ال
يـــذ تنميـــة بعـــض المفـــاهيم العلميـــة والتفكيـــر الناقـــد لـــدى تالم 

مجلــة البحــث فــي التربيــة وعلــم     . الــصف الثــاني اإلعــدادي  
  .134-107 :)2(15النفس، 

ــتعلم  ). 2002(الطنــــاوي، عفــــت مــــصطفى   ــيم والــ ــاليب التعلــ أســ
مكتبــة األنجلــو  : القــاهرة. وتطبيقاتهــا فــي البحــوث التربويــة  

  .المصرية
ــرازق،   ــد الـ ــسين  عبـ ــود حـ أثـــر اســـتخدام  ). 2001 (محـــسن محمـ

لمختبـر فـي تحــصيل الطلبـة وتنميــة    األسـلوب البنـائي فــي ا  
رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، جامعـة          . التفكير الناقد لديهم  
  .القدس، دولة فلسطين
تنميــة اإلبــداع فــي مطلــع القــرن  ). 1997(عبــد الغفــار، عبــد الــسالم 

ــسلطان قـــابوس       ــي جامعـــة الـ ــادي والعـــشرين، فـ ، )محـــرر(الحـ
ــوي األول  ــؤتمر التربـــ ــديا  : المـــ ــة وتحـــ ــات التربيـــ ت اتجاهـــ

: ، دراسـات فـي علـم الـنفس التربـوي، الفتـرة            3: ، مج المستقبل
كليـــــة التربيـــــة، جامعـــــة الـــــسلطان    . 11–1 ديـــــسمبر، 7-10

  .قابوس
الدافع المعرفي وعالقته بالقدرة    ). 1999( العريمي، عبد الرؤوف  

ــة     ــة المرحلـ ــن طلبـ ــة مـ ــاري لـــدى عينـ ــر االبتكـ علـــى التفكيـ
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ــة    ــة اليمني ــوراه  ، األساســي فــي الجمهوري ، ملخــص رســالة دكت
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http://www.nic.gov.ye  
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Appendix 1 

Organizational Culture Assessment Questionnaire 
This questionnaire measures the ways people at 

various levels generally think and act. The 24 questions 
ask you to describe, as best as you can, how people in 
your organization typically behave, the sorts of things 
they generally believe about the organization, and how 
the organization operates.  

Please circle one number for each question that 
reflects your opinion about the organization in which 
you work. Use the following key to choose your 
answers.  

 
1 2 3 4 5 
Not true Slightly true Partly true Mostly true Completely true 
 
1- This organization clearly demonstrates that it can 

adapt to changing conditions as needed. 
1  2  3  4  5  

2- People have clearly defined goals. 1  2  3  4  5  
3- The complexity of people's roles and task is so 

great that most managers have given up trying to 
coordinate with one another. 

1  2  3  4  5  

4- People believe in accepting one another as they are 
rather than trying to change one another. 

1  2  3  4  5  

5- People agree that there is no point in trying to cope 
with conditions imposed on us from outside. 

1  2  3  4  5  

6- People try to do their best, with little pressure to 
strive for specific goals. 

1  2  3  4  5  

7- People believe in letting every one do his or her 
own thing. 

1  2  3  4  5  

8- This organization has developed a stable pattern of 
shared values, beliefs, and norms of behavior. 

1  2  3  4  5  

9- When changes are necessary, everyone has a clear 
idea of what the sorts of activities are and are not 
acceptable. 

1  2  3  4  5  

10- Individual action is channeled into achieving the 
goals of the total organization rather than goals of 
individual managers. 

1  2  3  4  5  

11- Management believes in making sure that 
everything happens according to the plans made at 
higher levels. 

1  2  3  4  5  

12- People rely on another to understand what is really 
happening and why. 

 

1  2  3  4  5  

13- The pressure to maintain the status quo is so great 
that if major changes were required for the 
organization to survive, it might not 

1  2  3  4  5  

14- People deal effectively with problems that involve 
defining and attaining goals. 

1  2  3  4  5  

15- People clearly understand their job assignments 
and how these relate to the job assignments of 
others. 

1  2  3  4  5 

16- People are expected to support their views and 
beliefs with concrete facts. 

 

1  2  3  4  5 

17- People believe that they can influence, control, or 
work positively with important factors and forces 
in our environment. 

1  2  3  4  5 

18- Most people have their own goals that may or may 
not be compatible with others’ goals. 

1  2  3  4  5 

19- People believe in working together collaboratively, 
preferring cooperation over competition. 

1  2  3  4  5 

20- It is accepted that people usually have their own 
ways of seeing and making sense of situations. 

1  2  3  4  5 

21- We believe in making our outside stakeholders 
into valued allies. 

1  2  3  4  5 

22- Taking action to attain new goals is valued in this 
organization more than maintaining the status quo. 

1  2  3  4  5 

23- Making sure that managers at all levels coordinate 
effectively is seen as the responsibility of all 
managers involved, not just as the responsibility of 
top executives. 

1  2  3  4  5 

24- Everyone strongly believes in a set of values about 
how people should work together to solve 
common problems and reach shared objectives. 

1  2  3  4  5 
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culture overall (M=76.86) was above the average level. 
Sashkin (1990) suggested that an organization that 
obtained a high combined score might be considered to 
have an effective organizational culture. Therefore, the 
results indicated that the Hashemite University has 
effective organizational culture, which may contribute 
to achieving its goals.     

The findings revealed that "managing change" was 
perceived as the least cultural function practiced by 
faculty members (M=15.8). This result was consistent 
with the educational literature, in that, change in 
institutions of higher education is difficult and 
encounters resistance and maintaining the status quo 
(Barzun, 1993; Conner, 1992; Lick & Kaufman, 2001; 
Smith, 2002; Trader-Leigh, 2002). In contrast, building 
a strong culture (cultural strength) at the Hashemite 
University had the highest mean scores and was 
interpreted very high according to the OCAQ Norms. 
This result was consistent with literature on cultural 
change where "strong cultures may be more resistant to 
change while weak cultures may be more susceptible to 
change" (ODR., 1991, p.10). Strong culture is important 
because it provides greater stability of organizational 
functions which helps to ensure the survival of the 
organization. This result suggests that the faculty 
members at the Hashemite University had a culture of 
values and beliefs that contribute to the stability of their 
organization. In short, assessing the degree of 
consistency between the existing culture and the kind of 
culture needed to implement the change is critical to the 
success of any new organization (Conner, 1992).  

With regard to the demographic variables 
investigated in this study, all variables (i.e., gender, type 
of college, country of graduation, work experience, and 
academic rank) had no effect on practicing the four 
functions of organizational culture combined and 
separated except for managing change. Assistant 
professors at the Hashemite University perceived 
themselves to be more able to adapt to and deal with 
changes in their environment than full professors. This 
result could be justified by the assumption that full 
professors have deeply held and taken for granted 
beliefs and generalizations about how things should be 
done at university and how to do their work and how 
that limit their acceptance to change. Therefore, full 
professors should develop the capacity to suspend their 
beliefs, assumptions, and generalizations long enough to 
seek out new knowledge which may cause them to 
revise their beliefs about what they do and why 
(Bamburg, 2001). 

There are several limitations that must be 
addressed with respect to this study. The sample was 
limited to faculty members with ranks of assistant, 
associate, and full professors only working at the 
Hashemite University. Caution should be used when 
attempting to interpret and generalize the findings. 
Another limitation is that the data were gathered at one 
point in time (summer semester), thus causal effects 
could not be established. It would be interesting to 

engage in time-series research to determine causal 
effects between faculty variables and organizational 
culture.    

Given the exploratory nature of the study results, 
suggestions for practice are necessarily speculative and 
brief. First, understanding cultural elements within 
organizations of higher education can assist faculty 
members and administrative personnel to work more 
effectively with colleagues because they will know the 
values and normative behavior in their work. Knowing 
the norms of an organization can prevent 
misconceptions and misunderstandings and reduce the 
number of conflicts. Second, the organizational Culture 
Assessment Questionnaire proved to be a valid and 
reliable instrument for assessing cultural elements in 
organizations. The OCAQ could be beneficial in future 
research in higher education to gain information about 
departments and divisions. Third, more research is 
needed to study the effect of demographic variables and 
organizational culture. Forth, professionals should be 
cautious in generalizing these results to other 
institutions in higher education. To determine if the 
results are transferable to other institutions, it would be 
helpful to have this study replicated in other institutions 
in the country. More research directed towards 
administrative subculture in higher education is also 
needed to fill a void in the literature. Finally, 
organizational culture, according to Smith (2002), will 
be the most important factor in determining the success 
or failure of organizations in the next decade. Therefore, 
further research is needed to assess other aspects of 
organizational culture at the Hashemite University. 
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Table 5: Differences between Faculty Members in 
Scientific Colleges (Sc.) and Faculty Members in 
humanities Colleges (Hu.) in Practicing Functions of 
Organizational Culture Combined and Separated 
 College N Means Std. 

