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التحقق اإلمربيقي من معادالت ستوكنغ في تحديد مستويات القدرة املناظرة 
  ألقصى معلومات لتقدير معالم الفقرات في نظرية االستجابة للفقرة

  
 عماد عبابنة

*  
  
  

9/4/2006 تاريخ قبوله   4/12/2005 تاريخ تسلم البحث

ــتوكنغ     :ملخـــص ــادالت سـ ــا مـــن معـ ــى التحقـــق امبريقيـ ــة إلـ  ،هـــدفت الدراسـ
 وألغـراض هـذه الدراسـة تـم اسـتخدام           ،تعلقة بدقة تقـدير معـالم الفقـرات       الم

-Bilogإذ اسـتخدمت برمجيـة    ، اختبار قدرة عقلية طّور فـي دراسـة سـابقة         
Mg ــامج ــائج    .  فــي إجــراء التحليــل  Excel وبرن ــى النت ــم التوصــل إل وقــد ت

ــة ــة بتحديــد مــستويات القــدرة       .1 :التالي تتحقــق معــادالت ســتوكنغ المتعلق
. ظرة ألقصى معلومات لتقدير معالم الفقرات للنماذج اللوجستية الثالثةالمنا

تقّدم معادالت ستوكنغ طريقة مناسبة لتحديد مستويات القدرة المناظرة  .2
ألقصى معلومات لتقدير معالم الفقـرات، وقـد أشـير لمـستويات القـدرة التـي                

لــم  .3 .تزيــد مــن دقــة التقــديرات كمــا حــددتها المعــادالت فــي مــتن البحــث  
تتماشى دقة تقديرات معلم التمييز ومعلـم التخمـين مـع دقـة تقـديرات معلـم         

 تماشـت دقـة تقـديرات معلـم الـصعوبة مـع دقـة تقـديرات معلـم                   االقدرة، بينم 
ساهمت مـستويات القـدرة التـي حـددتها معـادالت سـتوكنغ عنـد                .4 .القدرة

ي النمــوذج تقــدير معــالم الفقــرات فــي زيــادة دقــة تقــديرات معلــم التخمــين فــ  
اللوجستي الثالثي، ومعلم التمييز في النموذج اللوجستي الثنـائي، أكثـر مـن             
 ،مستويات القدرة التي حددتها المعادالت التي قدمها هامبلتون وسوامينثان
 .بينما لم تتغيـر دقـة تقـديرات معلـم الـصعوبة بتغيـر المعـادالت المـستخدمة                 

رة، تقـدير معـالم الفقـرة، دالـة       نظريـة االسـتجابة للفقـ      : الكلمات المفتاحية (
  ).معلومات الفقرة

  

  

  
  

 هـو تقـديم أسـاس       ،إن الهدف األول أليـة نظريـة فـي القيـاس          : مقدمة
 التــي يــتم قياســها بواســطة ،لعمــل تنبــؤات حــول الــسمات أو القــدرات

فقــرات االختبــار، وقــد كانــت النظريــة الكالســيكية فــي القيــاس ولفتــرة     
ــة مـــستخدمة للوصـــول إلـــى هـــذا    ــة  طويلـ ــار النظريـ الهـــدف، وفـــي إطـ

الكالســيكية فــإن مفهــوم القــدرة يــتم التعبيــر عنــه بالعالمــة الحقيقيــة،         
وتعرف علـى أسـاس أنهـا توقـع العالمـة المـشاهدة التـي يـتم الحـصول                   
عليهــا علــى أســاس تطبيــق االختبــار علــى المفحــوص عــددًا كبيــرًا مــن  

 إذ تعـد   ،فـاً المرات، وهنا تقـّدم نظريـة االسـتجابة للفقـرة أساسـًا مختل            
القــدرات عوامــل تــؤثر فــي أداء المفحوصــين علــى فقــرات االختبــار،        
ــران       وتوصــف العالقــة بــين القــدرة واألداء علــى الفقــرة فــي صــيغة اقت

.  ويطلق على هـذه العالقـة منحنـى خـصائص الفقـرة        ،منوالي لكل فقرة  
)Item Characteristic Curve: ICC (     وهـذه العالقـة هـي فـي أحـد  

_________________________  
ــا،     *  ــا، جامعــة عمــان العربيــة للدراســات العلي  كليــة الدراســات التربويــة العلي

  .عمان، األردن
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Abstract: The aim of the study was to provide empirical verifications 
to stocking’s equations for estimating item parameters in IRT. For the 
purpose of this study, a mental ability test, which was developed in a 
previous study, was used. Software’s Bilog- Mg and Excel were used 
to analyze the data. The findings were as follows: 1. Stocking’s 
equations were satisfied in specifying ability levels matching 
maximum information for estimating item parameters for the three 
logistic models. 2. Stocking’s equations were a suitable approach 
in specifying ability levels for estimating item parameters. However, 
the optimal ability levels specified by Stocking’s equations were 
mentioned in the text.  3. The accuracy of estimating the 
discrimination parameter and guessing parameter were inconsistent 
with the accuracy of estimating ability parameter, whereas, estimating 
difficulty parameter was consistent with the accuracy of estimating 
ability parameter. 4. Ability levels specified by Stocking’s equations 
contribute more than ability levels specified by equations introduced 
by Hambleton and Swaminthan in term of increasing accuracy of 
estimating guessing parameter for 3PL, and discrimination parameter 
for 2PL ,whereas , accuracy in estimating difficulty parameter wasn't 
changed. (Key Words: IRT, Item Parameters Estimation, Item 
Information Function). 

  

ويــــصف ميــــل ) a(معلــــم التمييــــز : نماذجهــــا اقتــــران لثالثــــة معــــالم
المنحنــــى عنــــد نقطــــة االنعطــــاف أي عنــــد النقطــــة المنــــاظرة لمعلــــم  

ســــويًا، )  Ogive( عنــــدما يكــــون منحنــــى األوجــــايف ،)b(الــــصعوبة 
مـة  ي، ومعلـم الـصعوبة هـو ق     "تساوي صفرا ) c(وقيمة معلم التخمين    

طــاف لمنحنــى األوجــايف، ومعلــم   التــي تنــاظر نقطــة االنع ) θ(القــدرة 
هـو المقطـع الـصادي للتقـارب األدنـى للمنحنـى، أي هـو        ) c(التخمـين  

النقطة التي تكون عندها قدرة المفحوص تملك أقل احتمالية لإلجابـة     
  . على الفقرة بشكل صحيح

ــات أساسيـــ      ــى افتراضـ ــوم علـ ــرة تقـ ــتجابة للفقـ ــة االسـ ة ـإن نظريـ
 ,Hambelton & Swaminthan(ذكرهــا هــامبلتون وســوامينثان 

ــي)1991 ــد  :  وهـــ ــة البعـــ ــراض أحاديـــ  ،)Unidimensionality(افتـــ
لمنحنى   والمطابقة،)Local Independence(واالستقالل الموضعي 

، وتعــــد )Speededness(خــــصائص الفقــــرة والتحــــرر مــــن الــــسرعة  
النمـــاذج اللوجـــستية األحاديـــة والثنائيـــة والثالثيـــة مـــن أهـــم النمـــاذج   

 وهــذه النمــاذج مالئمــة للفقــرات ثنائيــة التــدريج، إذ   واســعة االنتــشار،
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أكثـر هـذه النمـاذج شـهره، ويعّبـر      ) Rash Model(يعد نمـوذج راش  
  :عنه رياضيًا بالصورة
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وأمــا نمــوذج المعلمتــين فإنــه يــسمح بــاختالف فقــرات االختبــار   
  :في صعوبتها وتمييزها ويمثل بالعالقة
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  :والنموذج اللوجستي ذو الثالثة معالم يعطى على الصورة
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احتمال إجابـة المفحـوص الـذي اختيـر عـشوائيًا           : θ (Pi(حيث  
  .إجابة صحيحة) i(على الفقرة ) θ(من مستوى القدرة 

bi:  معلم الصعوبة.  
ai:  معلم التمييز.  
Ci:  معلم التخمين.  
θ:  معلم القدرة.  
−

a: المستوى المشترك من التمييز لكافة الفقرات.  
D:  1.7 تمثل عامل التدريج )Scaling Factor.(  

تلعـب دالــة معلومــات االختبــار دورًا مهمـًا فــي نظريــة االســتجابة   
 إذ يمكــن مــن خاللهــا تحديــد الخطــأ المعيــاري فــي التقــدير،     ،للفقــرة

، التــي تمثــل مجمــوع دوال معلومــات  وتتمتــع دالــة معلومــات االختبــار 
ــة       ــون دالـ ــي كـ ــزة، وهـ ــدرة بميـ ــن القـ ــين مـ ــد مـــستوى معـ ــرات عنـ الفقـ
معلومات االختبار مستقلة عن عينة المفحوصين، وبذلك تقـدم نظريـة           
ــى        ــادة القــدرة عل ــزات إضــافية فيمــا يتعلــق بزي االســتجابة للفقــرة ممي

مــات  وتعطــى دالــة معلو،)Brannick, 2003(تقــدير أخطــاء القيــاس 
  :                االختبار على الصورة
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  .دالة معلومات االختبار :θ(I(حيث أن 
)θ:( معلم القدرة  
)θ (Pi:  ،دالة استجابة الفقرةQi (θ) = 1-Pi(θ)               

 )(θl
ip :المشتقة األولى لدالة استجابة الفقرة.  

معيــاري فــي التقــدير يــرتبط عكــسيا مــع الجــذر كمــا أن الخطــأ ال
  :التربيعي لدالة معلومات االختبار وفق العالقة

)(
1
θI

   SE(θ) =  

وهذا يعني أن الخطأ المعياري في التقدير يكون اقـل مـا يمكـن عنـد              
 .مستويات القدرة التي تناظر أقصى معلومات

ــات      ــة معلومـ ــدة لدالـ ــتخدامات المفيـ ــن االسـ ــرة إمكانيـــة  ومـ الفقـ
ــشكل         ــار ب ــة معلومــات االختب ــرة فــي دال ــة مــدى مــساهمة كــل فق معرف

 فإذا كان لدينا فكرة جيدة عـن        ،مستقل عن الفقرات األخرى لالختبار    
قــدرات مجموعــة المفحوصــين، فــيمكن انتقــاء فقــرات االختبــار التــي        
تعظم المعلومـات التـي يقـدمها االختبـار فـي المـدى الـذي تتـوزع فيـه                   

  .لمفحوصين في االختبارقدرات ا
ــوامينثان   ــامبلتون وســـــــــــــــــــــ ــار هـــــــــــــــــــــ ــد أشـــــــــــــــــــــ  لقـــــــــــــــــــــ

)Hambleton,Swaminthan,1985 (  إلـــى أن االختبـــار الـــسهل مـــن
 ،المتوقع أن يقدم تقديرات أكثر دقـة عنـد مـستويات القـدرة المتدنيـة              

كما أن االختبار الصعب من المتوقع أن يقدم معلومات أكثر دقة عنـد             
ــا  ــدرة العليـ ــستويات القـ ــذا ف،مـ ــين ذوي    لـ ــدة للمفحوصـ ــر فائـ ــو أكثـ هـ

   .القدرة العالية
وبهدف زيادة الدقة في تقـدير المعـالم قامـت سـتوكنغ باشـتقاق              
مجموعــة مــن المعــادالت تعمــل علــى تحديــد مــستويات القــدرة التــي      

   .تعظم دالة المعلومات لتقدير معالم الفقرات
  معادالت ستوكنغ

عـالم الفقـرة   أن تقدير م) Stocking, 1990(لقد بينت ستوكنغ 
هـــي مـــن أهـــم القـــضايا التـــي يعتمـــد عليهـــا نجـــاح نظريـــة االســـتجابة  

  وخــصوصًا فــي التطبيقــات التــي تعتمــد كثيــرًا علــى تقــديرات    ،للفقــرة
مثاًال على مثل هـذه     ) adaptive(إذ يعد القياس التكيفي    ،معالمال تلك

التطبيقات، وقد أشارت ستوكنغ إلى أن عينات المعايرة يـتم اختيارهـا           
 العديــد مــن التطبيقــات بــشكل عــشوائي، وفــي هــذا الــصدد بّينــت    فــي

ــرات         ــالم الفق ــديرات لمع ــى تق ــه مــن المحتمــل الحــصول عل ســتوكنغ أن
 إذا كـــان التخطـــيط الختيـــار عينـــة المعـــايرة يأخـــذ بعـــين  ،بـــشكل أدق

االعتبار دقة تقديرات معالم الفقرة، وقد قامت سـتوكنغ ببيـان العالقـة             
ة تقدير معالم الفقرة من خالل اسـتخدام        بين قدرات المفحوصين ودق   

 التـــي تـــم حـــسابها باســـتخدام إجـــراءات االشـــتقاق ،توقـــع المعلومـــات
البسيط واالشـتقاق الجزئـي لدالـة معلومـات الفقـرة بالنـسبة لكـل معلـم                 

وذلك بهدف تحديـد مـستويات القـدرة التـي تنـاظر             ، من معالم الفقرة  
صول علــى دقــة اكبــر أقــصى معلومــات عنــد تقــدير معــالم الفقــرات للحــ

فــي تقــدير تلــك المعــالم، وذلـــك مــن خــالل اســتخدام المعادلــة التـــي         
تكـون  ) ×(التي بين فيها أنه ألي معلـم  ، )Lord, 1980(قّدمها لورد 

  :دالة المعلومات بالنسبة لذلك المعلم على الصورة
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وقام لورد بإيجاد المشتقة األولى لدالة استجابة الفقرة بالنـسبة       
ــرة    ــالم الفقـ ــن معـ ــم مـ ــل معلـ ــي   ،لكـ ــستي الثالثـ ــوذج اللوجـ ــك للنمـ  وذلـ

  :وتوصل للمعادالت التالية
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ــة  ــة فــي المعــادالت   ) 1(وباســتخدام المعادل ، )2(والنتــائج المبين
) Stocking,1990( ، التي توصل إليها لورد بّينت سـتوكنغ       )4(،  )3(

أنه في حالة النموذج اللوجستي األحادي تكون دالـة معلومـات الفقـرة             
صــين فــي المعلومــات لتقــدير معلــم   التــي تبــّين مــدى مــساهمة المفحو 

  :على الصورة الرياضية التالية) b(الصعوبة 
)5(  ....................ibb= D2a2PQ 

ــى إليجــاد القــيم       ومــن خــالل اســتخدام إجــراءات المــشتقة األول
 ستوكنغ  تبين) 5(القصوى لدالة معلومات الفقرة المبينة في المعادلة        

33)21(أن  PPQaD
b
ibb −=
∂
واة هــــــــذه المعادلــــــــة ، وبمــــــــسا∂

 التـي تعطـي أقـصى       ،)θ( ستوكنغ قيمة معلم القـدرة       تبالصفر أوجد 
  :معلومات وذلك على الصورة الرياضية التالية
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وفــــــــــي حالــــــــــة النمــــــــــوذج اللوجــــــــــستي الثنــــــــــائي بّينــــــــــت       
ــتوكنغ ــستوى ا) Stocking,1990(سـ ــدرة أن مـ ــي  ) θ(لقـ ــي تعطـ التـ

أقــصى معلومــات لتقــدير معلــم الــصعوبة تعطــى بالــصورة المبينــة فــي      
ــة  ــز     ). 6(المعادل ــم التميي ــة تقــدير معل فباســتخدام ) a(وأمــا فــي حال

معادلــة لــورد الموضــحة ســابقًا اشــتقت ســتوكنغ دالــة معلومــات الفقــرة  
  : الصيغة الرياضية التالية إذ توصلت إلى،)a(لتقدير معلم التمييز 

)7(   ..................PQbDiaa
22 )( −= θ  

وباستخدام إجراءات االشتقاق الجزئي أوجـدت سـتوكنغ مـشتقة     
 وذلـك بالنـسبة لمتغيـر معلـم      ،)7(دالة المعلومات المبينة في المعادلة      

ــدرة  ــة  )  θ(القــــــــــ ــية التاليــــــــــ ــصيغة الرياضــــــــــ ــلت للــــــــــ  :وتوصــــــــــ

[ ]2)21)(()(2 +−−−=
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∂ pbDaPQbDiaa θθ
θ

 

التـي  ) θ(وعند مساواة المشتقة بالصفر حصلت ستوكنغ على قيمة         
ــز      ــم التميي ــدير معل ــّدم أقــصى معلومــات لتق ــت أن ) a(تق ) θ(إذ بّين

  :تعطى بالصورة
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أن مــستوى القــدرة ) 8(المعادلــة وأوضــحت ســتوكنغ مــن خــالل 
)θ (  يميـــل إلـــى االنخفـــاض عنـــدما تـــزداد قيمـــة معلـــم التمييـــز)a (

تقترب من قيمة معلـم  ) θ( فإن قيمة ،كبيرة) a(وعندما تكون قيمة   
  ).b(الصعوبة 

 فقـد اوجـدت   ،وأما عنـد اسـتخدام النمـوذج اللوجـستي الثالثـي          
توكنغ دوال معلومــات الفقــرة بالنــسبة لكــل معلــم مــن معــالم الفقــرة     ســ

  :وذلك على الصورة التالية
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 واستخدام إجـراءات    (11)،  (10)،  (9)واستنادًا إلى المعادالت    
 سـتوكنغ أن القـيم القـصوى لـدوال المعلومـات            تاالشتقاق الجزئي بينـ   

  :التالية على التوالي) θ(تتحقق عند مستويات القدرة 
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أن مـستوى القـدرة   ) 12(وأوضحت ستوكنغ من خالل المعادلة     
ــدما     ــم الــصعوبة عن ــساوي معل ــر مــن معلــم     c= 0ي ــا يكــون أكب  بينم

  .c<0>1 عندما) C(وعلى ) a(الصعوبة بكمية تعتمد على 
، )13(، )12(وقــــد أوضــــحت ســــتوكنغ مــــن خــــالل المعــــادالت 

أن المفحوصــين الــذين تكــون قــدرتهم فــي مــدى صــعوبة الفقــرة  ) 14(
يقــدمون مــساهمة أكبــر فــي تقــدير معلــم الــصعوبة، وأن المفحوصــين    
الـــذين تزيـــد أو تقـــل قـــدراتهم قلـــيًال عـــن صـــعوبة الفقـــرة، يقـــدمون    
مساهمة أكبر في تقدير معلم التمييـز، وأن المفحوصـين ذوي القـدرة             

  .شكل أكبر في تقدير معلم التخمينالمتدنية يساهمون ب
لقد حددت طريقة ستوكنغ التي استندت إلى أسـلوب االشـتقاق           
المفصل آنفـًا، التـي اعتمـدت باألسـاس علـى معادلـة لـورد اسـتراتيجية            
معينـة الختيـار عينـة المعـايرة، بحيـث تقـود إلـى الحـصول علـى أقــصى          

ديرات لتلـك  معلومات عن احد معـالم الفقـرة، وبالتـالي تكـون دقـة التقـ           
المعــالم مرتفعــة، ومــن المهــم اإلشــارة إلــى أن التطــوير النظــري الــذي   

 يتم به ستوكنغ يفترض أن المعالم األخرى تكون معلومة عندما           تقام
 يــتم اشــتقاق دالــة المعلومــات الخاصــة بتقــدير معلــم معــين، فعنــدما       
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ــة معلومــات الفقــرة للمعلــم   اشــتقاق  يفتــرض أن تقــديرات معلــم   b دال
  . ومعلم التخمين تكون معروفةالتمييز

وتجــدر المالحظـــة فـــي هــذا المقـــام أن هـــامبلتون وســـوامينثان   
)Hambleton & Swaminthan, 1985 (    قامـا بتحديـد مـستويات

القدرة المناظرة ألقصى معلومات توفرها الفقرة من خالل إيجـاد دالـة         
 إذ أفــضت نتــائج ،معلومــات الفقــرة، وذلــك للنمــاذج اللوجــستية الثالثــة

) θ(االشتقاق الرياضي لدالة استجابة الفقرة بالنسبة لمتغيـر القـدرة     
ــده أقـــصى       ــرة عنـ ــدرة الـــذي تملـــك الفقـ ــم القـ ــة معلـ ــد قيمـ ــى تحديـ إلـ

ــالرمز    ــه بـ ــزا لـ ــذي رمـ ــات، والـ ــى   - max θ -معلومـ ــشير الـ ــذي يـ  والـ
وقــد كانــت نتــائج  ،رةمــستوى القــدرة الــذي يعظــم دالــة معلومــات الفق  

  :االشتقاق بالنسبة للنماذج اللوجستية الثالثة على النحو التالي
  :النموذج اللوجستي األحادي. أ
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ومن الجدير بالقول انه عند بنـاء االختبـارات باسـتخدام نظريـة             
، يمكـن اسـتخدام دالـة معلومـات الفقـرة علـى اعتبــار       االسـتجابة للفقـرة  

 وعليـه فإنـه   ،أن معلومات الفقرة تتغير عبر مستويات السمة المختلفـة   
مــن الممكــن اختيــار فقــرات تقــّدم دقــة قيــاس مرتفعــة عنــد نقطــة قطــع  

 بتحديــد )Lord, 1977(معينــة علــى متــصل الــسمة، وقــد قــام لــورد 
  :ر وذلك على النحو التاليالخطوط العريضة لعملية بناء االختبا

  .وصف شكل دالة المعلومات المستهدفة في االختبار  .1
ــصعوبة       .2 ــستويات الــ ــا مــ ــي دوال معلوماتهــ ــرات تغطــ ــار فقــ اختيــ

  .المناظرة لدالة المعلومات المستهدفة
بعــد إضــافة كــل فقــرة إلــى االختبــار يــتم حــساب دالــة معلومــات      .3

  .االختبار التي يتم اختيارها

ــتمر  .4 ــة    االســ ــى تقتــــرب دالــ ــار حتــ ــرات االختبــ ــار فقــ ــي اختيــ ار فــ
  .معلومات االختبار من دالة المعلومات المستهدفة

ــة لفحــص معــادالت       ــا فقــد جــاءت هــذه الدراســة محاول ومــن هن
ــتوكنغ ــدرة    ،سـ ــة لتحديـــد مـــستويات القـ ــهامات نظريـ  التـــي قـــدمت إسـ

 وذلــك مــن خــالل  ،المنــاظرة ألقــصى معلومــات لتقــدير معــالم الفقــرات  
  .م بيانات حقيقيةاستخدا

  :هدف الدراسة
ــا   مــن معــادالت ســتوكنغ فــي   " حاولــت الدراســة التحقــق امبريقي

ــالم       ــاظرة ألقــصى معلومــات لتقــدير مع تحديــد مــستويات القــدرة المن
 وذلك من خالل بيانات حقيقيـة، كمـا هـدفت إلـى مقارنـة دقـة              ،الفقرات

التــي  والمعــادالت ،التقــديرات الناتجــة مــن اســتخدام معــادالت ســتوكنغ
قدمها كل من هامبلتون وسـوامينثان والمـستخدمة علـى نطـاق واسـع          

. باعتبارها تحـدد مـستويات القـدرة التـي تعظـم دالـة معلومـات الفقـرة                
  :وعلى وجه الخصوص فإن هدف الدراسة اإلجابة عن األسئلة التالية

هل تتحقق معادالت ستوكنغ المتعلقة بتحديد مستويات القدرة   .1
معلومات لتقدير معلم الصعوبة في النماذج المناظرة ألقصى 
  اللوجستية الثالثة؟

هل تتحقق معادالت ستوكنغ المتعلقة بتحديد مستويات القدرة   .2
المناظرة ألقصى معلومات لتقدير معلم التمييز في النموذج 

 والنموذج اللوجستي الثالثي ،اللوجستي الثنائي المعلم
  المعلم؟

المتعلقة بتحديد مستويات القدرة هل تتحقق معادالت ستوكنغ   .3
المناظرة ألقصى معلومات لتقدير معلم التخمين في النموذج 

  اللوجستي الثالثي المعلم؟
ما هي مستويات القدرة المناظرة ألقصى معلومات لتقدير   .4

  معالم الفقرات في النماذج اللوجستية الثالثة ؟
  :أهمية الدراسة

مــن معــادالت ســتوكنغ فــي  تــسعى الدراســة الحاليــة إلــى التحقــق  
ــالم       ــاظرة ألقــصى معلومــات لتقــدير مع تحديــد مــستويات القــدرة المن

ــة   ــاذج اللوجــــستية الثالثــ ــتخدام النمــ ــرات باســ ــة  ،الفقــ  وتتجلــــى أهميــ
الدراســة فــي كونهــا تقــدم إجــراءات محــددة للحــصول علــى تقــديرات     
دقيقة ومستقرة في معايرة فقرات االختبار من خالل معرفة مـستويات           

ــالم   القـــدر ــدير المعـ ــة فـــي تقـ ــادة الدقـ ــدم ،ة التـــي تـــساهم فـــي زيـ  وتقـ
 التــي حــددت  ،الدراســة أدلــة إمبريقيــة حــول دقــة معــادالت ســتوكنغ       

 ،مــستويات القــدرة المنــاظرة ألقــصى معلومــات لتقــدير معــالم الفقــرات 
والتي يمكن اعتبارها أفضل قدرات يمكن أن تساهم بزيادة الدقـة فـي     

  .تقدير معالم الفقرات
  :ت الدراسةمحددا

ــي المـــستخدم        - ــار العقلـ ــذه الدراســـة  باالختبـ ــائج هـ ــدد نتـ  ،تتحـ
  .وبقدر ما يتمتع به من خصائص سيكومترية مقبولة

ستقتــــصر الدراســــة علــــى عينــــة مــــن فقــــرات االختبــــار العقلــــي    -
المــستخدم فــي هــذه الدراســة روعــي عنــد اختيارهــا أن يغطــي      

  .مستوى صعوبتها متصل القدرة 
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  :الدراسات السابقة
ــتجابة       ــة االسـ ــق نظريـ ــي تطبيـ ــم فـ ــية واألهـ ــوة األساسـ إن الخطـ

 التـي تحـدد     ،للفقرة هي تقدير معالم نموذج نظريـة االسـتجابة للفقـرة          
خصائص هذا النموذج، ولما كانت عملية التقدير تنطوي على بعـض         

 فــإن الحاجــة تظهــر لتقليــل األخطــاء وزيــادة دقــة التقــدير،     ،األخطــاء
ــشير الدقــة إلــى المــدى الــذ     ــه القــرار المــستند علــى     وت ي يتوافــق في

ــت        ــو كانـ ــا لـ ــاذه فيمـ ــن اتخـ ــذي يمكـ ــرار، الـ ــع القـ ــار مـ ــات االختبـ درجـ
  .الدرجات ال تتضمن أية أخطاء قياس

ــأثير خـــــصائص     ــة تـــ اهتمـــــت العديـــــد مـــــن الدراســـــات بدراســـ
المفحوصين على دقة تقدير معالم الفقرات، فقد قام فـاريش وسـتيفن            

)Farish & Stephen, 1984 (اســـتقرار تقـــدير معلـــم بدراســـة 
ــادة  ،الــــصعوبة فــــي نمــــوذج راش  ــار تحــــصيلي لمــ ــتخدم اختبــ  إذ اســ

ــة    ) 2000( الرياضــيات لحــوالي  طالــب أســترالي، وقــد تــضمنت التجرب
ــة       ــم عينـ ــتخدام حجـ ــصعوبة باسـ ــم الـ ــسبي لمعلـ ــتقرار النـ ــة االسـ دراسـ
وتــصاميم مختلفــة، كمــا تــم دراســة أثــر اخــتالف نــوع العينــة وحجمهــا  

ــم    ــدير معل ــى تق ــائج أن     عل ــت النت ــة حيــث بين ــرة المطابق ــصعوبة للفق ال
ــة      وأن حــذف ،مطابقــة الفقــرات للنمــوذج تــزداد كلمــا زاد حجــم العين

  .الفقرات ضعيفة المطابقة يحسن من المطابقة لالختبار
 & Hendreson(وفــي دراســة قــام بهــا هيندرســون وآخــرون 

Others, 2001 (   هــدفت لــتفحص أثــر أخطــاء تقــدير معــالم الفقــرات
ــار علــ ــة معلومــات االختب  وذلــك مــن خــالل ثالثــة طــرق الختيــار    ،ى دال

 إذ تعتمــد الطريقــة األولــى علــى اختيــار الفقــرات التــي تعمــل  ،الفقــرات
وأمـا الطريقـة    . على تغطية منحنى دالة معلومـات االختبـار المـستهدفة         

الثانية فتعتمد على اختيار الفقـرات التـي تملـك أعلـى معلومـات بغـض                
إذ إنهــا تغطــي دالــة   ) θ( علــى مقيــاس  القــدرة   النظــر عــن موقعهــا  

ــى      ــة علـ ــة الثالثـ ــد الطريقـ ــا تعتمـ ــار المـــستهدفة، فيمـ ــات االختبـ معلومـ
طـي أعلـى معلومـات      ع ت بحيـث تحديد موقع الفقرة على مقياس القـدرة        

 التــي تعطــي ) θ( وبمعنــى آخــر يــتم تحديــد مــستوى القــدرة   ،للفقــرة
 حيث تم تطبيق الطـرق الثالثـة باسـتخدام          ،أعلى دالة معلومات للفقرة   

النمــوذج اللوجــستي الثنــائي والنمــوذج اللوجــستي الثالثــي، وتوصــلت  
الدراســة التــي أجريــت باســتخدام أســلوب المحاكــاة مــن خــالل توليــد    
ثالثــة بنــوك منفــصلة للفقــرات، والحــصول علــى اإلجابــة علــى الفقــرات    

مفحـوص إلـى   ) 400 ,1000 ,2000(ن بحجـم  لعينـات مـن المفحوصـي   
أن االختبارات المكّونة من خالل إجراءات الطريقة األولـى التـي ترتكـز             

 التــي تعمــل علــى تغطيــة منحنــى دالــة معلومــات  ،علــى اختيــار الفقــرات
االختبار المستهدفة والطريقة الثانية التي تعتمد على اختيار الفقـرات           

ر عــن موقعهــا علــى مقيـــاس    التــي تملــك أعلــى معلومــات بغــض النظــ      
القدرة بحيث تغطي دالة معلومات االختبار المستهدفة تعمـالن بـشكل       

 وعلـى العكـس     ،متسق على المغاالة في تقدير دالة معلومـات االختبـار         
مـــن ذلـــك فـــإن االختبـــارات المكّونـــة باســـتخدام الطريقـــة الثالثـــة التـــي  

طـي أعلـى    إذ تع،تعتمد على تحديد موقع الفقـرة علـى مقيـاس القـدرة     
  .معلومات للفقرة تقدم تقديرات ثابتة لدالة المعلومات

 ,Reckase & Mark D(وكــذلك فقــد قــام ريكــيس ومــارك 
بــإجراء دراســة مــن خــالل اســتخدام أســلوب المحاكــاة هــدفت  ) 1978

إلــــى مقارنــــة دقــــة تقــــدير معلــــم القــــدرة والفقــــرة فــــي نمــــوذج راش    
 أن النمـوذج اللوجـستي       إذ بّينت النتائج   ،والنموذج اللوجستي الثالثي  

 وأن  ،الثالثي قد طابق بيانات االختبار بشكل أفضل من نمـوذج راش          
تبــاين تقــدير معلــم القــدرة لنمــوذج راش أكبــر مــن تبــاين تقــدير معلــم 
القــدرة للنمــوذج اللوجــستي الثالثــي، كمــا بّينــت الدراســة أن النمــوذج 

ختبار مـن  اللوجستي الثالثي يحتاج حجم عينة أكبر لمعايرة فقرات اال    
ــين        ــًا ب ــاك ارتباطــًا عالي نمــوذج راش، وكــذلك أظهــرت الدراســة أن هن
ــم مجموعـــة البيانـــات وأن        ــق النمـــوذجين لمعظـ ــديرات القـــدرة وفـ تقـ

  .نموذج راش يفضل استخدامه في حالة العينات الصغيرة
ــون   ــا بيلتـ ــة أجراهـ ــى  ) Pelton, 2002(وفـــي دراسـ هـــدفت إلـ

لــم الــصعوبة ومعلــم القــدرة    مقارنــة الدقــة واالســتقرار فــي تقــدير مع    
باســتخدام النظريــة الكالســيكية فــي القيــاس والنمــاذج اللوجــستية فــي   

. نظرية االستجابة للفقرة، وذلك من خالل استخدام أسـلوب المحاكـاة       
وتوصلت الدراسة إلى مجموعـة مـن النتـائج منهـا أن تقـديرات القـدرة                

 إذ  ،بة للفقـرة  يمكن مقارنتها عبر النظرية الكالسيكية ونظريـة االسـتجا        
تتباين تقديرات القدرة حسب كمية المعلومات المتوفرة فـي مجموعـة           

 التي تتأثر بدورها بأحاديـة البعـد، ودرجـة التخمـين            ،البيانات المولدة 
ــة بقـــدرات األفـــراد    ــا . ومـــدى التبـــاين فـــي صـــعوبة الفقـــرات مقارنـ كمـ

مفحـوص  ) 999(توصلت الدراسة إلى أنه بوجود حجـم عينـة معتـدل             
 فإن النموذج اللوجستي الثنائي يقّدم      ،فقرة) 33(فقرات مالئم   وعدد  

تقـــديرات أكثــــر دقـــة لمعلــــم الــــصعوبة مـــن نمــــوذج راش والنمــــوذج    
اللوجــستي الثالثــي والنظريــة الكالســيكية فــي القيــاس وذلــك فــي ظــل     

  .وجود تخمين قليل في اإلجابة على فقرات االختبار
 استقـصاء أثـر   هـدفت إلـى  ) 2004(وفي دراسـة قـام بهـا عبابنـة       

حجم العينة وطريقة انتقائها وعدد الفقرات وطريقة انتقائها على دقـة           
تقــدير معــالم الفقــرة، والقــدرة الختبــار قــدرة عقليــة باســتخدام نظريــة  

فقـرة،  ) 71(االستجابة للفقرة، تم بناء مقياس قدرة عقلية مكـّون مـن          
ــن      ــة مـ ــة مؤلفـ ــى عينـ ــت علـ ــوص ) 1000(طبقـ ــتخدام  ، مفحـ ــم اسـ وتـ

توصـــلت . وذج اللوجـــستي الثالثـــي فـــي معـــايرة فقـــرات االختبـــار النمـــ
الدراسة إلى عدة نتائج منها أن الدقة فـي تقـدير معلـم التمييـز تـزداد         
ــدير          ــة فــي تق ــزداد الدق ــا ت ــدرة المفحوصــين، كم ــاين ق ــادة تب ــد زي عن
معلمـــي القـــدرة والـــصعوبة عنـــدما يكـــون مـــدى القـــدرة للمفحوصـــين  

ت، وكــذلك تــزداد الدقــة فــي تقــدير    متوافقــًا مــع مــدى صــعوبة الفقــرا  
معلــم التخمــين عنــد اســتخدام عينــة مــن ذوي القــدرة المتدنيــة فــي         

  .معايرة الفقرات
  :الطريقة واإلجراءات

  :أداة الدراسة. أ
استخدم ألغراض هذه الدراسة اختبار قدره عقلية وهو اختبـار          

 إذ ،)2004عبابنـة،  (جماعي، تم إعـداده وتطـويره فـي دراسـة سـابقة        
 فقـــرة، توزعـــت علـــى أربعـــة 71ف االختبـــار بـــصورته النهائيـــة مـــن تـــأل

اختبار المفردات، واختبار المتشابهات، واختبار     : اختبارات فرعية هي  
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المتـــــضادات، واختبـــــار الحـــــساب، وقــــــد بّينـــــت النتـــــائج المتعلقــــــة      
 إذ بلــغ معامــل ،بالخــصائص الــسيكومترية لالختبــار أنهــا كانــت مقبولــة 

الطريقــــة النــــصفية والمــــصحح بمعادلــــة ثبــــات المقيــــاس المحــــسوب ب
  ).0.92(سبيرمان براون 

  :إجراءات الدراسة. ب
ــة تـــم اســـتخدام البيانـــات المتـــوفرة مـــن     ألغـــراض هـــذه الدراسـ

ــة، (دراســة ســابقة   التــي تمثــل بيانــات تطبيــق المقيــاس    ) 2004عبابن
 مفحــوص مــن طلبــة الــصف     1000علــى عينــة الدراســة المؤلفــة مــن      

رس وزارة التربيــة والتعلــيم التابعــة لمديريــة الــسابع األساســي فــي مــدا
  .التربية والتعليم لمنطقة اربد األولى

 إذ تــم ، لتحليلهــاBilog-Mgتــم إدخــال البيانــات علــى برنــامج   
ــرات        ــالم فقـ ــدير معـ ــين وتقـ ــدرات المفحوصـ ــدير قـ ــى تقـ ــصول علـ الحـ
ــاس وذلــك باســتخدام النمــوذج اللوجــستي األحــادي والنمــوذج        المقي

ي والنمــــوذج اللوجــــستي الثالثــــي، وقــــد اســــتخدم اللوجــــستي الثنــــائ
 إليجــاد دوال المعلومــات للفقــرات ومــستويات القــدرة   Excelبرنــامج 

  .المناظرة ألقصى معلومات
ــوات       ــق الخطـ ــم تطبيـ ــة تـ ــئلة الدراسـ ــى أسـ ــة علـ ــدف اإلجابـ وبهـ

  :التالية
 1000تــم معــايرة الفقــرات باســتخدام العينــة الكليــة المؤلفــة مــن   .1

 كمــا تــم  ،د تقــديرات القــدرة للمفحوصــين مفحــوص، وتــم إيجــا 
إيجاد قيم دالة استجابة الفقرة عند كل مـستوى مـن مـستويات             

 وذلــك للنمــاذج اللوجـستية الثالثــة، وقــد تـم ذلــك لعينــة   ،القـدرة 
مختــارة مــن الفقــرات روعــي عنــد اختيارهــا أن تكــون صــعوبتها     
موزعــة علــى متــصل القــدرة عنــد المعــايرة بالنمــاذج اللوجــستية  

ــة مــا أمكــن ذلــك وهــي الفقــرات      الثال ، 31، 15، 12، 5، 3، 1ث
41 ،61 ،66 ،71.  