Deviations 
t p 

Managing 
Change 

Sc. 
Hu. 

60 
50 

15.82 
15.80 

3.02 
2.94 
 

.03 .97 
 

Achieving 
Goals   

Sc. 
Hu. 

60 
50 

19.40 
19.88 

3.76 
3.40 
 

-.70 .48 

Coordinated 
Teamwork 

Sc. 
Hu. 

60 
50 

18.32 
18.33 

4.01 
3.30 
 

-.02 .98 
 

Cultural 
Strength 

Sc. 
Hu. 

60 
50 

22.00 
22.40 

3.09 
2.56 
 

-.74 .46 
 

Total 
 

Sc. 
Hu. 
 

60 
50 

76.22 
77.40 

10.08 
8.48 

-.66 .50 
 

ANOVA was conducted to determine whether 
there was a statistically significant difference between 
country of graduation, years of experience, and 
academic rank and practicing the four functions of OC. 
The results presented in Table 6 showed that there were 
no significant differences among faculty members in 
practicing the four functions of organizational culture 
combined or separated that were attributed to their 
country of graduation. Similarly,  no significant 
differences were found regarding years of experience 
(see Table 7).  
Table 6: Differences among the Three Level Groups of 
Country of Graduation (American, European and 
Australian, or Arab Universities) in Practicing 
Functions of Organizational Culture Combined and 
Separated 
 Sum of Squares df F p 

Managing Change Between Groups 
Within Groups 
Total  
 

2 .836 
956.155 
958.991 

2 
107 
109 

 
.159 

 
.853 
 

Achieving Goals   Between Groups 
Within Groups 
Total 
 

9 .168 
1377.387 
1386.555 

2 
107 
109 

 
.356 

 
.701 

Coordinated 
Teamwork 

Between Groups 
Within Groups 
Total 
 

13 .759 
1422.559 
1436.218 

2 
107 
109 

 
.517 

 
.598 
 

Cultural Strength Between Groups 
Within Groups 
Total 
 

13.379 
847.384 
860.764 

2 
107 
109 

 
.845 

 
.433 
 

Total Between Groups 
Within Groups 
Total 

13.036 
9251.919 
9264.955 

2 
107 
109 

 
.075 

 
.927 
 

Table 7: Differences among the Three Experience 
Level Groups (1-3Y, 4-6Y, or 7-9Y) in Practicing 
Functions of Organizational Culture Combined and 
Separated 
 Sum of Squares 

 
df F p 

Managing 
Change 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

3 .285 
955.706 
958.991 

3 
106 
109 

 
.121 

 
.947 
 

Achieving Goals  Between Groups 
Within Groups 
Total 

24 .157 
1362.397 
1386.555 

3 
106 
109 

 
.627 

 
.599 

Coordinated 
Teamwork 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

2 .227 
1433.491 
1436.218 

3 
106 
109 

 
.055 

 
.983 
 

 Sum of Squares 
 

df F p 

Cultural 
Strength 

Between Groups 
Within Groups 
Total 

60.200 
800.564 
860.764 

3 
106 
109 

 
2.657 

 
.052 
 

Total Between Groups 
Within Groups 
Total 

156.459 
9108.496 
9264.955 

3 
106 
109 

 
.607 

 
.612 
 

With regard to the relationship between academic 
rank and practicing the four functions of organizational 
culture, the results presented in Table 8 revealed that 
there were no significant differences in practicing the 
four functions of organizational culture combined, 
achieving goals, coordinated teamwork, and cultural 
strength, but   has a significant difference in practicing 
managing change (see Table 8). Using Scheffe 
comparison test revealed that the difference was 
between full professors and assistant professors in the 
favor of assistant professors (see Table 9).  
Table 8: Differences among the Three Rank Level 
Groups (Full, Associate, or Assistant Professor) in 
Practicing Functions of Organizational Culture 
Combined and Separated 
 

Sum of Squares df F p 

Managing Change Between Groups 
Within Groups 
Total  
 

85 .686 
873.305 
958.991 

2 
107 
109 

 
5.249 

 
.007 
 

Achieving Goals   Between Groups 
Within Groups 
Total 
 

1 .857 
1384.680 
1386.555 

2 
107 
109 

 
.072 

 
.930 

Coordinated 
Teamwork 

Between Groups 
Within Groups 
Total 
 

1 .913 
1434.305 
1436.218 

2 
107 
109 

 
.071 

 
.931 
 

Cultural Strength Between Groups 
Within Groups 
Total 
 

25.550 
835.214 
860.764 

2 
107 
109 

 
1.637 

 
.199 
 

Total Between Groups 
Within Groups 
Total 
 

38.191 
9226.764 
9264.955 

2 
107 
109 

 
.221 

 
.802 
 

 
Table 9: Scheffe Test for the Differences among the 
Three Level Groups of Academic Rank in Practicing 
Managing Change 
 Full 

Professor 
Associate  
Professor 

Assistant 
Professor 

Full Professor - -1.97 -3.95** 
Associate Professor  - 1.97 
Assistant Professor   - 
** Significant at the p< .05 level. 
Discussion and Conclusions 

The purpose of this study was to determine the 
dominant organizational culture at the Hashemite 
University. This study also determined the relationship 
between type of organizational culture and selected 
demographic variables (gender, type of college, country 
of graduation, work experience, and academic rank).  

The findings of the present study showed that the 
functions of organizational culture combined were 
moderately practiced by the faculty members at the 
Hashemite University. Based on the Organizational 
Cultural Assessment Questionnaire (OCAQ) norms (see 
Table 1), the perception of the collective organizational 
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coordinated teamwork, customer orientation, and 
cultural strength, respectively. Giese (1995) modified 
the OCAQ statements to reflect culture in higher 
education institutions. The modified instrument showed 
a reliability correlation coefficient of .89, using the 
Person Product Moment Correlation (PPMC).    

To assure the psychometric properties of the 
questionnaire in our organizational context (the 
Hashemite University), an expert review of the content 
validity from three experts in the field educational 
administration was conducted. Internal consistency 
measures for all dimensions were computed by 
calculating Cronbach's alpha coefficients. The results of 
the analyses were .86 for managing change, .78 for 
achieving goals, .87 for coordinating teamwork, .82 for 
cultural strength, and .84 for the total scale. All of the 
reliabilities were judged to be acceptable based upon 
Nunnally and Bernstein’s (1994) recommendations of 
alpha being greater than .70. 
Population and Sample 

The population of interest for this study was 
faculty members working at the Hashemite University 
in Jordan (N = 251). A total of 160 questionnaires were 
administered to a randomly selected sample during the 
summer semester 2003/2004. Of these, 110 were 
completed and returned, yielding a response rate of 
68.75%. Out of the 110 participants, 82 were males 
(74.5%) and 28 were females (25.5%).  Eighty percent 
of the faculty members who responded were assistant 
professors, 10.9% were associate professors, and 9.1% 
were full professors. Sixty of the faculty members 
(54.5%) taught in scientific colleges, while 50 (45.5%) 
came from colleges of humanities and social sciences. 
Table (2) illustrates the demographic characteristics of 
the participants.  
Table 2: Division of Faculty Members by Gender, Type 
of College, Academic Rank, and Experience in 
Teaching. 
Variable  Number Percentage 

Gender  Male 
Female  
 

82 
28 

74.5% 
25.5% 

Type of 
College  

Scientific  
Humanities 
 

60 
50 

54.5% 
45.5% 

Academic 
Rank 

Full professor  
Associate professor     
Assistant professor 
 

10 
12 
88 

9.1% 
10.9% 
80.0% 

Country of 
Graduation 

USA 
Europe & Australia  
Arab countries 
 

36 
37 
37 

32.7% 
33.6% 
33.6% 

Experience  1-3 years 
4-6 years 
7-9 years 
 

38 
42 
30 

34.5% 
38.2% 
27.3% 

Data Analysis 
All statistical analyses were carried out using the 

SPSS computer package, version 12.1. Initially, the 
internal consistency of each scale was examined to 

ensure the instrument used in this study was reliable for 
the present sample. Means and standard deviations were 
calculated to describe the sample as a whole. T-test, 
one-way analysis of variance (ANOVA), and Scheffe 
test were also used to answer the research questions.  
Results 