تـــم إيجـــاد مـــستوى القـــدرة الـــذي تملـــك الفقـــرة عنـــده أقـــصى     .2
ألغــــــــراض هــــــــذه ) θe( وســــــــيرمز لــــــــه بــــــــالرمز ،معلومــــــــات

 ودوال  ،الدراسة،وذلك من خالل حساب قيم الدوال اللوجـستية       
  .نالمعلومات عبر مستويات القدرة لجميع المفحوصي

تــم حــساب مــستوى القــدرة الــذي توصــلت لهــا ســتوكنغ وبّينتــه     .3
 والتــي رمــز لهــا بــالرموز    14، 13، 12، 8، 6وفــق المعــادالت  

θb ،θa ،θc، إذ تشير الرموز c, a, bإلى معالم الفقرة .  
تـــــم حـــــساب مـــــستوى القـــــدرة الـــــذي توصـــــل لـــــه هـــــامبلتون   .4

 التــي ،22، 19، 16وســوامينثان والمبــّين مــن خــالل المعــادالت 
 الذي يشير إلى مـستويات القـدرة التـي     ،)θmax(رمز لها بالرمز    

 .تملك الفقرة عنده أقصى معلومات
تم إيجاد أقصى معلومات للفقرة، وذلك من خالل حـساب دوال              .5

ــادالت   ــتخدام المعــ ــرة باســ  ، 11، 10، 9، 7، 5معلومــــات الفقــ
  .Icc, Iaa, Ibbالتي أشير لها بالرموز 

) Imax( التي رمـز لهـا بـالرمز    ، معلومات للفقرة  تم حساب أقصى    .6
ــد مــستوى القــدرة    ــك عن ــد   )  θ=θmax(وذل ــين فــي البن  4المب

  .20،23 ،17وذلك حسب المعادالت 

: تمت مقارنة قيم مستويات القدرة التي تم التوصـل إليهـا وهـي              .7
θe ،θb ،θc ،θa،θmaxوفــي كــل حالــة مــن  ،، مــع بعــضها الــبعض 

 التـي  ،كما تم تحديـد مـستويات القـدرة     الحاالت تحت الدراسة،    
 سـتوكنغ بأنهـا      تيكون للفقرة عندها أقصى معلومـات والتـي بينـ         

تقدم أعلى مساهمة في تقدير كل معلم من معالم الفقرة، وذلك           
ــتوكنغ       ــادالت ســـــ ــن معـــــ ــرة مـــــ ــسابها مباشـــــ ــالل حـــــ ــن خـــــ مـــــ

  . للنماذج اللوجستية الثالثة14,13,12,8,6
  :النتائـج

دراسـة تجـدر اإلشـارة إلـى أنـه تـم التحقـق         لإلجابة على أسئلة ال   
مـــن افتراضـــات نمـــاذج نظريـــة االســـتجابة للفقـــرة فـــي دراســـة ســـابقة   

 وعلى وجه الدقة تم التحقق مـن افتراضـات أحاديـة            ،)2004عبابنة،  (
 أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــافتراض  ،البعـــد، وافتـــراض االســـتقالل الموضـــعي 

ها ألغـراض هـذه      فقد أظهرت الفقرات التي تم اختيار      ،حسن المطابقة 
الدراسة أنهـا تطـابق النمـاذج اللوجـستية الثالثـة مـن خـالل اسـتخدام                 

-Bilogاختبار كاي تربيـع لحـسن المطابقـة الـذي تـستخدمه برمجيـة        
Mg   ــة  3باســتثناء الفقــرة  ) α = 0.05( وذلــك عنــد مــستوى الدالل

التي كانت مطابقتها للنماذج ضعيفة، وقد تم ذلك علـى الـرغم مـن أن               
 أشــــارت إلــــى أن النمــــاذج اللوجــــستية ال يمكــــن أن تطــــابق  ســــتوكنغ

البيانــات الحقيقيــة بــصورة مثلــى، وأن القــدرات الحقيقيــة للمفحوصــين 
 أن دالــة المعلومــات التــي يــتم ت وعليــه فقــد اقترحــ،ال يمكــن معرفتهــا

حسابها من الصيغة الرياضية التي قـدمها لـورد والمبينـة فـي المعادلـة               
  . عليه واقعيًاتكون أعلى مما نحصل) 1(

في ضوء ذلك تمت معايرة فقـرات االختبـار باسـتخدام النمـوذج             
، كمــا تــم تقــدير )1(اللوجـستي األحــادي كمــا هــو مبــّين فـي الملحــق   

ــة معلومــات الفقــرة       قــدرات جميــع المفحوصــين وتــم حــساب قيمــة دال
 وذلـــــك عنـــــد ،التـــــي أوجـــــدتها ســـــتوكنغ) 5(باســـــتخدام المعادلـــــة  

ــة معلومــات    ،مــستويات القــدرة جميعهــا   وتــم إيجــاد أقــصى قيمــة لدال
لجميــع الفقــرات )  0.178( التــي أظهــرت النتــائج أنهــا تــساوي ،الفقــرة

 ، وهــذه القيمــة تــساوي قيمــة أقــصى معلومــات للفقــرة ،تحــت الدراســة
 وذلــك ألن مـــستوى  ،)17(التــي يمكــن حــسابها مـــن خــالل المعادلــة      

يمثـل    (0.497 التمييز لجميع الفقرات كما أظهرتـه المعـايرة يـساوي         
كــون النمــوذج المــستخدم فــي هــذه ) المــستوى المــشترك مــن التمييــز

  .الحالة هو النموذج اللوجستي األحادي
 المناظرة ألقصى معلومات    (θe)تم إيجاد قيم مستويات القدرة      

، كــذلك تــم إيجــاد قــيم  1تقــدمها الفقــرة كمــا هــو مبــين فــي الجــدول    
ها تالتـــــي قـــــدم) 6(ة   باستخــــــدام المعادلـــــ(θb)مـــــستويات القـــــدرة 

 التـي أشـار إليهـا       (θmax)ستوكنغ، و تم إيجـاد قـيم مـستويات القـدرة            
 b التـي تـساوي قيمـة معلـم الـصعوبة         ،كل مـن هـامبلتون وسـوامينثان      
  .1كما هو موضح في الجدول 

 وقـــيم (θb) االرتبــاط بــين قــيم    معامـــللقــد أشــارت النتــائج أن    
(θmax)      فس قيمة معامل االرتباط     وهـــي ن  ،)0.99( تصل إلى أكثر من

وهـذا يعنـي    ،b = θmax كـون  (θb) وقـيم  bبين قيم معلــم الـصعوبة  
أن أقــصى معلومــات تتحقــق عنــدما تكــون مــستويات القــدرة تقــع فــي     
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وأشــارت النتــائج أن معامــل االرتبــاط بــين قــيم    مــدى صــعوبة الفقــرة، 
(θe) وقــيم (θb)وهــذا يــشير إلــى دقــة ) 0.99(ن  ـ تــصل إلــى أكثــر مــ
تقاقات معـادالت سـتوكنغ فـي حالـة تقـدير معلـم الـصعوبة للنمـوذج           اش

  .اللوجستي االحادي
مــستويات القــدرة المنــاظرة ألقــصى معلومــات لتقــدير      : )1(جــدول 

ــستي       ــوذج اللوجــ ــتخدام النمــ ــارة باســ ــرات مختــ ــصعوبة لفقــ ــم الــ معلــ
  األحادي

رقم 
 الفقرة

معلم 
الصعوبة 

b 

أقصى 
معلومات 

Ibb 

أقصى 
معلومات 

Imax 
θe θb θmax  

1 -1.867 0.178 0.178 -1.909 -1.951 -1.867 
3 1.170 0.178 0.178 1.133 1.095 1.170 
5 - 0.400  0.178 0.178 -0.341 -0.028 -0.400 
12 0.570 0.178 0.178 0.534 0.498 0.570 
15 1.637 0.178 0.178 1.619 1.601 1.637 
31 2.092 0.178 0.178 2.076 2.059 2.092 
41 - 0.030 0.178 0.178 -0.024 -0.019 -0.030 
61 0.457 0.178 0.178 0.453 0.449 0.459 
66  -0.019 0.178 0.178 -0.024 -0.030 -0.019 
71 0.003 0.178 0.178 0.055 -0.052 0.003 

وللكشف عن مـدى تحقـق معـادالت سـتوكنغ فـي حالـة النمـوذج                
 االختبـار باسـتخدام بيانـات       اللوجستي الثنـائي فقـد تـم معـايرة فقـرات          

، )2( مفحوص كما يظهر في الملحـق       1000العينة الكلية المؤلفة من     
إذ تم إيجاد تقديرات معلم الصعوبة وتقديرات معلم التمييز للفقـرات           
ــصعوبة         ــم ال ــدير معل ــرة لتق ــة معلومــات الفق ــم حــساب دال ــا، وت جميعه

ك عنـــد  وذلـــ،)7(، )5(ومعلـــم التمييـــز وذلـــك مـــن خـــالل المعـــادالت  
 وتم إيجـاد أقـصى قيمـة لدالـة معلومـات            ،)θ(جميع مستويات القدرة    

الفقــرة لجميــع الفقــرات تحــت الدراســة، وذلــك مــن خــالل تفحــص قــيم    
دالة معلومات الفقرة عند جميع مستويات القـدرة للفقـرات كلهـا، كمـا              

تــم إيجــاد أقــصى قيمــة لدالــة معلومــات الفقــرة، باســتخدام المعادلــة          
ها كـــل مـــن هـــامبلتون وســـوامينثان، وبـــتفحص قـــيم  التـــي قـــدم) 20(

 ،المنــاظرة لهــا) θe(أقــصى المعلومــات للفقــرة تــم إيجــاد قــيم القــدرة   
وذلــك فــي حالــة تقــدير معلــم الــصعوبة، كمــا هــو موضــح فــي الجـــدول 

ــز، كمــا هــو موضــح فــي الجــدول       ) 2( ــة تقــدير معلــم التميي وفــي حال
اسـتخدام المعادلـة    ب) θb(،) aӨ(، وكذلك تـم إيجـاد قـيم القـدرة           )3(
) 2(علــى التــوالي وكمــا هــو موضــح فــي الجــدول  ) 8(والمعادلــة ) 6(

  .على التوالي) 3(والجدول 
ــدرة      ــيم الق ــم إيجــاد ق ــا كــل مــن     ) θmax(كمــا ت ــي أشــار إليه الت

 كمـا هـو     bi التي تساوي قيمة معلم الـصعوبة        ،هامبلتون وسوامينثان 
ج إلى أن معامـل  وتشير النتائ ). 3(والجدول  ) 2(موضح في الجدول    

و تتطـابق   ) 0.99(بلغ أكثر من    ) θmax(وقيم  ) θb(االرتباط بين قيم    
ــة اســتخدام          ــي حال ــا ف ــم التوصــل له ــي ت ــع النتيجــة الت هــذه النتيجــة م

) θe(النمــوذج اللوجــستي االحــادي، كمــا أشــارت النتــائج إلــى أن قــيم  
ــيم   ــابق قـ ــي      ) θb(تطـ ــة فـ ــصعوبة المبينـ ــم الـ ــديرات معلـ ــة تقـ ــي حالـ فـ

  ).Ibb(تطابق قيم ) Imax(وأن قيم ) 2 (الجدول
أمــــا فــي حالــة تقــديرات معلــم التمييــز، فقــد أظهــرت النتــائج أن   

ــين قــيم    ــاط ب ــغ حــوالي  ) θmax(وقــيم ) θa(معامــل االرتب ، )0.50-(بل
وهذا يشير إلى أن دقة تقدير معلم التمييز ال تتماشى مع دقة تقدير            

معامــل االرتبــاط بــين قــيم  معلــم القــدرة، كمــا أشــارت النتــائج إلــــى أن   

)θe (  وقيم)θa (    بلغ أكثر من)وأوضحت النتائج إلـى أن قـيم        ،)0.99 
أقــصى معلومــات للفقــرات المــستخرجة مــن خــالل قــيم دالــة معلومــات   

ــة    وقــيم أقــصى معلومــات للفقــرات   ) 7(الفقــرة المحــسوبة مــن المعادل
غ  إذ بلـ ،تتباين بـصورة واضـحة  ) 20(المستخرجة باستخدام المعادلة   

،وهـذا  )0.87-(حـوالي  ) Iaa(وقـيم  )  Imax(معامل االرتبـاط بـين قـيم     
يــشير إلــى تبــاين مــستويات الدقــة لتقــديرات معلــم التمييــز وتقــديرات  

يبين تقديرات معلم التمييز، وقيم أقصى      ) 3(، والجدول   معلم القدرة 
معلومــات للفقــرة ومــستويات القــدرة المحــسوبة بطــرق مختلفــة أشــير   

  .إليها سابقًا
 الــذي تملــك الفقــرة    ،)θa(وتظهــر النتــائج أن مــستوى القــدرة    

عنده أقصى معلومات في حالة تقدير معلم التمييز يكون أقل أو أكبر            
  .من صعوبة الفقرة، وذلك لجميع الفقرات تحت الدراسة

مــستويات القــدرة المنــاظرة ألقــصى معلومــات لتقــدير      : )2(جــدول 
  لنموذج اللوجستي الثنائيمعلم الصعوبة لفقرات مختارة باستخدام ا

رقم 
 الفقرة

معلم 
الصعوبة 

b 

أقصى 
معلومات 

Ibb 

أقصى 
معلومات 

Imax 
θe θb θmax  

1 -1.378 0.436 0.436 -1.378 -1.378 -1.378 
3 1.031 0.242 0.242 1.027 1.027 1.031 
5 -0.378 0.238  0.238 -0.372 -0.372 -0.378 
12 0.544 0.189 0.189 0.545 0.545 0.544 
15 1.783 0.143 0.143 1.754 1.754 1.783 
31 3.313 0.060 0.060 3.305 3.305 3.313 
41  -0.048 0.278 0.278 -0.046 -0.046 -0.048 
61 0.589 0.094 0.094 0.587 0.587 0.589 
66 -0.028 0.084 0.084 -0.029 -0.029 -0.028 
71 -0.023 0.313 0.313 -0.020 -0.020 -0.023 

مــستويات القــدرة المنــاظرة ألقــصى معلومــات لتقــدير      : )3(جــدول 
  معلم التمييز لفقرات مختارة باستخدام النموذج اللوجستي الثنائي

رقم 
 الفقرة

معلم 
التمييز 

a 

أقصى 
معلومات 

Iaa 

أقصى 
معلومات 

Imax 
θe θa θmax  

1 0.777 0.728 0.436 0.436 0.438 -1.378 
3 0.599 1.310 0.242 -1.407 -1.407 1.031 
5 0.574 1.333 0.238 2.074 2.083 -0.378 

12 0.512 1.670 0.189 3.305 3.305 0.544 
15 0.445 2.218 0.143 -1.387 -1.390 1.783 
31 0.289 5.259 0.060 -1.573 -1.570 3.313 
41 0.620 1.143 0.278 2.221 2.280 -0.048 
61 0.361 3.263 0.094 3.940 4.803 0.589 
66 0.341 3.768 0.084 3.940 4.190 -0.028 
71 0.658 1.014 0.313 2.120 2.120 -0.023 

وفيمــا يتعلــق بالكــشف عــن مــدى تحقــق معــادالت ســتوكنغ فــي    
ــة النمــوذج اللوجــستي الثالثــي   ــار    ،حال  فقــد تــم معــايرة فقــرات االختب

 إذ تــم ، مفحــوص1000باســتخدام بيانــات العينــة الكليــة المؤلفــة مــن   
يجاد تقديرات معلم الصعوبة ومعلـم التمييـز ومعلـم التخمـين لجميـع            إ

، وتـم حـساب دالـة معلومـات        )3(الفقرات كما هو موضح في الملحق       
الفقرة لتقدير معلم الصعوبة ومعلم التمييز ومعلم التخمين وذلك مـن           

) θ(عند جميع مستويات القـدرة      ) 11(،  )10(،  )9(خالل المعادالت   
 وتـم إيجـاد أقـصى قيمـة         ، مفحوص 1000عددهم  للمفحوصين البالغ   

لدالــة معلومــات الفقــرة مــن خــالل نتــائج تطبيــق المعــادالت المــذكورة،  
كما تم إيجاد أقصى قيمـة لدالـة معلومـات الفقـرة باسـتخدام المعادلـة                

 وبـــتفحص قـــيم أقـــصى    ،لتون وســـوامينثانبالتـــي قـــدمها هـــام  ) 23(
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 إيجــاد قــيم القــدرة المعلومــات للفقــرة عنــد تقــدير معلــم الــصعوبة تــم 
)θe ( المناظرة لها وذلك كما هو موضح في الجدول)4.(  

مــستويات القــدرة المنــاظرة ألقــصى معلومــات لتقــدير      : )4(جــدول 
  معلم الصعوبة لفقرات مختارة باستخدام النموذج اللوجستي الثالثي

رقم 
 الفقرة

معلم 
الصعوبة 

b 

أقصى 
معلومات 

Ibb 

أقصى 
معلومات 

Imax 
θe θb θmax  

1 -1.195 0.132 0.197 1.000-  1.000-  -1.163 
3 1.180 0.843 1.267 1.260 1.260 1.193 
5 0.586 0.177 0.500 0.720 0.720 0.613 
12 0.972 0.301 0.515 1.102 1.102 0.994 
15 1.450 3.041 4.560 1.483 1.483 1.457 
31 1.746 2.511 3.481 1.787 1.787 1.753 
41 0.459 0.200 0.322 0.623 0.623 0.486 
61 1.413 0.444 1.233 1.483 1.483 1.430 
66 1.136 0.054 0.148 1.382 1.382 1.186 
71 0.440 0.196 0.298 0.581 0.581 0.467 

ــدول    ــي الجــ ــائج فــ ــشير النتــ ــدرة   ) 4(تــ ــيم القــ ــى أن قــ ) θe(الــ
 وكـــذلك ،)12(المالحظـــة تطـــابق قـــيم القـــــدرة المحـــسوبة بالمعادلـــة 

المحـسوبة  ) θb(ظهرت النتـائج أن معامـل االرتبـاط بـين قـيم القـدرة               أ
بلـغ  ) 19(المحـسوبة بالمعادلـة     ) θmax(وقـيم القـدرة     ) 12(بالمعادلة  
) θb(وكذلك األمر فقد بلغ معامل االرتباط بين قيم         ) 0.99(أكثر من   

وأيـضًا بلـغ معامـل االرتبـاط      ) 0.99( أكثـر مـن      b وقيم معلم الـصعوبة   
وهذا يتفـق   ) 0.99( أكثر من    bوقيم معلم الصعوبة    ) θmax(بين قيم   

مع النتائج التي تم التوصل لها في حالة النموذج اللوجستي األحـادي            
ــدرة التـــي حـــددتها         ــث أن خـــصائص مـــستويات القـ ــائي مـــن حيـ والثنـ

 كمــا تــشير النتــائج أن معامــل االرتبــاط ،ســتوكنغ قــد تحققــت امبريقيــا
ا يعنـي أن هنـاك انـسجاما فـي      وهـذ  0.99 يزيـد عـن      Ibb، Imaxبين  

  .مستويات الدقة لتقديرات معلم الصعوبة ومعلم القدرة
وكما أشرنا سابقًا فقد تم حساب أقصى معلومـات للفقـرة عنـد             

وكـــذلك تـــم ) 10(تقـــدير معلـــم التمييـــز، وذلـــك باســـتخدام المعادلـــة  
التـي قـدمها    ) 23(حساب أقصى معلومات للفقرة باسـتخدام المعادلـة         

 إذ أظهــرت النتــائج وجــود تبــاين واضــح بــين    ،ســوامينثانهــامبلتون و
ـــم Iaaقــيم   إذ بلــغ معامــل  ،)5( كمــا يظهــر فــي الجــدول   Imax وقيــ

وهـذا يتفـق مـع النتـائج التـي          ) o.62-(االرتباط بين المتغيرين حـوالي      
 ويشير ذلـك إلـى      ،تم التوصل لها في حالة النموذج اللوجستي الثنائي       

 ال تتماشــى مــع دقــة تقــدير معلــم القــدرة أن دقــة تقــدير معلــم التمييــز
ــين مــستويات القــدرة       ــة ب ــرغم مــن قــوة العالقــة االرتباطي ) aθ(علــى ال

  ).   maxθ(ومستويات القدرة 
مــستويات القــدرة المنــاظرة ألقــصى معلومــات لتقــدير      : )5(جــدول 

  معلم التمييز لفقرات مختارة باستخدام النموذج اللوجستي الثالثي

رقم 
 الفقرة

معلم 
تمييز ال

a 

أقصى 
معلومات 

Iaa 

أقصى 
معلومات 

Imax 
θe θa θmax  

1 0.729 0.676 0.197 0.764 0.764 -1.163 
3 1.858 0.103 1.267 1.918 1.918 1.193 
5 1.730 0.091 0.500 1.433 1.433 0.613 

12 1.296 0.209 0.515 2.079 2.079 0.994 
15 3.518 0.029 4.560 1.859 1.859 1.457 
31 2.903 0.044 3.481 2.192 2.192 1.753 
41 0.985 0.357 0.322 1.914 1.914 0.486 
61 2.688 .0380 1.233 1.953 1.953 1.430 
66 0.928 0.304 0.148 2.432 2.432 1.186 
71 0.909 0.431 0.298 2.038 2.038 0.467 

) 20(ويالحظ أيضًا من خالل قيم القدرة المحـسوبة بالمعادلـة            
أن معامـل االرتبـاط بـين تلـك         ) 13(م القدرة المحـسوبة بالمعادلـة       وقي

وقيم ) θe( وتطابقت قيم القدرة المالحظة      ،)0.81(القيم بلغ حوالي    
 وهـذا يـشير إلـى تحقـق         ،بشكل تام ) 13(القدرة المحسوبة بالمعادلة    

  .معادالت ستوكنغ
وأما بخصوص تقديرات معلم التخمين في النمـوذج اللوجـستي      

 فكما ذكرنا آنفًا تم حساب أقصى معلومات للفقرة باسـتخدام           ،الثالثي
) 6(التـــي قـــدمها هـــامبلتون وســـوامينثان، والجـــدول  ) 23(المعادلـــة 

  .يبين نتائج تلك الحسابات
مــستويات القــدرة المنــاظرة ألقــصى معلومــات لتقــدير      : )6(جــدول 

  معلم التخمين لفقرات مختارة باستخدام النموذج اللوجستي الثالثي

قم ر
 الفقرة

معلم 
التخمين 

c 

أقصى 
معلومات 

Icc  

أقصى 
معلومات 

Imax 
θe θc θmax  

1 0.17    7.087 0.197 3.614- ∞-  1.163- 
3 0.172 7.022 1.267 3.614- ∞-  1.193 
5 0.362 4.330 0.500 3.614- ∞-  0.613 
12 0.217 5.884 0.515 3.614- ∞-  0.994 
15 0.171 7.053 4.560 3.614- ∞-  1.457 
31 0.142 8.208 3.481 3.614- ∞-  1.753 
41 0.197 6.287 0.322 3.614- ∞-  0.486 
61 0.357 4.356 1.233 3.614- ∞-  1.430 
66 0.355 4.360 0.148 3.614- ∞-  1.186 
71 0.176 6.822 0.298 3.614- ∞-  0.467 

تشير النتائج إلى اختالفات واضحة بين القـيم المنـاظرة ألقـصى            
ها ســـتوكنغ والتـــي ت التـــي قـــدم،)θc(وقـــيم ) θmax(ومـــات للفقـــرة معل

ــة   ــا بالمعادلـ ــرنا لهـ ــدرة  ،)14(أشـ ــائج إلـــى أن ذوي القـ  إذ تـــشير النتـ
 ويبـدو ذلـك     ، أقصى معلومات لتقدير معلم التخمـين      نالمتدنية يقدمو 

ــًا أكثـــر مـــن مـــستويات القـــدرة التـــي تـــم تحديـــدها مـــن خـــالل     منطقيـ
 تــشير cθ إذ أن قــيم ،)θmax(ا بــالرمز  التــي رمــز لهــ ،)22(المعادلــة 

ــة     ــة النظريـ ــن الناحيـ ــة مـ ــدرة المتدنيـ ــستويات القـ ــى مـ ــا  ،إلـ ــا بينتهـ  كمـ
 إلى مستويات القدرة المتدنية المتحصل      eθستوكنغ بينما تشير قيم     
 كما يالحظ أن دقة تقديرات معلـم التخمـين   ،عليها  من واقع البيانات   

  .ال تتماشى مع دقة تقديرات معلم القدرة
  :مناقشة النتائج

ــاذج       ــصعوبة للنمـ ــم الـ ــديرات معلـ ــة بتقـ ــائج المتعلقـ ــارت النتـ أشـ
ــة  ــدرة     : اللوجــستية الثالث ــيم الق ــى أن ق ــي إل ــائي والثالث األحــادي والثن

المناظرة ألقصى معلومات للفقرة، التي تم مالحظتها من خالل عملية          
المعــايرة واســتخدام دوال المعلومــات المنــاظرة لكــل معلــم مــن معــالم   

فقـــرات تطـــابق قـــيم القـــدرة التـــي تـــم حـــسابها باســـتخدام معـــادالت  ال
 ممـا يعنـى أن      ، التي حددت مستويات القدرة بصورة رياضية      ،ستوكنغ

وعنـد مقارنـة قـيم القـدرة التـي تـم الحـصول         . معادالت ستوكنغ دقيقـة   
ــالرمز   ،عليهــا باســتخدام معــادالت ســتوكنغ   ــا ب بقــيم ) θb(التي رمــز له

ــامبلتون  القــــدرة التــــي تــــم الحــــصول   ــتخدام معــــادالت هــ ــا باســ عليهــ
 وجـد أن معامـل االرتبـاط        ،)θmax( التي رمـز لهـا بـالرمز         ،وسوامينثان

 وهــذا ،) 0.99(بــين تلــك القــيم كــان مرتفعــًا إذ وصــل إلــى أكثــر مــن  
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يعنى أن معادالت ستوكنغ لم تقّدم قيمة مضافة جوهرية لتقدير معلـم             
 maxθتوسـط قـيم      وم 0.3622 بلـغ    bθ إذ أن متوسط قيم      ،الصعوبة

 وبالتـــالي فإنـــه يمكـــن اســـتخدام معـــادالت هـــامبلتون  ، 0.3615بلـــغ 
وســوامينثان بــدًال مــن معــادالت ســتوكنغ عنــد اختيــار عينــات المعــايرة 

ــم الـــصعوبة   ــدير معلـ ــشير النتـــائ ،لتقـ ــة بمـــستويات  جوكذلك تـ  المتعلقـ
القــدرة التــي تقــدم أقــصى معلومــات للفقــرة إلــى أن دقــة تقــدير معلــم     

يتماشى مع دقة تقدير معلـم القـدرة، وفـي هـذا المقـام بّينـت       الصعوبة  
النتـــائج إلـــى أن مـــستويات القـــدرة التـــي تملـــك الفقـــرة عنـــدها أقـــصى  
معلومات تقترب بشكل كبير من صعوبة الفقرة؛ وبالتـالي يمكـن القـول             
إن المفحوصين الذين يملكون قـدرة تنـاظر صـعوبة الفقـرة يـساهمون              

 وهــذه النتيجــة فــي الحقيقــة  ،بة الفقــرةبفاعليــة فــي تقــدير معلــم صــعو  
 التي تبين أن قيم القدرة التي تقـّدم    ،تتفق مع جوهر معادالت ستوكنغ    

الفقـرة عنــدها أقـصى معلومــات لتقـدير معلــم الـصعوبة كمــا يظهـر فــي      
 وهـذا  ، تعتمد على معلـم الـصعوبة للفقـرة        )12(،)9(،  )6(المعادالت  

فــع كلمــا اقتربــت قــدرة  يعنــي أن الدقــة فــي تقــدير معلــم الــصعوبة ترت  
 وهذا يتفق مع مـا توصـل إليـه عبابنـة            ،المفحوصين من صعوبة الفقرة   

من أن الدقة في تقـدير معلـم الـصعوبة تـزداد عنـدما يكـون                ) 2004(
ــرات، كمــا        ــًا مــع مــدى صــعوبة الفق ــدرة للمفحوصــين متوافق مــدى الق

  . ستوكنغله تيتفق مع ما توصل
معلومــات لتقــدير معلــم علــى أي حــال، فــإن الفقــرة تقــّدم أقــصى 

وذلــك بــافتراض أن معلــم التخمــين يــساوي ) θ= b(الـصعوبة عنــدما  
 أما إذا كان معلم التخمـين يقـع بـين الـصفر والواحـد صـحيح                 ،"صفرا

 فـــإن مـــستوى القـــدرة يكـــون أكبـــر مـــن معلـــم ، ســـتوكنغتفكمـــا أشـــار
 ،c ومعلـم التخمـين   aالصعوبة بكمية تعتمد على قيمـة معلـم التمييـز        

لرغم مـن ذلـك فـإن التطبيـق التجريبـي لـم يكـشف عـن فروقـات          وعلى ا 
عنــد تقــدير معلــم  ) θb(وقــيم ) θmax(جوهريــة كمــا يبــدو بــين قــيم   

 ،a عــن الــصفر وتبــاين قــيم cالــصعوبة علــى الــرغم مــن اخــتالف قــيم  
  .ويبدو ذلك من خالل متوسطات القيم المشار لها سابقا
كــشفت النتــائج وفيمــا يتعلــق بدقــة تقــديرات معلــم التمييــز فقــد 

التـي تـم الحـصول عليهـا مـن          ) θa(عن تبـاين واضـح فـي قـيم القـدرة            
 التـي تـم الحـصول    ،)θmax(تطبيق معادالت ستوكنغ وبين قيم القـدرة   

ــوامينثان    ــامبلتون وسـ ــادالت هـ ــق معـ ــن تطبيـ ــا مـ ــإن  ،عليهـ ــالي فـ  وبالتـ
 إذ يـتم    ،معادالت ستوكنغ تقّدم أسلوبًا مناسبًا الختيـار عينـة المعـايرة          

تيــار المفحوصــين الــذين تزيــد قــدرتهم أو تقــل قلــيًال عــن مــستوى اخ
صــعوبة الفقــرة لمعــايرة فقــرات االختبــار عنــد تقــدير معلــم التمييــز،         

للفقـرة  التي تقـّدم أعلـى معلومـات       ) θa(واستنادًا إلى النتائج فأن قيم      
الـــصعوبة أو اقـــل مـــن معلـــم الـــصعوبة حـــسب تكـــون أكبـــر مـــن معلـــم 

ــال  ي فـــإن تلـــك المـــستويات مـــن القـــدرة تقـــدم   مـــستوى القـــدرة، وبالتـ
 ويتــسق ،معلومــات أفــضل عــن الفقــرة فــي حالــة تقــدير معلــم التمييــز   

ومــا توصــل ) Stocking, 1990( إليــه ســتوكنغ تذلــك مــع مــا توصــل
الــذي أشــار إلــى أن المفحوصــين ذوي القــدرات ) 2004(إليــه عبابنــة 

وهــذه  ،المتباينــة يــساهمون بــصورة أفــضل فــي تقــدير معلــم التمييــز    
النتائج تنطبق على النمـوذج اللوجـستي الثنـائي والنمـوذج اللوجـستي        

الثالثــي، وكــذلك تــشير النتــائج إلــى أن دقــة تقــدير معلــم التمييــز ال         
  .القدرةتتماشى مع دقة تقدير معلم 

 فـإن النتــائج بّينــت  ،وفيمـا يتعلــق بدقــة تقـديرات معلــم التخمــين  
بـــر فـــي تقـــدير معلـــم أن ذوي القـــدرة المتدنيـــة يـــساهمون بـــصورة أك

 إال أن تحديــد مــستويات ،التخمــين مــن أي مــستوى آخــر مــن القــدرة 
القـــدرة التـــي تقـــّدم أقـــصى معلومـــات مـــن خـــالل معادلـــة هـــامبلتون         

إذ إن النتائج التـي     .وسوامينثان لم تكن بديًال جيدًا لمعادالت ستوكنغ      
تـــم التوصـــل إليهـــا مـــن خـــالل تطبيـــق معـــادالت ســـتوكنغ كانـــت أكثـــر  

من حيث اعتبار أن مستويات القدرة المتدنيـة تقـّدم تقـديرات            منطقية  
 إذ أظهـرت النتـائج أن مـستويات       ،أكثر دقة عند تقدير معلـم التخمـين       

 التـي  ،القدرة المتدنية والتي تقع على طرف متصل السمة مـن اليـسار       
القـــدرة المتناهيـــة فـــي ) (∞ - =θ(أشــارت إليهـــا ســـتوكنغ بالقيمـــة  

كانــت تقــّدم ) -3.614(تــائج بأنهــا تـساوي   التــي أظهـرت الن ،)الـضعف 
 إذ كانــت هــذه القيمــة ثابتــة   ،أقــصى معلومــات لتقــدير معلــم التخمــين  

ــرة      ــعوبة الفقــــ ــن مــــــستوى صــــ ــر عــــ ــرات بغــــــض النظــــ ــع الفقــــ لجميــــ
ــائج أن دقــــة تقــــدير معلــــم التخمــــين ال   وتمييزها ،وكــــذلك بينــــت النتــ

  .تتماشى مع دقة تقدير معلم القدرة
 فـإن الدراسـة توصـي    ،ي تم التوصل إليهااستنادًا إلى النتائج الت  

 التـي تحقـق أدق      ،باستخدام معادالت ستوكنغ الختيار عينات المعايرة     
  .التقديرات لمعالم الفقرات
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ــق  ــالنموذج    : 1ملحــ ــايرة بــ ــار المعــ ــرات االختبــ ــصعوبة لفقــ ــم الــ معلــ
  اللوجستي األحادي

رقم 
 الفقرة

معلم 
  الصعوبة 

رقم 
 الفقرة

معلم 
 الصعوبة 

رقم 
 الفقرة

معلم 
 الصعوبة 

1 1.867- 31 2.092 61 0.457 
2 1.391- 32 0.228 62 0.096- 
3 1.170 33 1.526 63 1.257- 
4 0.405- 34 0.930- 64 0.300- 
5 0.400- 35 0.727 65 0.306 
6 0.643- 36 1.834- 66 0.019- 
7 0.267 37 0.278- 67 0.140 
8 0.733 38 1.562 68 0.173- 
9 1.004- 39 1.169 69 0.327- 
10 0.405- 40 0.406 70 1.589- 
11 0.118- 41 0.030- 71 0.003 
12 0.570 42 0.123   
13 0.074- 43 0.871-   
14 0.804 44 0.345   
15 1.637 45 0.853-   
16 2.129 46 1.419-   
17  0.339 47 1.724-   
18  0.557- 48 1.242   
19  1.874 49 1.205   

رقم 
 الفقرة

معلم 
  الصعوبة 

رقم 
 الفقرة

معلم 
 الصعوبة 

رقم 
 الفقرة

معلم 
 الصعوبة 

20  0.306 50 0.530   
21  0.495- 51 1.993-   
22  0.206- 52 1.364-   
23  0.434 53 1.604-   
24  2.129 54 1.154-   
25  0.563- 55 1.330-   
26  0.074 56 1.066-   
27  0.350 57 1.607   
28  1.490 58 0.645   
29  0.845 59 0.233-   
30  1.866 60 1.222   

  
معلــم الــصعوبة ومعلــم التمييــز لفقــرات االختبــار المعــايرة    : 2ملحــق 
  ذج اللوجستي الثنائيبالنمو
رقم 
 الفقرة

معلم 
الصعوبة 

معلم 
يز يالتم

رقم 
 الفقرة

معلم 
 الصعوبة

معلم 
يز يالتم

رقم 
 الفقرة

معلم 
الصعوبة 

معلم 
  يزيالتم

1  1.378- 0.777 31 3.313 0.289 61 0.589 0.361 
2 1.245- 0.584 32 0.349 0.300 62 0.112- 0.472 
3 1.031 0.599 33 1.844 0.392 63 0.929- 0.806 
4 0.441- 0.460 34 1.150- 0.383 64 0.341- 0.435 
5 0.378- 0.574 35 0.963 0.351 65 0.393 0.360 
6 0.526- 0.712 36 1.224- 0.941 66 0.028- 0.341 
7 0.157 0.822 37 0.224- 0.932 67 0.109 0.561 
8 0.773 0.456 38 1.964 0.375 68 0.210- 0.407 
9 0.832- 0.669 39 2.263 0.232 69 0.345- 0.488 
10 0.408 0.527 40 0.703 0.262 70 1.192- 0.766 
11 0.15 0.352 41 0.048- 0.620 71 0.023- 0.658 
12 0.544 0.512 42 0.083 0.619    
13 0.104 0.332 43 0.582- 1.075    
14 1.150 0.332 44 0.448 0.357    
15 1.783 0.445 45 0.615- 0.890    
16 2.837 0.352 46 0.820- 1.479    
17  0.342 0.470 47 1.016- 1.289    
18   0.761- 0.339 48 1.977 0.286    
19  1.879 0.495 49 0.747- 1.233    
20  0.320 0.450 50 0.429 0.623    
21   0.501- 0.507 51 1.125- 1.401    
22  0.237- 0.438 52 1.000- 0.812    
23  0.650 0.306 53 0.926- 1.413    
24  3.392 0.287 54 0.662- 1.697    
25  0.606- 0.461 55 1.00- 0.776    
26  0.102 0.332 56 0.834- 0.736    
27  0.369 0.449 57 1.632 0.486    
28  2.116 0.325 58 1.062 0.276    
29  0.922 0.440 59 0.237 0.537    
30  1.779 0.529 60 1.437 0.404    
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  معلم الصعوبة ومعلم التمييز ومعلم التخمين لفقرات االختبار المعايرة بالنموذج اللوجستي الثالثي: 3ملحق 
رقم 
 الفقرة

معلم 
 الصعوبة

معلم 
 التمييز

معلم 
 التخمين

رقم 
 الفقرة

معلم 
 الصعوبة

معلم 
 التمييز

معلم 
 التخمين

رقم 
 الفقرة

معلم 
 وبةالصع

معلم 
 التمييز

معلم 
 التخمين

1 1.195- 0.729 0.170 31 1.746  2.903 0.142 61 1.413 2.688 0.357 
2 0.786 - 0.599 0.219 32 1.266 0.487 0.238 62 0.736 0.851 0.284 
3 1.180 1.858 0.172 33 1.471 4.395 0.193 63 -0.228 0.105 0.323 
4 0.630 0.912 0.345 34 -0.033 0.512 0.311 64 0.371 0.586 0.219 
5 0.586 1.730 0.362 35 1.413 0.791 0.219 65 1.252 1.981 0.355 
6 0.114 1.051 0.259 36 -0.626 1.214 0.334 66 1.136 0.928 0.355 
7 0.590 1.980 0.195 37 0.010 1.049 0.089 67 0.722 0.955 0.229 
8 1.154 0.922 0.189 38 1.544 3.015 0.189 68 0.921 0.929 0.352 
9 0.133- 0.912 0.285 39 2.376 0.631 0.216 69 0.164 0.559 0.167 

10 0.314 0.795 0.250 40 1.597 0.738 0.303 70 -0.975 0.720 0.165 
11 0.794 0.522 0.254 41 0.459 0.985 0.197 71 0.440 0.909 0.176 
12 0.972 1.296 0.217 42 0.426 0.821 0.129     
13 0.971 0.607 0.293 43 -0.204 1.385 0.179     
14 1.465 1.395 0.269 44 1.242 1.366 0.325     
15 1.450 3.518 0.171 45 -0.294 1.039 0.146     
16 2.054 0.999 0.107 46 -0.613 1.588 0.132     
17  0.967 1.152 0.258 47 -0.582 1.705 0.276     
18  0.404 0.467 0.292  48 2.010 0.688 0.182     
19  1.708 0.840 0.076 49 -0.398 1.497 0.191     
20  0.925 0.754 0.214 50 0.621 0.808 0.080     
21  0.331 0.809 0.283 51 -0.910 1.511 0.187     
22  0.497 0.643 0.231 52 -0.477 0.968 0.260     
23  1.428 4.720 0.378 53 -0.701 1.542 0.157     
24  2.288 0.954 0.122 54 -0.481 1.825 0.093     
25  0.599 1.104 0.390 55 -0.524 0.886 0.236     
26  1.143 0.651 0.295 56 0.011 1.158 0.353     
27  0.875 0.703 0.182 57 1.441 2.840 0.168     
28  1.985 0.738 0.149 58 1.729 0.695 0.262     
29  1.207 0.671 0.133 59 0.236 0.660 0.164     
30  1.430 3.358 0.136 60 1.441 1.249 0.182     
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تصورات معلمي محافظتي البلقاء والزرقاء ومعلماتها للقيادة التغيريية في 
  مدارسهم وعالقتها بمستوى الثقة بمديريهم ومديراتهم

  
  *أيمن العمريو *سامر خصاونةو *عبدالله أبو تينة

  
  

23/4/2006 تاريخ قبوله     3/1/2006 تاريخ تسلم البحث

ادة التغييريـــــة ســـــعت هـــــذه الدراســـــة إلـــــى تعـــــرف أثـــــر القيـــــ       :ملخـــــص
بأبعادهـــا الـــستة منفـــردة ومجتمعـــة، ومتغيـــرات ديمغرافيـــة مختـــارة، لعينـــة        
ــستوى       ــي مـ ــاء، فـ ــاء والبلقـ ــافظتي الزرقـ ــي محـ ــات فـ ــين والمعلمـ مـــن المعلمـ

كمـــــا ســـــعت . ثقـــــة أولئـــــك المعلمـــــين والمعلمـــــات بمـــــديريهم ومـــــديراتهم 
الدراســــــة إلــــــى تحديــــــد قــــــوة العالقــــــة واتجاههــــــا بــــــين أبعــــــاد القيــــــادة    

ــة  التغ ــر الثقــ ــستة ومتغيــ ــة الــ ــاك    . ييريــ ــى أن هنــ ــة إلــ ــلت الدراســ ــد توصــ وقــ
ــرًا لـــه داللـــة إحـــصائية للقيـــادة التغييريـــة بأبعادهـــا الـــستة مجتمعـــة فـــي          أثـ
ثقــــة المعلمــــين والمعلمــــات بمــــديريهم ومــــديراتهم، ولبعــــد إدامــــة توقــــع        
ــة    مــــستويات األداء العــــالي، بخــــالف بقيــــة األبعــــاد والمتغيــــرات الديمغرافيــ

كمــــا توصــــلت الدراســــة .  إذ انتفــــت تأثيراتهــــا الدالــــة إحــــصائياً المختــــارة،
ــة          ــة والثقـ ــادة التغييريـ ــين القيـ ــة بـ ــة موجبـ ــة قويـ ــة ارتباطيـ ــود عالقـ ــى وجـ إلـ

ة، وعالقــــــة ارتباطيــــــة متوســــــطة موجبــــــة بــــــين أبعــــــاد القيــــــادة  /بالمــــــدير
ــدير     ــة بالمـــ ــردة والثقـــ ــستة منفـــ ــة الـــ ــة   . ة/التغييريـــ ــت الدراســـ ــد عرضـــ وقـــ

ــيات ا   ــن التوصــ ــة مــ ــا    لمجموعــ ــضت عنهــ ــي تمخــ ــائج التــ ــى النتــ ــتنادًا إلــ  .ســ
ــة ( ــات المفتاحيـــ ــادة    : الكلمـــ ــة، القيـــ ــادة التغييريـــ ــر، القيـــ ــادة، التغييـــ القيـــ

  .)التحويلية، الثقة، الثقة المنظمية، نموذج ليثوود وجانتزي
  

  

ــة ــة فــي     : مقدم ــامي األدب التربــوي المتعلــق بالثق ال شــك أن تن
 االهتمـــام المتزايـــد المنظمـــات التربويـــة مـــؤخرًا، إشـــارة واضـــحة إلـــى

ي بات يوليه المنظرون، والباحثون، والمهنيون الممارسون للثقـة،         ذال
ــا،     ــة، ونجاحهـ ــة مدرسـ ــة أيـ ــًا فـــي تقريـــر فعاليـ ــامًال محوريـ بوصـــفها عـ

 ,Bijlsma & Koopman(واســتقرارها، وصــالح حــال عامليهــا   
وللثقــة فــي المــدير أهميــة عظمــى فــي أداء المعلمــين الفعــال  . )2003

 الموكولة إليهم، وخاصة تلك المهمات المعقـدة الـصعبة التـي        للمهمات
ــشاركية       ــاون، والتـــ ــة، والتعـــ ــن التبادليـــ ــا مـــ ــستويات عليـــ ــب مـــ تتطلـــ

)Gillespie & Mann, 2004.(  
والثقة مصطلح متعدد األبعاد يتضمن الثقة البينشخصية، 
والثقة البينمنظمية، والثقة السياسية، والثقة المجتمعية، والثقة بين 

ران في مكان العمل، والثقة المنظمية، والثقة بين القادة األق
وتستهدف الدراسة .  (Joseph & Winston, 2005)والتابعين

في السياق ) الثقة في القائد(الحالية الثقة بين القادة والتابعين 
المدرسي، المتمثلة في عالقة الثقة المفترضة بين المعلمين 

  لى الرغم من عدم وجود اتفاقوع. والمعلمات ومديريهم ومديراتهم
  

_________________________  
  .كلية العلوم التربوية، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، األردن* 
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 

 

  
Teachers' perceptions toward transformational 
leadership and its relation to trust among their 

principals 
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Abstract: The aim of this study was to investigate the impact of 
transformational leadership of school principals along with their 
demographic variables on teachers' trust. Moreover, the relationship 
between the six dimensions of transformational leadership and trust 
was studied. Results showed strong, positive, and significant 
relationship between transformational leadership overall and trust 
dimension. Furthermore, the relationship between each dimension of 
transformational leadership and trust was found to be moderate, 
positive, and significant. However, the effect of demographic 
variables was insignificant. Finally, theoretical and practical 
suggestions were provided. (Keywords: Leadership, Transformation, 
Transformational leadership, Trust, Organizational Trust, Leithwood 
& Jantzi's Model). 
 