To answer the first research question, that is to 
determine the dominant organizational culture type as 
perceived by faculty members in the Hashemite 
University, means and standard deviations were 
computed. The results, displayed in Table 3, show that 
respondents moderately practiced the four functions of 
the organizational culture combined (M=76.86) 
according to the OCAQ standard scores suggested by 
Sashkin (1990; see Table 1). Among the four cultural 
functions, Cultural Strength (M=22) was the most 
perceived organizational cultural function practiced 
followed by achieving goals (M=19.6), and coordinated 
teamwork (M=18.3).  Managing change was the least 
perceived cultural function practiced by the participants 
(M=15.8).  
Table 3: Means and Standard Deviations of the 
Organizational Culture Functions as Perceived by 
Faculty Members 

 Means Std. Deviations 
Cultural Strength 22.0 2.84 
Achieving Goals 19.6 3.46 
Coordinated Teamwork 18.3 3.52 
Managing Change  15.8 3.01 
Total 76.86 8.91 

To answer the second research question, that is, to 
investigate the relationship between the demographic 
characteristics of faculty members and practicing the 
four functions of organizational culture combined and 
separated, t-test for independent samples and one-way 
analysis of variance (ANOVA) were utilized.  Table 4 
showed that there were no significant relationships 
between males and females in practicing the four 
functions of organizational culture. Similar results were 
found with regard to the type of college (scientific or 
humanities).   The results, presented in Table 5, showed 
that there were no significant differences between 
faculty members working at scientific colleges and 
those working at colleges of humanities in practicing the 
four functions of organizational culture.         
Table 4: Differences between Faculty Members' Males 
and Females in Practicing Functions of Organizational 
Culture Combined and Separated 

 Gender     N Means Std. 
Deviations 

t p 

Managing 
Change 

M            82 
F             28 

15.59 
16.41 

3.01 
2.79 

-1.28 .20 
 

Achieving 
Goals   

M            82 
F             28 

19.65 
19.68 

3.46 
3.90 

-.04 .96 

Coordinated 
Teamwork 

M            82 
F             28 

18.34 
18.27 

3.52 
3.97 

.08 .93 
 

Cultural 
Strength 

M            82 
F             28 

22.07 
22.62 

2.84 
2.71 

-.89 .37 
 

Total M            82 
F             28 

76.70 
77.31 

8.91 
10.16 

-.30 .76 
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humanistic-encouraging. Additionally, all subgroups 
defined the constructive culture as their dominant 
organizational culture; however, only passive-defensive 
and aggressive-defensive cultures exhibited significant 
results.   
Significance of the Problem  

Organizational culture has been studied since the 
1980s and much progress has been made on the 
empirical as well as on the conceptual level. However, 
much work remains to be done. There is still a need for 
research that is theory-driven and includes other than 
self-report measures. Moreover, valid tools for 
individual assessment have to be developed as well as 
specific-organizational-interventions (Schaufeli & 
Bunnk, 1996). 

With higher education experiencing a decline of 
resources and an environment that is turbulent, an 
understanding of culture is needed to deal with the 
strains. Having a typology or framework facilitates this 
process. The culture should be analyzed during 
prosperous times so that when a crisis or conflict 
precipitates, an understanding will already be in place. 
This will aid higher education leaders in the decision 
making process and the implementation of strategy. 
Strategic planners following their mission and goals can 
look at what type of culture best matches the area that 
they want to be most effective, which in turn can aid in 
the planning process.  

Defining the organizational culture of university 
faculty members may assist higher education 
constituents in a variety of ways. First, a new type of 
faculty may create a new type of organizational culture 
within higher education. Thus, defining the 
organizational culture may assist in areas such as faculty 
development, faculty recruitment, academic freedom, 
and management practices. Second, without an 
understanding of this new emerging faculty within 
higher education, policy-makers and college leaders 
may find themselves in a reactive role rather than a 
proactive one. To effectively create change, leaders of 
any organization must understand the existing values 
and beliefs that make up the attitudes and actions of 
their constituents – the culture of the organization 
(Schnier, 2004).  

Through the exploration of the faculty’s 
organizational culture at the Hashemite University 
(HU), the results of the study can offer not only a better 
understanding of organizational culture at HU but those 
same results can also contribute a “mirror” to other 
higher institutions in Jordan. The study adds to the 
existing, though minimal, body of literature related to 
the organizational culture of faculty members. The 
knowledge gained from the findings of this study may 
be useful in creating environments in which faculty 
members can role model empowered action and 
facilitate empowered behaviors for future graduates of 
their programs. 
 
 

Purpose of the Study  
The purpose of this study was to determine the 

dominant organizational culture of faculty members at 
the Hashemite University in Jordan. Academic 
researchers have argued that organizational culture 
among faculty members affects numerous educational 
effectiveness outcomes such as student satisfaction, 
student progress, academic integrity, and faculty 
behavior. Specifically, the following research questions 
guided the investigation.  
1. What is the type of organizational culture practiced 

by faculty members at the Hashemite University?  
2. Does organizational culture practice differ based 

on selected faculty variables, specifically, gender, 
type of college, country of graduation, years of 
work experience, and academic rank? 

Instrumentation 
A modified version of the Organizational Culture 

Assessment Questionnaire (OCAQ) developed by 
Sashkin (1990) was utilized to assess the organizational 
culture type of the Hashemite University as perceived 
by its faculty members. The OCAQ was designed to 
measure the way people within an organization think 
and act (Sashkin, 1990).  

The QCAQ measures five functions of 
organizational culture: managing change, achieving 
goals, coordinating teamwork, customer orientation, and 
building a strong culture. The questionnaire asks six 
questions in each of the five cultural elements for a total 
of thirty questions.  The customer orientation function 
was eliminated from the current study because it was 
beyond its scope. Accordingly, the modified OCAQ 
used in the present study consisted of a total of 24 
questions with six questions in each of the four 
functions. 

Using a 5-point Likert- type scale, response options 
for the subscales ranged from 1 (not true) to 5 
(completely true). Therefore, the combined scores of 
each scale can range from a low of 6 to a high of 30, 
and the OCAQ total score as modified for this study can 
range from a minimum of 24 to a maximum of 120. 
Sashkin (1990) suggested that an organization that 
obtained a high combined score is considered to have an 
effective organizational culture.  Table 1 shows ranges 
of the cultural functions.  
Table 1: Organizational Culture Assessment 
Questionnaire Norms 
 Managing 

Change 
Achieving 
Goals 

Coordinated 
Teamwork 

Cultural 
Strength 

Total 

Very High 24 22-24 22-24 21-24 95 + 
High 21-23 18-22 19-22 18-20 86-94 
Average 15-20 13-18 14-18 14-17 70-85 
Low 12-14 9-12 11-14 10-13 61-69 
Very Low 5-11 5-8 5-10 5-10 24-60 

Validity and reliability for the OCAQ have been 
demonstrated through different studies (e.g., Giese, 
1995; Hall, 1999; Song, 2002; Uzzo, 2002). For 
instance, Uzzo (2002) reported internal consistency 
estimates (Cronbach’s alpha) for the OCAQ of .66, .84, 
.76, .74, and .84 for managing change, achieving goals, 
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improvement (Sashkin, 1990).  All organizations have 
goals to achieve and having strong explicit goal is a 
huge contributor to success (Song, 2002). Also, goal 
achievement is facilitated when an organization’s 
members are ‘in line’ or aligned with one another and 
with the overall goals of the organization (Sashkin 
1990). What motivates the members to achieve goals is 
the shared belief that it is important to reach not only 
their goals, but organizations as well. Coordinated 
teamwork pertains to Parsons’ integration function since 
it assesses the extent to which the organization is 
effective in coordinating the work of individuals and 
groups and the extent to which collaboration is present 
(Stevens, 1997). According to Sashkin (1990), 
coordinated teamwork is an essential factor for the long-
term survival of an organization. As the work 
environment is becoming more and more complex, 
workers need to know how to quickly adjust to 
unpredictable circumstances. Therefore, the belief that 
all members constitute a whole, the idea that one-event 
affects all, is an important factor (Song, 2002).  