 
على تعريف متكامل أو عـالمي لمـصطلح الثقـة بـين المـدير والمعلـم،                
إال أن المفردات الرئيسة للمفهوم تتضمن امتالك المعلم للنية الطيبـة،           
واالعتقاد بكالم المدير وأفعاله، وإمكانية االعتمـاد عليـه، واالسـتعداد         

يتــصف بالكفــاءة،  ا المــديرذلتقبــل نقــده، اســتنادًا إلــى اإليمــان بــأن هــ 
 & ,Mayer, Davisالموثوقيـة، واالسـتقامة، واالهتمـام بـاآلخرين     و

Schoorman, 1995).(  
 ويـــؤدي غيـــاب الثقـــة أو ضـــعفها إلـــى ابتعـــاد المعلمـــين عـــن        
المجازفــة المدروســة، والحــرص علــى حمايــة أســرارهم والخــوف مــن      
إفـــشائها، واإلصـــرار علـــى آليـــات إجرائيـــة مكلفـــة لحمايـــة اهتمامـــاتهم  

كمـا  ). Connell, Ferres, & Travaglione, 2003(والـدفاع عنهـا   
ــات المعلمــين،          ــة تحــد مــن معنوي ــشوء ثقاف ــى ن ــة إل ــاب الثق ــؤدي غي ي

اتي، ومـشاركتهم الفعالـة فـي دعـم         ذوأخالقياتهم المهنية، والتـزامهم الـ     
 ,Pfeifer(مقدرة المدرسة على التقـدم لألمـام نحـو تحقيـق أهـدافها      

ال يمكـن   " )Fairholm, 1994, P.98( وبكلمات فيرهولم .) 2001
 مكانـًا دون ثقــة متبادلـة، وال يـستطيع قائـد منظمــي     ذلمنظمـة أن تأخـ  

  ".تجاهل فعالية عامل الثقة
أمــا فــي العالقــة بــين القيــادة التغييريــة والثقــة فــي القائــد، فــإن       
المتتبع لتلك العالقـة فـي األدب التربـوي، يـرى بوضـوح أن الثقـة تعـد                  

ير التغييري بمعلميه، فمـن خـالل احتـرام     ميزة محورية في عالقة المد    
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ــزداد      ذالمعلمــين لــ  ــاءتهم، ت ــم، وبكف ــتهم به ــادة، وثق ــنمط مــن الق لك ال
فالقيــادة  . )Krishnan, 2005( دافعيــتهم ألداء يتجــاوز توقعــاتهم  

ــة التــي يرتقــي فيهــا كــل مــن المــدير والمعلمــين        التغييريــة هــي العملي
 ,Burnz(األخـالق  ببعـضهم بعـضًا إلـى أعلـى مـستوى مـن الدافعيـة و       

كمــا أنهــا عمليــة تــأثير تــؤدي إلــى إحــداث تغييــر كبيــر فــي     . )1978
اتجاهـــات المعلمـــين ومـــسلماتهم، وبنـــاء التـــزام بيـــنهم ووالء لرســـالة  

  . Hinking & Tracey, 1999)(المدرسة وأهدافها 
ولعل ما حظيت به نظرية القيادة التغييريـة مـن بحـث، ودراسـة،             

هـــب بعـــض ذبـــل .  أخـــرى فـــي القيـــادة وتحليـــل لـــم تحـــظ بـــه نظريـــة 
الباحثين إلى أن ما كتب عن نظرية القيادة التغييرية في العقد األخيـر              
مـــن القـــرن الماضـــي، يفـــوق مـــا كتـــب عـــن نظريـــات القيـــادة األخـــرى    

 ,Kelloway, Barling, Kelley, Comtois, & Gatientمجتمعـة  
2003; Judge & Bono, 2000).(   

 أشــارت ذادة التغييريــة مــا يبــرره، إ  لك االهتمــام بالقيــ ذولعــل لــ 
 دراســـــــة بحـــــــسب بوهـــــــك، وبـــــــونتس، وديـــــــستيفانو،     35نتـــــــائج 

 ,Boehke, Bontis, DiStefano, & DiStefano)وديــستيفانو
ــادة الــ      (2003 ــين الق ــة ب ــأثير إيجابي ــى وجــود عالقــة ت ين وســموا ذإل

 ,Lim(كمــا أشــارت دراســة لــيم  . بالقــادة التغييــريين وأداء تــابعيهم 
ــ)1997 ــة فــي أداء أعمــالهم   ذى أن المــديرين الــ  إل ين وصــفوا بالفعالي

وفـــي دراســـة . كـــانوا يوظفـــون منحـــى القيـــادة التغييريـــة مـــع تـــابعيهم  
ــل    ــة رامـ ــحت دراسـ ــشابهة، أوضـ ــديري )Rammel, 1999(مـ  أن مـ

مـن القـادة األفـضل أداء    % 20ين صنفوا ضمن مـا نـسبته    ذالتربية ال 
 دراســة قــام بهــا بــيالي   وأظهــرت. التغييــرين وصــفوا أنفــسهم بالقــادة 

األثــر اإليجــابي المباشــر   Pillai & Williams, 2004)(ووليــامز 
للقيـــادة التغييريـــة فـــي تعزيـــز ثقـــة المـــوظفين بأنفـــسهم، وتماســـكهم،   
ــاء        ــر المباشــر فــي بن ــة اإليجــابي غي ــادة التغييري وتالحمهــم، وأثــر القي

راسـة  أمـا د  . مجموعات عمل تتصف بااللتزام والوالء واألداء المرتفـع       
 ,Barling, Slater, & Kelloway(بــارلنج و ســالتر وكيلــوواي 

كاء ذ فأشارت إلـى وجـود أثـر إيجـابي للقيـادة التغييريـة فـي الـ          )2000
 Catalano,2002)(كما أظهرت دراسة كاتـاالنو      . االنفعالي للمديرين 

وجود عالقة إيجابية بين ممارسة المديرين للقيادة التغييريـة والرضـا           
  .املين لديهمالوظيفي للع

ــة       ــادة التغييريـ ــين القيـ ــة بـ ــيل العالقـ ــي تفاصـ ــدخول فـ  إال أن الـ
ــو   ــى نمـ ــتنادًا إلـ ــد اسـ ــة فـــي القائـ ــادة التغييـــري ذوالثقـ ــوود  ج القيـ لليثـ

 يكــشف عــن عالقــة   )Leithwood & Jantzi, 1996(وجــانتزي 
إيجابيــة بــصورة عامــة بــين المتغيــرين، وعالقــات تفــصيلية متناقــضة        

و غير دالة، بين أبعاد القيادة التغييريـة المختلفـة     إيجابية، أو سلبية، أ   
 ,Butler(وابتـداء بدراسـة بتلـر وكـانترل وفليـك      . والثقـة فـي القائـد   

Cantrell, & Flick, 1999(      التـي أشـارت إلـى أن األبعـاد القياديـة ،
 ,Leithwood & Jantziالــستة علــى مقيــاس ليثــوود وجــانتزي    

ج المالئـم،  ذ وتـوفير النمـو   تحديد الرؤية وتوضـيحها،   :  وهي )(1996
ــردي،        ــدعم الف ــوفير ال ــول جمــاعي ألهــداف المجموعــة، وت ــة قب ورعاي
وتوفير االستثارة الفكرية، وإدامـة توقـع مـستويات األداء العـالي، كـان              

. اتيــًاذلهــا تــأثير إيجــابي فــي الثقــة بالقائــد فــي فــرق العمــل الموجهــة    

 قـــام بهـــا    التـــي)Meta-analysis(وأكـــدت نتـــائج التحليـــل الفـــوقي    
 لدراســة العالقــة بــين  Dirks & Ferrin, 2002)(ديــركس وفيــرن 

القيــادة التغييريــة والثقــة فــي القائــد، أن القيــادة التغييريــة تعــد عــامًال    
  .تنبؤيًا قويًا للثقة بالقائد

ــاكوف ورتـــش    ــاكنزي وبودسـ ــة مـ ــا دراسـ  ,MacKenzie) أمـ
Podsakoff, & Rich, 2001)  د فقــد أشــارت إلــى أن كــًال مــن بعــ

ج المالئم، وتوفير الدعم الفردي، ورعايـة قبـول جمـاعي     ذتوفير النمو 
ــة بالقائـــد   ــًا بالثقـ ــة ارتبطـــت إيجابيـ ــة . ألهـــداف المجموعـ إال أن دراسـ

 & ,Podsakoff, Mackenzie(بودســـاكوف وميكينـــزي وبـــومر
Bommer, 1996 (  نفــت العالقــة الدالــة بــين كــل مــن تحديــد الرؤيــة

الفكريـة، وإدامـة توقـع مـستويات األداء         وتوضيحها، وتوفير االستثارة    
وبخــــالف مــــا ســــبق، فقــــد أظهــــرت دراســــة . العــــالي والثقــــة بالقائــــد

ــر    ,Podsakoff(بودســـــــاكوف وميكينـــــــزي وموورمـــــــان وفيتـــــ
Mackenzie, Moorman, & Fetter, 1990 (    وجـود عالقـة سـلبية

بــين كــل مــن تــوفير االســتثارة الفكريــة، وإدامــة توقــع مــستويات األداء 
  . ، والثقة بالقائدالعالي

وعليــه، واتــساقًا مــع مـــا تقــدم عرضــه مـــن أمثلــة علــى أبحـــاث        
درســت طبيعـــة العالقـــة بــين القيـــادة التغييريـــة والثقــة بالقائـــد، يلمـــح    

ه الدراسـات واألبحـاث، ممـا يـوفر     ذاالختالف والتنـاقض بـين نتـائج هـ        
لك التنــاقض، وإنمــا ذه الدراســة، ال حــًال لــذحاجــة وتبريــرًا إلجــراء هــ 

افة لتلـك الجدليـة، ولتعـرف طبيعـة تلـك العالقـة بـين الثقـة بالقائـد،               إض
. وأبعـــاد القيـــادة التغييريـــة مجتمعـــة ومتفرقـــة فـــي المـــدارس األردنيـــة 

ولعل غياب وجود دراسة سابقة لطبيعة العالقة بين القيادة المدرسية          
التغييريـــة فـــي األردن والثقـــة بالمـــدير، اســـتنادًا إلـــى نمـــوذج القيـــادة   

 يعـزز  )Leithwood & Jantzi, 1996(ي لليثـوود وجـانتزي   التغييـر 
   .ه الدراسة وأهميتهاذالحاجة لمثل ه

سـعت الدراسـة بـشكل رئـيس إلـى تعـرف       : أهداف الدراسة وأسئلتها  
العالقــة بــين تــصورات معلمــي ومعلمــات محــافظتي الزرقــاء والبلقــاء،    

اسـتبانة  لواقع ممارسة مديريهم ومديراتهم للقيادة التغييرية، مقاسـة ب        
 ,Leithwood & Jantziقيـادة المـدير التغييريـة لليثـوود وجـانتزي      

ــديريهم     )(1996 ــات بمــ ــين والمعلمــ ــك المعلمــ ــة أولئــ ــستوى ثقــ ، ومــ
ومـديراتهم مقاسـة باسـتبانة ثقـة المعلمـين بالمـدير لهـوي وتـشانين ـ          

ــا هــــي معروضــــة فــــي  )Tschannen-Moran &Hoy (مــــوران   كمــ
(Pfeifer, 2001) .  ــة ــل دراسـ ــا   ولعـ ــة بأبعادهـ ــادة التغييريـ ــر القيـ أثـ

المختلفـــة، ونـــوع المعلـــم، ومرحلتـــه الدراســـية، وخبرتـــه التدريـــسية،   
ــي        ــات فـ ــين والمعلمـ ــؤالء المعلمـ ــة هـ ــستوى ثقـ ــي، ومـ ــه العلمـ ومؤهلـ

وبــشكل . مــديريهم ومــديراتهم شــكل هــدفًا آخــر مــن أهــداف الدراســة 
ســئلة أكثــر تفــصيًال، فــإن الدراســة الحاليــة هــدفت إلــى اإلجابــة عــن األ   

  :التالية
هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة بــين ممارســة المــديرين والمــديرات      .1

 للقيادة التغييرية ومستوى ثقة المعلمين والمعلمات بهم؟
ــة         .2 ــستوى ثقـ ــي مـ ــستة فـ ــا الـ ــة بأبعادهـ ــادة التغييريـ ــر القيـ ــا أثـ مـ

  المعلمين والمعلمات بمديريهم ومديراتهم ؟
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ــم، ومر      .3 ــادة التغييريــة، ونــوع المعل ــا أثــر القي حلتــه الدراســية،  م
وخبرتـــه التدريـــسية، ومؤهلـــه العلمـــي، منفـــردة ومجتمعـــة، فـــي   

 مستوى ثقة المعلمين والمعلمات بمديريهم ومديراتهم ؟
تنبـــع أهميـــة الدراســـة ممـــا تتـــضمنه مـــن مفـــاهيم  : أهميـــة الدراســـة

خاضــعة للبحــث والنقــاش، فالقيــادة التغييريــة والثقــة مــن الموضــوعات  
ال انتبــاه جمهـــور المنظــرين، والبـــاحثين،   التــي بــات االهتمـــام بهــا ينـــ   

ــي      ــالمي واإلقليمـ ــستويين العـ ــى المـ ــين علـ ــين الممارسـ ــا . والمهنيـ كمـ
ه الدراسة فيمـا تمثلـه نتائجهـا مـن إضـافة إلـى األدب        ذتتجلى أهمية ه  
ــوي، الـــ  ــديرات     ذالتربـ ــديري ومـ ــة مـ ــأثر ممارسـ ــه بـ ــامي اهتمامـ ي يتنـ

  .ين والمعلمات بهمالمدارس للقيادة التغييرية في مستوى ثقة المعلم
ــسابق،     ــراض الـ ــدعم االفتـ ــا يـ ــوع الـــ  ذوممـ ــك التنـ ــه ذلـ ي الحظـ

ا النـوع مـن     ذالباحثون في مجتمعـات الدراسـة التـي اسـتهدفها مثـل هـ             
الدراسات، مما قد يسهم في إجـراء دراسـات مقارنـة مـستقبلية لمثـل               

ا النوع مـن العالقـات فـي البلـدان، والمنظمـات التربويـة المختلفـة،                ذه
ه الدراسـة   ذكما يؤمل استفادة باحثين مـن أدوات هـ        . مدارسومنها ال 

التــي تــم تبنيهــا، وترجمتهــا، وتطويرهــا، وتعــديلها لتتــسق مــع بيئاتنــا   
  . العربية في دراسات مستقبلية الحقة

اشتملت الدراسة على عدد من المـصطلحات       : تعريف المصطلحات 
  :تم تعريفها إجرائيًا على النحو اآلتي

ي يتــصف فيــه ذلــك الــنمط مــن القيــادة الــ  ذ:القيــادة التغييريــة
ــين فـــي عالقـــات تـــستحثهم علـــى     ــه والمعلمـ ــة باندماجـ مـــدير المدرسـ
ــة، والــسعي نحــو تحقيــق أهــداف مدرســية        تجــاوز اهتمامــاتهم الفردي

  .(Miles, 2002)عليا تقاد بالقيم 
 االعتقـــاد بكــــالم المـــدير وأفعالـــه، وإمكانيــــة    :الثقـــة بالمـــدير  
ا ذداد لتقبل نقده، استنادًا إلى اإليمان بـأن هـ    االعتماد عليه، واالستع  

 يتصف بالكفاءة، والموثوقية، واالستقامة، واالهتمام بـاآلخرين   المدير
Mayer, Davis, & Schoorman, 1995).(  

 ســلوك يظهــر مقــدرة المــدير علــى :تحديــد وتوضــيح الرؤيــة
تحديــد فــرص للمدرســة، وتنميــة المعلمــين، وحــثهم برؤيــة مــستقبلية  

)Leithwood & Jantzi, 1996(.  
ــم   ــوذج المالئ ــوفير النم ــى     :ت ــدرة المــدير عل ــر مق  ســلوك يظه

ــي       ــيم التـــــــ ــسق والقـــــــ ــوه، يتـــــــ ــين ليتبعـــــــ ــال للمعلمـــــــ ــع مثـــــــ وضـــــــ
  .)Leithwood & Jantzi, 1996(يعتنقها

 سلوك يظهـر مقـدرة      :رعاية قبول جماعي ألهداف المجموعة    
المـــــدير علـــــى االرتقـــــاء بالتعـــــاون بـــــين المعلمـــــين فـــــي المدرســـــة،  

ــشتركة    و ــداف مـــ ــق أهـــ ــو تحقيـــ ــًا نحـــ ــل معـــ ــى العمـــ  مـــــساعدتهم علـــ
)Leithwood & Jantzi, 1996(.  

 ســلوك يظهــر احتــرام المــدير لمعلميــه :تــوفير الــدعم الفــردي
ــاتهم    ــصية وحاجـ ــشاعرهم الشخـ ــه بمـ  & Leithwood(واهتمامـ

Jantzi, 1996( .  

 ســلوك يظهــر مقــدرة المــدير علــى :تــوفير االســتثارة الفكريــة
ــين  ــم،    تحـــدي المعلمـ ــار بعـــض مـــسلماتهم حـــول عملهـ ــادة اختبـ ، إلعـ

  .)Leithwood & Jantzi, 1996(وإعادة التفكير في كيفية أدائه 
 ســلوك يظهــر توقعــات  :إدامــة توقــع مــستويات األداء العــالي  

ــه       ــن معلميـــ ــالي مـــ ــودة، واألداء العـــ ــز، والجـــ ــة للتميـــ ــدير العاليـــ المـــ
)Leithwood & Jantzi, 1996(.  
لدراســة الحاليــة ارتباطيــة تــستهدف تعــرف   ا: الطريقــة واإلجــراءات  

العالقة بين تـصورات المعلمـين والمعلمـات لقيـادة مـديريهم التغييريـة              
وقــد . ومــديراتهم، ومــستوى ثقــتهم فــي أولئــك المــديرين والمــديرات  

تمثلت التقنيات اإلحصائية المستخدمة فيها بمعامل ارتبـاط بيرسـون،          
  .ومعادلة االنحدار الخطي المتعدد

تكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع معلمـي            : الدراسة وعينتهـا  مجتمع  
ومعلمــات مــدارس محــافظتي الزرقــاء والبلقــاء فــي األردن، وبــاختالف  

وبعـد االنتهـاء مـن      . 2005/2006مراحلهم الدراسية للعام الدراسي     
ــتعانة     ــة، تـــم االسـ الحـــصول علـــى األذونـــات الرســـمية بـــإجراء الدراسـ

ــع   بمــديريات التربيــة والتعلــيم فــي ال   محــافظتين المــذكورتين فــي توزي
ــع       ــي جميـ ــات فـ ــين والمعلمـ ــى المعلمـ ــة علـ ــتبانات أدوات الدراسـ االسـ
المدارس التابعة لهـا، بعـد وضـع كـل اسـتبانة فـي مغلـف خـاص يمكـن                    
إغالقه بإحكام بعد اإلجابة عن أسئلتها؛ إلعطاء كل مشارك الحق فـي           

  .االحتفاظ بسرية المعلومات المقدمة
 منهــــا بالطريقــــة 200انات، تــــم اختيــــار وبعــــد تجميــــع االســــتب

العشوائية الطبقية، لتمثل مرحلتي الدراسة األساسية والثانوية للبنـين      
ــًا ألغـــراض إجـــراء   . والبنـــات وقـــد اعتبـــر البـــاحثون هـــذا العـــدد كافيـ

. الدراسـة الحاليـة، لتجنـب زيــادة األثـر النـاجم عــن زيـادة حجـم العينــة       
  .دراسة حسب متغيراتهاتوزيع أفراد عينة ال) 1(ويوضح الجدول 

توزيــع عينــة الدراســة مــن المعلمــين والمعلمــات وفقــًا       : )1(جــدول 
  .للنوع والمرحلة الدراسية والمؤهل العلمي والخبرة التدريسية

النسبة   العدد  مستوياته  المتغير
  المئوية

  47.5  95  معلم  
  52.5  105  معلمة  النوع
  100  200  المجموع  
  64.5  129  أساسية  
  35.5  71  ثانوية الدراسيةالمرحلة 

  100  200  المجموع  
  8.0  16  دبلوم 

  73.0  146  بكالوريوس  
    10.5  21  دبلوم عالي+بكالوريوس

  6.0  12  ماجستير  المؤهل العلمي
  2.5  5  دكتوراة  
  100  200  المجموع  
  32.5  65   سنوات5أقل من   

    40.0  80   سنة15-5من 
  27.5  55   سنة15أكثر من  الخبرة التدريسية

  100  200  المجموع  
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  صدقها وثباتها: أداة الدراسة بنسختها األصلية
ه الدراســة مــن مقياســين  ذتكونــت االســتبانة المــستخدمة فــي هــ  

 Leithwoodمقياس قيادة المدير التغييرية لليثوود وجانتزي : هما
& Jantzi, 1996)(وتشانين ـ موران، كما هو   ، ومقياس الثقة لهوي

ويــستهدف مقيــاس قيــادة المــدير   . (Pfeifer, 2001)معــروض فــي 
التغييريــــة قيــــاس تــــصورات المعلمــــين والمعلمــــات لقيــــادة مــــديريهم  
التغييرية ومديراتهم، أما مقياس الثقة فيستهدف قيـاس عالقـات الثقـة       

  . في المدرسة
ويتكــون مقيــاس قيــادة المــدير التغييريــة بنــسخته األصــلية مــن      

تحديــد الرؤيــة وتوضــيحها،  : فقــرة موزعــة علــى أبعــاد ســتة هــي    24
ج المالئـم، ورعايـة قبـول جمـاعي ألهـداف المجموعـة،             ذوتوفير النمـو  

ــع        ــة توقـ ــة، وإدامـ ــتثارة الفكريـ ــوفير االسـ ــردي، وتـ ــدعم الفـ ــوفير الـ وتـ
لتتــوزع  "مقيــاس ليكــرت "وقــد تــم اعتمــاد  . مــستويات األداء العــالي 

ال أوافــــق  "1: عليــــه اســــتجابات المــــستجيبين وعلــــى النحــــو اآلتــــي 
أوافـــــق  "5، "أوافــــق  "4، "متــــردد  "3، "ال أوافــــق  "2، "بــــشدة 
  ".بشدة

 )(Leithwood & Jantzi, 1996وقـد بنـى ليثـوود وجـانتزي     
ج القيـادة المدرسـية     ذمقياس قيادة المدير التغييرية اسـتنادًا إلـى نمـو         

ج األشـمل للقيـادة التغييريـة فـي الـسياق           ذي يعـد النمـو    ذالتغييري، الـ  
بت من صدق مقيـاس قيـادة المـدير التغييريـة،           وقد تم التث  . المدرسي

 ,Leithwood & Jantziوثباتـه، مـن قبـل معديـه ليثـوود وجـانتزي       
معــامالت الثبــات لكــل بعــد مــن أبعــاد     ) 2(ويبــين الجــدول  . )(1996

مقياس قيادة المدير التغييريـة فـي نـسخته األصـلية باسـتخدام معادلـة           
  .(Cronbach's alpha)كرونباخ الفا 

ــدول  ــي     :)2(جـ ــة فـ ــدير التغييريـ ــادة المـ ــات مقيـــاس قيـ ــامالت ثبـ معـ
  صورته األصلية

  معامل االرتباط  عدد الفقرات  البعد
  0.88  5  تحديد الرؤية وتوضيحها

  0.86  3  ج المالئمذتوفير النمو
  0.80  5  رعاية قبول جماعي ألهداف المجموعة

   0.82  5  توفير الدعم الفردي
  0.77  3  توفير االستثارة الفكرية

  0.73  3  إدامة توقع مستويات األداء العالي
أما مقياس الثقة لهوي وتشانين ـ مـوران كمـا هـو معـروض فـي       

(Pfeifer, 2001)     فيعد المقياس األشهر لقيـاس الثقـة فـي المـدارس ،
 فقـرة  37ا المقيـاس مـن   ذويتكون ه. في مراحلها األساسية والثانوية   

نهـا ثقـة أعـضاء هيئـة     موزعة على ثالثة مقـاييس فرعيـة يقـيس األول م         
ة، والثـــاني ثقـــة أعـــضاء هيئـــة التـــدريس ببعـــضهم  /التـــدريس بالمـــدير

بعــضًا، أمــا المقيــاس الثالــث فيقــيس ثقــة أعــضاء هيئــة التــدريس بآبــاء  
ــة  ــات الطلبــ ــا     . وأمهــ ــاخ ألفــ ــاط كرونبــ ــامالت ارتبــ ــت معــ ــد تراوحــ وقــ

(Cronbach's alpha coefficients)ه المقــاييس الفرعيــة مــن ذ لهــ
ا المقيـاس أيـضًا   ذ واعتمد في هـ .(Pfeifer, 2001) 0.98إلى 0.90
ــه اســتجابات المــستجيبين وعلــى     "مقيــاس ليكــرت "علــى  ــوزع علي لتت

 4، "متـردد  "3، "ال أوافـق   "2 ،"ال أوافـق بـشدة     "1: النحو اآلتي 
  ".أوافق بشدة  "5، "أوافق"

تــم ألغــراض الدراســة    : أداة الدراســة بــصيغتها العربيــة المعدلــة   
أمــا . تخدام مقيــاس قيــادة المــدير التغييريــة بأبعــاده الــستةالحاليــة اســ

مقيـــاس الثقـــة بمقاييـــسه الفرعيـــة الثالثـــة، فقـــد تـــم انتقـــاء المقيـــاس    
المعلمـات بمـديريهم    /الفرعي األول منه، المعنـي بقيـاس ثقـة المعلمـين          

 فقـــرة، وذلـــك لمالءمتـــه ألهـــداف  11ي يتكـــون مـــن ذومـــديراتهم، الـــ
إضــافة مجموعـــة مـــن األســـئلة المتعلقـــة  كمـــا تـــم . الدراســة وغاياتهـــا 

ــات  ــين والمعلمــ ــصائص المعلمــ ــتبانة أداة   بخــ ــى االســ ــة إلــ الديمغرافيــ
  .الدراسة

وللتثبــــت مــــن التكــــافؤ بــــين المقــــاييس المــــستخدمة بنــــسختها  
األصلية باللغة اإلنجليزية، والنسخة المترجمة منها بالعربية، فقـد قـام           

 دقيقــــة متعــــددة الباحــــث األول بإخــــضاع عمليــــة الترجمــــة لخطــــوات 
وقــد تمثــل ذلــك بتكليــف اثنــين مــن أعــضاء هيئــة التــدريس   . وصــارمة

ــى      ــة إلـ ــة النـــسخة اإلنجليزيـ ــة بترجمـ ــة واإلنجليزيـ ــة العربيـ ــائيي اللغـ ثنـ
ــة ــى       . العربي ــاء عل ــة اإلبق ــرجمين تعليمــات بأهمي ــم إعطــاء المت وقــد ت

النمط اللغوي للفقرات ومعانيها قريبة مـن النـسخة األصـلية مـا أمكـن،             
وعنـد االنتهـاء مـن الترجمـة مـن          .  إيالء أولوية للتكافؤ فـي المعنـى       مع

اإلنجليزيــة إلــى العربيــة تــم القيــام بالترجمــة العكــسية مــن العربيــة إلــى    
اإلنجليزية بوساطة مترجمين آخرين من أعضاء هيئة التدريس ثنائيي         

  .اللغة
وقــد تــم بعــد ذلــك تقــويم الترجمــة العكــسية مــن العربيــة إلــى          

 عن طريق ثالثة من أعضاء هيئـة التـدريس، للتأكـد مـن أن             اإلنجليزية
. معاني الفقرة متكافئة في النسخة األصلية، ونـسخة الترجمـة العكـسية           

وفي حال وجود فرق في المعنى بين الفقرات في النسختين، كان يـتم             
إعــادة ترجمــة تلــك الفقــرات مــن اإلنجليزيــة إلــى العربيــة، ومــن العربيــة  

 يطمئن أعضاء هيئة التدريس الثالثـة إلـى وجـود           إلى اإلنجليزية، حتى  
ــى    ــي المعن ــي ف ــافؤ حقيق ــة مــن      . تك ــى عين ــم عــرض االســتبانة عل ــم ت ث

المعلمــــين، والمعلمــــات، وأعــــضاء هيئــــة تــــدريس، لالســــتفادة مــــن       
  .مالحظاتهم في الصياغة النهائية لالستبانة أداة الدراسة

ار وقــد تــم التحقــق مــن ثبــات األداة المطــورة عــن طريــق االختبــ
وإعادة االختبار، بفارق زمني مقداره ثالثة أسابيع، على عينة تجريبية          

ــًا ومعلمـــة، تـــم اســـتثناؤهم مـــن عينـــة الدراســـة   70مكونـــة مـــن   معلمـ
ــلية ــة      . األصــ ــاس الثقــ ــستة، ومقيــ ــتبانة الــ ــاد االســ ــصلت أبعــ ــد حــ وقــ

، التــي تجعلهــا )3(بالمــديرعلى معــامالت الثبــات الــواردة فــي الجــدول 
  .دراسة الحاليةمالئمة ألغراض ال

معامالت ثبات مقيـاس قيـادة المـدير التغييريـة ومقيـاس             :)3(جدول  
  الثقة بالمدير بصيغتها العربية المعدلة

  معامل االرتباط  عدد الفقرات  البعد
  0.84  4  تحديد الرؤية وتوضيحها

  0.83  3  ج المالئمذتوفير النمو
  0.79  4  رعاية قبول جماعي ألهداف المجموعة

  0.83  5  عم الفرديتوفير الد
  0.75  3  توفير االستثارة الفكرية

  0.70  3  إدامة توقع مستويات األداء العالي
  0.85  11  الثقة بالمدير
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يعرض هذا الجزء من الدراسة النتائج : نتائج الدراسة ومناقشتها
التي توصل إليها الباحثون ألسئلة الدراسة بعد معالجة استجابات 

ا يشتمل هذا الجزء على مناقشة النتائج كم. المشاركين إحصائيًا
  .المتمخضة عن أسئلة الدراسة كل على حدة

 هــل هنــاك عالقــة ارتباطيــة  :النتــائج المتعلقــة بالــسؤال األول 
ــة ومــستوى ثقــة       بــين ممارســة المــديرين والمــديرات للقيــادة التغييري

  المعلمين والمعلمات بهم؟
بيرســـون لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال، اســـتخدم معامـــل ارتبـــاط   

لتحديد اتجاه العالقة وقوتها بين مستوى الثقة، وكـل بعـد مـن أبعـاد          
. القيــادة التغييريــة بــصورة منفــردة، وأبعــاد القيــادة التغييريــة مجتمعــة  

عن وجود عالقة ارتباطية موجبة بـين كـل بعـد           ) 4(ويكشف الجدول   
 من أبعاد القيادة التغييرية والثقة، وعالقة ارتباطية موجبـة أقـوى بـين            

  . القيادة التغييرية مجتمعة والثقة
وبــشكل أكثــر تفــصيًال، حــصل بعــد تــوفير الــدعم الفــردي علــى    
أعلــى عالقــة ارتبــاط بــين أبعــاد القيــادة التغييريــة األخــرى، وبمــستوى  

ــداره  ، لــيعكس عالقــة ارتباطيــة متوســطة دالــة إحــصائيًا      )0.556(مق
وتوضــيحها أمــا بعــد تحديــد الرؤيــة   ). 0.01(عنــد مــستوى الداللــة  

ــدارها       ــة، مقــ ــطة موجبــ ــة متوســ ــة ارتباطيــ ــة بعالقــ ــبط بالثقــ ــد ارتــ فقــ
، وكذلك الحال في العالقة االرتباطية بـين بعـد رعايـة قبـول          )0.554(

، وكالهمـا ارتـبط بعالقـة       )0.530(جماعي ألهداف المجموعة والثقـة      
   ).0.01(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

لمالئـم، وبعـد إدامـة توقـع        ج ا ذوحصل كل من بعد توفير النمـو      
مــستويات األداء العــالي، وبعــد تــوفير االســتثارة الفكريــة، علــى عالقــة  

ــة       ــستوى الداللـ ــد مـ ــصائيًا عنـ ــة إحـ ــة دالـ ــع الثقـ ــة مـ ، )0.01(ارتباطيـ
، )0.512(عكست عالقة متوسطة موجبة مع األبعاد الثالثـة مقـدارها           

يــة برمتهــا، أمــا القيــادة التغيير. علــى التــوالي) 0.487(، و)0.491(و
، )0.661(فقد حصلت على عالقة ارتباطية مـع الثقـة موجبـة، وقويـة       

  ).0.01(ودالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 
معــامالت االرتبــاط بــين الثقــة وأبعــاد القيــادة التغييريــة     :)4(جــدول 

  متفرقة ومجتمعة 
  الثقـــة

  
  القيادة التغييرية

  
معامل ارتباط 

  بيرسون

  
  مستوى الداللة

  0.0001  0.556  فير الدعم الفرديتو
 0.0001  0.554  تحديد الرؤية وتوضيحها

 0.0001  0.530  رعاية قبول جماعي ألهداف المجموعة
 0.0001  0.512  ج المالئمذتوفير النمو

 0.0001  0.491  إدامة توقع مستويات األداء العالي
 0.0001  0.487  توفير االستثارة الفكرية

 0.0001  0.661  القيادة التغييرية

وبــالرغم مــن أن أبعــاد القيــادة التغييريــة قــد جــاءت كــل منهــا          
متوسطة في ارتباطها بالثقة في المديرين والمـديرات، إال أن حـصول            
القيــادة التغييريــة بمجملهــا علــى عالقــة ارتباطيــة موجبــة وقويــة مــع         
الثقة، يكشف عن العالقة المطردة بين ممارسـة المـديرين والمـديرات            

لتغييرية في محافظتي البلقاء والزرقاء، وارتقاء مـستوى ثقـة          للقيادة ا 

ــسببية المباشــرة ال   . المعلمــين والمعلمــات بهــم   ورغــم أن العالقــات ال
يمكــن اشــتقاقها مــن الدراســات االرتباطيــة، إال أن هــذا المــستوى مــن 
االرتباط الخطـي القـوي المطـرد بـين القيـادة التغييريـة والثقـة، يقتـرح                 

ــزداد   ــة تــ ــديرات للقيــــادة     أن الثقــ ــديرين والمــ ــاد ممارســــة المــ بازديــ
  . التغييرية في مدارسهم

أمــا فــي العالقــات التفــصيلية، فــإن حــصول بعــد الــدعم الفــردي     
على العالقة االرتباطية األقوى مع الثقة، يعكس أهمية احتـرام مـديري            
ــشاعرهم     ــام بمـ ــات، واالهتمـ ــين والمعلمـ ــديراتها للمعلمـ ــدارس ومـ المـ

 فبغير الثقة، واالحتـرام المتبـادل بـين المعلمـين           الشخصية وحاجاتهم، 
والمعلمـــات ومـــديريهم ومـــديراتهم ال يمكـــن للمـــديرين والمـــديرات      
ــاتهم     ــاوز توقعـ ــين والمعلمـــات ألداء يتجـ ــة أولئـــك المعلمـ ــادة دافعيـ زيـ

)Gillespie & Mann, 2004.(يتأكد المعلمون والمعلمـات مـن   ذ إ 
ــاء ت   ــا أثنــــ ــد يواجهونهــــ ــداتهم  أن المــــــشكالت التــــــي قــــ ــر معتقــــ غييــــ

أوممارســاتهم اليوميــة ســتعامل باهتمــام وجديــة مــن قبــل اإلدارة فــي     
ــشكالت      ــك المـ ــواجهتهم لتلـ ــاء مـ ــساعدتهم أثنـ ــيتم مـ ــهم، وسـ . مدارسـ

وتتسق نتيجة هذا البعد مع دراسات سـابقة مـن مثـل دراسـة مـاكنزي                
 (MacKenzie, Podsakoff, & Rich, 2001) وبودساكوف ورتش

ن بعــد تــوفير الــدعم الفــردي ارتــبط إيجابيــًا مــع    ، التــي أشــارت إلــى أ 
  .الثقة بالقائد

ــة     ــرًا فـــــي بعـــــد تحديـــــد الرؤيـــ ــال ال يختلـــــف كثيـــ ولعـــــل الحـــ
وتوضيحها، الذي حصل على عالقة ارتباطية هـي األقـوى بعـد مجـال             
توفير الدعم الفردي، فشعور المعلمات أو المعلمين أنهم يعملون مـع           

 واتجاههـــا، ويمتلـــك رؤيـــة مـــديرة أو مـــدير يعـــرف وجهـــة المدرســـة، 
واضــحة للمدرســة يعــرف فيهــا كــل معلــم مــنهم دوره، ومــا هــو متوقــع   

، يزيـد  (Snyder, 1997)منه، ومتى يجـب عليـه تلبيـة تلـك التوقعـات      
إال أن هذه   . من ثقة أولئك المعلمين والمعلمات بمديريهم ومديراتهم      

 النتيجــــة ال تتــــسق ونتــــائج دراســــة بودســــاكوف وميكينــــزي و بــــومر
)Podsakoff, Mackenzie, & Bommer, 1996(  التــي نفــت ،

   .العالقة الدالة بين كل من تحديد الرؤية وتوضيحها، والثقة بالقائد
ويمكن تبرير حصول بعد توفير االستثارة الفكريـة علـى العالقـة            
االرتباطية األضعف بـين أبعـاد القيـادة التغييريـة، رغـم مـشاركتها بقيـة                

ــة المتوســـ  ــاد الدرجـ ــتثارة   األبعـ ــى أن االسـ ــة، إلـ ــاط بالثقـ ــي االرتبـ طة فـ
الفكريـــة، علـــى أهميتهـــا، ليـــست حاســـمة فـــي تأســـيس عالقـــات الثقـــة   

. وبنائها في المدرسة بين المعلمين والمعلمات ومديريهم ومـديراتهم        
ذلــك أن إعــادة اختبــار المعلمــين والمعلمــات لــبعض مــسلماتهم حــول    

 فـي كيفيـة القيـام بهـا         عملهم وممارسـاتهم التدريـسية، وإعـادة التفكيـر        
يعد أمرًا عاديًا في مؤسسة يغلب على عامليها من معلمـين ومعلمـات             
اســـــتمرارية الـــــتعلم النظـــــامي، وغيـــــر النظـــــامي، وإقامـــــة النـــــدوات،   
والمناقشات الهادفة إلى التجديد والتحسين في عملهم، وممارسـاتهم         

   ).Gillespie & Mann, 2004(التدريسية 
 بـين تـوفير االسـتثارة الفكريـة والثقـة مـع             وتختلف نتـائج العالقـة    

 & ,Podsakoff, Mackenzie(دراسة بودساكوف وميكينزي وبومر
Bommer, 1996(   التــي نفــت العالقــة الدالــة بــين تــوفير االســتثارة ،

الفكريـــة والثقـــة بالقائـــد، ودراســـة بودســـاكوف وميكينـــزي وموورمـــان 
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ــر   ,Podsakoff, Mackenzie, Moorman, & Fetter(وفيت
ــد تـــوفير        )1990 ــين بعـ ــلبية بـ ــة سـ ــود عالقـ ــى وجـ ــارت إلـ ــي أشـ ، التـ

  . االستثارة الفكرية والثقة بالقائد
مــا أثــر القيــادة التغييريــة   : النتــائج المتعلقــة بالــسؤال الثــاني  

ــديريهم     ــين والمعلمـــات بمـ ــة المعلمـ ــا الـــستة فـــي مـــستوى ثقـ بأبعادهـ
  ومديراتهم ؟

 كل بعد من أبعـاد      لإلجابة عن هذا السؤال، وتعرف العالقة بين      
القيــــادة التغييريــــة ومــــستوى ثقــــة المعلمــــين والمعلمــــات بمــــديريهم  
ومــــديراتهم كمــــا يــــدركونها بأنفــــسهم، فقــــد تــــم اســــتخدام نمــــوذج   
ــي       ــال الهيراركـــ ــة اإلدخـــ ــاص تقنيـــ ــشكل خـــ ــدد، وبـــ ــدار المتعـــ االنحـــ

(Hierarchical Entry) . نتائج هذا التحليل) 5(ويوضح الجدول.  

 )الثقة(د القيادة التغييرية الستة في المتغير التابع أثر أبعا :)5(جدول 
 المتغيرات

β t R R2 
Adjust 

R2 ∆R2 ∆F p 
 0.007 *62.9 0.241 0.237 0.241 0.491 2.72 0.133  إدامة توقع مستويات األداء العالي

 0.066 34.91 0.114  0.349 0.355 0.596 1.84  0.110  توفير الدعم الفردي
 0.127  5.64 0.018 0.364 0.374 0.611 1.53  0.089  ألهداف المجموعةرعاية قبول جماعي 

 0.151 3.06 0.010 0.371 0.383  0.619 1.44 0.089  تحديد الرؤية وتوضيحها
 0.569 0.30  0.001 0.368  0.384 0.620 0.57 0.033  توفير االستثارة الفكرية

 0.660 0.19  0.001 0.366 0.385 0.620 0.44  0.024  ج المالئمذتوفير النمو
أن بعــد إدامــة توقــع مــستويات األداء العــالي ) 5(يبــين الجــدول 

%) 24(هو المتنبىء الوحيد الـدال إحـصائيًا لمتغيـر الثقـة، إذ فـسر             
أمــــا أبعــــاد القيــــادة التغييريــــة ). 0.01(منــــه عنــــد مــــستوى الداللــــة 

ــدعم الفــردي      ــر  %) 11(األخــرى، فقــد فــسر بعــد تــوفير ال مــن متغي
، %)2(د رعاية قبـول جمـاعي ألهـداف المجموعـة حـوالي             الثقة، وبع 

ــيحها   ــة وتوضـ ــوفير  %)1(وبعـــد تحديـــد الرؤيـ ، وكـــل مـــن بعـــدي تـ
، وكلهــا ليــست  .%)1(ج المالئــم ذاالســتثارة الفكريــة، وتــوفير النمــو  
  ).0.05(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة 

 كما تعكس معامالت ارتباط االنحـدار المحـسوبة ألثـر كـل بعـد         
أبعاد القيادة التغييرية في مستوى الثقة، تغيرًا محسوبًا، ذا داللـة          من  

وحـدة ثقـة، لكـل وحـدة تغيـر فـي ممارسـة              ) 0.13(إحصائية، مقداره   
المــديرين والمــديرات لبعــد إدامــة توقــع مــستويات األداء العــالي، مــع     

كمـا تكـشف تلـك المعـامالت عـن          . ضبط المتغيـرات المـستقلة األخـرى      
وحـدة ثقـة، لكـل وحـدة        ) 0.11(إحـصائيًا مقـدارها     تغيرات غير دالـة     

وحـدة ثقـة،   ) 0.089(تغير في ممارسة بعـد تـوفير الـدعم الفـردي، و      
لكـــل وحـــدة تغيـــر فـــي ممارســـة بعـــد رعايـــة قبـــول جمـــاعي ألهـــداف    

إضافة إلـى تغيـر مقـداره       . المجموعة، وبعد تحديد الرؤية وتوضيحها    
د تــــوفير وحـــدة ثقـــة، لكـــل وحـــدة تغيـــر فـــي ممارســـة بعـــ        ) 0.03(

وحدة ثقة لكل وحـدة تغيـر       ) 0.02(االستثارة الفكرية، وتغير مقداره     
  .ج المالئمذفي ممارسة بعد توفير النمو

ــالتميز       ــات بـ ــين والمعلمـ ــام المعلمـ ــة اهتمـ ــذه النتيجـ وتعكـــس هـ
والجــودة فــي أدائهــم، إذ يــرون أن قيــام المــديرين والمــديرات بإظهــار  

عملهــم، يزيــد مــن مــستوى توقعــاتهم العاليــة مــن معلمــيهم فــي مجــال  
وقــد يكــشف ذلــك عــن عالقــات   . ثقــتهم بأولئــك المــديرين والمــديرات 

تنافــسية بــين المعلمــين أو المعلمــات كــل فــي مدرســته، فــي الحــصول   
ــام الدراســي،         ــة الع ــزه فــي األداء نهاي ــشهد بتمي ــر ســنوي ي ــى تقري عل
ــون أو      ــدركها المعلمـ ــي يـ ــة التـ ــستوى الثقـ ــد مقيـــاس مـ ــد يعـ الـــذي قـ

ــادة     المعلمــات فــ  ي مــديريهم ومــديراتهم، بغــض النظــر عــن أبعــاد القي

ــاريرهم         ــؤثر بــصورة مباشــرة فــي تق ــي قــد ال ت ــة األخــرى، الت التغييري
  . السنوية

بتلـر   وتختلف نتيجة هذا الـسؤال فـي بعـض أبعادهـا مـع دراسـة              
، التي أشارت )Butler, Cantrell, & Flick, 1999( وكانترل وفليك

ــة الــــ    ــاد القياديــ ــى أن األبعــ ــانتزي    إلــ ــوود وجــ ــاس ليثــ ــى مقيــ ستة علــ
(Leithwood & Jantzi, 1996)تحديـد الرؤيـة وتوضـيحها،    :  وهي

ج المالئـم، ورعايـة قبـول جمـاعي ألهـداف المجموعـة،             ذوتوفير النمـو  
ــع        ــة توقـ ــة، وإدامـ ــتثارة الفكريـ ــوفير االسـ ــردي، وتـ ــدعم الفـ ــوفير الـ وتـ

. القائـــدمــستويات األداء العـــالي، كــان لهـــا تــأثير إيجـــابي فــي الثقـــة ب    
ــاء التــاثير الــدال إحــصائيًا ألبعــاد القيــادة         ــر االخــتالف فــي انتف ويظه
التغييرية فـي الثقـة بالمـديرين والمـديرات، باسـتثناء بعـد إدامـة توقـع                 

  .مستويات األداء العالي، الذي كان له تاثير إيجابي دال إحصائيًا
مــا أثــر القيــادة التغييريــة، : النتــائج المتعلقــة بالــسؤال الثالــث

ونــــوع المعلــــم، ومرحلتــــه الدراســــية، وخبرتــــه التدريــــسية، ومؤهلــــه  
ــة المعلمـــين والمعلمـــات     ــة فـــي مـــستوى ثقـ العلمـــي، منفـــردة ومجتمعـ

  بمديريهم ومديراتهم ؟
لإلجابـــة عـــن هـــذا الـــسؤال، فقـــد تـــم أوًال اســـتخدام نمـــوذج        
االنحـدار المتعــدد لتقيــيم العالقــة الكليـة بــين المتغيــر التــابع، المتمثــل   

الثقــة، والمتغيــرات المــستقلة، المتمثلــة بالقيــادة التغييريــة،    بمــستوى 
نــوع المعلــم، وخبرتــه التدريــسية، ومؤهلــه   (والمتغيــرات الديمغرافيــة  

ــي، ومرحلتــــه الدراســــية   . R2)( بوســــاطة معامــــل التحديــــد   ) العلمــ
فعنــدما يكــون لنمــوذج   "، (Tate, 1998, p. 80)وبكلمــات تيــت  

 يمثـل   R2)(  فإن معامل التحديـد      االنحدار متغيرات مستقلة متعددة،   
ــا    ــرات المـــستقلة جميعهـ ــابع والمتغيـ ــر التـ ــين المتغيـ ــة بـ ــوة العالقـ ". قـ

  .نتائج هذا السؤال) 6(ويوضح الجدول 
ــدول  ــة       :)6(جـ ــادة التغييريـ ــن القيـ ــل مـ ــة وكـ ــين الثقـ ــة بـ ــوة العالقـ قـ

  والمتغيرات الديمغرافية
R R2 Adjusted R 

Square 
F Change p 

 
0.619 0.383 0.368 24.133* 0.0001 
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إلـــى أن القـــوة الكليـــة ) 6(تـــشير النتـــائج الـــواردة فـــي الجـــدول 
مــستوى الثقــة بوصــفه متغيــرًا تابعــًا، والقيــادة التغييريــة،   للعالقــة بــين

والمتغيــــرات الديمغرافيــــة بوصــــفها متغيــــرات مــــستقلة، قــــد بلغـــــت       
)0.368 =Adjusted R2(  ،لــتعكس قـوة كليــة موجبــة، ومتوســطة ،

كمـا تبـين هـذه النتـائج     ). 0.01(ائيًا عند مستوى الداللـة    ودالة إحص 
ــوالي       ــسرا حـ ــًا، فـ ــة معـ ــرات الديمغرافيـ ــة، والمتغيـ ــادة التغييريـ أن القيـ

ــة بالمــديرين والمــديرات    %) 37( ــاين الثق وبكلمــات أخــرى،  . مــن تب
فإن مـا يزيـد علـى ثلـث الثقـة بالمـديرين والمـديرات، أمكـن التنبـؤ بـه             

تغييريـــة، والمتغيـــرات الديمغرافيـــة، المتمثلـــة اعتمـــادًا علـــى القيـــادة ال

بنـــــوع المعلـــــم، وخبرتـــــه التدريـــــسية، ومؤهلـــــه العلمـــــي، ومرحلتـــــه  
   المعدلــة؛ ألنR2)( وقــد تــم فــي هــذه الدراســة اســتخدام . الدراســية

)(R2   وبكلمـات تيـت (Tate, 1998, p. 34) "   يجـب أن ال تـستخدم
ــًا  فــي الحكــم علــى قــوة العالقــة بــين المتغيــرات، ألنهــا       تنحــرف إيجابي

  ". لتزيد بالتالي من القيمة الحقيقية لقوة العالقة
ولتعرف األثر المتفرد لكل من القيـادة التغييريـة، ونـوع المعلـم،            
وخبرته التدريسية، ومؤهله العلمي، ومرحلته الدراسـية، فـي مـستوى           

 Hierarchical الثقــة، فقــد تــم اســتخدام تقنيــة اإلدخــال الهيراركــي 
Entry)( .ح الجدول ويوض)نتائج هذا التحليل) 7.  

 )الثقة(األثر المتفرد لكل متغير من المتغيرات المستقلة في المتغير التابع  :)7(جدول 
 المتغيرات

β t R R2 
Adjust 

R2 ∆R2 ∆F p 
 0.000 *117.7 0.373 0.370 0.373 0.63 10.94 0.39 القيادة التغييرية
 0.158 2.00 0.006 0.373 0.379 0.616 1.37 0.05 المؤهل العلمي

 0.375 0.85 0.003 0.372 0.382 0.618 0.96- 0.03- الخبرة التدريسية
 0.528 0.39 0.001 0.370 0.383 0.619 0.70 0.04 المرحلة الدراسية
 0.751 0.10 0.000 0.368 0.383 0.619 0.31- 0.02- العامل النوعي

ييريـة تعـد المتغيـر      إلى أن القيـادة التغ    ) 7(تشير نتائج الجدول    
األكثـــر تنبؤيــــة، ولــــه تــــأثير إيجــــابي فــــي مــــستوى الثقــــة بالمــــديرين  

ــدركها المعلمــون والمعلمــات، إذ فــسر      ) 0.373(والمــديرات، كمــا ي
من تباين متغيـر الثقـة، وكـان ذا داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة          

ــادة     ).0.01( ــدار المحــــسوب لبعــــد القيــ ــا يعكــــس معامــــل االنحــ كمــ
) 0.39( تغيرًا محـسوبًا موجبـًا، لـه داللـة إحـصائية، مقـداره               التغييرية

وحدة ثقة، لكل وحدة تغير في ممارسة المديرين والمديرات للقيـادة           
وتتفـــق هـــذه النتيجـــة بـــصورة عامـــة مـــع األدب       . التغييريـــة مجتمعـــة 

التربوي، الذي يشير إلـى األثـر اإليجـابي للقيـادة التغييريـة الممارسـة               
لمــديرات كمــا يراهــا المعلمــون والمعلمــات فــي   مــن قبــل المــديرين وا 

زيادة مستوى ثقتهم، إذ تلتقي نتـائج هـذا الـسؤال مـع نتـائج التحليـل           
 & Dirks)( التي قام بها ديركس وفيرن )Meta-Analysis( الفوقي

Ferrin, 2002 لدراســـة العالقـــة بـــين القيـــادة التغييريـــة والثقـــة فـــي 
 يـة تعـد عـامًال تنبؤيـًا قويـًا للثقـة         القائد، التي أكدت أن القيـادة التغيير      

  . بالقائد
ــه     ــم، ومرحلتــ ــوع المعلــ ــي نــ ــة وهــ ــرات الديمغرافيــ ــا المتغيــ  أمــ
ــي، فقـــد كانـــت أقـــل         ــية، وخبرتـــه التدريـــسية، ومؤهلـــه العلمـ الدراسـ

وتبـين نتـائج الجـدول نفـسه     . تنبؤية، ولم يكن لتأثيرها داللة إحصائية   
ــًا، وأ    ــة تقريبـ ــفرًا بالمئـ ــان صـ ــوع كـ ــر النـ ــية  أن أثـ ــة الدراسـ ــر المرحلـ ثـ

، وأثـر المؤهــل العلمــي  )0.003(، وأثـر الخبــرة التدريــسية  )0.001(
، وكلهــا تــأثيرات ليــست ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى    )0.006(

  ).0.05(الداللة 
 وبالرغم من أن أثر المتغيرات الديمغرافية، كل علـى حـدة، لـم             

فــي ) 0.05(ا تكــن دالــة إحــصائيًا، إال أنهــا تكــشف عــن زيــادة مقــداره
مــستوى الثقــة مــع كــل وحــدة زيــادة فــي المــستوى العلمــي للمعلمــين    

فـــي مـــستوى الثقـــة مـــع كـــل ) 0.03( والمعلمـــات، ونقـــصان مقـــداره 
وحدة زيادة فـي الخبـرة التدريـسية، وأن مـستوى الثقـة فـي المـدارس                

وحـــدة عـــن مـــستوى الثقـــة فـــي المـــدارس ) 0.04( األساســـية يزيـــد 
ــا  . الثانويــة ــى أن مــستوى   كمــا تــشير مع مالت االنحــدار المحــسوبة إل

ولعـل  . وحدة عنه لـدى المعلمـات  ) 0.02( الثقة لدى المعلمين يقل    
هـذا األثـر غيـر الـدال، والمحـدود، للمتغيـرات الديمغرافيـة المختــارة،        
يفتح الباب أمام دراسة متغيرات ديمغرافيـة أخـرى، قـد يكـون لهـا أثـر                 

  . بمديريهم ومديراتهمأكبر في مستوى ثقة المعلمين والمعلمات
  :التوصيات

فـــي ضـــوء مـــا توصـــلت إليـــه الدراســـة الحاليـــة مـــن نتـــائج فـــإن    
  :الباحثين يقدمون التوصيات والمقترحات اآلتية

إيالء دراسات الثقة على مستوى المدارس مزيـدًا مـن االهتمـام             •
فــي ضــوء التحــديات الكبــرى التــي تواجههــا المــدارس وتتطلــب    

ــن التبادليــــ   ــا مــ ــستويات عليــ ــين  مــ ــشاركية بــ ــاون، والتــ ة، والتعــ
المعلمـــــين والمعلمـــــات مـــــن جهـــــة، والمعلمـــــين والمعلمــــــات      

  .ومديريهم ومديراتهم من جهة أخرى
ــديرين    • ــة مــــــشتركة للمــــ ــرات وورشــــــات تدريبيــــ عقــــــد محاضــــ

والمديرات والمعلمين والمعلمات حـول نمـط القيـادة التغييريـة،           
قويـة، وأثـر   وكيفية توظيفها مدرسيًا، لما لها من عالقة إيجابية  

ــات     ــين والمعلمــ ــين المعلمــ ــة بــ ــستوى الثقــ ــي مــ ــابي دال فــ إيجــ
  .ومديريهم ومديراتهم 

توجيه مـديري المـدارس ومـديراتها لالهتمـام بمجـاالت تحديـد              •
ج المالئـــم، ورعايـــة قبـــول  ذالرؤيـــة وتوضـــيحها، وتـــوفير النمـــو 

ــوفير       ــردي، وت ــدعم الف ــوفير ال جمــاعي ألهــداف المجموعــة، وت
علــى غــرار االهتمــام بإدامــة توقــع مــستويات    االســتثارة الفكريــة  

  .األداء العالي
إجــراء المزيــد مــن الدراســات التــي تبحــث أثــر ممارســة القيــادة    •

التغييريــــة فــــي مخرجــــات مختــــارة، حــــال دراســــة أثــــر القيــــادة   
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التغييريــة فــي والء المعلمــين والمعلمــات، أو رضــاهم الــوظيفي،  
  .أو تحصيل الطلبة، ونحوها

ه الدراسـة  ذارسـين لالسـتفادة مـن أدوات هـ       دعوة البـاحثين والد    •
التــي تــم تبنيهــا، وترجمتهــا، وتطويرهــا، وتعــديلها لتتــسق مــع      

  . بيئاتنا العربية في دراسات مستقبلية الحقة
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  تطوير مقياس عربي متعدد األبعاد للكشف عن التوحد
  

 إبراهيم القريوتي
  * عمـاد عبابنةو  *
  
  

9/5/2006 تاريخ قبوله     4/12/2005 تاريخ تسلم البحث

هـــــدفت الدراســـــة إلـــــى بنـــــاء مقيـــــاس عربـــــي متعـــــدد األبعـــــاد     :ملخـــــص
وبعـــد المراجعـــة والتـــدقيق فـــي تجمـــع الفقـــرات تـــم   . للكـــشف عـــن التوحـــد 

ــرة) 68(لـــــى الوصـــــول إ ــة مـــــن   . فقـــ طبقـــــت فقـــــرات المقيـــــاس علـــــى عينـــ
طفــــــًال موزعــــــة علــــــى جنــــــسيات عربيــــــة  ) 391(األطفــــــال بلــــــغ حجمهــــــا 

 SPSSوتــــم اســــتخدام الحزمــــة اإلحــــصائية للعلــــوم االجتماعيــــة  . مختلفــــة
تحقــــق . 1:وقــــد أمكــــن التوصــــل للنتــــائج التاليــــة    . فــــي تحليــــل البيانــــات  

وفــــــــــسرت العوامــــــــــل للمقيــــــــــاس دالالت الــــــــــصدق ألعــــــــــاملي،والتمييزي 
ــصة  ــل    %) 59.11(المستخلــــــ ــر التحليــــــ ــي، وأظهــــــ ــاين الكلــــــ ــن التبــــــ مــــــ

التمييــــــزي قــــــدرة المقيــــــاس علــــــى التــــــصنيف بــــــشكل صــــــحيح بنــــــسبة        
بلــــــغ معامــــــل ثبــــــات المقيــــــاس المحــــــسوب   .2. مــــــن الحــــــاالت% 77.2

، وتراوحـــت معـــامالت الثبـــات علـــى أبعـــاد     )0.89(بمعادلـــة كرونبـــاخ ألفـــا   
ــين ــار  .3). 0.89-0.42( المقيــــــاس بــــ ــر اختبــــ ــروق  ) t( أظهــــ وجــــــود فــــ

ــة    ــة إحــــصائيًا عنــــد مــــستوى الداللــ ــراد  ) α = 0.01(دالــ ــين أداء األفــ بــ
ــديي  ــو حـــ ــادييننالتـــ ــات أخـــــرى     .   والعـــ ــراء دراســـ ــة إجـــ توصـــــي الدراســـ

للتأكــــد مــــن اســــتقرار النتــــائج، واســــتخدام األداة فــــي تــــشخيص حــــاالت        
ــد ــة . (التوحـــ ــات المفتاحيـــ ــوير   : الكلمـــ ــد، تطـــ ــاس التوحـــ ــد، مقيـــ التوحـــ

  ).لمقاييسا
  

  

التوحــد عــرض ســلوكي يتجلــى فــي مراحــل الحيــاة المبكــرة،    : مقدمــة
ـــاعي       ـــل االجتمــ ــي التفاعــ ــل فــ ــكل خلــ ــى شــ ــر علــ  Social(ويظهــ

interaction( وفــــــــــــــــي اللغـــــــــــــــــة ،)Language( والتواصـــــــــــــــــل ،
)Communication( واللعــــب ،)Play(  والنمطيــــة ،)Stereotype (
)Dawsen& Lew, 1989.(  

 Social( أو الخلل االجتماعي ومن أعراض االضطراب
Deficits ( ،مقاومة األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة إلى العناق

كما أنهم يتجاهلون اآلخرين كأنهم ال يرونهم، ويفشلون في االلتفات 
لآلخرين عند مناداتهم، ويتجنبون النظر أو الحملقة باآلخرين، 

 اآلخرين ويفشل هؤالء األطفال في تكوين األصدقاء ومشاركة
اهتماماتهم ومشاعرهم،ويمثل النمط االنعزالي عند األطفال 
التوحديين النسبة العظمى، ويعتبر سلوكهم االنعزالي المظهـر 

؛ فراج 1996؛ حلواني 2001حمدان،(الرئيسي المميز لهم 
2001.(  
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Developing Arabic Multi-Dimensional Scale for 

Detecting Autism 
 

Ibrahim Al- quryouti and Imad Ababneh, Faculty of Higher 
Educational Studies, Amman Arab University for Graduate Studies, 

Amman, Jordan. 
 

Abstract: The aim of the study was to develop an Arabic multi-
dimensional scale to detect autism.. After auditing the items pool (68) 
which are the preliminary version of the scale, the researchers 
administered the scale to a sample of (391) children from different 
Arab countries. The software (SPSS) was used to analyze the collected 
data, and the findings were as follows: 1. The scale showed that the 
factorial and discriminate validity  were significant. The dimensions 
which extracted accounted (59.11%) of the total variance; moreover, 
the discriminate analysis showed that the scale has the power to 
classify more than (77.2%) of the cases correctly. 2. The Reliability 
coefficient calculated by Cronbach Alpha was (0.89), whereas 
reliability coefficients for the dimensions of the scale ranged between 
(0.42 and 0.89). 3. The t-test showed that the differences between 
performance means of autistics and Normal children were statistically 
significant. The researchers recommended further studies to ensure 
stability, and utilizing the scale for detecting autism cases.(Key 
Words: autism, autism scale, scales development). 

 
أمــا بالنــسبة إلــى اللغــة واألنــشطة التخيليــة فــان أطفــال التوحــد    

ديـد  يفشلون في اكتساب اللغـة فـي العمـر المتوقـع أن تنمـو فيـه، والع            
ــسة أو        ــن الخامـ ــولهم سـ ــد وصـ ــة عنـ ــن اللغـ ــل مـ ــون القليـ ــنهم يملكـ مـ
الــسادسة مــن العمــر، ويظهــر لــديهم ضــعف فــي عمليــة التواصــل غيــر   
ــنهم بــضعف فــي       ــسلوكي المــضطرب م ــز ذوو األداء ال اللفظــي، ويتمي
االنتباه ومشاركة اآلخرين انتباههم مما يعيـق عمليـة التواصـل لديهــم             

ــه،  ( ــد الل ــسيد وعب ــال   ) 2002ر، ؛ نــص2003ال ــة هــؤالء األطف وغالبي
ويبــدو علــيهم ،لــديهم ضــعف تعبيــري، وبعــضهم يظهــرون وكــأنهم بكم  

عــدم فهــم مــا يقــال لهــم، ويبــدأ الــبعض الكــالم بوقــت متــأخر، ولكــنهم    
يــصدرون كالمــًا مــضطربًا وغيــر مفهــوم، وغالبــًا مــا يكــون عبــارة عــن    

ــد      ــة، وقــد يقل ــدعايات التلفزيوني ــات أو ال ون نغمــة مقــاطع مــن اإلعالن
والبعض يردد بعض الكلمات لفتـرات طويلـة        ،صوت أو إيقاع صوت ما    

)Rutter,1988.(  
وعنــدما يعجــز الطفــل التوحــدي عــن التواصــل لفظيــًا نــادرًا مــا    
يــستخدم اإلشــارات أو التلميحــات للحــصول علــى مــا يريــد، فــي حــين  
يـــتمكن  األطفـــال ذوو النمـــو الطبيعـــي فـــي الـــسنة األولـــى مـــن العمـــر  

ســـواء باإلشـــارات أو بهـــز الـــرأس، أمـــا العديـــد مـــن أطفـــال التواصـــل 
التوحد ال يعوون هذا األمر، عـالوة علـى أنهـم ال يقومـون بالحـصـول                
علــى األشــياء بأنفــسهم، وال يمــسكون أي شــئ إال مــن خــالل شــخص   

ــشي     ــده علــى ال ــنهم، إذ يــضعون ي ــون الحــصول   ءقريــب م ــذي يرغب  ال
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 ،حتـى يـستجيب لـه األهـل    عليه، أو يبقى الطفل يبكي وكأنـه فـي عـزاء     
ويحققــوا لــه مــا يريــد وقــد يــستجيب لــه األهــل عــن طريــق المحاولــة    

 & Powell(والخطــأ ألنهــم ال يعرفــون فعــًال مــا يريــده مباشــرة       
Jordan, 2001; Rutter, 1970.(  

كمـــا يعـــاني هـــؤالء األطفـــال مـــن مـــشاكل فـــي اللعـــب التخيلـــي،   
صنيف مجموعـة   ويفضلون عمل وصالت بواسطة اليـدين أو القيـام بتـ          

العاب، وغالبـًا مـا يقومـون بتخريـب األلعـاب، كمـا أنهـم ال يـدركون أن           
ــصاً   ــوذج وليـــست شخـ ــي نمـ ــة هـ ــًااللعبـ  ;Rutter, 1988 ( حقيقيـ

Dawson and lew, 1989; Allen 1989;  ،ــراوي وحمــاد ؛ ال
ويظهرون الحركات المتكررة مثل الرفرفة في اليـدين عنـدما     ). 1999

لهمهمــة والــركض حــول دائــرة وهــز الجــسم،    يــستثارون، والــدوران وا 
وحركات فـي الـرأس ولـف األصـابع وشـد الـشعر، وبعـضهم يـصبح بـال           
شعر من كثرة شده لشعره، وعادًة ما يعارضـون بعنـف تغييـر الـروتين        
أو التعــديالت كــالتغيرات البيئيــة، و لــديهم قــدرة عاليــة وغيــر طبيعيــة    

ــدة، ف    ــرة واحـ ــة والتـــصرف علـــى وتيـ ــثًال يقـــضى  علـــى تحمـــل الرتابـ مـ
بعضهم ساعات طويلة فـي اللعـب بالمـاء، أو تمزيـق ورقـة إلـى أجـزاء             
صغيرة جـدًا، أو النقـر علـى مفـاتيح الكهربـاء، أو دحرجـة لعبـة أو هـز             
وتحريك سلك أو خيط أو حبل، وبعـضهم ينخـرط أو يمـارس األنمـاط       

ــة أو نكتــة ســمعها     وقــد تــم تلخــيص   . اللفظيــة مثــل إعــادة ســرد أغني
  :ي عند هؤالء األفراد بربطه بالحواس مثال ذلكالسلوك النمط

التحديق في لمبة الكهرباء،ورعشة العين  : حاسة اإلبصار -
المتكررة،و تحريك األصابع أمام العين، والنظر باستمرار 

  .وصمت في الفضاء أمامه
طقطقة األصابع، وإحداث صوت معين  : حاسة السمع -

  .باستمرار، وإغالق أو سد األذن
  .لحس األشياء والمواد ووضع اإلصبع بالفم:  حاسة اللمس -
شم األشخاص أو المواد واألدوات  : حاسة الشم -

  2000 الشمري، ؛ 1996 حلواني،؛2001حمدان،(
 ;Powell & Jordan , 2001 ; 1994  وينج،2002نصر،

Trafert, 1989(.  
ويوجــد لــدى بعــض أطفــال التوحــد مهــارات فائقــة فــي جوانــب     

ــيقة المــــدى مثــــل  ــاز، أو تــــذكر  ، الحــــسابمحــــددة وضــ أو فــــك األلغــ
ــل بعـــض      ــن قبـ ــؤالء مـ ــى، ويوصـــف هـ ــديم المعنـ ــي عـ ــتظهار لفظـ واسـ

  ).Idiots Savant) (Trafert, 1989(الباحثين بالعلماء األغبياء 
ــيندن     ــاس واشــ ــد ريجــ ــانر وريــ ــد وصــــف كــ  ,Kanner(وقــ

Redriguez & Ashenden,1972 ( مـــدى ذكـــاء األطفـــال الـــذين
 1950ف والتبـاين واالتـساع، وفـي عـام          يعانون مـن التوحـد بـاالختال      

قــال كــانر ورفاقــه إن قلــة المهــارات عنــد أطفــال التوحــد تعــزى لعــدم     
ــة،       ــة عادي القــدرة علــى فحــص تلــك المهــارات، لكــنهم ذوو قــدرة عقلي

 أصبحت حقيقة المحدوديـة المعرفيـة لـبعض األطفـال         1970وفي عام   
ــدول أخــذ يتجــه نحــو االتجــا      ــه، وان البن ــر من ه المعــاكس، شــيئا ال مف

ــال       ــصنيف األطفــ ــة تــ ــى عمليــ ــين علــ ــن اإلكلينيكيــ ــدد مــ ــرض عــ واعتــ
التوحــديين بــأنهم ال يعــانون مــن خلــل فــي القــدرات العقليــة، ويــدور      

 حاليًا حول المدى الواسع لكفايات األطفال العقليـة، ويتـراوح       ثالحدي
هــذا المــدى مــا بــين اإلعاقــة العقليــة الــشديدة والتميــز العقلي،وعلــى    

 درجـة مقاسـة علـى    70منهم نسبة ذكائهم أكثر مــن  % 30األقل فان   
  ).Kanner, Radriguez & Ashenden, 1972( اختبارات الذكاء

ــة     ــطرابات النمائيـ ــى أحـــدى االضـ ــد مـــصطلح يطلـــق علـ والتوحـ
الشاملة التي تتميز بقصور أو تأخر فـي نمـو اإلدراك الحـسي واللغـة،         

تخاطـــب والـــتعلم وبالتـــالي يـــؤثر فـــي نمـــو القـــدرة علـــى التواصـــل وال 
ــة      ــسانية انطوائيـ ــة إنـ ــصاحب بنزعـ ــاعي، ويـ ــي واالجتمـ ــو المعرفـ والنمـ

  ).Howlin, 1998(وانغالق على الذات مع جمود عاطفي انفعالي 
التوحــد أنــه نــوع مــن   ) 1992( وعــّرف الــشخص وعبــد الغفــار  
ــشامل   ــات النمــو   ،اضــطرابات النمــو والتطــور ال ــؤثر علــى عملي الذي ي

االجتماعية واألنشطة واللغة بصفة خاصـة،     بصفة عامة وفي المجاالت     
  .وعادة تظهر لدى األطفال قبل سن الثالثة

ــا سيـــسالم ــواء   ) 2002(أمـ فقـــال إن التوحـــد يتمثـــل فـــي االنطـ
الــشديد والتمركــز حــول الــذات واالنــشغال بالــذات بــصورة أكثــر مــن    

  .العالم الخارجي
  :ويتميز الطفل التوحدي بالخصائص التالية

  . جسمية أو حسية تشير إلى االنتباهعدم إصدار تلميحات •
 .البرود العاطفي وعدم االستجابة لمشاعر الحب والحنان •
 .اإلثارة الذاتية المتمثلة بالحركات النمطية •
 .سلوك اإليذاء •
 .الكالم النمطي •
  .تأخر في نمو السلوك بما ال يتوافق مع العمر •

ــة    ــنفس األمريكيـــ ــم الـــ ــة علـــ  American(وعرفـــــت  جمعيـــ
Psychological Association(    الطفل التوحدي بفقـد القـدرة علـى 

التحـسن فـي النمـو مـؤثرًا بـذلك علـى التواصـل اللفظـي وغيـر اللفظـي           
ــا يظهـــــر فـــــي ســـــن قبـــــل ثـــــالث   ،والتفاعـــــل االجتمـــــاعي  وعـــــادة مـــ

 وفـي بعـض الحـاالت       ،الذي يؤثر بدوره على األداء في الـتعلم       ،سنوات
عينـة، ويظهـر هـؤالء      التوحدية تكـون مرتبطـة بـالتكرار اآللـي لمقـاطع م           

مقاومة شديدة ألي تغييـر فـي الـروتين وردود فعـل غيـر طبيعيـة ألي                  
  ).2001القريوتي والسرطاوي والصمادي، (خبرات جديدة 

 ,Osperling & Dawsen(وعــرف اوســبيرلينغ وداوســون  
ــي      ) 1994 ــصورًا فـ ــضمن قـ ــذي يتـ ــطراب الـ ــك االضـ ــه ذلـ ــد بأنـ التوحـ

ـو اللفــظي المـصـاحب بـشذوذ فـي     التواصل االنفعالي وتـأخرًا فـي النمـ       
 وعـــدم القـــدرة علـــى  ،الكـــالم ســـواء مـــن حيـــث الـــشكل أم المـــضمون  

استخدام الضمائر باإلضافة إلى النمطية واإلصرار على الطقوس دون         
  . ويصاحب ذلك باستجابات تتسم بالعنف إزاء أي تغيير،توقف

لقــد اقتــصر التعــرف علــى حــاالت التوحــد علــى األحكــام التــي         
الكلينيكيون، إذ قام عليها في اغلب األوقـات أخـصائيو الطـب        يطلقها ا 

  .النفسي والنفسيون من ذوي الكفايات والخبرات العالية
ــاالت      ــن حـ ــي الكـــشف عـ ــًا فـ ــبة حاليـ ــر األدوات المناسـ ــن أكثـ ومـ

ــدير    ــاييس التق ــوائم ومق ــا    . التوحــد ق ــزات هــذه األدوات أنه ومــن ممي
المختـــصين، وتمتـــع تـــسمح بمـــشاركة فعالـــة للوالـــدين، والمعلمـــين، و
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ــايير       ــتخدام وبمعـ ــة لالسـ ــإجراءات مقننـ ــدير بـ ــوائم التقـ ــاييس وقـ المقـ
  .ودرجات كمية، مما يساعد في تقييمها سيكومتريًا

ويعتبـــر تـــشخيص التوحـــد تحـــديًا للعـــاملين فـــي هـــذا المجـــال   
 وخصائــصه مــع حــاالت أو اضــطرابات التوحــدبــسبب تــداخل ســمات 

صعب تفريقهـا عمـا يظهـره      نمائية، يمكن أن تظهر سمات وخصائص ي      
  .الطفل التوحدي

إن الخلط والتشويش الحاصل في التعـرف علـى حـاالت التوحـد             
وصــعوبة التــشخيص مـــن أهــم المـــشكالت النــي تواجـــه العــاملين فـــي      
تدريب الطفل التوحدي وتعليمه، والسبب في ذلك كما ذكرنـا تـداخل      
خــصائص وســمات االضــطراب مــع اضــطرابات أخــرى وغموضــه الــذي 

  . في األسباب المؤدية لهيكمن
ــايير       ــد للمعــ ــول متزايــ ــرة قبــ ــسنوات األخيــ ــي الــ ــر فــ ــد ظهــ وقــ
ــولي وقــوائم الــشطب        ــدير التوحــد الطف ــل مقــاييس تق التشخيــصية مث

  .واألدوات المسحية لسمات التوحد لدى األطفال
وفي غياب توافر أدوات تشخيصية عربية مناسبة كانـت الحاجـة            

لتقــدير التوحــد، تتمتــع بــدالالت    ماســة إلــى بنــاء أداة عربيــة موثوقــة  
صــدق وثبــات مناســبة يعتمــد عليهــا فــي التعــرف علــى أطفــال التوحــد   
والتوصــية بتقــديم الخــدمات التربويــة الفنيــة المناســبة لهــم، باإلضــافة    
إلــى اســتخدامها فــي إجــراء الدراســات والبحــوث العلميــة، وبنــاء علــى  

ــذكر تتمثــل مــشكلة الدراســة فــي تطــوير       مقيــاس المعطيــات ســابقة ال
  .عربي متعدد األبعاد للكشف عن التوحد

ــا  ــة وأهميتهـ ــوير    :هـــدف الدراسـ ــة إلـــى تطـ ــة الحاليـ تـــسعى الدراسـ
مقيــاس متعــدد األبعــاد للكــشف عــن التوحــد الطفــولي، وذلــك بهــدف      
توفير أداة تتمتع بدالالت صدق وثبات مقبولـة يمكـن االعتمـاد عليهـا               

أخـــرى حاولـــت مـــستقبًال فـــي الكـــشف عـــن حـــاالت التوحـــد، وبعبـــارة  
  :الدراسة الحالية اإلجابة على األسئلة التالية

  ما هي األبعاد المميزة لسمة التوحد؟ .1
 ما دالالت صدق البناء العاملي والتمييزي لمقياس التوحد؟ .2
  إلى أي مدى يتمتع مقياس التوحد بالثبات؟ .3

ــاء أداة قيـــاس      ــا تـــسعى لبنـ ــي كونهـ ــة فـ ــة الدراسـ وتتجلـــى أهميـ
 ســمات وخــصائص الطفــل التوحــدي، ممــا تــساعدنا فــي التعــرف علــى

يسهل على المختـصين عمليـات التـشخيص واتخـاذ القـرارات العلميـة               
المناســبة للحــاالت ســواء بتــوفير بــرامج خاصــة باألطفــال التوحــديين     
أنفــسهم، أو أســرهم مــن حيــث تقــديم خــدمات اإلرشــاد األســري لهــم    
ــالهم      ــم أطفـ ــي تفهـ ــساعدهم فـ ــا يـ ــاالت بمـ ــع خـــصائص الحـ للتعامـــل مـ

كما تظهر أهمية الدراسة من أهمية الموضـوع الـذي          . والتعامل معهم 
تعالجــــه، وســــد الــــنقص فــــي األدوات المتــــوفرة ولمــــا كانــــت غالبيــــة  
المقاييس الموجـودة فـي الـدول العربيـة مـا هـي إال ترجمـة للمقـاييس                  

 التـــي يتـــصف معظمهـــا بعـــدم الـــشمولية، فقـــد جـــاءت هـــذه  ،األجنبيـــة
يـــاس يتـــصف بالـــشمولية ويخـــدم فئـــة  الدراســـة فـــي محاولـــة لبنـــاء مق

ــديي ــال  نالتوحـ ــذا المجـ ــي هـ ــاملين فـ ــسهيل   .  والعـ ــى تـ ــؤدي إلـ ــا يـ بمـ
  .عمليات القياس والتشخيص بصورة أكثر دقة

بنـــاًء علـــى أدب الموضـــوع فمـــن المتوقـــع أ ن  :فرضـــيات الدراســـة
  :تتحقق الفرضيات التالية

تتحدد سمة التوحد بأبعاد متعددة تشير إلى فروق بين الطفـل          -
  .لتوحدي والطفل الطبيعيا

تتحقــق لمقيــاس التوحــد دالالت صــدق البنــاء بــشقيه العــاملي        -
 .والتمييزي

 .تتحقق للدرجات على مقياس التوحد دالالت الثبات -
صــغر حجــم العينــة وعــدم شــمولها لكافــة الــبالد  :محــددات الدراســة

  . العربية
هـــو الفـــرد الـــذي يفقـــد  : الطفـــل التوحـــدي :مـــصطلحات الدراســـة

ــى تواصــله اللفظــي        القــدرة  ــذلك عل ــى التحــسن فــي النمــو مــؤثرًا ب عل
وتفاعله االجتماعي، وعادة ما يظهر في عمر الـثالث سـنوات، والـذي             
يؤثر بدوره على األداء في التعلم، وفي بعض حاالت التوحدية تكـون            
مرتبطـة بــالتكرار اآللـي لمقــاطع معينـة، ويظهــر هـؤالء مقاومــة شــديدة     

  .دود فعل غير طبيعية لكل جديدألي تغيير في الروتين، ور
ــزارع   :دراســات ســابقة  ــام ال ــى    ) 2003(ق ــإجراء دراســة هــدفت إل ب

التوصل إلى دالالت عن صدق وثبات صورة سعودية من قائمة تقدير           
السلوك التوحـدي، ولتحقيـق أهـداف دراسـته قـام ببنـاء قائمـة تقـدير                 

 ،بعـداً ) 11(فقـرة موزعـة علـى       ) 216(السلوك التوحدي مكونـة مـن       
وذلــك عــن طريــق عرضــها   ،وتــم التوصــل إلــى صــدق المحتــوى لألداة   

على مجموعة من المحكمـين، وبعـد أخـذ رأي المحكمـين فـي القائمـة                 
فقــرة وجــد المحكمــون عــدم ضــرورتها واالقتــصار      ) 15(تــم حــذف  

، وبعـــدها طبقـــت علـــى بعـــدًا) 11(فقـــرة موزعـــة علـــى ) 201(علـــــى 
 ذات داللــة إحــصائية مفحوصــًا، أظهــرت النتــائج وجــود فــروق ) 180(

في األداء على كل بعد من األبعاد المكونـة للمقيـاس، أمـا عـن الثبـات              
فقــــد أظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن معامــــل االتــــساق الــــداخلي بلغــــت  

  ).0.98( بلغ رومعامل االستقرا) 0.99(
دراسة للتحقـق مـن     ) 2002(وقد أجرى الشمري والسرطاوي     

ير التوحــــد الطفــــولي صــــدق وثبــــات الــــصورة العربيــــة لمقيــــاس تقــــد
ــين      ــديرات المعلمـ ــالل تقـ ــن خـ ــا مـ ــي طوراهـ ــصرة التـ والـــصورة المختـ
ومــساعدي المعلمــين العــاملين فــي أكاديميــة التربيــة الخاصــة وبــرامج   
التوحد الملحقة في معاهد التربيـة الفكريـة بالـسعودية، وتكونـت عينـة         

تلميـــذًا مـــن التوحـــديين،  ) 54(تالميـــذ مـــنهم ) 105(الدراســـة مـــن 
من العاديين،وقد أظهـرت نتـائج   ) 26( من المتخلفين عقليًا، و )25(و

ــت        ــبة، إذ كانـ ــات مناسـ ــدق وثبـ ــدالالت صـ ــار بـ ــع االختبـ ــة تمتـ الدراسـ
الفقــرات تميــز بــين أفــراد عينــة الدراســة بدرجــة مرتفعـــة وهــي دالــة          

 كمـا ظهـر أن الـصدق العـاملي     )0.01(إحصائيا عند مستوى الداللـة   
 أمــا عــن االتــساق الــداخلي )0.96 – 0.79(للقيــاس تراجــع مــا بــين 

للمقياس فقـد ارتبطـت جميـع فقـرات المقيـاس بالدرجـة الكليـة بدرجـة              
وتراوحــت قــيم االرتبــاط مــا بــين   ) 0.01(دالــة عنــد مــستوى الداللــة  