Customer orientation assesses the extent to which 
organizational activities are directed toward identifying 
and meeting the needs and goals of clients and 
customers (Sashkin, 1990). Cultural strength relates to 
Parsons’ values characteristic (Stevens, 1997). It is a 
measure of the extent to which members of the 
organization agree on the values and the extent to which 
certain core values are present. All organizations have a 
culture of values and beliefs by its members that 
contribute to the stability of the organization. A strong 
culture is important because it provides greater stability 
of organizational functions which helps to ensure the 
survival of the organization. However, there is a 
difference between stability and effectiveness. It is 
important to notice that strong culture, in which every 
member of an organization strongly holds on to a clear 
set of common values and beliefs, will not inevitably 
help an organization to survive and be effective. When 
strong values work against effective performance, a 
strong culture may hamper organizational survival 
(Song, 2002). 
Organizational Culture in Higher Education  

There has been some disagreement about whether 
an institution of higher education can have one culture. 
Researchers have approached the concept of 
organizational culture in higher education from different 
perspectives. Clark (1987) examined culture from the 
faculty perspective and from the system point of view. 
Others have viewed the institutional culture from an 
academic perspective and examined faculty culture 
(e.g., Burroughs, 2000; Johnson, 2001; Schnier, 2004). 
Others have related it to leadership (e.g., Davis, 2003; 
Howard, 2004). 

Researchers have also identified the factors that 
affect the institutional culture. Kuh and Whitt (1988) 
combined much of the research into seven factors that 
they believed affect culture. The history of the 
institution and external factors such as being a state or 

private, religious affiliation, and social attitudes are 
important to culture formation. The academic program 
must also support the culture, as must a core group of 
personnel, usually faculty and administrators. The 
campus social environment will attract a particular type 
of student that will influence the institutional culture.  
Campus artifacts, observable manifestations of campus 
values and beliefs, are also important factors of the 
culture. These include both the physical environment 
and symbolic artifacts such as rites, rituals, and 
ceremonies. Institutions also have distinctive themes 
that make them unique, even though they may be a 
similar type of institution. The last factor Kuh and Whitt 
identified was the importance of individual actors on the 
institutional culture. Typically these individuals were 
presidents who had a profound impact on shaping the 
culture of an institution or managing it.         

Bergquist (1992) conducted an in-depth study 
about institutional cultures. The study revealed four 
types of cultures: (a) the “collegiate culture” described 
institutions that are directed toward disciplinary 
scholarship and research the collegiate culture also 
values faculty autonomy, academic freedom, and 
leaders who possess a vision and are politically 
intelligent. (b) the “managerial culture” which values 
systematic and efficient methods of teaching and 
managing, formal lines of authority, and employs 
techniques adopted from the corporate world. (c) the 
“developmental culture” combined some elements of 
the previously mentioned cultures but is more closely 
aligned with the managerial culture. A developmental 
culture values teaching and developing its students, 
faculty, and staff, although is also emphasizing 
planning, goal setting, and evaluation. This culture is 
viewed by some as having institutional values that are 
idealistic and politically native (Stevens, 1997). (d) the 
“negotiating culture” evolved from unions and 
collective bargaining when other cultures could not 
meet the needs of their employees. The negotiating 
culture values equity and social equality and more 
authority are given mid-level managers through the 
collective bargaining agreement. These four cultures 
examined the role of faculty, the educational program, 
the institution’s structure and decision-making process, 
and institutional values in determining an institution’s 
culture (Stevens, 1997). 

Sckerl (2002) studied the connections between 
institutional culture type, congruence, and strength and 
institutional effectiveness and change efforts at a 
Midwest university. The results indicated that the 
hierarchy and clan culture types were dominant at both 
the institutional and college and subunit levels. There 
was little congruence for the attributes assessed, and the 
culture was not particularly strong.  

 Schnier (2004) used a quantitative survey to 
determine the organizational culture of faculty members 
at regionally accredited proprietary institutions. She 
found that the dominant organizational culture was a 
constructive culture with a primary cultural style of 
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most fundamental construct of an organization, as of a 
society, is its culture. An organization's culture is 
reflected in what is done, how it is done, and who is 
involved in doing it. It concerns decisions, actions, and 
communication both on an instrumental and symbolic 
level". In other words, culture provides a fundamental 
direction for an institution and influences the 
institution's effectiveness (Sckerl, 2002).   
Defining Organizational Culture  

The definition of organizational culture is as 
complex and varied as the disciplines studying the 
phenomenon. The difficulty lies in the fact that culture 
is usually so ingrained within an organization that even 
the members are not conscious of it (Davis, 2003). 
Ogbonna and Harris (2000) stated that organizational 
culture is currently one of the most popular concepts in 
the field of management and organizational theory. 
However, there is no consensus on the meaning and 
relevance of the concept, but there is widespread 
disagreement on the definition and the scope of 
organizational culture concept (Ogbonna & Harris, 
2000). This argument implies that there exists a variety 
of ways to define organizational culture.  

Robins (2000) defined culture as “a system of 
shared meaning held by members that distinguishes the 
organization from other organizations” (p. 235). 
Similarly, Covell, Wallker, Siciliano, and Hess (2003, 
p.358) stated “the term used to describe the set of 
beliefs, norms, and values that are shared by the 
members of an organization. These beliefs, norms, and 
values have to do with the way the organization 
operates and what is important in that organization”. 
Schein (1992, p.12), one of the most quoted and 
recognizable authority of organizational culture, has 
provided one of the most detailed definitions of 
organizational culture. He defined organizational culture 
as “a pattern of shared basic assumptions that the group 
learned as it solved its problems of external adaptation 
and internal integration that  has worked well enough to  
be considered valid and, therefore, to be taught to new 
members as the correct way to perceive, think, and feel 
in relation to those problems”. With regard to Schein’s 
(1992) definition, Moran and Volkwein (1992, p.36 ) 
added that “because the assumptions of the group have 
worked repeatedly, they are likely to be taken for 
granted and to have dropped out of awareness”. Thus 
the definition of organizational culture appears to 
emphasize the taken for granted assumptions, 
expectations, and outlooks that govern social interaction 
(Song, 2002). 
Components of Organizational Culture 

Researchers have frequently questioned what 
components comprise organizational culture. Deal and 
Kennedy (1982) identified five elements of 
organizational culture, which included business 
environment, values, heroes, rites and rituals, and 
cultural network. Research has also found several other 
elements of organizational cultures: a determination of 
who makes important organizational decisions, the 

degree of risk taking, the attention to details in the 
organization, the degree to which management focuses 
on outcomes rather than processes, and the meaning of 
success in the organizations (Hawk, 1995). Moreover, 
Robins (1996) suggested ten elements of organizational 
culture. These include member identity, group 
emphasis, people focus, unit integration, control, risk 
tolerance, reward criteria, conflict tolerance, means-
ends orientations, and open-system focus.  

Schein (1992) identified three levels of 
organizational culture: artifacts, values, and basic 
underlying assumptions. Artifacts, the first level, are the 
observable forms and structures of the organization. 
Everything a researcher can see or witness is considered 
an artifact: behavior patterns, physical environment, 
dress codes, company records annual reports, etc. 
According to Schnier (2004), the concern with studying 
only artifacts is that they are easy to observe, but hard to 
translate and decipher. The second level is values. This 
level consists of the beliefs, norms, and ideologies of 
the organization. This level describes, “Why certain 
observed phenomena happen the way they do” (Schein, 
1990, p. 112). The third level of culture is the basic 
underlying assumptions throughout the organization. 
These are somewhat more difficult to define and 
examine. Basic assumptions comprise “the invisible but 
identifiable reason why group members perceive, think, 
and feel the way they do about external survival and 
internal operational issues such as a mission, means of 
problem solving, relationships, time and space” (Young, 
2000, p. 19). According to Schein (1992), these basic 
assumptions have become the most ingrained in the 
organization and they are more difficult to identify in an 
organization because members of the organization take 
them for granted. 

Sashkin’s (1990) efforts to frame organizational 
culture into mechanism that can be quantified originated 
from the theory of action in social systems developed by 
Parsons (1960). Parsons revealed that to survive for any 
substantial length of time, all organizations have to 
contain four crucial functions: adaptation, goal-
attainment, integration, and latent pattern maintenance. 
Sashkin (1990) developed the Organizational Cultural 
Assessment Questionnaire (OCAQ), which measures 
the beliefs held by members of the organization, and 
relabeled those four functions as managing change, 
achieving goals, coordinating teamwork, and building a 
strong culture. Additionally, Sashkin included customer 
orientation as a fifth scale. He argued that these 
functions are the elements that play a role in cultural 
development.  