وبلــغ الثبــات بالتجزئــة النــصفية لعينــة الدراســة الكليــة    ) 0.79-0.96(
)0.98.(  
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ــين مقيــاس تقــدير الــس  ) 2002(وقامــت نــصر   لوك للطفــل بتقن
طفــًال مــن ) 30(علــى عينــة مــن  ) مــارفي وآخــرون(التوحــدي لمؤلفــه 

سـنة، وقـد بلـغ      ) 12 – 8(األطفال التوحديين تراوحت أعمارهم من      
ــات   ــل الثبــ ــانس    ) 0.95(معامــ ــة التجــ ــاس بطريقــ ــدق المقيــ ــغ صــ وبلــ

  ).0.01(بمستوى داللة %) 47(الداخلي 
وقــد بإعــداد مقيــاس الطفــل التوحــدي،  ) 2003(وقــام محمــد 
فقـرة وأشـارت نتـائج صـدق المحكمـين إلـى            ) 28(تكون المقياس مـن     

تمتــع المقيــاس بدرجــة عاليــة مــن المــصداقيــة، إذ بلغــت نــسبة اتفــاق     
وبلغـــت نـــسبة ثبـــات المقيـــاس باســـتخدام كـــودر   ) 0.95(المحكمـــين 

  .وهي دالة إحصائيًا) KR) (0.46 – 21 (21ريشاردسون 
إلــــى أن أعــــراض ) Backwell, 2003(وقـــد أشــــار باكويــــل  

التوحــد تظهــر عنــد األطفــال فــي عمــر الثالثــة، وال يمكــن تــشخيص         
الحـــاالت قبـــل عمـــر األربـــع ســـنوات، والحـــاالت التـــي يـــتم تشخيـــصها  
ظهرت لـديها األعـراض التاليـة، التـأخر فـي اللغـة، واللعـب، والتواصـل                 

  .االجتماعي
وهذه األعراض إما بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وجـاء عنـد       

ة العظمى من الحاالت ضعف في القدرة على التواصل بـالعيون،           الغالبي
ــا أنهـــم يقومـــون     ومـــشاكل فـــي التواصـــل اللفظـــي وغيـــر اللفظـــي، كمـ
بحركــــات جــــسمانية رتيبــــة ويرفــــضون التغييــــر، ويتــــصرفون بــــشكل   

  .عدواني ويؤذون أنفسهم
 & Tachimori, Osada(وقـام تـاكيمورا واوسـادا وكوريتـا     

Kurita, 2003 ( ــاس مــدى ــولي    بقي ــاس التوحــد الطف  اســتخدام مقي
ــى       ــاس علـ ــق المقيـ ـــثون بتطبيـ ــام الباحـ ــو، إذ قـ ــسخـة طوكيـ ) 430(نـ

مفحوصــًا، أظهــرت نتــائج الدراســة تمتــع المقيــاس بثبــات عــال، إذ بلــغ   
واظهـــر المقيـــاس قـــدرة علـــى تمييـــز األفـــراد ) 0.91(معامـــل الثبـــات 

  .ةالذين يعانون من التوحد مقارنة مع حاالت اإلعاقة العقلي
 ,Wing(وليبــي، جولــد والركومــب ، ليكــام،وقــام كــل مــن وينــغ

Leeckam, Libby, Gould & Larcomb , 2002 (   بـالتحقق مـن
مدى الصدق الـداخلي للمقـدرين واالسـتخدامات اإلكلينيكيـة لمقيـاس           

 The)المقــــابالت التشخيــــصية للمــــضطربين اجتماعيــــًا وتواصــــليا 
Diagnostic interview for social and communication 

disorders:DISCO)    وقــد صـــمم المقيــاس لجمـــع معلومــات حـــول ،
التطــور والــسلوك، وذلــك بهــدف مــساعدة اإلكلينيكيــين فــي تــشخيص   
ومعرفـــة طيـــف التوحـــد وأي اضـــطرابات نمائيـــة تـــؤثر علـــى التفاعـــل   

أسرة من األسر التـي  ) 82(االجتماعي والتواصل، إذ تم تطبيقه على  
ــتعلم واضــطرابات اللغــة، إذ   يعــاني أطفالهــا مــن التوحــد    وصــعوبات ال

) 11-3( لــألداة مـــن  مبلغــت أعمــار األطفــال الـــذين اســتجابت أســره     
ســنة، وقــد أظهــرت نتــائج الدراســة إلــى ارتفــاع مــستوى صــدق األداة   

 ).0,75(حيث وصل الى 
 & Robins, Fein, Barton(وقام روبنز، فين، بارتون وغرين 

Green, 2001 (بدراســة )ــة مــ ) 1293 ــودلر  حال ستخدمين قائمــة ت
المعدلة للكشف عن التوحـد، وأظهـرت نتـائج الدراسـة تمتـع المقيـاس               

  ).0,85(بدالالت صدق داخلي عالية وصلت إلى 

ــا      ــر وأموروســـ ــدن بيرغـــ ــيتر، ميلـــ ــوترديم، ســـ ــرى نـــ ــا أجـــ كمـــ
)Noterdaeme, Sitter, Mildenberger & Amorosa, 2000 (

 Autism)وحــد دراســة باســتخدام جــداول المالحظــة لتــشخيص الت 
Diagnostic observation Schedule :ADOS)  للتعــرف علــى 

ـــدى      ــة لـ ــارات اللغويـ ــي المهـ ــطراب فـ ــستوى االضـ ــن  ) 11(مـ ــًال مـ طفـ
ــال التوحــديين و  ــة    ) 20(األطف ــديهم اضــطرابات شــديدة باللغ ــًال ل طف

االســتقبالية، وقــد طبــق علــيهم جــدول المالحظــة بــشكل فــردي، وقــد  
ــ" أظهـــرت النتـــائج انحرافـــا عنـــد األطفـــال التوحـــديين علـــى  " حاواضـ

  .غالبية فقرات المقاييس مقارنة بالمجموعة الثانية
ــر    ــانز وميلن بفحــص ) Evans & Milner, 1993(وقــام ايف

ـــي    ــة بـــين مقـــاييس تقـــدير التوحـــد الطفولــــ ــة ) CARS(العالقـ وقائمـ
مفحوصــًا،  ) 77(، وتكونت عينة الدراسة من      )ABC(سلوك التوحد   

ــانون مــن التوحــد فــي حــين اشــتبه بوجــود      مفحوصــًا) 48(مــنهم   يع
توحد لدى بقية أفراد عينة الدراسة، وقـد أظهـرت نتـائج الدراسـة أن            

وكـان  ) 0.73 -0.16(درجات االرتباط بين األداتين تراوحت ما بـين         
كمـا تـم تحليـل مـدى حـساسية األداتـين فـي              ) 0.76(معامل الصـدق   

ــة، ف     ــة العينـ ــد لمجموعـ ــاالت التوحـ ــى حـ ــرف علـ ــائج أن  التعـ ــت النتـ بينـ
تمكــن مــن التعــرف علــى   ) CARS(مقيــاس تقــدير الطفــل التوحــدي   

مــن ) 0.69(مــن الحــاالت المــصنفة بالتوحديــة، فيمــا حــدد    ) 0.98(
بقية الحاالت لـديها أعـراض توحـد ممـن كـان مـشتـبهًا بوجـود توحـد                  

مـن مجموعـة    %) 88(لـديهم، أما قائمة سلوك التوحد فتـعرفت على        
من الحاالت المشتبه بأنهـا تعـاني مـن         %) 48(فت  أفراد التوحد وصن  

  .التوحد
دراســة هــدفت إلــى إعــداد  ) Smadi,1985(وأجــرى الــصمادي 

صورة أردنية مـن قائمـة تقـدير الـسلوك التوحـدي تتـوفر فيهـا دالالت            
صدق وثبات في البيئة األردنية، كمـا هـدفت إلـى مقارنـة أداء األطفـال                

تلــك القائمــة، وتــم التوصــل إلــى  األردنيــين واألطفــال األمــريكيين علــى  
ــذا       ــزي لهـ ــصدق التمييـ ــي الـ ــة فـ ــاس متمثلـ ــذا المقيـ ــدق لهـ دالالت صـ
المقياس بقدرته على التمييز بين مجموعات الدراسـة المتمثلـة لفئـات            
ــد     ــاديين عنــ ــة الــــشديدة والعــ ــة العقليــ ــة وذوي اإلعاقــ فــــصام الطفولــ

 على كل بعد من أبعاد القائمـة الخمـس  ) α = 0,05(مستوى داللة  
الحس االجتماعي، واسـتعمال األشـياء، واللغـوي واالجتمـاعي،          : وهي

كمــا تــوفرت دالالت ثبــات الــصورة األردنيــة مــن   . والمــساعدة الذاتيــة
ــات      ــوفرت دالالت ثبـ ــولي، إذ تـ ــصامي الطفـ ــسلوك الفـ ــدير الـ ــة تقـ قائمـ
المقيــاس باســتخدام معادلــة كرونبــاخ ألفــا، وتــوفرت دالالت عــن ثبــات  

ــن    ــة مـ ــصورة األردنيـ ــين    الـ ــاق المقّيمـ ــلوب اتفـ ــتخدام أسـ ــة باسـ القائمـ
  ).0.96 -0.95( وتراوحت معامالت االتفاق ما بين

من أجل بناء أداة الدراسة قام الباحثان بالرجوع إلى          :أداة الدراسة 
صــادق، (أدب الموضــوع ودراســة صــفات وســمات الطفــل التوحــدي      

ــات، 2004؛ الــــشامي، 2004 ــه،  2004؛ الزريقــ ؛ الــــسيد وعبــــد اللــ
ــه،  2003 ــد اللـــ ــاد،  2001؛ عبـــ ــراوي وحمـــ ــنج، 1999؛ والـــ ؛ وويـــ
واالطالع على الدراسـات ذات العالقـة   ) ICD 10 DSM IV؛ 1994

بالموضوع والتي اعتمدت مقاييس وقوائم تقدير للتعرف على الطفـل          
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 ,Wing et al ,2002; Leekam, Libby, Wing(التوحـــدي 
Gould & Taylor, 2002.(  

 ميدانيــة لمراكــز التوحــد فــي األردن  كمــا قــام الباحثــان بزيــارات 
الســــتطالع آراء المختــــصين النفــــسيين والمدرســــين حــــول ســــمات      
وخصائص األطفال التوحديين الذين يتعاملون معهـم، كمـا تـم مقابلـة             
بعــــض اســــر األطفــــال التوحــــديين والتحــــدث معهــــم حــــول المظــــاهر  
الـــسلوكية واالجتماعيـــة ألطفالهم،والمـــشاركة فـــي مـــؤتمرات ونـــدوات  

 التوحد، وبناء على ذلك تم بناء تجمع من الفقرات اشتمل على             حول
فقرة روعـي عنـد صـياغتها المحكـات األساسـية فـي تـشخيص            ) 100(

وقـد صـممت الفقـرات مـن أجـل      ،)DSMIV, ICD-10(التوحـد مثـل   
الحصول على منظومـة المعلومـات الـضرورية السـتكمال تـاريخ الحالـة              

ــاء أداة تــستخدم    ــم بن  كموجــه تــساعد فــي وضــع    اإلكلينيكــي بحيــث ت
التوصـيات التربويـة والمهنيــة للحالـة، ولتحقيـق هــذه الغايـة تـم عــرض       
الفقـــرات بـــصورتها األوليـــة علـــى مجموعـــة مـــن المختـــصين والفنيـــين   

حذف الفقـرات الغامـضة، والفقـرات       العاملين في مراكز التوحد، إذ تم       
ــرا  ــة، والفق ــسلوكي، حيــث تأل   تالمتماثل ــي ال تنتمــي للمجــال ال فــت  الت

فقرة توزعت على أربعة أبعاد أوليـة   ) 68(األداة بصورتها النهائية من     
 ، والنمطيــــــة،اضــــــطرابات التواصــــــل والتفاعــــــل االجتمــــــاعي: هــــــي 

والــسلوك العــدواني، وقــد بلغــت أعلــى ، حركيــة -واالضــطرابات الحــس
ــة علــــى الفقــــرة     وقــــد تــــضمنت األداة  ،)1(واقــــل درجــــة  ) 3(درجــ

ــسلبية هــــــــــــــ   ــرات الــــــــــــ ــن الفقــــــــــــ ــة مــــــــــــ ــراتمجموعــــــــــــ  ي الفقــــــــــــ
)68,62,61,60,58,51,49,38,37,35,33,28,23,21,13(  

  الطريقة واإلجراءات
طفـــًال مـــن دول ) 391(بلـــغ حجـــم عينـــة الدراســـة  :عينـــة الدراســـة

عربيـــة مختلفـــة منهـــا األردن والبحـــرين واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة،   
وقطــر، والــسعودية ومــصر ولبنــان، إذ  بلــغ عــدد األطفــال مــن األردن  

  .طفًال) 173(طفًال ومن الدول العربية األخرى ) 218(
طفــًال صــنفوا حــسب مراكــز    ) 191(تألفــت عينــة الدراســة مــن    

التوحـــد المـــسجلين بهـــا علـــى أنهـــم أطفـــال توحـــديون، بينمـــا صـــنف  
ــًال علـــى أنهـــم أطفـــال  ) 200(األطفـــال اآلخـــرون والبـــالغ عـــددهم   طفـ

ــو حــديي       ــال الت ــة الدراســة مجموعــة األطف ــل عين ــي نعــاديون، وتمث  ف
 التي تمكن الباحثان الوصول إليهم من خـالل تعـاون        ،الدول المذكورة 

مراكز التوحد في ترتيب لقـاءات مـع أوليـاء أمـور األطفـال ومـوافقتهم                 
ــرات المقيــاس، والجــدول      ــى فق ــة عل ــين أعــداد األطفــال   ) 1(اإلجاب يب

ــز       ــسياتهم ومراكـ ــالتهم وجنـ ــسب حـ ــك حـ ــة وذلـ ــي العينـ ــشمولين فـ المـ
  . باإلضافة لمدارس الطلبة العاديين،بهاالتوحد المسجلين 

عينة الدراسة مصنفة حسب  حالة الطفل وجنسيته :  )1(جدول 
  * والمركز والمدرسة

  الدولة  المدرسة  المركز
عدد   اسم المدرسة  عدد الحاالت  اسم المركز

  الطلبة
  70  سال األساسية  9  المدرسة النموذجية
األكاديمية األردنية 

  للتوحد
أبو فراس   28

  الحمداني
52  

  األردن

  50تالع العلي   6المركز األردني 

  الدولة  المدرسة  المركز
عدد   اسم المدرسة  عدد الحاالت  اسم المركز

  الطلبة
  األساسية  للتوحد

      10  مركز أمان
مركز دبي للرعاية 

  الخاصة
  اإلمارات  28  الخنساء  30

      15  مركز راشد

      30  مركز الشفلح  قطر
أكاديمية التربية 

  الخاصة
  السعودية      32

مركز والدة األمير 
  فيصل

8      

      30   الرشاد للتوحدمركز  البحرين
  .الجنسيات المصرية واللبنانية من المقيمين في السعودية وقطر*: 

تـم توزيـع أداة الدراسـة علـى مراكـز التوحـد فـي                :إجراءات التطبيق 
كــــل مــــن األردن، والبحــــرين، واإلمــــارات العربيــــة المتحــــدة، وقطــــر،   

و والــسعودية باالتــصال المباشــر  أو عــن طريــق البريــد اإللكترونــي أ   
بواســـطة بعـــض طلبـــة الدراســـات العليـــا، وقـــد تـــم توضـــيح تعليمـــات 
االستجابة لالختصاصي النفـسي فـي المراكـز علـى األداة الـذي بـدوره               
قــام باالتــصال مــع أمهــات األطفــال ووضــح لهــم الغــرض مــن الدراســة       
وطريقة االستجابة عليها وأهمية سـرية المعلومـات عـن طريـق مـدراء              

ــات    ــة الدراسـ ــز أو طلبـ ـــع    المراكـ ــة جمـــ ــتغرقت عمليـ ــد اسـ ــا، وقـ العليـ
البيانــات حــوالي أربعــة شــهور وهــي الفــصل األول مــن العــام الدراســي    

، و تم استخدام الحزمة اإلحصائية للعلـوم االجتماعيـة          2004/2005
)SPSS (في تحليل النتائج.  

بعد إجراء عملية تفريغ البيانات علـى جهـاز          :المعالجات اإلحصائية 
ــام بـــ   ــم القيـ ــوب تـ ــم    الحاسـ ــي تـ ــات التـ ــة للبيانـ ــيالت التاليـ إجراء التحلـ
  .الحصول عليها من العينة

للحصول علـى بيانـات حـول ثبـات المقيـاس فقـد تـم                :ثبات المقياس 
ــاس،       ــداخلي للمقي ــا إليجــاد االتــساق ال ــاخ ألف ــة كرونب اســتخدام معادل
كما تم اسـتخدام الطريقـة النـصفية بعـد تـصحيحها بمعادلـة سـبيرمان                

مـة معامـل الثبـات المحـسوب بمعادلـة كرونبـاخ ألفـا              براون،إذ بلغـت قي   
وبطريقة التجزئـة النـصفية بعـد تـصحيحها بمعادلـة سـبيرمان          ) 0.89(

  ).0.83(براون 
  :صدق المقياس

تم استخراج دالالت الصدق العاملي  :الصدق العاملي: أوًال
للمقياس، إذ تم إجراء التحليل العاملي باستخدام طريقة المكونات 

متبوعة بتدوير المحــاور ) Principle Component(الرئيسية 
وأظهر التحليل العاملي من الدرجة األولى ) Varimax(المتعامدة 

 صحيح،إذ فسر 1بلغ الجذر الكامن لها أكثر من "  عامال18وجود 
من التباين الكلي وفسرت العوامل % 16.39العامل األول ما نسبته 

) 2(الكلي، ويبين الجدول من التباين % 60.85مجتمعة ما نسبته 
  .قيم الجذور الكامنة ونسبة التباين المفسر للعوامل المستخلصة
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  الجذور الكامنة ونسبة التباين المفسر لكل عامل: )2(جدول 
نسبة التباين  الجذر الكامن رقم العامل

 %المفسر 
نسبة التباين 

المفسر 
 %التجميعية 

1. 11.14 16.39 16.39 
2. 4.33 6.37 22.75 
3. 3.83 5.63 28.38 
4. 2.71 3.98 32.36 
5. 2.28 3.35 15.71 
6. 2.02 2.98 38.68 
7. 1.67 2.46 41.14 
8. 1.64 2.42 43.56 
9. 1.47 2.16 45.72 

10. 1.34 1.97 47.68 
11. 1.29 1.89 49.57 
12. 1.20 1.76 51.34 

نسبة التباين  الجذر الكامن رقم العامل
 %المفسر 

نسبة التباين 
المفسر 
 %التجميعية 

13. 1.17 1.72 53.06 
14.  1.13 1.66 54.72 
15.  1.07 1.57 56.29 
16.  1.05 1.54 57.83 
17.  1.04 1.53 59.36 
18.  1.01 1.49 60.85 

وإذا قمنـــا بتحديـــد الفقـــرات التـــي تتـــشبع علـــى أحـــد العوامـــل   
بصورة مرتفعة، بحيث يتم اعتماد معيار تشبع الفقرة على العامل بمـا            

 فإنه تتشكل لدينا مجموعات من الفقـرات تتـشبع كـل            0.35يزيد عن   
 قيم تـشبعات الفقـرات علـى    3مجموعة بأحد العوامل، ويبين الجدول  

 نظرا لعـدم    47، 27 تم حذف الفقرتين     وقد. كل عامل من العوامل     
  .تشبعها على أي عامل 

  تشبعات الفقرات على العوامل: )3(جدول 
العامل

 الفقرة
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

13 0.60                  
33 0.65                  
34 0.57                  
35 0.52                  
36 0.67                  
37 0.49                  
38 0.38                  
49 0.48                  
60 0.54                  
61 0.79                  
62 0.75                  
63 0.51-                  
28  0.53                 
45  0.49                 
50  0.39                 
52  0.61                 
53  0.40                 
54  0.57                 
55  0.54                 
56  0.65                 
57   0.58                 
58   0.67                 
59    0.45                  
17      0.51                
18      -0.59                
19      0.59                
20      0.59                
21      0.59                
23      0.50                
32      0.40                
29       045               
43       0.51               
64       0.74               
65       0.57               
66       0.61               
30        0.53              
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العامل
 الفقرة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

31        0.69              
44        0.43              
48        0.49 0.72             
8         0.66             
9          0.73            
1          0.80            
2          0.61            
3                      

24           0.38           
39           0.44           
41           0.75           
46           0.37           
51            0.79-          
67            0.50          
68            0.44-          
4             0.44         

11             0.77         
12             0.46         
25              0.51        
26              0.70        
10               0.62       
14               0.68       
5                0.52      

42                 0.67     
6                  0.55    

40                  0.45    
22                   0.76   
16                    0.67  
7                     0.42 

15                     0.79 

أن هنــاك تــشتتًا مفرطــًا لتوزيــع الفقــرات علــى  ) 3(يالحــظ مــن جــدول 
العوامــل األمــر الــذي أدى إلــى تــشبع بعــض العوامــل بعــدد قليــل مــن     
الفقــرات، ولمــا كنــا نرغــب فــي اقتــصار عــدد العوامــل إلــى عــدد يمكــن  

ــى       تفــسيره ويع ــدت الحاجــة إل ــسمة، فقــد تول ــر بــشكل أفــضل عــن ال ب
  .إجراء التحليل العاملي من الدرجة الثانية

لتحقيق فكرة استخالص عدد     :التحليل العاملي من الدرجة الثانية    
قليل من العوامل يمكن من خاللها التعـرف بـصورة أفـضل علـى سـمة                
التوحد بحيث تفسر هذه العوامـل أكبـر قـدر ممكـن مـن التبـاين، فقـد                  

بـالفقرات التـي تـشبعت عليهـا إلـى تحليـل            ) 18(تم إدخـال العوامـل الــ      
متبوعـة  عاملي من الدرجـة الثانيـة، وذلـك بطريقـة المكونـات الرئيـسية               

ــاور، إذ تـــم اســـتخالص    عوامـــل فـــسر ) 6(بالتـــدوير المتعامـــد للمحـ
وفــسرت العوامــل مجتمعــة مــا  %) 23.59(العامــل األول مــا نــسبتــــه 

  .من التباين الكلي%) 59.11(نسبته 
العوامل الجديـدة وقـيم الجـذر الكـامن لكـل          ) 4(ويبين الجدول   

  .منها ونسبة التباين المفسر لكل عامل

لجــذور الكامنــة ونــسبة التبــاين المفــسر مــن كــل عامــل  ا: )4(جــدول 
  ونسبة التباين المفسر التراكمي

التباين المفسر  %التباين المفسر الجذور الكامنة العامل
 %التراكمي

1 4.25 23.59 23.59 
2 1.94 10.77 34.36 
3 1.23 6.82 41.18 
4 1.13 6.28 47.46 
5 1.09 6.07 53.53 
6 1.00 5.58 59.11 

 فـأكثر العتبـار التـشبع مقبـول         0.35وإذا ما استخدمنا معيار الــ     
تـشبعات المتغيـرات    ) 5(للمتغيرات على العوامـل فقـد أظهـر الجـدول           

  :على العوامل الستة على النحو التالي
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ــدول  ــن    : )5(جـ ــصة مـ ــل المستخلـ ــى العوامـ ــرات علـ ــشبعات المتغيـ تـ
  التحليل العاملي من الدرجة الثانية

  العامل
 رالمتغي

1 2 3 4 5 6 

      0.60 1العامل 
      0.65 2العامل 
      0.66 4العامل 
      0.67 5العامل 
      0.64 8العامل 
      0.56 11العامل 
     0.58  6العامل 
     0.56  10العامل 
     0.51  12العامل 
     0.71  13العامل 
     0.42  15العامل 
    0.60   3العامل 
    0.72   9العامل 
   0.33    7العامل 
   0.77    17العامل 
  0.81     14العامل 
  0.69     18العامل 
 0.90      16العامل 

  :ثبات المقياس بعد إجراء التحليل العاملي من الدرجة الثانية
تــم إيجــاد معــامالت الثبــات بطريقــة كرونبــاخ ألفــا والتجزئــة النــصفية      

فــإن ) 6(اد الــستة المستخلــصة وكمــا يظهــر فــي الجــدول    علــى األبعــ 
معامالت ثبات المقياس الكلـي كانـت مرتفعـة، كمـا أن معـامالت الثبـات                
للعامل األول كانت أيضًا مرتفعـة علـى اعتبـار أن هـذا العامـل يتـضمن               
أكبر عدد مـن الفقـرات بينمـا كانـت معـامالت الثبـات للعوامـل األخـرى                  

  .متوسطة
ت الثبات بعد إجراء التحليل العاملي من الدرجة معامال: )6(جدول 
  الثانية

 التجزئة النصفية كرونباخ ألفا العوامل
 0.83 0.89 المقياس الكلي
 0.82 0.89 العامل األول
 0.65 0.68 العامل الثاني
 0.46 0.42 العامل الثالث
 0.59 0.67 العامل الرابع

 0.48 0.49 العامل الخامس
 - - العامل السادس

تــم إيجــاد معــامالت االرتبــاط بــين     :المؤشــرات التمييزيــة للفقــرات 
الفقــرة والبعــد الــذي تنتمــي إليــه ضــمن التحليــل العــاملي مــن الدرجــة   

، فــإن معــامالت االرتبــاط كانــت  )7(الثانيــة، وكمــا يظهــر فــي الجــدول  
  ).α = 0.05(جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

  
  
  
  

   التمييز للفقرات على األبعاد الستةمؤشرات: )7(جدول 
العامل
 الفقرة

العامل األول
 الفقرة

السادسالخامس الرابع الثالث الثاني

13 0.60 8 0.72    
33 0.65 9 0.66    
34 0.57 4 0.44    
35 0.52 11 0.77    
36 0.67 12 0.46    
37 0.49 10 0.62    
38 0.38 14 0.68    
49 0.48 5 0.52    
60 0.54 6 0.55    
61 0.79 40 0.45    
62 0.75 17  0.51    
63 0.51-18  0.59-   
28 0.53 19  0.59    
45 0.49 20  0.59    
50 0.39 21  0.59    
52 0.61 23  0.50    
53  0.40 32  0.40    
54  0.57 51  0.79-   
55  0.54 67  0.50    
56  0.65 68  0.44-   
57  0.58 1   0.73  
58  0.67 2   0.80  
59  0.45 3   0.61  
29  0.45 16   0.67  
43  0.51 42    0.67  
64  0.74 7    0.55  
65  0.57 15    0.45  
66  0.61 22     0.76 
30  0.53       
31  0.69       
44  0.43       
48  0.49       
24  0.38       
39  0.44       
41  0.75       
46  0.37       
25  0.51       
26  0.70       

لقد تشبع العامل السادس  :تسمية العوامل المستخلصة
المستخلص من خالل التحليل العاملي من الدرجة الثانية بفقرة 

، ولذلك فقد تم حذف هذا العامل من )22(واحدة هي الفقرة 
كون لهذا العامل دور في تصنيف المقياس، إذ أنه ال يمكن أن ي
ومن أجل تحديد الخاصية التي . األفراد كمتوحدين أو عاديين

يحددها كل عامل فقد تم تصنيف وترتيب الفقرات على العوامل 
بين الفقرات ) 8(والجدول . الخمسة المتبقية وذلك لتسهيل تسميتها

  .التي تشبعت على العامل األول) 38(الـ
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نجد أن محتواها يركز على     ) 38(رات الـ وبمراجعة محتوى الفق  
اضــطرابات التواصــل والتفاعــل االجتمــاعي ومــن هنــا فإنــه يمكــن أن        

  ".التواصل والتفاعل االجتماعي"نطلق على هذا العامل اسم 
  محتوى الفقرات على العامل األول: )8(جدول 
 محتوى الفقرة رقم الفقرة

 يفرح كثيرًا إذا أحضرت له لعبة جديدة 13
 يتحدث أو يشير إلى أشياء قام بها أو أنجزها 33
 ينزعج ويغضب إذا غابت أمه 34
تظهــر عنــده ردود فعــل تعبــر عــن وعيــه لمــا يالحظــه علــى اآلخــرين مــن مــشاعر     35

 )الخ..الفرح، الغضب، الحزن(
 يلعب مع ممن هم في عمره الزمني 36
 يقبل على والديه بلهفة عند قدومهما بعد غياب عنه 37
 صافح اآلخريني 38
 ينسجم مع األطفال من عمره ويشاركهم نشاطاتهم 49
يطلب من اآلخرين مالحظـة بعـض األعمـال واإلنجـازات التـي يقـوم بهـا مـن أجـل                     30

 لفت أنظارهم
البنــت تقلــد دور األم أو المعلمــة، الولــد يقلــد دور األب أو   (يقلــد أدوار الكبــار   61

 )المعلم
 فات بطولية مثل المهرج، الممثل، المصارعيقلد حركات أشخاص تمثل ص 62
 يميل إلى أأللعاب واأللغاز واألحاجي 63
األعيــاد، الــرحالت، (يــشارك اآلخــرين فــي المناســبات االجتماعيــة المــشتركة مثــل  28

 ..)الحفالت
 يعبر عن حاجته أو طلباته لآلخرين 45
مكنـــسة جـــرس البـــاب، ال(يهتـــاج ويغـــضب عنـــد ســـماعه لـــبعض األصـــوات مثـــل    50

 ..)الكهربائية
ــه بأهميــة تجنــب األشــياء الخطــرة مثــل        52 ــار، : يبــدي ســلوكات تــدل علــى وعي الن

 .الخ.........الكهرباء، األدوات الحادة
 ينزعج ويهتاج أثناء تواجده في األماكن الصاخبة أو المزدحمة بالناس 53
 يبدو عليه االنزعاج من توبيخ الكبار له 54
 ه إذا تم االعتداء عليه من قبل األطفالال يدافع عن نفس 55
 يعمل على استرداد حاجاته عندما يسلبها األطفال 56
 ال يحافظ على نظافة مالبسه وهندامه 57
 يبادر بغسل يديه إذا اتسختا 58
 ال يظهر عليه أي رد فعل نحو خطر مفاجئ ظهر أمامه 59
 ال يختلط بأطفال من عمره 29
دراجـة بـدل   (عند تسميته باسم آخر غير مألوف لديه مثـل        ال يتعرف على شيء      43

 )من باسكليت أو سيكل
 ال يراعي الدور أثناء قيامه باللعب مع اآلخرين 64
 يفتقر إلى اللعب التخيلي مثل اللعب بالعصا على أنها حصان يركبه أو ما شابه 65
 ال يشارك اللعب مع أطفال آخرين 66
 ن فهمه تعابير وجه وإيماءات من يتحدث معهال يظهر ردود فعل تعبر ع 60
 ال يبتسم في وجوه اآلخرين 31
 ال يستجيب عندما يطلب منه القيام بعمل ما 44
 ال يظهر ردود فعل تدل على شعوره بالحزن أو السرور أو الفرح 48
 ال ينظر في عيون اآلخرين مباشرة عند التفاعل والتواصل معهم 24
 اته باسمهال يلتفت عند مناد 39
 ال يلفت انتباهه صوت طارئ إذا كان منشغًل في لعبه أو ما شابه 41
 يتصرف وكأنه ال يسمع ما يقال له 46
 يسحب الشخص إلى مكان الشيء الذي يريد دون أن يتحدث معه 25
 ينظر إلى األشياء فقط عند طلبها 26

ة وأما العامل الثاني الذي تم استخالصه من التحليل من الدرج         
وبالنظر إلى محتواها كما تظهر في      . فقرات) 10(الثانية فقد تضمن    

نجــد أنهــا تــدور حــول تكــرار الــسلوك بــصورة نمطيــة،     ) 9(الجــدول 
واالنزعاج من تغييـر أسـلوبه فـي اللعـب، أو ممارسـة األعمـال، ولـذلك           

  ".النمطية"فإنه يمكن أن نطلق على هذا البعد اسم 
  

  لعامل الثانيمحتوى الفقرات على ا: )9(جدول 
 محتوى الفقرة رقم الفقرة

 ينزعج إذا تغير ترتيب بعض األشياء المعتاد عليها 8
 يصر على استخدام نفس الطريق في كل مرة عند الذهاب إلى مكان ما 9
 يكرر سلوك نمطي مثل لف أو تدوير األشياء أو األدوات حول نفسها 4
 ) فارغة، قطعة قماشلعبة، دمية، علب(يتعلق بأشياء معينة مثل  11
 يقضي أوقات طويلة في اللعب بنفس اللعبة بدون هدف محدد 12
 يستخدم أداة واحدة للشرب أو األكل دون غيرها 10
روتين خاص، مثل النقر على األشياء مثل الكرسـي قبـل   (يقوم بحركات طقوسية   14

 )عامالجلوس عليه أو يقف ويدور مرتين حول الطاولة خالل فترة تناول الط
 يشم األشياء واألشخاص والمواد 5
يتعلق باأللعاب اإللكترونيـة المحوسـبة مـن نـوع األتـاري أو بـالي ستيـشن أو مـا                 6

 شابه والتي يصدر عنها ضوء أو صوت
خشخـشة غـالف حبـه حلـوى أو صـوت سـاعة يـد            (ينتبه ألصوات بعـض األشـياء        40

 سواء ظهرت أمامه أم ال) الخ..أو فتح علبة

ــث،      وبــتفحص  محتــوى الفقــرات التــي تــشبعت علــى العامــل الثال
ــي الجــدول     ــر ف ــي تظه ــوعي الطفــل     ) 10(الت ــة ب ــا ذات عالق نجــد أنه

وإحساسه باآلخرين، ولذلك فإنه يمكن أن نطلق على هذا البعد اسم           
  ".الوعي الذاتي وباآلخرين"

  محتوى الفقرات على العامل الثالث: )10(جدول 
 محتوى الفقرة رقم الفقرة

 يهتم لوجود أشخاص حوله من خالل مشاركتهم الحديث أو اللعب 17
 يحرك رأسه باتجاه الصوت 18
 ينزعج إذا ترك لوحده لفترة طويلة 19
 يمد يده لكي يحمله أو يداعبه أحد 20
يظهـر ردود فعــل تعبــر عـن تألمــه عنــد تعرضــه لمـرض أو إصــابة أو حــادث مثيــر     21

 مؤلم
 لمسهيتفاعل مع من يداعبه أو ي 23
 إذا الطفه أحد" يظهر توددا  32
يستدل من تصرفاته على أنـه يتـذكر المعلومـات التـي يـشاهدها أكثـر مـن تـذكره                   51

 المعلومات التي يسمعها
 يرتب ألعابه بنفس الطريقة دائمًا  67
 )الخ..المكعبات، صور، األشكال،(يفضل األلعاب القابلة للفك والتركيب مثل   68

) 4(لفقرات في العامل الرابع والذي ضم وبمراجعة محتوى ا
فقرات نالحظ أنها تركز على االضطرابات الحركية والحسية، وبالتالي 

-االضطرابات الحس "فإنه يمكن أن نطلق على هذا البعد اسم 
  ).11(والموضحة في الجدول " حركية

  محتوى الفقرات على العامل الرابع: )11(جدول 
 محتوى الفقرة رقم الفقرة

 بيديه أمام الوجه) يحرك(يرفرف  1
 يحرك جسمه بالكامل بشكل متكرر 2
 يحملق باألضواء واألشياء الالمعة 3
 يحرك األشياء قرب عينيه 16

وأمـــا الفقـــرات التـــي تـــشبعت علـــى العامـــل الخـــامس، فقـــد بلـــغ    
،فقد تـضمنت هـذه     )12(فقرات، وكما تظهر في الجدول      ) 3(عددها  

يـــة للطفـــل مـــن خـــالل اإليـــذاء الجـــسدي   الفقـــرات الـــسلوكات العدوان
 ".السلوك العدواني"لنفسه وعليه فإنه يمكن تسمية هذا البعد اسم 

  محتوى الفقرات على العامل الخامس: )12(جدول 
 محتوى الفقرة رقم الفقرة

 يبكي باستمرار ومن الصعب تهدئته 42
 )بالعض أو القرص أو شد الشعر أو الصفع(يؤذي نفسه  7
 يخرب ويرمي األشياء عندما يغضبيكسر و 15
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لقد تطابقت األبعاد التي افرزها التحليل العاملي مع األبعاد 
، اضطرابات التواصل والتفاعل االجتماعي :األولية وهي 

حركية، والسلوك العدواني، باإلضافة -والنمطية،واالضطرابات الحس
الذاتي الوعي " أطلق عليه  جديدًا العاملي بعدًاللذلك اظهر التحلي

  " وباآلخرين 
أظهر  :داللة الفروق بين األفراد كونهم عاديين أو متوحدين

التحليل العاملي من الدرجة الثانية خمسة عوامل تحدد نمط 
شخصية الطفل، ولتحديد فيما إذ كان هناك فروقًا دالة إحصائيًا بين 
متوسطات األداء لمجموعة األفراد العاديين ومجموعة األداء لألفراد 

) t(لتوحديين، فقد تم إدخال استجابات المفحوصين إلى اختبار ا
الختبار ) t(وقد أظهر اختبار . على كل بعد من أبعاد المقياس

الفرق بين متوسطات أداء األفراد على العوامل وجود فروق دالة 
يبين ) 13(والجدول ). α = 0.01(إحصائيًا عند مستوى الداللة 

فرق بين متوسطات أداء األفراد على الختبار ال) t(نتائج اختبار 
  .العوامل الخمسة

 الختبــار داللــة الفــروق بــين    tملخــص نتــائج اختبــار   : )13(جــدول 
  على العوامل الخمسة) عاديين وتوحديين(متوسطات أداء األفراد 

متوسط   المجموعة العامل
 المجموعة

االنحراف 
  المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  tقيمة 
 الداللة

 األول
 

  دتوح
  عادي

76.43  
61.05  

10.33 
10.62 

389 14.51 0.000 

  توحد الثاني
  عادي

19.04 
16.22  

 

3.88 
3.22 

389 7.840 0.000 

  توحد الثالث
  عادي

19.14 
17.78 

3.12 
2.81 

389 4.52 0.000 

  توحد الرابع
  عادي

7.24 
6.60 

2.13 
2.14 

389 2.96 0.003 

  توحد الخامس
  عادي

4.95 
4.32 

1.53 
1.30 

389 4.37 0.000 

تم إجراء التحليل التمييزي لتحديد  :الصدق التمييزي للمقياس
الدالة التمييزية التي تتضمن العوامل الخمسة التي تم استخالصها 
من التحليل العاملي من الدرجة الثانية بهدف التفريق بين األفراد 

فئة األفراد : العاديين والتوحديين، ونظرًا لوجود فئتين فقط هما
يين وفئة األفراد التوحديين فإن عدد الدوال التي يمكن العاد

الحصول عليها باستخدام التحليل التمييزي هي دالة واحدة، 
الجذر الكامن ونسبة التباين التي تفسرها ) 14(ويوضح الجدول 

  .الدالة التمييزية
  )14(جدول 

  الدالة التمييزية وقيمة الجذر الكامن ونسبة التباين المفّسر
الجذر  الدالة

 الكامن
نسبة 
التباين 
 المفسر

λ مستوى  كاي تربيع
 الداللة

 0.00 191.53 0.61 %100 0.64 األولى

أما فيما يتعلق بنتائج التصنيف التنبؤي ألعضاء المجموعتين 
إلى أن ) 15(فقد أشارت النتائج كما هي موضحة في جدول 

م من األفراد التوحديين ثم تصنيفهم بشكل صحيح فيما ت% 80.1
منهم بصورة خاطئة، وكذلك تم تصنيف ما %) 19.9(تصنيف 
من األفراد العاديين بصورة صحيحة وبشكل عام %) 74.5(نسبته 

  .من المجموعات األصلية بصورة صحيحة%) 77.2(أمكن تصنيف 
  نتائج التصنيف التنبؤي: )15(جدول 

  المجموعة المتنبأ بها
 المجموعة

 عاديين متوحدين

  متوحدين
 النسبة

153  
80.1% 

38  
19.9% 

  عاديين
 النسبة

51  
25.5% 

149  
74.5% 

بناًء على النتائج الوصفية المدونة في  :اشتقاق معايير التوحد
أدناه يالحظ أن توزيع درجات العينة الكلية المؤلفة من ) 16(جدول 

يقترب من التوزيع الطبيعي، وفي هذا المجال يقترح  فردًا)391(
نقاط قطع لتقصي ) 75(والمئين ) 25(الباحثان اعتبار المئين 

  .حاالت التوحد
  ملخص وصفي لتوزيع درجات حاالت التوحد: )16(جدول 

معامل  المنوال الوسيط الوسط
 االلتواء

معامل 
 التفرطح

القيمة 
  الدنيا

القيمة 
 العليا

المئين 
P25 

المئين 
P75 

116 118 130 0.15 -0.64 81 164 101 129 

 النــسـب المئويــة لتكــرار الــدرجات  إلــى أن) 17(يــشير الجــدول 
للحــاالت التــي حــصلت  %) 24.8(موزعــة علــى الفئــات كانــت بحــدود   

علـى عالمـة أقـل      %) 23.3(، وما يقـارب     )129(على درجة أعلى من     
  .129، 101، فيما توزعت النسبة الباقية بين الدرجتين )101(من 

ــة لحــاالت التوحــد مقــسمة حــسب    : )17(جــدول  النــسب المئوي
  الفئات

 *النسبة المئوية التراكمية النسبة المئوية التكرار الفئة
81-89 23 5.9 5.9 
90-98 50 12.8 18.7 
99-107 65 16.6 35.3 
108-115 43 11.0 46.3 
116-124 69 17.6 63.9 
125-133 86 22.0 85.9 
134-142 33 8.4 94.3 
143-151  13 3.3 97.6 
152-160  7 1.8 99.4 
161-169  2 0.51 99.9 

  .الفروق ناتجة عن التقريب*: 
  :واستنادًا إلى ذلك فإنه يمكن اقتراح التصنيف التالي

 )101أقل من (الدرجة  التوحد غير دال 
 )129-101(الدرجة بين  شبهة التوحد =التصنيف

 129الدرجة أعلى من  التوحد دال 
  

  .الترتيب المئيني لبعض الدرجات) 18(كما يبين الجدول 
  



 القريوتي وعبابنة

 83

  )18(ل جدو
  الرتب المئينية لدرجات منتقاة

 الرتبة الميئينة الدرجة
80 0 
90 7.2 

100 23.3 
111 39.4 
121 58.6 
129 75.2 
139  92.3 
149  96.9 
159  99.2 
164  100 

من العينة الكلية كانـت     %)  23.3(وتبين النتائج إلى أن حوالي      
، فيمـا تـصل    سمة التوحـد لـديهم غيـر دالـة حـسب التـصنيف المقتـرح              

وتــصل نــسبة %. 48نــسبة الــذين لــديهم شــبهة التوحــد إلــى حــوالي   
مــن %) 24.8( إلــى حــوالي الــذين يمكــن اعتبــار التوحــد لــديهم داالً  

  .العينة الكلية
هــدفت الدراســة إلــى تطــوير مقيــاس عربــي متعــدد   :مناقــشة النتــائج

األبعــاد للكــشف عــن التوحــد اذ أظهــر التحليــل العــاملي مــن الدرجــة       
ــسبته        الثا ــة خمــسة عوامــل رئيــسية فــي هــذا المقيــاس فــسرت مــا ن ني

فقـرة علـى العامـل األول    ) 38(من التباين الكلي اذ تـشبعت       % 53.5
ــا عالقــة باضــطرابات التواصــل        ــا مجــاالت ســلوكية له تــضمن محتواه
والتفاعــــل االجتمــــاعي، ولــــذلك فقــــد أطلــــق علــــى هــــذا البعــــد اســــم 

 مع ما أشار إليـه باكويـل        وهذا يتفق " التواصل والتفاعل االجتماعي  "
)Backwell, 2003 (      مــن أن الحــاالت التــي تــم تشخيــصها ظهــرت

لديها أعراض التأخر في اللغة، واللعب، والتواصل االجتمـاعي، وهـذه          
األعـــراض إمـــا أن تكـــون بـــسيطة أو شـــديدة، والغالبيـــة تكـــون لـــديها  
ــالعيون ومـــشاكل فـــي التواصـــل      ــدرة علـــى التواصـــل بـ ضـــعف فـــي القـ

  .ير اللفظياللفظي وغ
ــا تـــشبعت  ــالنظر إلـــى   ) 10(كمـ ــاني وبـ فقـــرات علـــى العامـــل الثـ

محتواها فنجد أنها تدور حول تكرار السلوك بـصورة نمطيـة، ولـذلك      
، وهـذا يتفـق مـع مـا ذهـب      "النمطيـة "فقد أطلق على هذا البعد اسم    

 ,Rutter, 1988(إليه كل من روتر وباوسون وليو والـراوي وحمـاد   
1970; Bawson and Lew, 1989  ،مـن  ) 1999؛ والراوي وحمـاد

أن األطفال الذين يعانون من التوحد يظهرون مـن الحركـات المتكـررة             
ــل ــة      : مثـ ــدوران والهمهمـ ــستثارون والـ ــدما يـ ــدين عنـ ــي اليـ ــة فـ الرفرفـ

والركض حـول دائـرة وهـز الجـسم وحركـات فـي الـرأس ولـف األصـابع              
  .وشد الشعر

فقـرات  ) 10(شبع بــ  وأما البعد الثالث من أبعاد المقيـاس فقـد تـ          
دلــت علــى الــوعي الــذاتي وبــاآلخرين، ويمكــن اعتبــار هــذا البعــد مــن      
األبعـاد الجديــدة التــي تقــيس التوحـد إذ إن  الدراســات الــسابقة التــي   

  .تمكن الباحثان الوصول إليها لم تظهر أية إشارات حول هذا البعد
ــشبع بـــــ     ــد تــ ــع فقــ ــد الرابــ ــا البعــ ــى   ) 4(أمــ ــزت علــ ــرات تركــ فقــ

 الحركيـــة والحـــسية وقـــد أطلـــق علـــى هـــذا البعـــد اســـم   االضـــطرابات
وهذا يتفق مع ما جاء في األدبيات مـن         " االضطرابات الحس حركية  "

أن الطفل التوحدي يعاني من التـأخر فـي نمـو الـسلوك، وأن األطفـال                
التوحديين يعانون من اضطرابات النمو االرتقائي الشاملة التى تتميـز          

وأمـا البعـد الخـامس فقـد        . الحـسي بقصور أو تدفق فـي نمـو اإلدراك         
فقــــرات أشــــارت إلـــى الــــسلوكات العدوانيــــة واإليــــذاء،  ) 5(تـــشبـع بـــــ 

 & Osperling(وينــسجم ذلــك مــع تعـــريف أوســترلينج وداوســون   
Dawsen, 1994( إذ أشـــار الباحثـــان إلـــى أن اســـتجابات األطفـــال ،

التوحديون تتسم بالعنف إزاء أي تغيير، كمـا تتفـق مـع مـا أشـار إليـه                
روتـــر مـــن أن األطفـــال التوحـــديين يقومـــون بتخريـــب األلعـــاب وشـــد    
الــشعر لــذلك فانــه يمكــن اعتبــار ســمة التوحــد تتحــدد بخمــسة أبعــاد    

التواصـل والتفاعـل االجتمـاعي، النمطيـة، الـوعي الـذاتي            : مميزة هـي    
  . حركية والسلوكيات العدوانية –وباآلخرين، االضطرابات الحس 

أن المقياس وأبعاده تتمتع بدالالت     وقد أظهرت نتائج الدراسة ب    
ــالب         ــة الطـ ــين عينـ ــز بـ ــرات تميـ ــت الفقـ ــبة إذ كانـ ــات مناسـ ــدق وثبـ صـ

ــار     ــر اختبــ ــث أظهــ ــاديين حيــ ــالب العــ ــة الطــ ــديين وعينــ  أن )t (التوحــ
ــد     ــة إحـــصائيًا عنـ ــوعتين دالـ ــين متوســـطات األداء للمجمـ الفروقـــات بـ

أمــا عــن االتــساق الــداخلي للفقــرات     ) α =0.01(مــستوى الداللــة  
فيمـا  ) 0.84-0.49(مميزة لألبعاد فقد كانت مرتفعة إذ تراوح بين         ال

وهـذا يتفـق مـع النتـائج التـي توصـل إليهـا              ) 0.89(بلغ للمقياس ككل    
) 2003(وكــذلك مــع دراســة الــزراع  ) 2002(الــشمري والــسرطاوي 

 ,Tachimori, Osada, Kurita(ودراسة تاكيمورا وأوسادا وكوريتا 
تائج هذه الدراسة فيمـا يتعلـق بثباتهـا مـع           ، كما اتفقت أيضًا ن    )2003

  ).Smadi, 1985(نتائج دراسة الصمادي 
وأمــا فيمــا يتعلــق بمؤشــرات الــصدق التمييــزي للمقيــاس فقــد     
ــاديين     ــال العــ ــدره المقيــــاس علــــى تــــصنيف األطفــ ــائج قــ أظهــــرت النتــ
ــسبة التــصنيف الــصحيح لألطفــال التوحــديين      والتوحــديين اذ كانــت ن

ت نسبة التصنيف الصحيح لألطفـال العـاديين        وكان%) 80.1(حوالــي  
ــائج      %74.5حــوالي  ــائج مــع نت ، وفــي هــذا المجــال تختلــف هــذه النت

،التــي اهتمــت بفحــص  )Evans & Milner, 1993(إيفــان وميلنــر  
ـــي     ــد الطفولـــ ــدير التوحـ ــاييس تقـ ــين مقـ ــة بـ ــة ) CARS(العالقـ وقائمـ

، التــــي أظهــــرت أن مقيــــاس تقــــدير الطفــــل )ABC(ســــلوك التوحــــد 
مـــن الحـــاالت المـــصنفة ) 0.98(توحـــدي تمكـــن مـــن التعـــرف علـــــى ال

مــن بقيــة الحــاالت أن لــديها أعــراض  ) 0.69(بالتوحديــة فيمــا صــنف 
  .توحد ممن كان مشتبهًا بوجود توحد لديهم

ــم       وباستخدام نتائج التحليل ــا، فقــد ت ــي أمكــن التوصــل إليه الت
ت التوحـد   اشتقاق تصنيفات مبدئية لحاالت التوحد إذ تم اعتبار حاال        

علـى   ) 101( غير دالة عنـد حـصول المفحـوص علـى درجـة أقـل مـن        
المقيــاس وأن هنــاك شــبهة توحــد للمفحوصــين الــذين يحــصلون علــى   

ويكــــون التوحــــد داال عنــــدما يحــــصل ) 129(و) 101(درجــــة بــــين 
علمــًا أن العالمــة القــصوى ) 129(المفحــوص علــى درجــة تزيــد علــى 

  ).68(لدنيا هي وا) 204(المحتملة على المقياس هي 
واستنادًا إلى النتائج التي تم التوصل لها، فـإن الدراسـة توصـي             
بإجراء دراسـات أخـرى يـتم فيهـا زيـادة حجـم عينـة التقنيـين، ومجمـع            
ــلت لهـــا الدراســـة         ــتقرار النتـــائج التـــي توصـ ــرات للتأكـــد مـــن اسـ الفقـ
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أثر استخدام برمجية تعليمية من نمط التدريس الخصوصي في تحصيل 
  قواعد اللغة العربية لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األردن

  
 محمد طوالبة

*  
  
  

30/3/2006 تاريخ قبوله     18/9/2005 تاريخ تسلم البحث

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تقــصي أثــر اســتخدام نمــط التــدريس          :ملخــص
 بالحاسوب في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي فـي  الخصوصي المعزز 

) 104(وتكون أفـراد الدراسـة مـن مئـة وأربعـة        .األردن لقواعد اللغة العربية   
من طالب وطالبـات الـصف العاشـر األساسـي، فـي إحـدى المـدارس الخاصـة                 

أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة        .فــي العاصــمة عمــان  
α=05.0إحــصائية عنــد مــستوى  طريقــة التــدريس :  تعــزى إلــى كــل مــن)(

المعتمــدة علــى نمــط التــدريس الخــصوصي المعــزز بالحاســوب، والمــستوى     
التحصيلي المرتفـع، والتفاعـل بـين الطريقـة والجـنس، والتفاعـل بـين الجـنس                 

ــائج عــدم وجــود      . والمــستوى التحــصيلي  ــك، أظهــرت النت ــى ذل وباإلضــافة إل
α=05.0فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى    تعــزى إلــى كــل مــن   )(

وبينـــت  .الجـــنس، والتفاعـــل بـــين الطريقـــة والجـــنس والمـــستوى التحـــصيلي 
) 2إيتـا (النتائج أن أكثر المتغيرات تأثيرًا في التحصيل حسب الداللة العملية         

ــه هــذه الدراســة     . هــو متغيــر المــستوى التحــصيلي   وكــان أبــرز مــا أوصــت ب
الكلمـات  . (Blended Learningإجـراء دراسـات حـول الـتعلم المتمـازج      

نمــط التــدريس الخــصوصي المعــزز بالحاســوب، قواعــد اللغــة       : المفتاحيــة
  )مستوى التحصيل العربية،

  

  

  
  
يــشهد هــذا القــرن تغيــرات وتطــورات ســريعة نتيجــة للتقــدم    : مقدمــة

التكنولوجي المتـسارع فـي جميـع ميـادين الحيـاة، السـيما فـي المجـال                 
ــأثرة بهــذا التقــدم   التربــوي الــذي ُيعــّد أبــرز المجــاالت المــؤثرة     والمت

وتـسعى الـدول الناميـة لتجـسير الهـوة بينهـا وبـين دول العـالم              .الهائل
 وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق باســـتخدام الحاســـوب فـــي العمليـــة       ،المتقـــدم

لذلك يحظـى توظيـف الحاسـوب التعليمـي باهتمـام           .التعليمية التعلمية 
 فالتـــدريس .متزايـــد مـــن صـــانعي القـــرار علـــى المـــستويات المختلفـــة  

يتميز بميـزات تجعلـه يتفـوق عمـا سـواه           ) CAI(بمساعدة الحاسوب   
من الوسائل التقليدية من حيث مراعـاة الفـروق الفرديـة، وتـوفير بيئـة               

  .تفاعلية يكون المتعلم فيها إيجابيًا ومشاركًا
  
  
  
  

_________________________  
  .ردنعمادة الدراسات التربوية، الجامعة العربية المفتوحة، عمان، األ* 
  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 

  

 

  
The Effect of Utilizing an Instructional Software of 
the Tutorial Type on the Achievement of Jordanian 

Tenth Graders’ in Arabic Grammar 
 

Mohammad Tawalbeh, Faculty of Educational Studies - Arab Open 
University (Jordan Branch) 

  
Abstract: This Study aimed at identifying the effect of utilizing a 
computerized tutorial program on the achievement of Jordanian Tenth 
Grader's in Arabic Grammar. The sample of the study consisted of 
(104) Male & Female Students from a private School in Amman. The 
results of the study revealed that there were statistically significant 
differences ( 05.0=α ) attributed to: method of teaching (in favor of 
the computerized tutorial program), achievement level (in favor of the 
high achievement level), interaction between method and gender, 
interaction between method and achievement level, and interaction 
between gender and achievement level. The findings also showed that 
there were neither statistically significant differences ( 05.0=α ) 
attributed to gender, nor to the interaction between method, gender, 
and achievement level. The practical significance (Eta2) showed that 
the relation between the achievement level & achievement was the 
strongest relation between the variables of the study. Conducting 
research about Blended Learning was the most important 
recommendation of the study. (Key words: Computerized Tutorial 
Program, Arabic Grammar, Achievement Level).. 
 

  

 أبرز أنماط التـدريس  Tutorialوُيَعّد نمط التدريس الخصوص     
حاسـوب مـن خـالل هـذا الـنمط بـدور            بمساعدة الحاسوب؛ إذ يقـوم ال     

فيــتم تــصميم برنــامج التــدريس الخــصوصي ليقــدم   .المــدرس الخــاص
. محتــوًى تعليميــًا جديــدًا مــع األمثلــة التوضــيحية والتــدريبات الالزمــة  

ويــتم عــرض المحتــوى بأســلوب تربــوي مــشّوق باســتخدام الوســائط     
ــى      ــافة إلـ ــومات باإلضـ ــديو والرسـ ــددة كالـــصوت والـــصورة والفيـ المتعـ

  .النص المكتوب
والمهـــم فــــي الدرجـــة األولــــى هــــو تـــصميم البــــرامج التعليميــــة    

فبعـد مراجعتـه للعديـد       .المحوسبة حـسب المعـايير التربويـة الـسليمة        
معـايير إنتـاج    ) 2001(من الدراسات األجنبية والعربية لخص طوالبة       

ــاج        ــة إنتـ ــى أن عمليـ ــار إلـ ــث أشـ ــا؛ حيـ ــة وتقييمهـ ــات التعليميـ البرمجيـ
مية جيدة تستهلك وقتًا وجهـدًا مـن المـصمّم والمبـرمج      برمجيات تعلي 

ولتـــوفير الوقـــت والجهـــد، ينـــصح باتبـــاع منهجيـــة  . علـــى حـــٍد ســـواء
ــده      ــا وبعـ ــاء إنتاجهـ ــة أثنـ ــات التعليميـ ــيم البرمجيـ ــي تقيـ ــوعية فـ . موضـ
: وتتضمن هذه المنهجية العديد من األسس واالعتبارات المتمثلة فـي      

برمجية، ونظريات الـتعلم، ومعـايير      الفئة المستهدفة، ومبررات إنتاج ال    
ــساعدة      ــدريس بمـــ ــة بالتـــ ــة خاصـــ ــايير تعليميـــ ــة، ومعـــ ــة عامـــ تعليميـــ
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وفبمـا   .الحاسوب، ومعايير االستخدام المتمثلة برأي المعلم والطالب    
؛ جويفــل، 1997الجــابري، (يلــي توضــيح لهــذه األســس واالعتبــارات   

ي، ؛ المنــــاع2002؛ الفـــار، 2001؛ طوالبـــة، 1992؛ ســـالمة، 1992
 Hannafin and Peck. 1988;Reiser ؛1993؛ منــيزل،  1995

and Dick, 1990; Sharp, 2005;Tawalbeh, 1994( 
  :الفئة المستهدفة ومبّررات إنتاج البرمجية   -1

ينبغي أن يكون الهدف من تصميم أو استخدام البرمجية من 
 قبل المدّرس أو المؤّسسة التعليمية واضحًا، وينبع من الحاجة إلى

قبل ) المؤسسة التعليمية( قيام المّدرس: بمعنى آخر. تلك البرمجية
البدء بعملية التصميم أو االستخدام بتحديد ما يحتاجه من 
البرمجية، فهل الهدف من تصميمها أو استخدامها تحقيق بعض 
أهداف المقّرر الدراسي؟ أو المساعدة في تعليم الطلبة الذين 

 جوانب الماّدة التعليمية؟ هل يواجهون صعوباٍت في تعّلم بعض
الحاجة إليها كنشاٍط إثرائي لبعض الطلبة المتفّوقين؟ إّن األسباب 
والمبّررات التي دعت إلى استخدام البرمجية ينبغي أن تكون واضحًة 
ومقنعًة لجميع المعنيين وخاّصة المسؤولين، كما أّن تحديد الفئة 

اف والمهارات المطلوب المستهدفة ُيعّد األساس الذي يتحّكم باألهد
تعّلمها، ومستوى هذه األهداف، وأساليب عرض البرمجية، 

  .ومناسبتها للمستوى العقلي والعلمي لهذه الفئة
  Learning Theories نظريات التعّلم -2

تساهم نظريات التعّلم بشكل كبير في توضيح كيفية تعّلم   
ويمكن . ّلماألفراد، وتحديد العوامل التي تساعد في عملية التع

تقييم برمجيٍة معينٍة بناًء على ما تتضّمنه من عناصر منبثقة من 
وتعتبر نظرية جانيية وبرجز من أهم . نظرية تعّلم معينة أو أكثر

نظريات التعّلم المشهورة، التي تصلح ألن تكون أساسًا لتقييم 
وقد تّم من خالل هذه النظرية تحديد تسعة أنشطٍة . البرمجيات

ُتوّضح كيفية تقّدم )  Events of Instruction(تعليمية ) حوادث(
 ’Gagne(المتعّلم في تعّلمه لدرس معّين، وتتمثل هذه األنشطة في 

and Briggs, 1988) :  
  ) Gaining attention(جذب االنتباه  -1
  )Informing learner of objective(إعالم المتعّلم بالهدف  -2
 Stimulating recall of)إثارة متطلبات التعّلم السابقة  -3

prerequisite learning(  
 Presenting the)) المعلومات الجديدة( تقديم المثيرات  -4

stimulus material (  
  )Providing learning guidance(توجيه التعّلم  -5
  )Eliciting the performance(استدعاء أداء المتعّلم  -6
 Providing feedback about)تقديم التغذية الراجعة  -7

performance(  
  )Assessing performance() التحصيل(تقييم األداء   -8
تعزيز االحتفاظ ونقل التعليم إلى مواقف جديدة  -9

)Enhancing retention and transfer(  

وتجدر اإلشارة أنه ليس بالضرورة تضمُّن البرمجية لهذه 
األنشطة التسعة جمعيها، فقد ُيتَرك بعضها عن قصٍد للمدّرس 

ا مع الطلبة قبل أو بعد تعّلم درس معّين يتّم تعّلمه بوساطة ليطّوره
  .البرمجية

 General Instructional andالمعايير العامة والخاصة    -3
CAI- Specific Criteria  

ــع      ــورًا يمكـــن أن تطّبـــق علـــى جميـ ــة أمـ ــايير العامـ وتـــشمل المعـ
المـــــواّد التعليميـــــة ســـــواء كانـــــت مطبوعـــــًة أو وســـــائل تقليديـــــة أو  

التــي تّمــت صــياغتها علــى شــكل   (حوســبة، ومــن أهــّم تلــك المعــايير   م
  ):أسئلة

  هل األهداف واضحٌة بشكل مناسب؟ -
هل المحتوى دقيٌق من الناحية العلمية ومن حيث المفاهيم  -

  والمصطلحات الواردة فيه؟
  هل تّم تحديد الفئة المستهدفة؟ -
  هل يناسب المحتوى مستوى المتعّلمين؟ -
  بطريقٍة منظمٍة ومنطقية؟هل تّم عرض المحتوى  -
هل تّم التأكيد على تعّلم المهارات القبلية األساسية  -

)Prerequisite skills ( قبل االنتقال بالمتعّلم أو تعريضه إلى
  مهاراٍت أو مفاهيم جديدة؟

هل يتوّفر اختباٌر في نهاية كلِّ جزٍء لقياس ما حّققه المتعّلم  -
  من أهداف؟

 األمثلة التي تّم استخدامها هل تختلف فقرات االختبار عن -
  مسبقًا في األمثلة والتدريبات؟

  هل تتدّرج فقرات االختبار من السهل إلى الصعب؟ -
هل يتوّفر في البرنامج عدٌد كاف من األمثلة تتمّيز بالتدّرج من  -

  السهل إلى الصعب؟
 معايير خاّصة بالبرمجيات الخاّصة فتتضّمنأّما المعايير 

  :ومن هذه المعايير ما يلي) Instructional Software(التعليمية 
  هل ُتقدِّم البرمجية التعليمية التغذية الراجعة الفورية؟ -
هل يتّم استخدام صوٍر متعددٍة من التغذية الراجعة مثل  -

  العبارات والصور والرسوم؟
هل ُتوّفر البرمجية التعليمية المساعدة للمتعّلم حسب طلبه  -

  وبصورٍة مناسبة؟
ام األلوان والرسوم في البرمجية بشكل يؤّدي هل يتّم استخد -

  إلى زيادة فاعلية التعّلم دون مبالغة؟
الفاتحة، ) الخلفية(هل تّم استخدام الحروف الداكنة والشاشة  -

  أو العكس للحصول على رؤيا واضحٍة ومريحة؟
  هل يتّم عرض كميٍة معقولٍة من المعلومات في كّل شاشة؟ -
االنتقال من شاشٍة إلى (لسريع هل تّم تجّنب دوران الشاشة ا -

  أثناء عرض المادة التعليمية واألمثلة والتدريبات؟) أخرى
هل تّم استخدام أحجام حروٍف وتنسيقاٍت مناسبة عند عرض  -

  المادة كتابيًا؟
هل توّفر البرمجية تغذيًة راجعًة للمتعّلم بعد االنتهاء من  -

  االختبار؟
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يح للتنقل خالل هل يستخدم المتعّلم أقّل عدٍد من المفات -
  البرنامج؟

هل تقوم البرمجية بتشخيص نقاط الضعف عند المتعّلم  -
وتقديم العالج المناسب له لمعرفة الصواب، وذلك في حالة 
تكرار المتعّلم األخطاء نفسها، وبعد توفير المساعدة له من 

  قبل البرمجية؟
 Learner( هل تمنح البرمجية بعض الحرية للمتعّلم للتحّكم  -

Control ( في محتويات البرمجية؟  
إلى ضرورة توّفر نوعين من التحّكم ) 1995(ويشير المناعي 

  :في البرمجية التعليمية الجّيدة وهما
  ).Learner Control(تحّكم المتعّلم في البرمجية    -1
  ).System Control(تحّكم البرمجية في المتعّلم    -2

التي تتيحها ويتمثل تحّكم المتعّلم في البرمجية بالفرص 
  :البرمجية للمتعّلم لكي يّتخذ قرارات خاّصًة بالتحّكم في

  .عدد األمثلة ومدى صعوبتها* 
  .اختيار المساعدة ونوعها* 
  .اختيار التدريبات وعددها ومستوى صعوبتها* 

الوقت الذي يستغرقه عرض (إضافًة إلى التحّكم في زمن التعّلم 
  ).ت على الشاشةالمادة التعليمية واألمثلة والتدريبا

أّما بالنسبة لتحّكم البرمجية في المتعّلم، فيتمثل في القرار 
الذي تتخذه البرمجية لمساعدة وتوجيه المتعّلم في حاالت عدم 

  :استثماره الجّيد لفرص التحّكم المتاحة له، ومن هذه الحاالت
كثرة األخطاء في التدريبات واالنتقال من اإلطارات السهلة إلى   * 

  .رات الصعبة دون فهم محتويات اإلطارات السهلةاإلطا
االنتقال من مشكلٍة إلى أخرى دون معرفة اإلجابة الصحيحة   * 

  .للمشكلة األولى، وعدم انتظار التغذية الراجعة
عدم حصول المتعّلم على معيار األداء المقبول في اإلجابة عن   * 

  . أسئلة االختبار
ة، وتفرض على المتعّلم في الحاالت السابقة تتدّخل البرمجي

تعّلم الجزء األساسي الذي أخطأ فيه، أو تقوم بإعطائه مساعدًة 
حسب نوع أخطائه، وتقديم العالج بعد تشخيص نقاط الضعف عند 

  ).1995المناعي، (المتعّلم 
  )Usability Criteria(معايير االستخدام : رابعًا

مل الهامة  وجهة نظر كلٍّ من المعّلم والمتعّلم من العواّدتع
التي ُتسّهل عملية استخدام البرمجية التعليمية، حيث يقوم المعّلم 

  :بالكشف عن
  .مدى تكامل البرمجية مع المقّرر الدراسي -
  .توفُّر مواّد مساندة للبرمجية، ومدى مناسبتها وفائدتها -
  .وجود دليل للبرمجية مناسٍب للمعّلم والطالب -
  .قة بمحتوى البرمجيةتوّفر نشاطاٍت ومراجع مقترحة وذات عال -

كانت عملية تكامل  فكّلما توّفر قدٌر أكبر من المساعدة،
  .البرمجية مع المقّرر الدراسي أسهل

  .إمكانية احتفاظ البرمجية بسجلٍّ عن تقّدم الطالب فيها -

إمكانية تعديل البرنامج من ِقَبل المعّلم أو الطالب، كإجراء  -
  .لك متاحًابعض التغييرات على التدريبات إذا كان ذ

  :أّما بالنسبة لرأي الطالب، فيتمثل حول
  .مدى صعوبة تشغيل البرنامج والبدء به -
 Help functionمدى الفائدة التي تقّدمها وظيفة المساعدة  -

  .في حالة توّفرها في البرمجية
إمكانية استخدام البرمجية بتدّخل بسيٍط من المدّرس أو بدون  -

  .تدّخل
ت استخدام البرمجية على الشاشة إمكانية عرض جميع تعليما -

أو توّفر دليل لالهتداء به أو عرض تعليمات االستخدام على 
 .السبورة أو الحائط

) 2004( إلى ما سبق، قام كل من طوالبة والشبول ةوباإلضاف
بوضع معايير لعناصر التصميم الفتي المتمثلة في اللون الخط 

 الباحثان على كيفية والشكل إلنتاج البرمجيات التعليمية؛ إذ ركز
ضه على شاشة الحاسوب بطريقة جميلة وجذابة استخدام اللون وعر

بحيث يتم مراعاة معاني اللون في مختلف الثقافات، وعمر المتعلم، 
وتحقيق الراحة البصرية، ومحاولة منع حدوث مشاكل في عملية 
رؤية األلوان بصريًا عن طريق عدم استخدام بعض األلوان، وضرورة 

يز األلوان وتحديد عددها ألن االستخدام غير المناسب للون أو ترم
الزائد عن الحد يشتت انتباه المتعلم عن محتوى البرمجية، ويعزو 
الباحثان تركيز هذه المعايير عن النواحي التي سبق ذكرها عن اللون 
ألهمية هذه النواحي في زيادة التعلم وفي شد انتباه المتعلم نحو 

يمية التي تعتمد على عنصر اإلثارة والتشويق مقارنة البرمجية التعل
  .بالطرق التقليدية لعرض المعلومات التي تتصف بالتكرار والملل

المعايير على الحروف، وأما بالنسبة للخط، فقد ركزت 
وحجمها، ونوعها، وعددها، وكيفية عرضها بالشكل األمثل على 

ط المستخدم كما ركزت على الطباعة، ونوع الخ. شاشة الحاسوب
بطباعة النص، ونمطها، وكثافة النص المعروض، وكذلك العناوين، 
وكيفية إبرازها على شاشة الحاسوب المخصصة للبرمجيات 

 على كيفية استخدام الصور كالمعايير كذلركزت و .التعليمية
المتحركة والصور الثابتة التي تؤكد على ضرورة البساطة، ودرجة 

لم، واألهداف التي وضعت الصور من تمثيل الصور لمهمات التع
أجلها في البرمجية التعليمية كالتعزيز وجذب االنتباه مثال، كما 
ركزت المعايير على كيفية تنظيم األشكال والصور، وتوزيعها على 

الوحدة، والتوازن، والتركيز، (إذ البد من تحقيق  شاشة الحاسوب،
  . )والتسلسل، والنسبة والتناسب

يم البرمجية وإنتاجها بالعديد من المراحل وتمر عملية تصم
ابتداًء من مرحلة تحديد الموضوعات التي يمكن استخدام 
الحاسوب في تعليمها، ووضع مبررات اإلنتاج، وتحديد الفئة 
المستهدفة، واألهداف المتوقع الوصول إليها بعد مرور الطلبة 

 Scriptsبالخبرات التي تتضمنها البرمجية، وتصميم الشاشات ورقيًا 
/ Storyboard  ومناقشتها ليتم تقييمها في ضوء المالحظات

ومن ثم  .والمعلومات التي يتم جمعها من المختصين والمهتمين
تأتي مرحلة تنفيذ التصميم الورقي على الحاسوب بلغة برمجة، أو 
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نظام تأليف مناسب وتجريبها ميدانيًا، ثّم تقييمها و تطويرها في 
؛ منيزل؛ 2002؛ الفار، 1995 العساف، (ضوء التغذية الراجعة

 ,Sharp, 2005;Tawalbeh ;؛ 2005؛ الموسى، 1993
19941988 Hannafin and Peck,.(  

مهما تعددت طرق التدريس، فإن الطريقة المناسبة هي تلك 
التي يستطيع المعّلم بوساطتها تهيئة الظروف المناسبة لجعل الطلبة 

. لهم في البيئة التعليمية التعلميةمتفاعلين ومشاركين مع ما يدور حو
وتصبح مهمته أصعب عندما يكون الموضوع مجردًا كالمعرفة اللغوية 

ولعّل أسباب الضعف في اللغة العربية عامة وفي النحو خاصة  .مثًال
إذ يبدو لبنت . تعود إلى الطريقة التي يتم بها تعليم اللغة وتعلمها

أن عقدة األزمة ) "1987:27المشار إليها في السيد،(الشاطئ 
ليست في اللغة ذاتها، وإنما هي في كوننا نتعلم العربية قواعد 
صنعة، وإجراءات تلقينية وقوالب صماء نتجّرعها تجّرعًا عقيمًا بدًال 

وقد تحكمت قواعد الصنعة . من أن نتعلمها لسان أّمة ولغة حياة
 دون أن بقوالبها الجامدة فأجهدت المعّلم تلقينًا، والمتعّلم حفظًا

تجدي عليه شيئًا ذا بال في ذوق اللغة ولمح أسرارها في فن القول، 
وانصرف همنا كله إلى تسوية إجراءات الصنعة اللفظية بعيدًا عن 

  ". منطق اللغة وذوقها
ونظرًا لما يتمتع به الحاسوب التعليمي من مزايا وقدرات، فإنه 

 من هذا الجمود في ُيعّد من أكثر الوسائل التعليمية طواعيًة للخروج
تعليم قواعد اللغة وتعلمها؛ إذ يعمل الحاسوب على تحسين أداء 
الطلبة وذلك بما يتيحه لهم من فرص تعليمية حقيقية يتم من خاللها 
وضعهم في محور العملية التعليمية التعلمية ويزيد من قدرتهم على 

فالحاسوب يتسم بمزايا عديدة أدت إلى .  تعلمهمةتحمل مسؤولي
تساع استخدامه في المجاالت التعليمية المختلفة، ومن هذه المزايا ا
، 1996؛ األنصاري، 1996؛ األكلبي وموسى،1995أبو الخير،(

  ):2005، الموسى، 2004؛ طوالبة، 1995المناعي، 
يزيد الحاسوب من متعة التعّلم، ويجعله أكثر تشويقًا، وذلك  •

  .من خالل األلوان والصور والموسيقى
لفروق بين المتعّلمين، بحيث يسمح لكّل طالٍب بأن يراعي ا •

يتعّلم حسب سرعته الخاّصة، وخلفيته المعرفية، ففي الصّف 
التقليدي قد يتعّذر على الطالب المساهمة في الدرس ألسباٍب 
منها أّن سرعة سير الدرس أكبر من سرعة استيعابه، أو أّن 

  .اكهمستوى صعوبة الدرس أعلى من أن يستطيع فهمه وإدر
يزّود المتعّلم بتغذيٍة راجعٍة فوريٍة وفق استجابته للموقف  •

  .التعليمي
يساعد الحاسوب في زيادة ثقة المتعّلم بنفسه، وينّمي مفهومًا  •

مّما يتيح مناخًا جّيدًا ) Self Concept(إيجابيا للذات 
  .للمتعّلم وراحًة نفسية

ت،  بعدٍد كبير من العمليات كتحليل وتصنيف البيانايقوم •
وعرضها بشكل متسلسل ومنطقي وبشكل متقن، مّما يؤّدي 

  .إلى االقتصاد في جهد ووقت المعّلم والطالب

يتيح الحاسوب فرصة التقويم الذاتي، حيث يتمّكن الطالب من  •
تصحيح الخطأ الذي وقع فيه، دون الشعور بالحرج أمام معّلمه 

  .وزمالئه
م، وتشخيص يساعد الحاسوب في الكشف عن مستوى المتعّل •

مجاالت الصعوبة التي تعترضه، وتحديد نقاط الضعف، ومن 
  .ثّم تقديم الخطط العالجية المناسبة

يتيح الحاسوب فرصًة جيدًة للتفاعل بالمستوى الذي يريده  •
المتعّلم، والسرعة التي ينشدها، وُيمّكن الطالب من إعادة 

 أو مللالبرنامج عّدة مّرات على الفكرة التي يريدها دون كلل.  
ُيمّكن الحاسوب الطالب من الربط بين العلم النظري والتطبيق  •

العملي لموضوع ما، مّما يؤّدي إلى ترسيخ المفاهيم النظرية 
  .في ذهن الطالب، ويجعل لها معنًى ملموسًا في واقعه العملي

يساعد الحاسوب على تهيئة فرص البحث واالستكشاف أمام  •
اختيار المصادر العلمية التي الطالب، بحيث يتيح له إمكانية 

يريد أن يلجأ إليها، وكذلك نوع األسئلة التي يريد اإلجابة 
  .عنها

يتمّيز الحاسوب بقدرٍة فائقٍة على محاكاة أو تقليد المواقف  •
التعليمية التي يكون هنالك خطورة في إجرائها أو يستحيل 

  .اإلعداد لها، أو بسبب ما تتطّلبه من تكاليف عالية
حاسوب على رفع مستوى متوسط تحصيل الطلبة في يعمل ال •

بعض المواد، وذلك بإتاحة كم كبير من التدريبات مع تقديم 
  .تغذية راجعة معرفية

إّن جميع ما سبق من مزايا يؤّدي إلى الحصول على تطبيقاٍت 
ال توّفرها الوسائل قد كثيرٍة وفّعالة في العملية التعليمية التعّلمية، 

إال أّن النتائج اإليجابية المرجّوة من استخدام  .التعليمية األخرى
على عاتق المعّلم، ، في معظمها، الحاسوب كوسيلٍة تعليميٍة تقع

حيث أّن نجاح الحاسوب في تأدية دوره في التعليم مرهوٌن برغبة 
  .المعّلم، ومدى قدرته على التفاعل اإليجابي مع هذه التقنية الحديثة

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
 خــالل الــسنوات  - كغيــرهم –د مــارس معلمــو اللغــة العربيــة   لقــ

الماضية ُطرقًا متعددة في التدريس، وطبقت هذه الطـرق فـي تـدريس             
ــا نــرى الطلبــة يعــانون   . موضــوعات قواعــد اللغــة العربيــة   ولكننــا الزلن

ضــعفًا واضــحًا فــي القواعــد بأبعادهــا النحويــة والــصرفية والتركيبيــة        
على أحد شكوى المربين المتكـررة مـن        وال يخفى    ).2004رواشدة،(

وقـد تعالـت صـيحات     . تدني مـستوى الطلبـة فـي قواعـد اللغـة العربيـة            
فمـنهم مـن وضـع      . المعلمين وأولياء األمـور مـن هـذا الـضعف الظـاهر           

ــوم علـــــى المعلـــــم، أو المـــــنهج الدراســـــي، أو طـــــرق التـــــدريس        اللـــ
 المـستخدمة فــي تنــاول موضـوعات القواعــد، وغيــر ذلـك مــن األســباب   

والنتيجــة أن الطلبــة يحملــون هــذا الــضعف مــن  . المتــصلة بالموضــوع
صــف إلــى آخــر، ومــن مرحلــة إلــى مرحلــة تعليميــة إلــى مرحلــة أعلــى،     
ونفاجأ بالطالب وقـد أنهـى دراسـته الجامعيـة فـي أقـسام اللغـة العربيـة                  

عمـــار، (أو غيرهـــا، ومـــازال يعـــاني مـــن صـــعوبة تعّلـــم النحـــو العربـــي  
2000 .(  
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ــع، اتجهــت األنظــار نحــو تلمــّس وســائل     وفــي ضــوء هــذا ا   لواق
ــة العربيـــة للتقليـــل مـــن حـــدة هـــذا     جديـــدة فـــي تـــدريس قواعـــد اللغـ

ونظــرًا لمــا يتمتــع بــه الحاســوب مــن قــدرة علــى التفاعــل مــع  . الــضعف
الطالــب حــسب حاجاتــه وقدراتــه، ومــا يمتلكــه مــن قــدرة علــى جــذب     

 إلــى اهتمــام المــتعلم وتــشويقه ودفعــه إلــى مزيــد مــن الــتعلم إضــافة        
ــيلة      ــتخدامه وسـ ــان اسـ ــإن باالمكـ ــذكر، فـ ــة الـ ــا آنفـ ــن المزايـ ــد مـ العديـ

ــة   ــة فعالـ ــرة، (تعليميـ ــون والمختـــصون  ). 1998المغيـ ــا زال المربـ ومـ
يوصون بعدم االكتفاء بطرح مقررات ثقافة الحاسوب فـي التربيـة، بـل             
ــاهج وطــرق       التركيــز علــى دمــج الحاســوب التعليمــي فــي مقــررات المن

العربيـة للمتخصـصين    قات الحاسـوب فـي اللغـة     التدريس من مثل تطبي   
في تدريس اللغة العربية وكذلك في جميـع التخصـصات التـي تطرحهـا              

  ). 2005الظفيري،(برامج إعداد المعلمين 
ــة     ــة والعربيـ ــائج العديـــد مـــن الدراســـات العالميـ ــتنادًا إلـــى نتـ اسـ
والتوصيات التـي جـاءت بهـا، فـإن مـشكلة الدراسـة تتحـدد فـي ضـعف                

لبــــة فــــي تعلــــم قواعــــد اللغــــة العربيــــة وكيفيــــة توظيــــف  مــــستوى الط
فقد جاءت هـذه الدراسـة للكـشف        . الحاسوب في معالجة ذلك الضعف    

عــن أثــر اســتخدام نمــط التــدريس الخــصوصي المعــزز بالحاســوب فــي  
ــة       ــد اللغـ ــي األردن لقواعـ ــي فـ ــر األساسـ ــة الـــصف العاشـ ــصيل طلبـ تحـ

اول اإلجابــة عــن وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن الدراســة الحاليــة تحــ  . العربيــة
  :السؤال الرئيس اآلتي

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل طلبة الصف 
العاشر األساسي في األردن لقواعد المفعول المطلق تعزى لطريقة 

والتفاعل بين كل من  التدريس والجنس والمستوى التحصيلي
  الطريقة والجنس والمستوى التحصيلي؟

  فرضيات الدراسة
  : لى سؤال الدراسة الرئيس وضعت الفرضيات اآلتيةولإلجابة ع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين الطلبة  .1
α=05.0عند مستوى داللـة   .  تعزى لطريقة التدريس)(

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين الطلبة  .2
α=05.0عند مستوى داللة   .  تعزى للجنس)(

ية في التحصيل بين الطلبة ال توجد فروق ذات داللة إحصائ .3
α=05.0عند مستوى داللة   .  تعزى لمستوى التحصيل)(

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين الطلبة  .4
α=05.0عند مستوى داللـة   للتفاعل بين الطريقة )(

 . والجنس
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين الطلبة  .5

α=05.0عند مستوى داللة  بين الطريقة  تعزى للتفاعل )(
 . والمستوى التحصيلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين الطلبة  .6
α=05.0عند مستوى داللة   تعزى للتفاعل بين الجنس )(
 . والمستوى التحصيلي

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين الطلبة  .7
α=05.0عند مستوى داللة   تعزى للتفاعل بين الطريقة )(