Managing change is equivalent to Parsons’ 
adaptation function and assesses the degree to which 
members of the organization see the organization as 
effective in adapting to and dealing with changes in its 
environment. Achieving goals measures the extent to 
which an organization is effective in achieving goals, 
the extent that there are coherent and aligned goals and 
the degree which shared values support organizational 
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Abstract: The main purpose of this study was to determine the  
dominant organizational culture type as perceived by faculty 
members at the Hashemite University. A total of 110 faculty 
members participated in the study by completing the 
Organizational Culture Assessment Questionnaire 
(OCAQ).The results showed that respondents moderately 
practiced the four functions of the organizational culture 
combined (managing change, achieving goals, cultural 
strength, and coordinating teamwork). Cultural strength was 
the most perceived organizational cultural function practiced 
followed by achieving goals and coordinated teamwork. 
Managing change was the least perceived cultural function 
practiced by the participants. Furthermore, the relationship 
between academic rank and the function of managing change 
revealed a difference between full professors and assistant 
professors in the favor of assistant professors. (Key words: 
Culture, Organizational culture, managing change, achieving 
goals, cultural strength, and team work). 

 
 السائدة بني أعضاء هيئة التدريس في التنظيميةدراسة تقييمية للثقافة 

  الجامعة الهاشمية في األردن
 

  .ةكلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، الجامعة الهاشميزياد الطحاينة، 
  ، كلية العلوم التربوية،عبدالله أبو تينة و سامر خصاونة
  .الجامعة الهاشمية

  
لحاليــة إلــى تعــرف الثقافــة المنظميــة الــسائدة فــي  هــدفت الدراســة ا :ملخــص

وقـد شـارك   .  الجامعة الهاشمية من وجهة نظر أعـضاء هيئـة التـدريس فيهـا         
 من أعـضاء هيئـة التـدريس مـن خـالل اإلجابـة عـن فقـرات                  110في الدراسة   

ــة  ــتبانة أداة الدراســ ــة     . االســ ــد الدرجــ ــى تحديــ ــة إلــ ــلت الدراســ ــد توصــ وقــ
 التـدريس للوظـائف الثقافيـة مجتمعـة ولكـل      المتوسطة لممارسة أعضاء هيئة  

 هوتنــسيق عمــل الفــرق كــل علــى حــد  ، وتحقيــق األهــداف، مــن إدارة التغييــر
يـضاف  .  إذ حصلت على درجـة ممارسـة عاليـة جـداً           الثقافية،باستثناء القوة   

إلى ذلـك عـدم توصـل نتـائج الدراسـة إلـى وجـود فروقـات دالـة بـين ممارسـة             
 وكـل مـن جـنس       ،الثقافيـة مجتمعـة ومنفـردة     أعضاء هيئة التـدريس للوظـائف       

ــدريس   ــة التـ ــضو هيئـ ــه ،عـ ــوع كليتـ ــة ، ونـ ــه األكاديميـ ــه ، ورتبتـ ــد تخرجـ  ، وبلـ
إال أن الدراســة أشــارت إلــى وجــود . وســنوات خبرتــه فــي الجامعــة الهاشــمية 

ــة أســتاذ وأســتاذ        ــة التــدريس مــن رتب ــة إحــصائيًا بــين أعــضاء هيئ فــروق دال
يئــة التــدريس مــن رتبــة أســتاذ   ضاء همــساعد فــي إدارة التغييــر ولــصالح أعــ  

  )الثقافة، الثقافة التنظيمية، العمل الجماعي: الكلمات المفتاحية.(مساعد
  

Study Background and Literature Review 
The 1980s witnessed an increase in the attention 

paid to organizational culture as an important 
determinant of organizational success and effectiveness. 
Many experts began to argue that developing a strong 
organizational culture is essential for success. While the 
link between organizational culture and organizational 
effectiveness is far from certain, there is no denying that 
each organization has a unique social structure and that 
these social structures drive much of the individual 
behavior observed in the organization (Scholl, 2003).  

Researchers from different disciplines, such as 
management, sociology, social psychology, and 
psychology, have used organizational culture as a 
variable that measures an organization’s structure, 
performance, and control (Schein, 1992; Schnier, 2004). 
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They often view culture as a new management approach 
that will not only cure a variety of organizational ills but 
will serve to explain virtually every event that occurs 
within an organization (Tierney, 1988).  

Organizational culture studies have been adapted to 
higher education since 1970. A number of scholars and 
researchers have applied the organizational frames and 
the cultural context developed by management and 
behavioral sciences to the unique organization of higher 
education. Resources and time to understand the cultural 
values of higher education institutions are well spent 
(Austin, 1990). However, our lack of understanding 
about the role of organizational culture in improving 
management and institutional performance inhibits our 
ability to address the challenges that face higher 
education. As these challenges mount, our need to 
understand organizational culture only intensifies 
(Chaffee & Tierney, 1988). Culture is what makes an 
institution distinct and influences decisions and 
behaviors. Tierney and Rhoads (1988, p.7) stated "the 
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significant in favor of female teachers. The average 
mean of the male teachers was (0.64207), while that of 
the female teachers was (0.64692). This means that the 
Yemeni teachers’ views and reactions to errors made by 
their students in the area of Wh-questions are not 
affected by the teachers’ gender.  
Question #3: Is there a relationship between the 
teachers’ qualifications and their views in regard to their 
students’ errors? 

To answer this question, the means and standard 
deviations were used as illustrated in Table (7) below. 
Table 7: Mean and Standard Deviation of Errors 
according to Teachers’ Qualifications 

Qualification Mean Std. Deviation 
2-Y Diploma 0.6133 0.25560 
B.A 0.6084 0.23764 
B. Ed 0.6605 0.29689 
M.A 0.6365 0.31724 
Total Average 0.6444 0.29588 

The results displayed in Table (7) above indicate 
that the highest mean among the 4 groups was scored by 
the B. Ed. holders with a mean of (0.6605). It is also 
very clear from the table that the holders of an M.A. 
degree came next with a mean of (0.6365); followed by 
the holders of a 2- year Diploma with a mean of 
(0.6133).  The B.A holders scored the lowest mean 
(0.6084). 

 This is an interesting result. It means that the 
B.Ed. holders marked errors higher than the other 
groups of teachers. Thus, it could be assumed that they 
were the strictest in their perceptions and attitudes to 
student errors. It was ordinary that the B. Ed. degree 
holders were stricter in evaluating the error gravity of 
English Wh-questions than the 2- year Diploma holders. 
However, it was not natural that they outperformed the 
M.A. degree holders. Furthermore, both the B.Ed. 
holders and the 2- year Diploma holders were stricter in 
their perceptions towards students’ errors than the B.A. 
holders. It seems that this might be attributed to the fact 
that both the B. Ed. holders and the 2- year Diploma 
holders were graduates of the Teacher Training 
Programs in the faculties of education. They had a 
different orientation to English language learning 
compared to the graduates of other faculties. They were 
exposed to more or less the same language courses as 
those received by the graduates of other faculties in 
addition to courses that deal with students’ errors such 
as “Topics in Applied Linguistics”, “Methods of 
Teaching English”, etc., which might make them more 
aware of student errors. 

This finding was also observed by Al-Mushriquee 
(2005: 87) who reported that his subjects (Yemeni 
teachers of English at the 9th grade) who had a B.Ed. 
degree showed more commitment to the implementation 
of the recommended techniques by the course-book 
writer than those who graduated from faculties or 
institutes other than the faculties of education. 
 

Conclusions and Recommendations 
Through the analysis of this survey questionnaire 

and based on the answers to the research questions of 
this study, the findings can be summed up as follows: 
1. Yemeni EFL teachers in the secondary schools 

have different views in regard to students’ errors. 
Their views lean towards the intermediate view 
with an average mean of 0.6444. It is, therefore, 
recommended that in-service Yemeni EFL teachers 
need ample training to ensure real understanding of 
the nature of students’ errors. It seems that in the 
Yemeni context where English is taught as a 
foreign language, the handling of students’ errors is 
a necessary part. Current research results indicate 
that uncorrected errors can and will result in 
fossilization of a learner language (Giller, 2000:1). 
Thus, the EFL teachers at the secondary stage 
should be provided with in-service training 
sessions that would enable them to improve their 
own competencies and to raise their awareness of 
learners’ errors. 