  . مستوى التحصيليوالجنس وال
  أهمية الدراسة

تــأتي أهميــة هــذه الدراســة مــن الحاجــة الملحــة لتحــديث طــرق      
ــي       ــاملين فـ ــة للعـ ــات الحديثـ ــع التوجهـ ــشيًا مـ ــا تمـ ــدريس وتطويرهـ التـ

وتعـّد هـذه    . الميدان التربوي في األردن الساعية إلى حوسـبة التعلـيم         
 -  علــى حــد علــم الباحــث  -الدراســة مــن الدراســات المحليــة القليلــة    

التــي اســتهدفت الكــشف عــن فعاليــة اســتخدام الحاســوب التعليمــي فــي 
تحصيل طلبة الصف العاشر في قواعد اللغة العربية حسب المستوى           

ــذات  ــاع المعلمــين        .التحــصيلي بال ــي إقن ــسهم هــذه الدراســة ف وقــد ت
ــة        ــم قواعــد اللغ ــيم وتعل ــة تعل بجــدوى اســتخدام الحاســوب فــي عملي

لدراســة قــد تــوفر معلومــات مهمــة حــول  وأخيــرًا، فــإن هــذه ا .العربيــة
  .أسس تصميم البرمجيات الجيدة ومعايير إنتاجها

  حدود الدراسة
  : تم إجراء هذه الدراسة وفق الحدود اآلتية

اقتــصار هــذه الدراســة علــى طلبــة الــصف العاشــر األساســي فــي    .1
مدرســة الرضــوان الثانويــة التابعــة لمديريــة التعلــيم الخــاص فــي  

  .العاصمة عمان
ــصا .2 ــى قواعــد النحــو      اقت ــة عل ــي البرمجي ــوى التعليمــي ف ر المحت

الـوارد فـي وحـدة      ) المفعـول المطلـق   (العربي الخاصة بموضوع    
" قواعــد اللغــة العربيــة "المفاعيــل مــن الجــزء الثــاني مــن كتــاب   

 .للصف العاشر األساسي
  .أسلوب التدريس المستخدم .3

  : مصطلحات الدراسة
لمـستخدمة فـي    إحـدى األنمـاط ا    : ينمط التـدريس الخـصوص       -

التدريس بمساعدة الحاسوب، وهـي عبـارة عـن برمجيـة وسـائط          
متعددة تم من خاللها تنـاول موضـوع المفعـول المطلـق المقـرر              
فــي كتــاب قواعــد اللغــة العربيــة للــصف العاشــر األساســي فــي         

ــامج    .األردن ــتخدام برنـ ــا باسـ  .Flashتـــم تـــصميمها وبرمجيتهـ
األمثلــة المحلولــة  واشــتملت البرمجيــة علــى العــرض والحــوار و    

والتمارين واالختبارات، وروعي في تصميمها المعـايير التربويـة        
  .السليمة الواجب اتباعها

الطريقــة الــسائدة التــي يــتم بهــا : طريقــة التــدريس االعتياديــة   -
تدريس موضوعات قواعد اللغـة العربيـة وفقـًا لخطـوات ُحـِدَدت             

 واستخدام  في دليل المعلم، وتعتمد بشكل أساسي على المعلم       
وســائل تعليميــة معتــادة كالــسبورة الطباشــيرية وتكــون مــشاركة   

  .المتعلم فيها قليلة
نتــاج مــا تعلمــه الطلبــة مــن معــارف وقواعــد  : تحــصيل الطلبــة   -

متعلقــة بــالمفعول المطلــق وقــدرتهم علــى تطبيقهــا فــي مواقــف     
ونــشاطات متنوعــة، وتقــدر بالدرجــة التــي يحــصل عليهــا الطلبــة 

تحصيل الذي تـم إعـداده وذلـك بعـد االنتهـاء مـن       على اختبار ال  
   .التعليمية مباشرة دراسة المادة
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  الدراسات السابقة
ــي      ــوب فـ ــتخدام الحاسـ ــت اسـ ــي تناولـ ــات التـ ــع للدراسـ إن المتتبـ
العملية التعليمية التعلمية ُيدرك مدى االهتمـام الـذي يوليـه البـاحثون         

قدراتـه بـشكل   والتربويون لتوظيف الحاسوب واالستفادة من طاقاته و 
ولـدى مراجعـة الباحـث للعديـد مـن هـذه الدراسـات، تبـين قلـة                   .فاعل

الدراســات التــي تناولــت اســتخدام الحاســوب فــي تــدريس فــروع اللغــة  
وفيما يلي عـرٌض    . العربية بشكل عام وقواعدها على وجه الخصوص      

مختصٌر لعدٍد من الدراسات ذات الـصلة المباشـرة بموضـوع الدراسـة             
  : الحالية

دراسـة هـدفت إلـى تعـرف أثـر اسـتخدام         ) 1992(ى السيد   أجر
الحاســوب فــي تنميــة مهــارات النحــو لــدى طلبــة الــصف األول الثــانوي 
ــة الدراســة علــى ثــالث        فــي إحــدى مــدارس القــاهرة، وقــد وزعــت عين

ــات ــابطة  : مجموعــ ــة ضــ ــريبيتين، ومجموعــ ــوعتين تجــ ــت . مجمــ درســ
ة االكتــــشاف األولــــى المــــادة التعليميــــة بطريقــــ المجموعــــة التجريبيــــة

الموجــه باســتخدام الحاســوب، ودرســت المجموعــة التجريبيــة الثانيــة     
بطريقـــة االكتـــشاف الموجـــه باســـتخدام الطريقـــة التقليديـــة وتوصـــلت  
نتــائج الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة إحــصائيًا بــين متوســطات أداء   

  .طلبة المجموعات الدراسية لصالح المجموعة التجريبية الحاسوبية
بدراســة هــدفت إلــى معرفــة فاعليــة   ) 1994(وني وقامــت البــسي 

اســـتخدام الحاســـوب فـــي تـــدريس قواعـــد اللغـــة العربيـــة لـــدى طلبـــة   
ــانوي فــي إحــدى مــدارس القــاهرة     ــاني الث ــائج  . الــصف الث وأظهــرت نت

الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسـطي درجـات مجمـوعتي            
دام قواعـد   الدراسة لصالح المجموعـة التجريبيـة، التـي درسـت باسـتخ           

  .اللغة العربية بالحاسوب
دراسة هدفت إلـى تعـرف أثـر اسـتخدام       ) 2001(وأجرت صالح   

البرنامج المتعدد الوسائط الذي أعّده المعهد العالي للعلوم التطبيقيـة     
فـــي دمـــشق فـــي التحـــصيل الفـــوري والمؤجـــل لطلبـــة الـــصف التاســـع   

عـــدم وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة . األساســـي فـــي قواعـــد اللغـــة العربيـــة
  .وجود فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين الضابطة والتجريبية

بدراســة هــدفت إلــى استقــصاء أثــر   ) 2003(وقامــت الجرايــدة  
التدريس بمساعدة الحاسوب في تحصيل طلبة الـصف األول الثـانوي         

. األدبـــي فـــي محافظـــة المفـــرق فـــي األردن فـــي قواعـــد اللغـــة العربيـــة  
 فـروق دالـة إحـصائيًا فـي تحـصيل           وأسفرت نتائج الدراسة عـن وجـود      

  .الطلبة تعزى إلى طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية
يالحـــظ أن الدراســـات األربـــع الـــسابقة تناولـــت أثـــر اســـتخدام       
الحاسوب التعليمي في تحصيل الطلبة في قواعد اللغة العربيـة مقابـل        

ــة دون التعـــرض إلـــى متغيـــرات أخـــرى   ــا هـــديب  .الطريقـــة التقليديـ أمـ
فقـــد استقـــصت أثـــر اســـتخدام الحاســـوب بطريقتـــي الـــتعلم  ) 2001(

ــة بالطريقــة االعتياديــة فــي التحــصيل       ــتعلم الفــردي مقارن التعــاوني وال
الفـــوري والمؤجـــل فـــي قواعـــد اللغـــة العربيـــة، لـــدى طالبـــات الـــصف   

وأشـارت  . العاشر األساسي في إحدى مدارس مدينة إربـد فـي األردن          
ــة إحــصائيًا فــي التحــصيل   نتــائج الدراســة إلــى عــدم وجــود فــر    وق دال

ــتعلم      ولكنهــا . المباشــر بــين المجموعــات الــثالث تعــزى إلــى طريقــة ال

ــين      ــة إحــــصائيًا فــــي التحــــصيل المؤجــــل بــ بينــــت وجــــود فــــروق دالــ
. المجموعات الدراسية الثالث لصالح المجموعة الحاسـوبية التعاونيـة         
ــة إحــصائي      ة بينمــا أشــارت نتــائج الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات دالل

تعــزى إلــى مــستوى تحــصيل الطالبــات لــصالح فئــة التحــصيل المرتفــع    
  .مقارنة بفئتي التحصيل المنخفض والمتوسط 

فقد أعد دراسة هـدفت إلـى تقـصي أثـر           ) 2004(وأما رواشدة   
اســتخدام الحاســوب فــي تحــصيل طلبــة الــصف التاســع األساســي فــي     
ــة وفقـــ      ــة العربيـ ــد اللغـ ــي قواعـ ــي األردن فـ ــا فـ ــدارس الرمثـ ــدى مـ ًا إحـ

وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى وجـود فـروق            . لمستويات بلوم المعرفيـة   
دالة إحصائيًا فـي تحـصيل طـالب مجمـوعتي الدراسـة علـى مـستويات                
بلوم المعرفية ككـل، وعلـى كـل مـستوى علـى حـدة تعـزى إلـى طريقـة                    

  .التعلم لصالح المجموعة التجريبية
مـــن خـــالل عـــرض الدراســـات الـــسابقة يظهـــر أن أغلـــب هـــذه         

 ،راســات تؤكــد فاعليــة اســتخدام الحاســوب فــي العمليــة التعليميــة    الد
ــات  ــذه الدراســـ ــن هـــ ــسيد : ومـــ ــسيوني )1992(الـــ ، )1994(، والبـــ

بينما أظهرت نتائج دراسة    ). 2004(، ورواشدة   )2003(والجرايدة  
عــدم وجــود فــروق دالــة إحــصائيًا  ) 2001(وهــديب ) 2001(صــالح 

يس، فـي حـين أظهـرت      في التحـصيل المباشـر يعـزى إلـى طريقـة التـدر            
ــة هــــديب   وجــــود فــــروق دالــــة إحــــصائيًا فــــي   ) 2001(نتــــائج دراســ

وعلـى الـرغم     .التحصيل المؤجل لصالح الطريقة الحاسـوبية التعاونيـة       
من أن معظم الدراسات التي بحثت في مجال الحاسـوب التعليمـي فـي               
الموضوعات المختلفة قد تناولت متغير الجنس، فإن من المالحـظ أن           

يــر لــم تتناولــه أي مــن الدراســات الــسابقة المتعلقــة بتقــصي  هــذا المتغ
. أثر استخدام الحاسوب في تحصيل الطلبـة فـي قواعـد اللغـة العربيـة              

وفي الوقت الذي ركزت فيه دراسـة هـديب علـى مـستويات التحـصيل،           
إال أنهـــا قـــد تناولتـــه عنـــد اإلنـــاث دون الـــذكور، فـــي إحـــدى مـــدارس 

  .مدينة إربد الحكومية
سة الحالية إلى تعرف أثر استخدام برمجية تعليمية         سعت الدرا 

متعــددة الوســائط مــن نمــط التــدريس الخــصوصي فــي تحــصيل طلبــة     
 كــان إذاالــصف العاشــر فــي موضــوع المفعــول المطلــق، وتقــصي مــا      

ــاختالف المــستوى التحــصيلي        ــاين ب ــأثير يتب ــه ت ــة ل اســتخدام البرمجي
ــة أو جنــسهم  ــى  وعــالوة علــى ذلــك هــدفت الدراســة     .للطلب ــة إل الحالي

تطــوير برمجيــة تعليميــة تراعــي المعــايير التربويــة الــسليمة الواجــب        
وهذا ما قـد يميـز هـذه الدراسـة عـن         . إتباعها عند تطوير البرمجيات   

  .من الدراسات غيرها
  أفراد الدراسة

من طالب وطالبات   ) 104(تكون أفراد الدراسة من مئة وأربعة       
 الثانوية التابعة لمديريـة     الصف العاشر األساسي في مدرسة الرضوان     

وقــد تــم اختيــار هــذه المدرســة  . التعلــيم الخــاص فــي العاصــمة عمــان 
بطريقـــة قـــصدية بـــسبب تـــوافر مختبـــرات حاســـوب تـــسمح بـــإجراء        
التجربــة، إذ يتــوافر فــي المدرســة مختبــرات حاســوب خاصــة بالــذكور   
وأخرى خاصة باإلناث، إضافة إلى توافر سـت شـعب مـن طلبـة الـصف         

واختير أفراد عينة الدراسة    . ح بتطبيق إجراءات الدراسة   العاشر يسم 
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توزيـــع أفـــراد ) 1(بطريقـــة عـــشوائية، ويبـــين الجـــدول  ) أربـــع شـــعب(
  .المجموعتين الضابطة والتجريبية حسب الجنس والطريقة

  توزيع أفراد الدراسة حسب الجنس والطريقة :)1(جدول 

  الجنس
المجموعة 
  الضابطة

المجموعة 
  التجريبية

  المجموع

  50  24  26  ذكور
  54  28  26  إناث

  104  52  52  المجموع

  أدوات الدراسة
: لتحقيــــق هــــدف الدراســــة، تــــم اســــتخدام أداتــــين رئيــــستين      

ــة فــي موضــوع المفعــول المطلــق مــن مقــرر        ــة تعليمي إحــداهما برمجي
اللغــة العربيــة للــصف العاشــر األساســي، واألخــرى اختبــار تحــصيلي        

حتــوى الوحــدة الدراســية اشــتمل علــى خمــسة أســئلة غطــت جوانــب م
  :وفيما يلي وصف لهاتين األداتين. جميعها

  البرمجية التعليمية : أوًال
ــا علــــى نمــــط     ــائط متعــــددة وإنتاجهــ ــة وســ تــــم تــــصميم برمجيــ
التدريس الخصوصي لمحتوى المفعول المطلـق لطلبـة الـصف العاشـر         
األساسـي فـي األردن وذلـك طبقــًا لمراحـل إنتـاج البرمجيـات التعليميــة       

  : دة في األدب النظري المشار إليه أعاله وفق الخطوات اآلتيةالوار
  .صياغة األهداف التعليمية لموضوع المفعول المطلق .1
ــق       .2 ــالمفعول المطل ــل محتــوى الوحــدة الدراســية الخاصــة ب تحلي

وتحديــــد المفــــاهيم األساســــية، والقواعــــد الفرعيــــة واألمثلــــة      
 .والتطبيقات المناسبة

 .وسائل استثارة دافعية الطالب للتعلمتحديد  .3
 .تحديد أساليب التغذية الراجعة والتعزيز وتنويعها .4
ــة لموضــوع المفعــول       .5 ــة والختامي تحديــد وســائل التقــويم البنائي

 .المطلق
 .تحديد األنشطة العالجية واإلثرائية في البرمجية .6
ــورق     .7 ــى الـ ــة علـ ــسبق للبرمجيـ ــع تـــصور مـ  Storyboard) (وضـ

إذ بــين . كــل شاشــة مــن شاشــات البرمجيــةيوضــح كيفيــة ظهــور 
هذا التصميم الـورقي المحتـوى التعليمـي واألسـئلة والتـدريبات            
وكيفية عرضها ودور الطالب في كل منهـا، وتحديـد نـوع الخـط             
ــور        ــن صـ ــرى مـ ــائط األخـ ــى الوسـ ــافة إلـ ــه، باإلضـ ــه ولونـ وحجمـ

 .وصوت وحركة
ــي      .8 ــين مختـــصين فـ ــة محكمـ ــى أربعـ ــورقي علـ عـــرض التـــصميم الـ

 التعليمــي وخمــسة متخصــصين فــي أســاليب تــدريس    الحاســوب
 .اللغة العربية واألخذ بآرائهم ومالحظاتهم

الـــذي تـــم تحديـــده فـــي  ) الـــسيناريو(تنفيـــذ التـــصميم الـــورقي   .9
ــائط     ــات الوسـ ــأليف برمجيـ ــام تـ ــتخدام نظـ ــسابقة باسـ ــوة الـ الخطـ

 . Macromedia Flash)(المتعددة 
ليـة، تـم عرضـها      بعد االنتهـاء مـن إنتـاج البرمجيـة بـصورتها األو           

علـــى تــــسعة مــــن أعــــضاء الهيئــــة التدريــــسية وســــتة مــــن المــــشرفين  
التربويين المختصين فـي الحاسـوب التعليمـي وأسـاليب تـدريس اللغـة              

العربيــة، وذلــك للوقــوف علــى نقــاط القــوة والــضعف فيهــا طبقــًا لقائمــة 
ــدة المبينــة فــي األدب النظــري         توضــح معــايير إنتــاج البرمجيــات الجي

؛ ســــالمة، 1992؛ جويفــــل، 1997الجــــابري، ( أعــــاله المــــشار إليــــه
؛ منــــيزل، 1995؛ المنــــاعي، 2002؛ الفـــار، 2001؛ طوالبـــة، 1992
 ;Hannafin and Peck. 1988;Reiser and Dick, 1990 ؛1993

Sharp, 2005;Tawalbeh, 1994( 
 وكذلك تّم عرض البرمجية على عدد مـن طلبـة الـصف العاشـر               .10

 .ذية الراجعة حولهااألساسي للحصول على التغ
تّم إجراء بعض التعديالت على البرمجية فـي ضـوء المالحظـات             .11

ــة بـــصورتها     ــاج البرمجيـ ــّم إنتـ ــوة الـــسابقة؛ ثـ ــواردة فـــي الخطـ الـ
ــًا لـــــبعض مـــــن هـــــذه   ) 1(والمحلـــــق . النهائيـــــة يوّضـــــح عرضـــ
 : الشاشات

بعد أن يظهر عنوان البرمجية واألهداف المتوخاة ُينصح 
لمساعدة ليتعرف تعليمات استخدام البرمجية الطالب بالنقر على زر ا

يتم التوصل إلى تعريف المفعول المطلق من  ).1الشاشة رقم (
شاشة (خالل األمثلة والحوار بالطريقة االستقرائية مثال على ذلك 

وكل ذلك يتم عن طريق إشراك الطالب باختيار الكلمات  ).2رقم 
ة والتعزيز المناسبين التي ُتشّكل التعريف مع تقديم التغذية الراجع

ثّم يتم طباعة تعريف المفعول المطلق بوساطة  ).3شاشة رقم (
وهكذا يستمر الطالب بدوره اإليجابي في  ).4شاشة رقم (البرمجية 

أغراض المفعول المطلق، وأنواع النائب عن (تعلم المفعول المطلق 
المفعول المطلق، وحتى الدرس األخير وهو المصدر النائب عن 

بطريقة مشّوقة مصحوبة بصوت مدرس وصوت طالب من ) فعله
طلبة الصف العاشر األساسي باإلضافة إلى نصوص تظهر تدريجيًا، 
دون أن تكون الشاشة مكتظة بالمعلومات مع استخدام مناسب 

  ).5شاشة رقم (لأللوان والرسومات 
  صدق االختبار وثباته: ثانيًا

اكتـــساب الطلبـــة أعــد الباحـــث اختبــارًا تحـــصيليًا لقيـــاس مــدى    
للمعــارف والقواعــد ذات العالقــة بـــالمفعول المطلــق، وقــدرتهم علـــى      

وهو عبارة عن اختبار موضوعي اشتمل على خمـسة أسـئلة           . تطبيقها
ــّم بنــاء فقــرات       غطــت جوانــب وحــدة المفعــول المطلــق جميعهــا؛ إذ ت
االختبــار فــي ضــوء األهــداف الــسلوكية التــي تــم اشــتقاقها مــن المــادة  

لمتعلقـة بالقواعـد النحويـة الخاصـة بـالمفعول المطلـق بعـد              التعليمية ا 
ــا ــًا      . تحليلهـ ــوي توزيعـ ــفات يحتـ ــدول مواصـ ــداد جـ ــى إعـ ــافة إلـ باإلضـ

وقـد تـم عـرض االختبـار علـى عـدد مـن               .مناسبًا لألهداف والمحتوى  
المحكمـــين المختـــصين فـــي أســـاليب تـــدريس اللغـــة العربيـــة والقيـــاس  

وجامعـة عمـان    ) فـرع األردن   (والتقويم فـي الجامعـة العربيـة المفتوحـة        
ــا، وعلــى عــدد مــن مــشرفي ومدرســي اللغــة         ــة للدراســات العلي العربي
العربيــــة فــــي مــــدارس عمــــان بهــــدف تحكيمــــه والتحقــــق مــــن صــــدق 

  . المحتوى
وفي ضوء آراء المحكمين وتوجيهاتهم حول فقرات االختبار 
من حيث بنيتها، وصياغتها وتوافقها مع األهداف التي وضعت 

أما ثبات  .ُأجريت التعديالت المناسبة على فقرات االختبارلقياسها، 
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االختبار فقد تم حسابه بطريقة إعادة االختبار؛ إذ طبق مرتين على 
عينه مشابهه إذ لعينة الدراسة ممن درسوا هذا الموضوع بهدف 
قياس خصائصه السيكومترية، فاستبعدت الفقرات التي زاد معامل 

قرتان، وتلك التي قل معامل وعددها ف) 0.80(صعوبتها عن 
وعددها ثالث فقرات، كما استبعدت الفقرات ) 0.30(صعوبتها عن 

وكان معامل  .وعددها فقرتان) 0.30(التي قل معامل تمييزها عن 
ويبين الملحق رقم ). 0.88 ((Test-retest)الثبات بطريقة اإلعادة 

  ).65العالمة القصوى (فقرات االختبار ومفتاح الحل ) 2(
  راءات الدراسةإج
بعد االنتهاء مـن إعـداد أدواتـي الدراسـة المـشار إليهمـا أعـاله،                 .1

ــيم فــي        ــة والتعل ــوزارة التربي ــة ب ــة الجهــات المعني ــم أخــذ موافق ت
األردن، وزيــــارة مدرســــة الرضــــوان الثانويــــة لاللتقــــاء بمــــديرة  

المدرسة، ورئيس ورئيسة قسم اللغة العربية، ومشرف ومشرفة        
  .لمدرسةفي ا مختبرات الحاسوب

تـــّم تحديـــد عينـــة الدراســـة وتوزيعهـــا إلـــى مجمـــوعتين ضـــابطة  .2
 . وتجريبية

ــّم الحـــصول علـــى العالمـــات النهائيـــة فـــي مـــادة اللغـــة العربيـــة     .3 تـ
 2003/2004فـــــي الفـــــصل األول ) 300العالمـــــة القـــــصوى (

 .ألفراد عينة الدراسة جميعهم من رئيس ورئيسة القسم
لهم الـسابق فـي اللغـة       تّم تصنيف عالمات طلبة العينة في تحصي       .4

) 66.66 و 33.33(العربيــة اعتمــادًا علــى الــرتبتين المئينيتــين 
إلـــى ثـــالث فئـــات تحـــصيلية؛ إذ تـــم اعتبـــار مـــستوى التحـــصيل   
ــة        ــه ثالثـ ــستقًال لـ ــرًا مـ ــة متغيـ ــة للطلبـ ــة العربيـ ــي اللغـ ــسابق فـ الـ

) 2(ويوضــح الجــدول . مــنخفض ومتوســط ومرتفــع : مــستويات
 .دد الطلبة في كل فئةالفئات التحصيلية الثالث وع

  حسب العالمة المئينية ) مرتفع، متوسط، منخفض(توزيع الطلبة حسب تحصيلهم الدراسي السابق إلى ثالث مجموعات ): 2(جدول 
   المعيارياالنحراف  الوسيط  الوسط الحسابي  عدد الطلبة  العالمة  المئين  المستوى  المجموعات

  8  189  33.33  منخفض
  8  239.5  66.66  متوسط

  ذكور تجريبية

  8  285.5  100  مرتفع

  
211.938  

  
205.75  

  
47.108  

  9  208  33.33  منخفض
  9  230  66.66  متوسط

  ذكور ضابطة

  8  292.5  100  مرتفع

  
220.231  

  
215.75  

  
28.409  

  9  216.66  33.33  منخفض
  10  253  66.66  متوسط

  إناث تجريبية

  9  291  100  مرتفع

  
230.179  

  
232.5  

  
43.063  

  8  227.99  33.33  منخفض
  9  259.98  66.66  متوسط

  إناث ضابطة

  9  294  100  مرتفع

  
238.192  

  
240.00  

  
33.030  

ــرات       .5 ــي مختبــ ــوب فــ ــزة الحاســ ــى أجهــ ــة علــ ــع البرمجيــ ــّم وضــ تــ
ــة باإلنــــاث والــــذكور، وتــــم تزويــــد مــــشرف     الحاســــوب الخاصــ

، لعـدم   Headphones)(ومشرفة المختبر بعشرين سـماعة أذن       
 .كفاية العدد المتوافر في المدرسة

اللذين يحمـالن مـؤهالت     (تّم تدريب معلمة ومعلم اللغة العربية        .6
علـى  ) وسنوات خبرة نفسها وشاركا في دورات تدريبية متقاربة      

ــوع      ــدريس موضـ ــي تـ ــة فـ ــتخدام البرمجيـ ــسليمة السـ ــة الـ الطريقـ
ــة العربيــة        ــسة قــسم اللغ ــق بحــضور رئــيس ورئي ــول المطل المفع

 . مشرف ومشرفة مختبرات الحاسوبو
ــة       .7 ــع طلبــ ــى جميــ ــي علــ ــصيلي القبلــ ــار التحــ ــق االختبــ ــّم تطبيــ تــ

 .المجموعتين التجريبية والضابطة قبل البدء بالتجربة
ــة     .8 ــة المجموعـ ــة المفعـــول المطلـــق علـــى طلبـ ــّم تطبيـــق برمجيـ تـ

بأسـلوب الـتعلم    ) مجموعة اإلنـاث ومجموعـة الـذكور      (التجريبية  
معلمــة اللغــة العربيــة؛ إذ أتــيح لكـــل     / الــذاتي وبإشــراف معلــم    

طالب وطالبـة أن يـتعلم وينفـذ النـشاطات والتـدريبات المختلفـة              
وقــد اســتغرق تعلــم المــادة المحوســبة     .وفــق قدراتــه وســرعته 

ــع     ــة أربـ وتنفيـــذ النـــشاطات والتـــدريبات المتـــضمنة فـــي البرمجيـ
 . حصص صفية

ــوا      .9 ــد درســ ــة الــــضابطة قــ ــة المجموعــ ــن أن طلبــ ــّم التأكــــد مــ تــ
ضوع ذاته، ونفذوا التدريبات والنشاطات المقررة بإشـراف        المو

معلــم ومعلمــة المــادة بالطريقــة االعتياديــة باســتخدام الوســائط     
التقليديــة داخــل غرفــة الــصف، وقــد اســتغرق تــدريس الوحــدة     

 .الدراسية خمس حصص صفية
على جميـع   ) القبلي ذاته (تّم تطبيق االختبار التحصيلي البعدي       .10

لتجريبية والضابطة بعد االنتهاء مـن مرحلـة       طلبة المجموعتين ا  
 .التجريب

ــصائيًا      .11 ــا إحــ ــائج وتحليلهــ ــد النتــ ــار، ورصــ ــصحيح االختبــ ــّم تــ تــ
  .للتوصل إلى النتائج النهائية للدراسة

  متغيرات الدراسة
اشـــتملت الدراســـة علـــى ثالثـــة متغيـــرات مـــستقلة ومتغيـــر تـــابع  

  : واحد
   المستقلةالمتغيرات: أوًال

  :  مستويانطريقة التدريس ولها .1
ــستوى األول - ــة    : المــ ــتخدام برمجيــ ــدريس باســ ــة التــ طريقــ

  .محوسبة
 .طريقة التدريس االعتيادية: المستوى الثاني -
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  : مستوى التحصيل وله ثالثة مستويات .2
  .مستوى تحصيل منخفض -
 .مستوى تحصيل متوسط -
 .مستوى تحصيل مرتفع -

  .ذكور، وإناث: الجنس وله فئتان .3
ل فـي تحـصيل طلبـة أفـراد الدراسـة فـي             ويتمث: المتغير التابع : ثانيًا

ــارات     ــاهيم والمهــ ــق والمفــ ــالمفعول المطلــ ــة بــ ــد الخاصــ القواعــ
  .المتعلقة به

 المعالجة اإلحصائية
ــة      ــات المعياريـ ــسابية واالنحرافـ ــطات الحـ ــتخراج المتوسـ ــّم اسـ تـ
ألداء طلبــة عينــة الدراســة علــى اختبــار التحــصيل فــي قواعــد اللغــة         

ــة  ــق (العربيـ ــول المطلـ ــا)المفعـ ــشترك   ، إضـ ــاين المـ ــل التبـ ــى تحليـ فة إلـ
(ANCOVA)      ــًا ــين األوســاط الحــسابية وفق ــروق ب ــة الف  إليجــاد دالل

α=05.0ألســــئلة الدراســــة علــــى مــــستوى داللــــة إحــــصائية       )( .
 للمقارنات البعدية لتحديد    (Scheffe)واستخدم كذلك اختبار شيفيه     

كمــا  . مــصدر الفــروق الدالــة إحــصائيًا لمتغيــر المــستوى التحــصيلي      
بـــع إيتـــا إليجـــاد حجـــم الداللـــة العمليـــة للمتغيـــرات التـــي   اســـتخدم مر

α=05.0أظهـــرت فروقـــًا ذات داللـــة إحـــصائية عنـــد مـــستـوى   )(. 
 لتحليـــل جميـــع SPSSوقـــد تـــّم اســـتخدام برنـــامج الـــرزم اإلحـــصائية 

  . البيانات
   ومناقشتهاالدراسةنتائج 

للتحقــــق مــــن فرضــــيات الدراســــة تــــم اســــتخراج المتوســــطات   
لمعياريـــة علـــى االختبـــار التحـــصيلي البعـــدي الحـــسابية واالنحرافـــات ا

    ).3(لمجموعتي الدراسة، كما هو مبين في الجدول 

   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على االختبار التحصيلي البعدي:)3(جدول
  االنحراف المعياري  المتوسطات الحسابية  المستوى التحصيلي  الجنس  المجموعة 

  مرتفع  إناث
  وسطمت

  منخفض
  المجموع

51.500  
53.778  
52.222  
52.539  

6.590  
5.826  
4.969  
5.644  

  مرتفع  ذكور
  متوسط
  منخفض
  المجموع

55.250  
44.300  
44.750  
47.808  

6.409  
6.019  
6.251  
7.818  

  تجريبية

  مرتفع  المجموع
  متوسط
  منخفض
  المجموع

53.375  
48.790  
48.706  
50.173  

6.571  
7.540  
6.650  
7.161  

  رتفعم  إناث
  متوسط
  منخفض
  المجموع

52.600  
43.556  
43.444  
46.750  

8.475  
5.411  
8.095  
8.471  

  مرتفع  ذكور
  متوسط
  منخفض
  المجموع

58.250  
47.250  
35.750  
47.083  

3.454  
7.265  
5.120  
10.758  

  ضابطة

  مرتفع  المجموع
  متوسط
  منخفض
  المجموع

55.111  
45.294  
39.824  
46.904  

7.161  
6.430  
7.740  
9.498  

  مرتفع  إناث
  متوسط
  منخفض
  المجموع

52.111  
48.667  
47.833  
49.537  

7.498  
7.577  
7.928  
7.753  

  مرتفع  ذكور
  متوسط
  منخفض
  المجموع

56.750  
45.611  
40.250  
47.460  

5.209  
6.752  
7.216  
9.254  

  موعالمج

  مرتفع  المجموع
  متوسط
  منخفض
  المجموع

54.294  
47.139  
44.265  
48.539  

6.843  
7.160  
8.415  
8.530  
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أن المتوســط الحــسابي للمجموعــة التجريبيــة ) 3(يبــين الجــدول
أكبر من متوسـط المجموعـة الـضابطة، وأن متوسـط اإلنـاث أعلـى مـن              
متوســط الــذكور، ومتوســط المجموعــة ذات التحــصيل المرتفــع أعلــى     

  .من متوسط المجموعتين ذوات التحصيل المتوسط والمنخفض 
لة إحصائية عنـد مـستوى      لمعرفة إذا كانت هذه الفروق ذات دال      

ــة  α=05.0الدالل ــاين     )( ــائج باســتخدام تحليــل التب ــم تحليــل النت ، ت

ويبين الجدول  ) 2X 2X 3( ذي التصميم    ANCOVA)(المشترك  
وســوف تعــرض النتــائج   . نتــائج تحليــل التبــاين لعالمــات الطلبــة    ) 4(

  .حسب تسلسل فروض الدراسة

   المتوسطات الحسابية على االختبار التحصيلي البعدي لمجموعتي الدراسةنتائج تحليل التباين المشترك للفروق بين: )4(جدول
درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين

  الحرية
مستوى   قيمة ف  مربع المتوسطات

  الداللة
  0.000  14.874  520.020  1  520.020  القبلي

   -:تأثير المعالجة
 الطريقة
 الجنس

 المستوى
 الجنس Xالطريقة
 المستوى X الطريقة
 المستوى X الجنس
  المستوى X الجنس X الطريقة

  
155.562  

6.338 E-03 
1011.493  
307.758  
232.599  
355.887  
177.036  

  
1  
1  
2  
1  
2  
2  
2  

  
155.562  

6.338 E-03   
505.746  
307.758  
116.300  
177.944  
88.518  

  
4.449  
0.000  

14.466  
8.803  
3.326  
5.090  
2.532  

  
0.038  
0.989  
0.000  
0.004  
0.040  
0.008  
0.085  

      34.962  91  3181.535  الخطأ
        103  7493.846  المجموع 

ــه        .1 ال توجــد ((للتحقــق مــن الفرضــية األولــى التــي تــنص علــى أن
ــة عنـــد        ــين الطلبـ ــصيل بـ ــي التحـ ــصائية فـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ فـ

α=05.0مــستوى داللــة  يبــين ))  تعــزى لطريقــة التــدريس)(
ل فـي   وجود فرق ذي داللـة إحـصائية فـي التحـصي          ) 4(الجدول  

ــة    ــستوى الداللـ ــد مـ ــدي عنـ ــار البعـ α=05.0 االختبـ ــد )(  بعـ
تثبيـــت العالمـــات علـــى االختبـــار القبلـــي، ولـــصالح المجموعــــة       

 ).التي درست بطريقة الحاسوب( التجريبية
 التـي   (Eta2)2أن حجـم الداللـة العمليـة إيتـا        ) 5(ويبين الجدول   

ــسبة    ــرتبط بنــ ــاين المالحــــظ يــ ــدريس  %) 5(تفــــسر التبــ ــة التــ بطريقــ
  ).التدريس بالحاسوب (المستخدمة

  قياس حجم األثر ): 5(جدول
  (Eta2)مربع إيتا   المتغيرات

  الطريقة
  المستوى
   الجنسXالطريقة 
   المستوىXالطريقة 
   المستوىXالجنس 

0.05  
0.24  
0.09  
0.07  
0.10  

 وتتفق هذه النتيجة التي توصـلت إليهـا هـذه الدراسـة مـع عـدد        
ســـة التـــي أجراهـــا كـــل مـــن  مـــن نتـــائج الدراســـات الـــسابقة مثـــل الدرا 

؛ 2003؛ والجرايـــــــــــدة، 1994؛ والبـــــــــــسيوني، 1992الـــــــــــسيد، (
؛ إذ أشــارت إلــى تفــوق المجموعــة التــي درســت    )2004والرواشــدة، 

 .بوساطة الحاسوب على المجموعـة التـي درسـت بالطريقـة االعتياديـة            
يمكـــن أن يعـــزى هـــذا التفـــوق إلـــى أســـباب عـــدة، منهـــا فاعليـــة نمـــط   

تنظــيم المحتـــوى وتسلــسله المنطقـــي، ومـــا   التــدريس الخـــصوصي، و 
اشتملت عليه البرمجيـة مـن أنـشطة وميـزات صـوتية ومرئيـة وحركيـة،                

وربمــا يكــون لثقــة . ممـا كــان لــه األثــر األكبــر فــي تحقيـق هــذا التفــوق  

الطلبة الناجمة عـن شـعورهم بـأنهم أصـبحوا محـور العمليـة التعليميـة                
د لـديهم رغبـة أكيـدة    التعلمية، وأنهم المـسؤولون عـن تعلمهـم قـد ولـّ           

ــة         ــتعلم بالطريقـ ــالل الـ ــن خـ ــه مـ ــادوا عليـ ــا اعتـ ــالف مـ ــتعلم بخـ ــي الـ فـ
االعتياديــة وقــد يكــون هــذا ســببًا آخــر مــن األســباب التــي أدت إلــى          

  .لتفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة
ال توجـد فـروق   ((للتحقق من الفرضـية الثانيـة التـي تـنص علـى          .2

التحـــصيل بــين الطلبـــة عنـــد مـــستوى  ذات داللــة إحـــصائية فـــي  
ــة  α=05.0داللـ ــين الجـــدول))  تعـــزى للجـــنس)( ــدم ) 4(يبـ عـ

ــار البعــدي عنــد مــستوى       وجــود فــرق دال إحــصائيًا فــي االختب
ــة  α=05.0الداللـــ ــة بعـــــد تثبيـــــت   )(  يعـــــزى لجـــــنس الطلبـــ

العالمـــــات علـــــى االختبـــــار القبلـــــي، إذ بلـــــغ مـــــستوى الداللـــــة   
 وجـود   ويعزو الباحـث عـدم     ).0.05(وهو أعلى من    ) 0.989(

فروق تعـزى للجـنس إلـى أن طلبـة الـصف العاشـر ذكـورًا وإناثـًا                  
لــديهم دافعيــة تكــاد تكــون متــساوية فــي الرغبــة فــي الــتعلم، وأن 
الطرق الحديثـة فـي الـتعلم كمـا هـي االعتياديـة تنظـر إلـى الفـرد              

وتجــدر  .كمــتعلم لــه قدراتــه وإمكاناتــه بغــض النظــر عــن جنــسه  
الــسابقة لــم تتنــاول متغيــر    اإلشــارة إلــى أن أي مــن الدارســات    

 .الجنس
ال توجـد فـروق     ((للتحقق من الفرضـية الثالثـة التـي تـنص علـى              .3

ذات داللــة إحـــصائية فـــي التحـــصيل بــين الطلبـــة عنـــد مـــستوى   
α=05.0داللــــــة  يبــــــين  ))  تعــــــزى لمــــــستوى التحــــــصيل  )(
وجود فرق دال إحصائيًا في االختبار البعـدي عنـد         ) 4(الجدول

α=05.0مستوى الداللـة      تحـصيل الطلبـة      يعـزى لمـستوى    )(
بعـد تثبيـت العالمـات علـى االختبـار          ) مرتفع، متوسط، مـنخفض   (

ــة إحـــصائيًا،      ــروق الدالـ ــد مـــصدر الفـ ــتم تحديـ ــي يـ ــي، ولكـ القبلـ
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ــيفيه   ــار شـ ــتخدم اختبـ ــد  (Scheffe)اسـ ــة عنـ  للمقارنـــات البعديـ
ــة  α=05.0 مــستوى الدالل ــين الجــدول  )( ــدالالت ) 6(، ويب ال

  .اإلحصائية للفروق بين هذه المتوسطات
 (Scheffe)نتائج المقارنات البعدية بطريقة شيفيه ): 6( لجدو

  للفروق الدالة إحصائيًا لمتغير مستوى التحصيل
  منخفض  متوسط  مرتفع  مستوى التحصيل

  )48.706(  )48.790(  )53.375(  المتوسط الحسابي  

  ∗10.029  ∗7.155  ـ  )53.375(  مرتفع

  2.874  _    )48.790(  متوسط

  _      )48.706(  منخفض
)(دالة إحصائيًا عند مستوى  ∗ 05.0=α.  