2. There is no statistically significant difference 
between the views held by the male teachers and 
those held by their female counterparts with 
reference to students’ errors. However, gender 
differences should be included as a variable in the 
future studies. 

3. As for the respondents’ qualification and its effect 
on their views and perception of students’ errors, 
the B. Ed. holders were the strictest towards 
learners’ errors, while the teachers holding a B.A. 
degree in English were the least strict.  

4. Considering other factors such as the respondents’ 
number of years of teaching English, rural and 
urban schools, etc., could also help to provide a 
clearer picture of Yemeni teachers’ perception of 
students’ errors.  Furthermore, it is recommended 
that certain other survey studies that could follow 
the present one be the following: 

a. To investigate the views, attitudes and perceptions 
of Yemeni EFL teachers at the preparatory stage 
and at the Yemeni universities on their students’ 
errors.  

b. To survey the Yemeni teachers’ beliefs and 
practices in regard to causes and treatment of 
student errors. 

c.  To conduct a similar study on a comparative basis 
between student- teachers and in-service teachers 
to ascertain whether or not experienced teachers’ 
perceptions are at variance with those of 
inexperienced teachers. 
Studies in future should be subjected to more 

rigorous statistical tests such as MANOVA (multiple 
analysis of variance) which are likely to yield not only 
interesting results but also enhance the statistically 
significant differences. 
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of the lack of “Auxiliary Verb Concord” such as 
“*Why does that lady crying?” with a mean of 
(0.7345), followed by the category of “Subject 
and/or Verb Omission” such as “*How long have 
been studying English?” with a mean of (0.6914). 
In the fifth rank came the category of “Auxiliary 
Replacement” such as “*Which car are you 
prefer?” with a mean of (0.6807), followed by the 
category of  “Auxiliary  + Main Verb Inverted” 
such as “*How many hours will take the trip?” 
with a mean of (0.6155). The categories of lack of 
“Verbal Form Concord” such as “*When did they 
arrived?” with a mean of (0.6092) and “Auxiliary 
Omission” such as “*Which book you prefer?” 
with a mean of (0.5903) occupied the seventh and 
eighth ranks respectively. Then came the category 
of “Inversion Retained in Embedded Questions” 
such as “*Do you know where does the head of the 
Department live?” with a mean of (0.5287). Finally 
came the category of “Lack of Subject-Auxiliary 
inversion” (Word Order) such as “*Where they are 
going to stay?” with a mean of (0.4881).  

3. The results displayed in Table (5) above also 
indicate that the Yemeni teachers’ perceptions of 
errors in the area of Wh-questions lean more or less 
towards the mid-point of the scale with an average 
mean of 0.6444. These scores reveal significant 
differences in teachers’ perceptions and attitudes 

towards grammatical errors. The Yemeni EFL 
teachers were far less strict in their perception and 
attitudes towards error correction. This finding 
does not seem to lend support to Hughes and 
Lascaratou’s (1982:179) conclusion that native 
speakers of the TL were more lenient towards 
learner error than non-native teachers. This might 
be ascribed to the fact that the process of having 
acquired/ learned English as an L2 gave non-native 
speaker teachers some advantages (Phillipson, 
1992).  This finding, on the other hand, might be 
interpreted as in line with Al-Mekhlafi’s (1999:23) 
observation that English question formation 
remains one of the most common error zones of 
Yemeni learners of English including the EFL 
trainee-teachers. This, of course, poses a number of 
interesting and challenging questions and issues for 
the Yemeni teachers as well as for the people 
concerned in Yemeni TEFL. 
As was indicated earlier, the main aim of this study 

was to survey the views of the Yemeni EFL teachers in 
the secondary schools on their students’ errors. This was 
achieved through answering the first question of this 
study based on the analysis of the Yemeni EFL 
teachers’ responses to the questionnaire.  
Question #2: Are the Yemeni EFL Teachers’ views and 
attitudes on students’ errors affected by the teacher’s 
gender? 

Table 6: The t-test of Categories of Errors as Perceived by Yemeni EFL Teachers according to Gender 
t- test for Equality of Means Category Gender N Mean Std. Deviation 

t df Sig.(2-tailed) 
M 46 0.4811 0.26772 Aux-Subject Inversion 

  F 41 0.4959 0.27849 
-0.253 

 
85 
 

0.801 
 

M 46 0.5729 0.23839 AUX Omission 
  F 41 0.6098 0.27069 -0.677 85 0.500 

M 46 0.7703 0.24758 AUX Insertion 
  F 41 0.7187 0.31429 0.855 85 0.395 

M 46 0.6841 0.26319 AUX Replacement 
  F 41 0.6768 0.29784 0.120 85 0.905 

Verbal Form Concord M 46 0.6145 0.24248 
  F 41 0.6033 0.28243 

0.200 85 0.842 

M 46 0.4348 0.31883 Embedded Questions 
  F 41 0.6341 0.38527 

-20.640 85 0.010 

M 46 0.6478 0.26582 AUX + Verb Inversion 
  F 41 0.5793 0.30331 

10.124 85 0.264 

M 46 0.7174 0.36043 AUX & Verb Concord 
  F 41 0.7537 0.35150 -0.474 85 0.637 

M 46 0.7652 0.30566 Verb Inverted 
  F 40 0.7525 0.32264 0.188 84 0.852 

M 46 0.7326 0.27552 Su. +Verb Omission 
  F 41 0.6451 0.32245 10.364 85 0.176 

M  0.64207 0.278562    Average 
F  0.64692 0.312891    

The aim of the second question of this study was to 
determine whether or not there is a statistically 
significant difference between the male teachers’ views 
and the female teachers’ views on their students’ errors. 
In order to answer this question, the t-test was 
calculated as shown in Table (6) above. 

The results shown in Table (6) above indicate that 
there is no statistically significant difference between 
the male teachers and the female teachers of English in 
their views towards errors in respect to 9 of the 10 
categories. The only exception came under the category 
of “Embedded questions” in which the difference is 
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Figures 1: Scale Used to Access Student Errors 
 

Validity& Reliability: 
Content validity looks at whether the instrument 

measures what it is intended to measure and whether the 
instrument elicits accurate information (Cox, 1996; 
Huck & Cormier, 1996). Thus, a panel of three experts 
in ELT at the Department of English of the College of 
Education of Sana’a University reviewed the instrument 
and offered suggestions regarding additions or deletions 
to enhance the content validity of the questionnaire. 
According to Huck & Cormier (1996:76) "The basic 
idea of reliability is summed up by the word 
consistency". Cox (1996) says for questionnaires, 
consistency is generally the most important issue. Thus, 
a pilot study was implemented to assess the reliability of 
the questionnaire.  

The pilot study involved twelve male and female 
EFL teachers who were attending the M.A. program at 
the Department of English of the College of Education 
of Sana’a University. In order to obtain more practical 
information about the clarity of the items and the scale 
used in rating their views, they were requested to circle 
or enquire about any unclear items. The analysis of the 
pilot study data largely confirmed the appropriateness of 
most items, while identifying needed revisions to 
resolve ambiguities and locating potential problems in 
interpretation or analysis of the data. Some of them 
commented that some items in Part II had no errors and 
therefore 0 was added to the beginning of the scale.  

Three weeks later the same questionnaire was re-
administered to the same subjects. The results were 
correlated using Pearson’s formula and the score was 
0.84 which indicates good reliability.                                                                                                                                                          
Data Collection Procedures 

This collection of data ran from November 13 to 
December 7, 2003, during Ramadhan and Eid holidays. 
The researcher’s students of the Department of English 
of the College of Education of Sana’a University who 
were traveling to their villages and towns to spend 
Ramadhan and Eid holidays took with them 300 
questionnaires to the teachers of English in the 
secondary schools across Yemen. The researcher 
provided the students with his mobile phone number in 
case the teachers of English (the Participants) had any 
enquiry. At least 4 callers enquired about the purpose of 
the study and whether it assessed the competencies of 
the teachers. It was made clear that the survey intended 
to collect data on how EFL teachers in the Yemeni 
context react to the errors made by their students. 
Furthermore, the researcher stressed the fact that the 
data collected would be used only for research purposes.  
When the students came back to the Department, they 
brought with them the completed questionnaires. A total 

of 118 questionnaires were returned, a response rate of 
39.33 %. Out of these only 87 were complete and 
satisfied the conditions that were set for the survey such 
as nationality (Non-Yemeni teachers were excluded) 
and level at which they taught (secondary level). 

Following the collection of the survey 
questionnaires, the answers were computer-coded using 
the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
Program. Descriptive statistics were produced for every 
item of the questionnaire, and a t-test as well as 
calculations of means and standard deviations was used 
for comparative purposes. The significance level in this 
survey was set at P<0.05. 
Results and Findings 

The results of the analysis of the Yemeni EFL 
teachers’ responses to the questionnaires were used to 
answer the research questions of the study as outlined 
below.  
Question #1 : What views do Yemeni secondary school 
EFL teachers have in regard to errors in the area of 
English Wh-questions? 

To answer this question gravity scores assigned by 
EFL teachers to student error were analyzed. The sum 
and means of respondents in regard to ten error 
categories were calculated as shown in Table (5) below.  
Table 5: Sum, Means and Standard Deviation of Errors 
as Perceived by Yemeni EFL Teachers 
Category Teachers Sum *Mean Std. 

Deviation 
Verb Inversion 87 65.30 0.7593 0.31187 
Auxiliary Insertion 87 64.90 0.7460 0.28051 
Lack of Aux. Verb 
Concord 

87 63.90 0.7345 0.35465 

Subject /Verb 
Omission  

87 60.15 0.6914 0.30002 

Auxiliary 
Replacement  

87 59.22 0.6807 0.27842 

Auxiliary +Verb 
Inversion  

87 53.55 0.6155 0.28451 

Verb Concord  87 53.00 0.6092 0.26057 
Auxiliary Omission  87 51.36 0.5903 0.25330 
Embedded Questions  87 46.00 0.5287 0.36366 
Word Order  87 42.46 0.4881 0.27135 
Total Average  55.98 0.6444 0.29588 

The results shown in Table (5) above indicate the 
following: 
1. The means for the ten error categories ranged 

between (0.7593) and (0.4881). As for the total 
average of the categories, the mean was (0.6444). 

2. The highest rating was given to errors under the 
category of “Main Verb Inverted” such as “*How 
died her son?” with a mean of (0.7593), followed 
by the category of “Auxiliary Insertion (Addition)” 
such as “*Where did they are playing football?” 
with a mean of (0.7460). Then came the category 
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English as a foreign language (EFL) of their own views 
on their students’ errors vis-à-vis Wh- questions. 
Questions of the Study: This survey questionnaire was 
designed to answer the following research questions: 
1. What views do Yemeni secondary school EFL 

teachers have in regard to errors in the area of 
English Wh-questions? 

2. Are the Yemeni EFL Teachers’ views and attitudes 
on students’ errors affected by the teacher’s 
gender? 

3. Is there a relationship between teachers’ 
qualifications and their views in regard to student 
errors? 

Methodology and Procedures: Population and 
Sample of the Study 

The population of this study included all Yemeni 
teachers of English in the secondary schools in the 
academic year 2003/2004. According to the Ministry of 
Education (2004:135), the number of teachers of 
English in the Yemeni preparatory and secondary 
schools is altogether 7312.  Almost half of them 3656 
teach English in the secondary schools and are the 
population of this study.  

The sample of this study consisted of 300 Yemeni 
teachers of English teaching in the Yemeni secondary 
schools in the school year 2003/2004. However, of the 
300 teachers, a total of 118 responded to the 
questionnaire. Thus, the percentage of responding 
teachers was 39.33 %. Out of the 118 surveys only 87 
were complete and satisfied the conditions that were set 
for the survey such as nationality (i.e. expatriate 
teachers were excluded) and level at which they teach 
(i.e. secondary level). 

The bulk of the sample (72) was in the 22-30 year 
range (82.76 %), with the remaining 17.24 % in the 31-
36 year range. There were 46 males and 41 females. 
Table 1: Distribution of the Participants according to 
Gender 

Gender No of Teachers Percentage 
Male 46 52.90 

Female 41 47.10 
Total 87 100.00 

Thirteen (14.9%) of the Yemeni EFL teachers had 
a 2 –Year’s Diploma in English, 17 (19.54%) the B.A. 
degree, 48 (55.16%) the bachelor degree in Education 
(B. Ed.) and 8 (9.2%) had qualifications higher than 
BA/B. Ed.  
 
Table 2: Distribution of Teachers according to their 
Qualification 

Degree No of Teacher % 
2 Year Diploma 13 14.90 
B A 17 19.54 
B Ed 48 55.16 
M A 8 9.20 

Other 1 1.10 
Total 87 100.00 

In regard to the number of years they spent 
teaching English, 39 teachers (44.83 %) had 1 – 3 years’ 
experience in teaching English, 21 (24.14%) had 
between 4 – 6 years and the remaining 27 (31.03 %) had 
7+.  
Table 3: Distribution of Teachers according to their 
Teaching Experience  

Experience Group 
(Years) 

No of Teachers Percentage 
% 

1 – 3 39 44.83 
4 – 6 21 24.14 
7 + 27 31.03 

Total 87 100.00 
Furthermore, the participants were asked to rate 

their own overall proficiency in English and their 
responses were as follows: 
Table 4: Distribution of Teachers according to their 
Proficiency in English  

Teachers’ Proficiency Number of 
Teachers 

Percentage 

Excellent 15 17.24% 
Above Average 32 36.78% 
Average 29 33.33% 
Below Average 8 9.20% 
Poor 0 0 
Non-responses 3 3.45% 
Total 87 100% 

Survey Questionnaire  
The data for this survey were collected by means of 

a questionnaire intended to elicit Yemeni secondary 
school teachers’ perceptions, beliefs and views 
regarding student errors in the area of English Wh-
questions (see Appendix). 

The survey questionnaire was divided into two 
parts: the first part obtained information regarding 
personal background such as age, sex, and stage (i.e. 
secondary or preparatory). The second part consisted of 
30 Wh- questions that were drawn from samples of 
written English of Yemeni EFL learners. The questions 
and the ten grammatical categories of errors such as 
“Lack of Auxiliary-Subject Inversion” were taken from 
Al-Mekhlafi (1999).  

The teachers were asked to provide their own 
judgments on how serious the errors were on a scale 
ranging from zero (0) on the left indicating that the 
questions given to them contain no errors, followed by 
(0.1) indicating that the error is “Not serious”, to (1) on 
the right indicating “Very serious”. Numbers (0.2 - 0.9) 
indicate intermediate degrees of seriousness as shown in 
the following figure.   
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to Correct is …Undecided”. Thus, issues such as how, 
when and by whom the students’ errors should be 
corrected are still controversial. Bailey (1985: quoted in 
Brown, 1987:194) presents seven basic options in 
dealing with errors as follows: 
1. To treat or to ignore 
2. To treat immediately or to delay 
3. To transfer treatment  [to, say, other learners] or 

not 
4. To transfer to another individual, a subgroup, or 

the whole class 
5. To return, or not, to original error maker after 

treatment 
6. To permit other learners to initiate treatment 
7. To test for the efficacy of the treatment  
Arab Students’ Syntactic Difficulties 

The studies relating to Arab EFL students’ errors 
received considerable attention in the literature over the 
last three decades. Dozens of studies aimed at 
identifying the areas of difficulty faced by Arab students 
learning English as a foreign language in different 
syntactic structures. Most of the earlier studies (for 
example, Scott and Tucker (1974), El-Hibier (1976), 
Mukattash (1978), El-Sayed (1982), Obeidat (1986), 
among others dealt with a variety of structures in broad 
terms. However, the latter ones investigated thoroughly 
a certain structure (cf., for example, Mukattash (1980), 
Kharma (1981), Mukattash (1981), Mobaidin (1988), 
Al-Bunain (1992), Al-Osaili (1993), Hawas (1995), Al-
Quyadhi (1996), Bataineh (1997) and Al-Mekhlafi 
(1999).  

The most recent and comprehensive study, 
however, is the one reported by AbiSamra (2003) 
entitled “An Analysis of Errors in Arabic Speakers’ 
English Writings”. Her study involved 10 Arabic-
speaking students who had been studying English since 
nursery. She found 214 various errors. The total 
percentage of interference errors was 35.9%, whereas 
the total percentage of developmental errors was 64.1%. 
The highest percentage of interference errors was in 
semantics (100%) and lexis (73%). 

Taking into cognisance the view that question 
formation is a complex phenomenon for Arab EFL 
learners, Al-Mekhlafi (1999) investigated the English of 
the first and fourth level students of the Department of 
English of the College of Education of Sana’a 
University with specific focus on their English question 
formation abilities in writing and speech. The linguistic 
output of the subjects contained a variety of examples 
that demonstrated deviation from the target language 
norm in varying degrees. It also highlighted the 
difficulties that Yemeni EFL learners face while 
forming questions in English. The researcher also 
presented a critical review of 32 related studies 
available on Arab students’ syntactic difficulties as well 
as studies on question formation by Arab EFL learners. 
He focused mainly on the number of the subjects, the 
experimental tasks that were used and conclusions that 

were reached as far as the experimental set up was 
concerned.  

Furthermore, a number of studies were conducted 
to investigate how native speakers reacted to 
second/foreign language learners’ errors in writing 
and/or speech. The stated or underlying aims of such 
studies were to draw conclusions on the types of errors 
that irritate native speakers or impede communication. 
For instance, Khalil (1985) investigated native speaker 
respondents’ evaluation and interpretation of written 
errors of 240 Arab EFL learners. He asked respondents 
to choose the intended meaning of an utterance from a 
four-option multiple-choice list following the item. He 
concluded that the claim of comprehension on a 
subjective measure was not associated with ability to 
choose the correct intended meaning.  
Previous Studies within the Framework of Gender 
Differences 

Works on gender differences claim that gender can 
have an impact on how students learn a language and on 
their rate of errors. For example, Chen (1996) reported 
that her subjects, who were 84 males and 117 females 
studying at Taiwan University, had differing rates of 
errors in their business English writing. Chen concluded 
that female students consistently had lower error rates 
than their male counterparts on the most common 
grammatical errors. In Yemen, Fadhil (2003) studied 
gender differences in the attitudes and perceptions of the 
students of the College of Education at the University of 
Sana’a towards selecting teaching as a career. She 
concluded that Yemeni female student teachers tended 
to be more satisfied in teaching than males. However, 
this satisfaction is yet to be correlated with their lower 
error rates. 
Teachers' Views within the Framework of Student 
Errors 

The literature on teachers’ views contains a number 
of studies that examine the perceptions and attitudes of 
teachers on students’ errors. For example, Hughes and 
Lascaratou (1982) surveyed native speaker teachers and 
non-native speaker teachers’ perspectives on error 
gravity. They reported that non-native speaker teachers 
were stricter in their attitudes towards error correction 
than native speaker teachers. Their study was supported 
by Salem (2004) whose results indicated teacher 
differences in the perception of student errors. The local 
teachers marked the errors higher than the native 
speaker teachers. On the other hand, White and Genesee 
(1996) found that near-native speakers’ perception of 
learner errors closely mirrored that of native speakers. 

However, it seems there is a relative lack of studies 
(that the researcher knew of, at least) that involve Arab 
EFL teachers’ views, perceptions, beliefs and attitudes 
towards their students’ errors in the area of Wh-
questions or any other syntactic category. Thus, the 
present survey study will hopefully contribute to a better 
understanding of these views and perceptions.  
Objectives of the Study: The main objective of the 
survey was to collect data from the Yemeni teachers of 
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Abstract: This study surveyed the perception of the Yemeni 
teachers of English in the secondary schools on their students’ 
errors in the area of English Wh-questions. A total of 300 
survey questionnaires were sent to a sample of teachers across 
the Republic of Yemen in the school year 2003/2004. The 
Participants were requested to react to 30 Wh- questions 
drawn from oral and written samples of many Yemeni 
students.The analysis of the responses received indicated that 
the teachers’ views of their students’ errors leaned more 
towards the intermediate one with an average mean of 0.6444 
(i.e. they were above the mid-point of the scale). The results 
also indicated that the Yemeni teachers’ views and reactions 
to errors made by their students were not affected by the 
teachers’ gender.(Keywords: Wh-Question, Student Errors, 
Teachers' Views) 
 
 

 

استطالع لوجهات نظر املدرسني اليمنيني حول أخطاء الطالب في صياغة 
 األسئلة االستفهامية باللغة اإلنجليزية

 

.، كلية التربية، جامعة صنعاء، الجمهورية اليمنيةمحمد المخالفي  
 

تقــوم هــذه الدراســة باســتطالع آراء المدرســين اليمنيــين الــذين يقومــون         :ملخــص
 30اللغة اإلنجليزيـة كلغـة أجنبيـة فـي المـدارس الثانويـة اليمنيـة حـول                  بتدريس مادة   

 استخلــصت مــن عينــات لكتابــات باللغــة اإلنجليزيــة لطــالب يمنيــين    ،جملــة اســتفهامية
 وتحري عالقة تلك اآلراء مع جنس ومـؤهالت         ،يدرسون اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية    

رســًا للغــة اإلنجليزيــة فــي     مد300وقــد تــم اختيــار عينــة مكونــة مــن      . المدرســين 
 118المدارس الثانوية اليمنية تم اسـتطالع آرائهـم باألسـئلة المغلقـة حيـث اسـتجاب        

ــنهم  ــًا مـ ــاءت فقـــط87مدرسـ ــة ومـــستوفاة لـــشروط البحـــث    جـ ــتجاباتهم مكتملـ .  اسـ
أظهرت النتائج أن وجهات نظر المدرسين اليمنيين حول أخطاء طالبهم فـي تكـوين              و

ــحيحة   ــتفهامية صــ ــسبة   جمــــل اســ ــة بنــ ــة اللغويــ ــو الدقــ ــا55.98%تميــــل نحــ   بينمــ
  كما خلصت الدراسة إلى عدم وجود فـوارق         ، تميل نحو الطالقة اللغوية    %44.02

ذات داللة إحصائية بين أراء المدرسـين الـذكور واإلنـاث وأن خريجـي كليـات التربيـة                 
ــة المــؤهالت         ــة بقي ــر مــن حمل ــة أكث ــة اللغوي ــل اســتجاباتهم نحــو الدق ــا. (تمي ت الكلم

األســـئلة االســـتفهامية باللغـــة، أخطـــاء الطـــالب، آراء المدرســـين، تحليـــل  : المفتاحيـــة
  .)األخطاء

 
Introduction and Theoretical Background: Views 
about students’ errors, their causes and treatment that 
teachers have vary greatly. Some teachers aim at 
accuracy and as a result their views and practices differ 
from the views and practices of the teachers who aim at 
fluency. The former group concentrates on each and 
every single error that the students make, while the 
latter ignores many errors and place much attention on 
free communication. Corder’s (1981:5-6) observation in 
this regard is worth quoting: 

In the field of methodology there have been two 
schools of thought in respect to learners’ errors. Firstly 
the school which maintains that if we were to achieve a 
perfect teaching method the errors would never be 
committed in the first place, and therefore the 
occurrence of errors is merely a sign of the present 
inadequacy of our teaching techniques. The philosophy 
of the second school is that we live in an imperfect 
world and consequently errors will always occur in spite 
of our best efforts. 

Throughout the literature on second language (L2) 
teaching, one can find different views, perspectives and 
practices in regard to causes of errors and when, and 
how to treat them. Some view error correction as time 
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consuming (Norrish, 1992:115). Some argue that it is 
neither necessary nor educationally desirable for 
teachers to correct their students’ work frequently 
(Brumfit, 1984:57). Furthermore, some believe that 
error correction may lower students’ self image, 
decrease motivation and diminish their willingness to 
use the target language (Lalande and Walz, as cited in 
Giller, 2000:2), while others view error correction as an 
integral part of foreign language learning. As Ellis 
(1990:54) points out “errors are inevitable and an 
integral part of the process of L2 acquisition, reflecting 
the active way in which the learner tested out 
hypotheses about the nature of L2 rules”. Semke 
(1984:196) is of the view that correcting students’ errors 
and giving them feedback will motivate them to 
continue writing and will help them get a positive 
attitude towards the target language.  

Krashen and Seliger (1975: cited in Hendrickson, 
1977:157) maintain, “Error correction is especially 
useful to adult second language learners because it helps 
them learn the exact environment in which to apply 
rules and discover the precise semantic range of lexical 
items”.  

Research findings in regard to error treatment are 
still illusive. The matter is still widely open. Harmer 
(n.d.) sums it up in his title when he asks: “To Correct 
or Not to Correct?” Furthermore, Giller (2000:1) 
maintains Harmer’s idea by saying:” To Err is Human, 
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