 :ويظهر من الجدول
المستوى التحصيلي : وجود فروق دالة إحصائيًا بين كل من  - أ

المرتفع والمستوى التحصيلي المتوسط، وكذلك بين المستوى 
 . التحصيلي المرتفع والمستوى التحصيلي المنخفض

عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين المستوى التحصيلي   - ب
 .توى التحصيلي المنخفضالمتوسط والمس

ــا  ــة  (Eta2) 2وقـــد وجـــد أن قيمـــة ايتـ  التـــي تمثـــل حجـــم الداللـ
تـرتبط  ) 5(العملية التي تفسر التباين المالحظ كما تظهر فـي جـدول            

 .بمستوى الطلبة، وهو مستوى مرتفع%) 24(بنسبة 
وتنسجم هذه النتيجة التي توصلت إليها هذه الدراسة مع نتائج           

ي أشــارت نتائجهــا إلــى وجــود فــروق ذات  التــ) 2001(دراســة هــديب 
ــة     داللـــة إحـــصائية تعـــزى إلـــى مـــستوى تحـــصيل الطالبـــات لـــصالح فئـ

ــة بفئتـــي التحـــصيل المـــنخفض والمتوســـط    ــع مقارنـ . التحـــصيل المرتفـ
ــة التحــصيل          ــة فئ ــه طلب ــا يمتلك ويمكــن أن تعــزى هــذه النتيجــة إلــى م
 المرتفـــع مـــن خلفيـــة معرفيـــة نحويـــة، وإلـــى قـــدرتهم علـــى الـــربط بـــين

األلفــاظ ومعانيهــا والمفــاهيم والعالقــات بينهــا وتعكــس هــذه النتيجـــة        
ــتعلم المتــوافر     . قــدراتهم وإمكانــاتهم  وقــد يكــون لعامــل الرغبــة فــي ال

لـدى هــذه الفئــة بــشكل أكبــر مـن الفئتــين التحــصيليتين اُألخــريتين أثــٌر   
  .في حصول طلبة هذه الفئة على نتائج أفضل في االختبار التحصيلي

ال توجـد فـروق     ((الفرضية الرابعة الذي ينص على      للتحقق من    .4
ذات داللــة إحـــصائية فـــي التحـــصيل بــين الطلبـــة عنـــد مـــستوى   

α=05.0داللة   يبـين  ))  تعزى للتفاعل بين الطريقـة والجـنس     )(
وجــود فــروق دالــة إحــصائيًا فــي االختبــار البعــدي ) 4(الجــدول 

α=05.0عنـد مـستوى الداللـة      تعـزى للتفاعـل بـين طريقـة     )(
 بعــد تثبيــت العالمــات علــى االختبــار القبلــي،  التــدريس والجــنس

) 1(ولصالح اإلنـاث فـي المجموعـة التجريبيـة، ويوضـح الـشكل              
رســـمًا للتفاعـــل بـــين هـــذين المتغيـــرين؛ حيـــث يبـــين أن اإلنـــاث  

  .تأثرن بطريقة التدريس بالحاسوب أكثر من الذكور
  

 
  رسم بياني للتفاعل بين الطريقة والجنس): 1(شكل 

 أن حجم الداللة العمليـة التـي تفـسر التبـاين      )5(ويظهر جدول   
بالتفاعــــل بــــين طريقــــة التــــدريس    %) 9(المالحــــظ يــــرتبط بنــــسبة   

ويبدو أن اإلناث كّن أكثر جدية من الذكور في التعلـيم مـن              .والجنس
  .خالل الحاسوب

ال توجـد  ((للتحقق مـن الفرضـية الخامـسة التـي تـنص علـى             . 5
ــة إحــصائية فــي التحــصيل     ــة عنــد مــستوى   فــروق ذات دالل ــين الطلب ب

α=05.0داللــــــة   تعــــــزى للتفاعــــــل بــــــين الطريقــــــة ومــــــستوى     )(
وجــود فــروق دالــة إحــصائيًا فــي ) 4(يبــين الجــدول رقــم )) التحــصيل

α=05.0االختبــار البعــدي عنــد مــستوى الداللــة   تعــزى للتفاعــل  )(
بين طريقة التدريس والمستوى التحصيلي بعد تثبيـت العالمـات علـى            

 التحــــصيل المرتفــــع مــــن المجموعــــة  االختبــــار القبلــــي، لــــصالح ذوي
رسـمًا للتفاعـل بـين هـذين المتغيـرين؛          ) 2(الضابطة، ويوضح الشكل    

إذ يبـين أن ذوي التحـصيل المـنخفض والمتوســط قـد تـأثروا إيجابيــًا      
. بطريقــــة التــــدريس بالحاســــوب أكثــــر مــــن ذوي التحــــصيل المرتفــــع 

ت التـي أشـار  ) 2001(واختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسـة هـديب         
ــين الطريقــة          ــة إحــصائيًا تعــزى للتفاعــل ب ــى عــدم وجــود فــروق دال إل

  .ومستوى التحصيل

  
  رسم بياني للتفاعل بين الطريقة والمستوى التحصيلي): 2(شكل 
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 حجــم الداللــة العمليــة التــي  (Eta2) 2 وقــد وجــد أن قيمــة ايتــا 
ــا يظهـــر فـــي جـــدول    يـــرتبط بنـــسبة ) 5(تفـــسر التبـــاين المالحـــظ كمـ

 .ل بين الطريقة والمستوىبالتفاع %)7(
ال توجـــد ((للتحقـــق مـــن الفرضـــية الـــسادسة التـــي تـــنص علـــى    . 6

ــة عنـــد        ــين الطلبـ ــصيل بـ ــي التحـ ــصائية فـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ فـ
α=05.0مــــستوى داللـــــة    تعــــزى للتفاعـــــل بــــين الجـــــنس   )(

وجـــود فـــروق دالـــة ) 4(يبـــين الجـــدول )) ومـــستوى التحـــصيل
ــستوى الدال    ــد مــــ ــدي عنــــ ــار البعــــ ــي االختبــــ ــصائيًا فــــ ــة إحــــ لــــ

05.0=α تعــزى للتفاعـــل بــين جــنس الطلبــة والمـــستوى      )(
ويوضـح   .التحصيلي بعـد تثبيـت العالمـات علـى االختبـار القبلـي        

رســمًا للتفاعــل بــين هــذين المتغيــرين؛ إذ يبــين أن  ) 3(الــشكل 
الــذكور مــن ذوي التحــصيل المــنخفض والمتوســط تــأثروا أكثــر  

ــاث مــن ذوات التحــصي      ــين، وأن اإلن ــاث مــن ذات الفئت ل مــن اإلن
 .المرتفع تأثرن أكثر من الذكور من ذات الفئة

 

  
  رسم بياني للتفاعل بين المستوى التحصيلي والجنس): 3(شكل 

 حجــم الداللــة العمليــة التــي   (Eta2) 2وقــد وجــد أن قيمــة ايتــا  
ــا يظهـــر فـــي جـــدول    يـــرتبط بنـــسبة ) 5(تفـــسر التبـــاين المالحـــظ كمـ

 .بالتفاعل بين المستوى التحصيلي والجنس %)10(
  

ال توجد ((وللتحقق من الفرضية السابعة التي تنص على   . 7
فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل بين الطلبة عند 

α=05.0مستوى داللة   تعزى للتفاعل بين الطريقة )(
عدم ) 4(يبين الجدول رقم )) والجنس ومستوى التحصيل

وجود فروق دالة إحصائيًا في االختبار البعدي عند مستوى 
α=05.0الداللة   تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس )(

وجنس الطلبة ومستوى التحصيل بعد تثبيت العالمات على 
وهو أعلى ) 0.085(االختبار القبلي، إذ بلغ مستوى الداللة 

تشير هذه النتيجة إلى أن الفروق في أداء أفراد ). 0.05(من 
الدراسة على مستويات المتغيرات المستقلة كانت تقريبًا فروقًا 

ظمة وال يوجد أي دراسة سابقة ذات صلة تناولت دراسة منت
 .أثر التفاعل بين هذه المتغيرات

يبــدو أن اســتخدام الحاســوب فــي التــدريس قــد أســهم بــشكل     
ــة مــع        ــة فــي قواعــد اللغــة العربيــة مقارن عــام فــي زيــادة تحــصيل الطلب

ويبــدو أن ذوي التحــصيل المــنخفض والمتوســط  . الطريقــة التقليديــة
 التجريبيــة قــد تفوقــوا علــى زمالئهــم مــن المجموعــة       مــن المجموعــة 

ولكــن الحاســوب لــم يــسهم كثيــرًا فــي زيــادة تحــصيل ذوي    .الــضابطة
التحـــصيل المرتفـــع مـــن الـــذكور؛ إذ كـــان متغيـــر المـــستوى هـــو أكثـــر 

 ).مربــع إيتــا(المتغيــرات تــأثيرًا فــي التحــصيل حــسب الداللــة العمليــة   
المــستوى التحـــصيلي  وهــذا مؤشــر علــى قــوة العالقــة بــين متغيــري        

ــة الطريقــة        والتحــصيل األمــر الــذي يــستوجب عــدم التقليــل مــن أهمي
  .االعتيادية في التدريس

  التوصيات
  : في ضوء نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي

ــط التـــــدريس        .1 ــول اســـــتخدام نمـــ ــات أخـــــرى حـــ ــراء دراســـ إجـــ
الخصوصي المعزز بالحاسوب في تـدريس قواعـد اللغـة العربيـة            

  .تدريس فروع اللغة العربية عامةخاصة وفي 
ــة      .2 ــائل التقليديـ ــع الوسـ ــى جنـــب مـ ــًا إلـ ــوب جنبـ ــتخدام الحاسـ اسـ

األخرى، إذ إّن الحاسوب وحده قد ال ينجح في زيادة تحـصيل            
الطلبــة الــذين يختلفــون فــي مــستوياتهم؛ فنتــائج هــذه الدراســة     
تؤكد على أهمية البدء بـإجراء دراسـات حـول الـتعلم المتمـازج         

(Blended Learning)في البيئة العربية . 
  المصادر والمراجع 

ــر، مـــدحت الـــسيد  ــيم  ). 1995.(أبـــو الخيـ ــوتر ودوره فـــي تعلـ الكمبيـ
  .288-265، )112(، العدد مجلة التربية. وتعلم الرياضيات

اتجاه طالب وطالبـات القـسم      ). 1996.(األكلبي، فهد وموسى، رشاد   
ــا       ــاني والثالــث الث ــي المــستوى الدراســي الث نوي نحــو العلمــي ف

اســـتخدام الكمبيـــوتر الشخـــصي وعالقتـــه بالتحـــصيل فـــي مـــادة  
ــة   . الرياضــيات ــات العربي ــة اتحــاد الجامع ، )31(، العــدد مجل

255-300 .  
اســتخدام الحاســب كوســيلة   ). 1996.(إســماعيلاألنــصاري، محمــد  

  .139-125، )117(  ، العددمجلة التربية. تعليمية
ــامية  م الكمبيــــوتر فــــي فعاليــــة اســــتخدا). 1994(البــــسيوني، ســ

ــة      ــة الثانوي ــة لطــالب المرحل ــة العربي ــد اللغ ــدريس قواع . ت
 .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة

مجلـة  . تقيـيم البرمجيـات التعليميـة     ). 1997.(الجابري، محمد رجب  
  .199-177، )2(1،البصائر

أثـر التـدريس بمـساعدة الحاسـوب فـي          ). 2003(الجرايدة، نبيلـة    
ــة   تحـــصيل  طلبـــة الـــصف األول الثـــانوي فـــي قواعـــد اللغـ
  رســــالة ماجــــستير غيــــر منــــشورة جامعــــة آل البيــــت،.العربيــــة

  . المفرق، األردن
تقـــــويم بـــــرامج الحاســـــوب ). 1992.(جويفـــــل، مـــــصطفى عـــــودة

ــة     ــة المرحلـ ــستوى طلبـ ــي األردن لمـ ــوفرة فـ ــة المتـ التعليميـ
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ــل     ــويمي متكامـ ــوذج تقـ ــق نمـ ــا وفـ ــية العليـ ــالة . األساسـ رسـ
  .األردن:الجامعة األردنية، عمان.  غير منشورةماجستير

أثـــر برمجيـــة تعليميـــة فـــي تحـــصيل  ). 2004(رواشـــدة، محمـــد 
ــة األساســية فــي      قواعــد اللغــة العربيــة لــدى طــالب المرحل

رسـالة ماجـستير غيـر      . األردن وفقًا لمستويات بلوم المعرفية    
  .منشورة، جامعة اليرموك، إربد، األردن

ــد   ــافظ محمـ ــد الحـ ــالمة، عبـ ــا  ). 1992.(سـ ــى تكنولوجيـ ــدخل إلـ مـ
  .دار الفكر للنشر والتوزيع: عمان). الطبعة األولى.(التعليم

تنميــــة مهــــارات النحــــو لــــدى طــــالب ). 1992(الــــسيد، حــــسني 
رسـالة  . "الكمبيـوتر "المرحلة الثانوية باستخدام الحاسوب     

 .ماجستير غير منشورة، جامعة عين شمس، القاهرة
 منـاهج تعلـيم القواعـد النحويـة         تطـوير ). 1987(السيد، محمود   

ــام فـــي الـــوطن     ــاليب التعبيـــر فـــي مراحـــل التعلـــيم العـ وأسـ
  . المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس. العربي
أثــر اســتخدام البرنــامج المتعــدد الوســائط ). 2001(صــالح، نزيــه 

فـــي التحـــصيل الفـــوري والمؤجـــل لطلبـــة الـــصف التاســـع   
رســالة ماجــستير غيــر منــشورة،  . يــةاألساســي فــي اللغــة العرب

 .الجامعة األردنية، عمان، األردن
مجلة ثقافيـة    (اليرموك. تقييم البرمجيات التعليمية  ). 2001(طوالبة  

إربــد، ) تــصدر عــن دائــرة العالقــات العامــة فــي جامعــة اليرمــوك   
  .42-40، )71(األردن، العدد 

لتــصميم معــايير عناصــر ا). 2004(طوالبــة، محمــد، والــشبول، نبــال  
 الجامعــة -دراســات مجلــة. الفنــي إلنتــاج البرمجيــات التعليميــة 

  .87-68، )1(31. األردنية
ــية  ). 2005(الظفيــــري، فــــايز  أثــــر الخــــصائص الشخــــصية والدراســ

للطلبــــة المعلمـــــين علـــــى اتجاهـــــاتهم وقلقهـــــم مـــــن اســـــتخدام  
 – 43، )74(19،المجلـــة التربويـــة . الحاســـوب فـــي التعلـــيم  

83. 
تــصور لطبيعــة عمــل المــصمم فــي إنتــاج    ). 1995(العــساف، أحمــد  

  .102-98، )4(36، رسالة المعلم .البرمجيات التعليمية
نحو رؤية جديدة لتدريس النحو العربي علـى        ). 2000(عمار، سالم   

ــة       ــي اللغـ ــة فـ ــات الحديثـ ــوء النظريـ ــي ضـ ــامعي فـ ــستوى الجـ المـ
ــنفس،   ــة وعلــــــــم الــــــ ــةالعربيــــــ ــة التربيــــــ ــر-مجلــــــ ، 28،قطــــــ

29)131،132( ،178-201. 
: عمـان . اسـتخدام الحاسـوب فـي التعلـيم       ). 2002(الفار، إبراهيم   
 .دار الفكر

الريـاض،  . الحاسـب والتعلـيم   ). م1998/هـ1418(المغيرة، عبدالله   
  .مطابع جامعة الملك سعود

ــالم   ــه سـ ــد اللـ ــاعي، عبـ ــوب  ). 1995.(المنـ ــساعدة الحاسـ ــيم بمـ التعلـ
ــة ــه التعليميـ ــة . وبرمجياتـ ــة التربيـ ــة كليـ ــدد حوليـ ، )12(، العـ

433-473.  
. دليـل إنتـاج البرمجيـات التعليميـة       ). 1993(منيزل، عبد الحميـد     

  .المنظمة العربية للتربية والثقافة والفنون: تونس
اســتخدام الحاســب  ). 2005( بــن عبــد العزيــز  هالموســى، عبــد اللــ 

  .مكتبة تربية الغد: الرياض. 3 طاآللي في التعليم
ــة   ــن    ). 2001(هــديب، بثين ــل م ــر اســتخدام ك ــاوني  أث ــتعلم التع ال

والتعلم الفردي من خالل الحاسوب في التحصيل المباشـر         
والمؤجل لطالبـات الـصف العاشـر األساسـي لقواعـد النحـو             

رسالة ماجستير غيـر منـشورة، جامعـة اليرمـوك، إربـد،            . العربي
  .األردن
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 شاشات لبعض أجزاء البرمجية: )1الملحق(

  
  1شاشة رقم 

  

  
  2ة رقم شاش

 

  
  3شاشة رقم 

  
  
  
  

  

  

  
  4شاشة رقم 

 

  
5شاشة رقم 
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  اختبار المفعول المطلق مع اإلجابة النموذجية: )2ملحق (
   :عين المفعول المطلق في كّل مما يلي، ثم ضع دائرة حول اإلجابة السليمة التي تبين نوعه:السؤال األول 

  
 الرقم الجملــة المفعول المطلق )غرضه(نوعه

 -1 "َمْن ذا الذي يقِرض الله قرضًا حسنًا" قرضا للتوكيد لبيان النوع العددلبيان 

  -2  "وترى الجباَل تحسبها جامدًة وهي تمرُّ َمرَّ السحاب" مر  للتوكيد  لبيان النوع  لبيان العدد
  -3  " .إذا ُرّجت األرض رّجًا" رجا  للتوكيد  لبيان النوع  لبيان العدد

  -4  دعت المديرُة مجلس اآلباء دعوًة واحدًة دعوة  توكيدلل  لبيان النوع  لبيان العدد

  -5  َدقَّت الساعُة َدقتين دقتين  للتوكيد  لبيان النوع  لبيان العدد
  -6  "إّن جهّنم جزاؤكم جزاًء موفورًا" جزاء  للتوكيد  لبيان النوع  لبيان العدد
  -7  " والذاريات َذْروًا "  ذروا  للتوكيد  لبيان النوع  لبيان العدد

  -8  حرصنا على إخراج الكتاِب إخراجًا متقنًا إخراجا  للتوكيد  لبيان النوع  بيان العددل
  -9  .انطلق المتسابقون انطالَق السهم انطالق  للتوكيد  لبيان النوع  لبيان العدد
  -10  "يا أيها اإلنسان إّنك كاِدُح إلى ربك كدحًا فمالقيه" كدحا  للتوكيد  لبيان النوع  لبيان العدد

  
  : عين النائب عن المفعول المطلق في الجمل التالية، ثم ضع دائرة حول اإلجابة التي تبين العالقة بينهما: ل الثانيالسؤا

  
النائب عن  العالقة مع المفعول المطلق

المفعول 
 المطلق

 الرقم الجملــة

مشاركه في  صفته 
 االشتقاق 

 -1 كّلمني طارٌق كالمًا مفيدًا  كالما نوعه 

  -2  قذف الطفل دبابَة العدو حجرًا حجرا  نوعه    آلته  صفته 
  -3  تعبُت فسرُت الهوينى الهوينى  مشاركه في االشتقاق   نوعه   صفته 

  -4  "فاجلدوا كّل واحٍد منهما مائة جلدة" مائة  آلته   ضميره   عدده 
مشاركه في   صفته 

  االشتقاق 

  -5  "واللُه أنبتكم من األرض نباتًا" نباتا  نوعه 

شارة به إلى اإل  صفته 
  المصدر 

  -6  " أكرمته ذلك االكرام "  ذلك  ضميره 

إضافته إلى  مشاركه في االشتقاق
 المفعول المطلق 

  -7  " فال تميلوا كلَّ الميل "  كل  صفته 

مشاركه في االشتقاق    -8  صرخُت عاليًا عاليا  نوعه  صفته
مشاركه في االشتقاق  إضافته إلى 

 المفعول المطلق 

  -9  تحّسنت صحة المريض بعض التحسن بعض  صفته 

مشاركه في االشتقاق    -10  " واذكروا الله كثيرًا "  كثيرا  صفته   نوعه 
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  .حدد المصدر النائب عن فعله في الجمل التالية، ثم اختر اإلجابة السليمة التي تبين الغرض الذي يحققه: السؤال الثالث
  

المصدر النائب عن  الغرض الذي يحققه
 فعله

 الرقم جملــةال

 -1 "لثمود أال إن ثمودًا كفروا ربهم أال ُبْعدًا" بعدا األمر  الدعاء  التوبيخ 
  -2  "وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانًا" إحسانا  األمر   الدعاء   التوبيخ

  -3  أجرأًة على المعاصي؟  جرأة  األمر   الدعاء   التوبيخ 
  -4  َسْقيًا لك ورعيًا ياسق  األمر   الدعاء   التوبيخ 
  أشوقًا وَلّما يمض لي غير ليلة  شوقا  األمر   التعجب   التوبيخ 

  فكيف إذا خفَّ المطّي بنا عشرا  
5-  

  
  : عّين المفعول المطلق ونائبه في كّل مما يلي : السؤال الرابع

  
 الرقم الجملــة المفعول المطلق النائب عن المفعول المطلق 

 -1 .ُم على طالبه حنّو الوالد على أبنائهيحنو المعّل حنو 
 -2 " وال تْبّرجَن َتبرَُّج الجاهلية األولى" تبرج 
 -3 .ُعذرك مقبوٌل قطعًا قطعا 

 -4 .اعتدلت في فكري ذلك االعتدال   ذلك
 -5 .أعجبت به بعَض اإلعجاِب"   بعض

 -6 قسمًا إليك مع الصدود ألميل إني المنحك الصدود وإنني قسما 
 -7 " فإني ُأعّذبه عذابًا"  عذابا

 -8 َيُظّنان كلَّ الظنِّ أال تالقيا وقد يجمع الله الشتيتين بعدما  كل
 -9 .أيَّ عيش َتِعْش أعش  أي

  -10  .الدخوُل ممنوٌع منعًا باتًا منعا 

  
  :اختر اإلعراب المناسب للكلمة التي تحتها خط في الجمل التالية: السؤال الخامس 

  
  .ونأَي حبيب إّن ذا لعظيم     وقتًال واشتياقًا وغربًة سجنًاَأ -1
  .نائب عن المفعول المطلق منصوب  -أ 
 .مصدر نائب عن فعله والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت  -ب 
 .مفعول مطلق منصوب  - ج 

  
  . أّال تالقياالظّنكلَّ  يظنان     وقد يجمع الله الشتيتين بعدما -2
  .مفعول مطلق منصوب  -أ 
 .طلق منصوبنائب عن المفعول الم  -ب 
 .مضاف إليه مجرور وعالمة جّره الكسرة  -ج 
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  .حقًا كنُت سعيدًة به -3
  .مفعول مطلق منصوب  -أ 
 .نائب عن المفعول المطلق منصوب  -ب 
 .مصدر نائب عن فعله منصوب  -ج 

  
  .أحٌد غيري هـايقف  وقفُت مع الصديق وقفًة لم-4
  .ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به  -أ 
 .فعول مطلقضمير متصل مبني في محل نصب م  -ب 
 .ضمير متصل مبني في محل نصب نائب عن المفعول المطلق  -ج 

  
  .المشتاِق سالَم سلَّمُت على الزائر -5
  .مفعول مطلق منصوب  -أ 
 .نائب عن المفعول المطلق منصوب  -ب 

  مصدر نائب عن فعله منصوب-ج
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 c. expressed her liking to the music box openly d. was rude to the seller  
8. The style of the author is: 
 a. formal b. informal c. scientific d. conversational 
9. " The biter can be bitten", paragraph seven, line "1" means: 
 a. the experienced one is always careful  
 b. the experienced one can be deceived 
 c. the experienced one can deceive others easily  
 d. the experienced one must be careful not to be deceived  
10. According to the passage, when you see merchandise you've chosen to buy, you should: 
 a) act casually 
 b) show that you like the piece, but not willing to buy it 
 c) check the merchandise carefully to see if there is anything wrong in it 
 d) start bargaining at once 
11. " I felt like a seasoned connoisseur", paragraph seven, line "3" means: I felt 
 a. Lucky b. like a cook c. like a hunter d. like an expert  
12. Buyers around stalls: 
 a. are extremely nervous b. concentrate on what is exhibited only 
 c. enjoy meeting friends d. think hard about buying something they need 
13. Which one of the following is un true? 
 a. The author started searching for flea markets 
 b. The author wanted very much to go there 
 c. The author observed them closely when she found them 
 d. The author photographed them  
14. The author bought a delicate china teapot and she: 
 a. returned it b. found it great c. put it away d. sold it again 
15. Based on the text, only one of the following is correct: 
 a. Even the experienced collector can be cheated." 
 b. It is easy to differentiate between a real original piece of antique and a fake one. 
 c. All merchants are experienced sellers. 
 d. An experienced collector cannot be deceived. 
16. The seller lowers the price of the merchandise when he sees that the buyer is: 
 a. interested. b. nagging c. indifferent d. careful 
17. According to the author, one buys the antique mainly because it is: 
 a. needed b. cheap c. priceless d. rare  
18. The author let herself be drifted in: 
 a. shopping in stores b. buying antique things 
 c. bargaining sellers d. gazing at beautiful things 
19. The word "graciously", paragraph six, line 3 means: 
 a. greatly b. sadly c. kindly d. quickly 
20. The tone of the author is: 
 a. serious. b. sarcastic c. humorous d. factual 
21. The best title for the text is: 
 a. The Art of Buying b. The Open Market 
 c. My talent d. The Jungle Book 
22. Skills required to size up the stalls are: 
 a. taste, timing, patience, great knowledge, and a big house 
 b. taste, good observation, patience, and wealth 
 c. taste, keen eye, patience, certain strategies, and a car 
 d. taste, certain strategies, timing, patience, and good observation 
23. The skill needed most in bargaining is: 
 a. good observation. b. steel nerves. c. great knowledge. d. good taste 
24. According to the passage, the writer is: 
 a. still married b. widowed c. divorced d. single 
25. According to the author, the buyer in the flea market: 
 a. studies the history of the piece 
 b. checks every single corner in the market 
 c. enjoys the beauty of the piece  
 d. thinks of the loved ones 
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One of these puts the blame on developing countries, or rather our relationship with them. The weak is always the 
scapegoat! Historically, developing countries provided the industrial world with raw materials in exchange for 
manufactured goods. The line has to be drawn somewhere. 

Some economists assert that technology has the upper hand and must be responsible for these changes. According 
to this school of thought, the introduction of new technology such as computers creates a surplus of unskilled labor. At 
the same time, the new technology creates a demand for skilled workers who know how to run it, some workers are 
even likened to wizards in their capability of using the new technology. 

A final explanation is immigration, a double- edged sword. The legal immigration of skilled workers actually 
helps the economy as it supplies talents that are needed, creates businesses and jobs, and raises output.  

It seems that retaining workers would be the key to solving the problem of unemployment and unequal pay, but 
the trouble is that while more training programmers are needed, there is less and less money available to fund them. The 
remedy for the disease is known but it cannot be supplied. Governments are being forced to cut back on their spending 
in order to compensate for reduced production and income, and so parents of the population have to pay the price. 

The starting point for any positive policy would be to make it each nation's goal to improve the lives of its citizens. 
This means that economic policies should be structured so that working people can earn a living wage, which makes 
them above poverty  

Appendix (2) 
The reading comprehension test with correct answers in bold  
Read the following text carefully: 
I recall the day several years ago when my former mother-in-law initiated me into the art of treasure hunting in 

antique markets. To celebrate, I bought a delicate china teapot, which seemed the rarest object I'd ever possessed. 
Gazing for the hundredth time at my new purchase, I finally abandoned myself to that strange joy, collector's bliss. 

Since then, I've always kept an eye open for flea markets, and I've learnt that sizing the stalls up requires skill. 
Informed taste, a keen eye, patience, tactics and timing when moving in for the kill are essential. Don't go in the hope of 
discovering a priceless object at a low price; the right frame of mind is to acquire pieces just because you like them. 

Stalls sell anything from old clothing and discarded knick-knacks to rare prints and books, china, glass, clocks and 
an infinite range of other enchanting collectable items. 

Buyers can be observed among the market stalls, peering and poking in every corner. It's as if they're sleepwalking. 
When someone really wants to buy something, they may be thinking so hard that they wouldn't recognize a close friend. 

Bargaining demands disciplined strategy. First of all, keep quiet. On the day of my initiation as a buyer, I saw a 
charming 19th century musical box. "It's wonderful!" I exclaimed. My mother-in-law gave me a strange look, then 
dragged me behind a big grandfather clock. "You've just managed to double the price," she said - all too accurately. 

Since then, I've perfected a cold-blooded stalking style when pursuing the object of my desire. Pretending to be 
indifferent, I wander round the stalls and, like a hunting hound, start sniffing out my prey. Smiling graciously, I ask 
politely for the price of something I'm not really interested in, testing the seller. The price is usually stacked up straight 
away, only to come down to reasonable level after a bit of bargaining. This is the time to make a subtle move for what 
you're really after. 

 The biter can be bitten, of course. Once, I spotted what looked like an early edition of Rudyard Kipling's The 
Jungle Book. The bookseller assured me it was a first edition. I felt like a seasoned connoisseur, so I bought it. It looks 
very nice in my bookcase, but it turned out not to be a first edition after all.  

Now choose the best word or phrase to complete the following: 
1. The author became interested in flea markets through: 
a. reading b. a colleague c. a relative d. an acquaintance 
2. The author: 
 a. was convinced of this type of art b. was against this art 
 c. decided to ignore it d. did not understand this art 
3. The word "initiated", paragraph one, line "2" means: 
 a. introduced b. caused c. induced. d. completed 
4. The author is explaining to us: 
 a. what to buy b. the importance of bargaining 
 c. how to buy d. the importance of antiques 
5. "Moving in for the kill", paragraph two, line "3" means: 
 a. destroying the purchased piece b. choosing the wanted piece  
 c. buying the badly needed piece d. going to buy the wanted piece 
6. In a flea market one finds: 
 a. rare, original pictures b. crystals of all sorts 
 c. used books d. collectable items 
7. The author's mother-in-law got angry because the author: 
 a. likes antique things b. is noisy 
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Appendix (1) 
A sample of the reading texts in which the figures of speech are underlined 

Passage One:  
You are going to read a magazine article about pyramids. Read the text carefully, and then answer the questions 

that follow:  
The Egyptian pyramids are the best-known archaeological monuments in the world, due partly to their distinctive 

and instantly recognizable design .A design that attracts speculation. The fact that the original reason for their 
construction is a mystery only adds to their popularity. Veiled beauty is doubly intriguing. Over the ages they have 
captured worldwide attention and with it, a multitude of speculative theories, from the mundane to the fantastic. 
Everybody has tried his or her hands at the new creative theory. 

 Speculation over the origin of these "grand mountains of stone" started with the Greeks - gods of civilizations. 
They believed that the first pyramid was constructed as a memorial to the wicked King Chufa's daughter - a princess 
who had led a very sad and difficult life. During the dark ages-the pyramids were explained in relation to biblical texts. 
Thus, according to tradition, they were believed to be large storehouses for grain, built in preparation for the famine 
that was predicted in the Bible. Along the same lines, Arab philosophers saw these pyramids as warehouses for 
Egyptian scientific and medical wisdom that would otherwise have disappeared during the Great Flood.  

 More modern theories suggest that the role of the pyramids could be that of a mechanism for predicting the future 
as Egyptians were thought to have the touch of gods; or even as a road sign for alien beings for many thought the 
pyramids are the gates to stars. The former is a theory devised by Charles Piazzi Smyth, who converted the dimensions 
of the pyramids' corridors and chambers into numbers, which corresponded to calendar dates. These dates were then 
used to predict significant events of the future. The later stems from the more astrological and scientific study of Erich 
Von Daniken and Graham Hancock. They attributed the building of the pyramids to super -intelligent aliens as a means 
of prediction the apocalypse. This theory, however, underestimates the ability and achievements of man. 

  Despite all these theoretical contrasts, the actual archaeological evidence behind the evolution of the pyramid, 
and their means of construction were beyond doubt. It is now crystal clear for the Egyptologists as they have been 
researching these questions for over a century and have produced conclusive proof. They discovered that the tomb 
holding the deceased body is only one part of the pyramid, which in fact also includes parts constructed for the funeral 
and the afterlife of the God of Egypt. 

In addition, they have traced the entire history of the pyramids' construction. Their evolution began with the small, 
rectangular, mud-brick tombs favored by the First and Second dynasties, moving on up the ladder to the stone step-
pyramid of the Third Dynasty. The Fourth Dynasty saw a great advance both in size and construction techniques- 
further moves towards fascinating architecture, evidence of which we can see today in the Giza plateau. After this era, 
during the Fifth and Sixth Dynasties, the pyramids were built on a much smaller scale, showing a great reduction in 
skill. The age of Tutankhamun brought an end to the constructions of pyramids, leaving this ancient architecture to 
puzzle the world. 

 Apart from the theory concerning the building of the pyramids by aliens, it is widely agreed that the pyramids' 
construction is an amazing human achievement proving that a man's mind is so fertile. Evidence from the 
archaeological sites of workmen's villages and stone quarries shows the organization of the workforces involved, 
workmen toiling like bees in a hive. This alone must have taken careful planning and military-style co-ordination. 
Added to this, the traces of building ramps and copper and stone tools found by the researchers emphasize the simple 
technology that was available at that time, and thus the amazing size and design of the pyramids. In the case of the 
Great Pyramid of King Khufu at Giza, more than two million blocks were moved a challenge as big as building a 
modern skyscraper. 

  In contrast to popular opinion, it is now believed that the men working on the pyramids actually did so as a 
form of taxation and not under the master's whip or out of religious duty, as was previously thought. They were not 
treated like animals forced to finish the labor. Some were even appointed as architects, skilled stone-workers and co-
coordinators, and were thus respected as such.  
Passage Two:  

You are going to read an article about unemployment. Read the text carefully, and then answer the questions that 
follow:  

The growth of the global economy is leaving millions of workers behind. The world is becoming a small village. 
Diseases like inequality, unemployment and poverty are all signs of this. Rapid technological change and heightened 
international competition are damaging the job markets of the major industrialized countries. 

 This is not how things were supposed to work. Some see technology as backwardness! The failure of capitalism to 
distribute wealth fairly poses a challenge not just to politicians, but to economists as well. Despite a continuing boom in 
international trade and finance over the past decade, productivity has decreased, while inequality in the United States 
and unemployment in Europe have increased. Some people made the most of it; others were poverty stricken. 

Another case is Germany, where the rate was below 1 per cent; but with the rat race of technology, today it is 
approaching 10 per cent. In Belgium, the unemployment rate has quadrupled over the past 20 years. 
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whole passage to understand its general meaning. In 
other words, efficient readers do not take the presented 
information for granted; they question what they read 
and connect it to their own experiences. In fact, these 
results are similar to the results of other studies such as 
those of Hawamdeh (1999) Thompson (1986) and 
Whitmer (1986) who found that students' reading 
comprehension improved as a whole because of the use 
of figurative language.  

The presence of figures of speech in the reading 
passage might have helped students in the experimental 
group to have a sufficient understanding of the overall 
meaning of the reading. Such understanding was pre-
requisite for better analytical reading comprehension on 
the part of students in the experimental group compared 
with the reading comprehension of students in the 
control group. There was an element of mystery in the 
reading passages, which would force the reader to think 
and analyze the material being read. This constant 
search for meaning seemed to have forced the reader to 
use more of the stored language he has. This, in turn, 
improved the comprehension of the texts not only on the 
literal level, but also on the analytic level. 

The results presented in Table 6 indicated that 
there were no statistically significant differences 
between the experimental group and the control group 
with regard to the evaluative level of reading 
comprehension. A possible reason for this might be that 
teachers did not feel the need to emphasize higher order 
thinking skills such as synthesis, analysis and evaluation 
because they are emphasized in the Jordanian EFL 
curriculum and textbooks. This might also explain why 
EFL teachers do not include evaluative reading 
questions in their exams. 
Recommendations 

Based on the results of this study, it is 
recommended that: 
 1. Curricula planners incorporate more reading 

passages that have a variety of figures of speech in 
the EFL curricula and textbooks so that students 
are introduced to a variety of literary genres. 
Teachers' books should also include more 
suggestions for teachers to make use of extensive 
literature in their classes. 

2.  More emphasis be given to teaching critical 
reading skills that activate students' reflection and 
evaluation since teaching English in Jordan like 
teaching any other school subject expects students 
to memorize more than learn critically.  

 3.  Other studies need to be carried out to investigate 
the effect of using figurative language on 
improving other language skills such as writing, 
listening and speaking, because language learning 
is integrative. 
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with the model answers was developed by the 
researchers. The final version of the exam which 
consisted of twenty-five items and their model 
answers were validated and approved by the 
experts. The test was then tried out on a pilot group 
to establish test reliability using the test-retest 
formula.  

7.  The researchers explained to the teacher, who 
agreed to teach the two groups, to focus on 
teaching the figures of speech in the reading 
passages of the experimental group, and to teach 
the control group as she used to do. To ensure that 
the teacher fully understood what to do with each 
group, the researchers attended a few classes and 
answered all her questions. The actual treatment 
lasted for six weeks from mid February to the end 
of March. 

 8. The reading comprehension test was finally 
administered to the sample of the study. 

9.  Data were collected and analyzed, using 
descriptive statistics such as means and standard 
deviations. The analysis of covariance (ANCOVA) 
was also used to find out whether differences 
between groups were statistically significant 
(α=0.05) or not.  

Results of the Study: The main aim of this study was 
to investigate the effect of using some figurative 
language on the reading comprehension of the first 
secondary grade students in Amman in the academic 
year 2000/2001. This reading comprehension includes 
the total reading comprehension, literal reading 
comprehension, analytic reading comprehension, and 
evaluative reading comprehension. Therefore, mean 
scores and standard deviations are presented in Table 2.  
Table 2: Mean Scores and Standard Deviations with 
regard to total reading comprehension, literal reading 
comprehension, analytic reading comprehension, and 
evaluative reading comprehension of both groups 

Experimental group Control group 
 Means Standard 

Deviations Means Standard 
Deviations 

Total comp. 16.88 4.11 15.31 4.15 
Literal comp. 4.32 1.14 3.75 1.37 
Analytic. comp. 9.70 2.79 8.58 2.81 
Evaluative comp. 2.85 .95 2.97 1.10 
Table 2 shows that students in the experimental group 
had higher mean scores than students in the control 
group in the total reading comprehension, the literal 
reading comprehension, and the analytic reading 
comprehension, but a lower mean score than those in 
the control group with regard to evaluative reading 
comprehension. Overall, this may indicate that using 
figurative language improved the reading comprehens-
ion of the target group.  

However, to see if those differences were 
statistically significant or not, the univariate analysis of 
covariance (ANCOVA) was used (Tables 3, 4, 5, and 
6). 
Table 3: Univariate Analysis of Covariance for the total 
reading comprehension of the two groups 

Source  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F 

School grades  49.24 1 49.24 3.64 
Treatment 60.27 1 60.27 4.46* 
Error 945.36 70 13.51  

*Significance at (α=0.05) 
Table 3 shows that the treatment was significantly 

effective. This means that the students in the 
experimental group who were taught through the use of 
figurative language were better comprehenders on the 
total reading comprehension level. 
Table 4: Univariate Analysis of Covariance for the 
literal comprehension of the two groups 

Source  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F 

School grades  .45 1 .45 .33 
Treatment 7.71 1 7.71 5.63* 
Error 95.57 70 1.37  

*Significance at (α=0.05) 
Table 4 shows that the treatment was significantly 

effective. This means that the students in the 
experimental group who were taught by using figurative 
language were better comprehenders at the literal level. 
Table 5: Univariate Analysis of Covariance for the 
analytic reading comprehension of the two groups 

Source  Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F 

School grades  26.39 1 26.39 4.02 
Treatment 30.94 1 30.94 4.72* 
Error 459.41 70 459.41  

*Significance at (α=0.05) 
Table 5 shows that the treatment was significantly 

effective. This means that the students in the 
experimental group who were taught by using figurative 
language were better comprehenders at the analytic 
level. 
Table 6: Univariate Analysis of Covariance for the 
evaluative reading comprehension of the two groups 

Source Sum of 
Squares 

df Mean 
Square 

F 

School grades 1.45 1 1.45 1.43 
Treatment  .33 1 .33 .32 
Error 70.89 70 1.01  

Table 6 shows that there are no statistically 
significant differences (α=0.05) between the two groups 
with regard to their evaluative reading comprehension. 
Discussion of the results 

The results of this study showed that students who 
were taught through the use of reading passages 
featuring figurative language scored higher than those 
who were taught through the use of reading passages 
that did not have those figures of speech at all levels of 
reading comprehension (i.e. total reading comprehens-
ion, literal reading comprehension, analytic reading 
comprehension, and evaluative reading comprehension). 
However, the univariate analysis of covariance 
(ANCOVA) showed that the treatment was significantly 
effective at all levels of comprehension except at the 
evaluative level. 

It seems that figurative language helped students to 
skim the reading passage to get meaning. Students in the 
experimental group might have used those figures of 
speech to compare, contrast, and relate ideas in the 
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how to figure out meanings of metaphors helped them 
become independent readers and to enjoy what they 
read.  

Taylor (1997) used children’s literature to 
investigate the effect of explaining figurative language, 
such as onomatopoeia, simile, personification, and 
metaphor on the writing of fourth-grade students. The 
results showed that students who used figures of speech 
in their writing produced better pieces of writing. 

Hawamdeh (1999) measured the effect of teaching 
figures of speech to 100 freshman university English 
majors on their ability to interpret figurative language 
and their abilities to use them in classroom interaction. 
Results showed that using figurative language enhanced 
and facilitated reading comprehension. She 
recommended that instructors should concentrate on 
teaching the figurative aspect of language instead of 
over- emphasis on grammar and vocabulary.  

Fizzano (2000) studied the impact of using story 
drama on the reading comprehension of third graders. 
The experimental group read and role-played selected 
folktales using teacher-directed drama and student-
directed drama. Results of interviews and observations 
revealed that students in the experimental group were 
better at the levels of reading comprehension (literal, 
inferential, and critical) during their story enactments 
than the control group. In conclusion, the experimental 
groups manifested a heightened use of metaphoric 
creative oral language, which demonstrated their 
language complexity and symbolic thought. 
Method 
Population and Sample of the Study: The population 
of the study consisted of all the first secondary students 
enrolled in secondary schools in Amman Directorate of 
Education II in the academic year 2000/2001. One of 
those schools, The Arab Model Schools, was selected to 
conduct this study because both the school principal and 
English language teachers agreed to cooperate with the 
researchers to conduct this study This school had four 
first- secondary class sections. One Arts section and one 
Science section were selected randomly to represent the 
experiment group, while the other two sections 
comprised the control group as shown in Table 1 below.  
Table 1: The distribution of the four sections with 
regard to gender and academic track 

 Track   
 Gender 

Arts Students Science Students Total 

Female 16 21 37 
Male 20 18 38 
Total 36 39 75 
Research Design: This is a quasi- experimental study 
which has one independent variable and one dependant 
variable. The independent variable was the teaching 
method which has two levels: teaching reading using 
figures of speech and teaching reading without using 
figures of speech. The dependent variable was the 
reading achievement which has four levels: total 
comprehension, literal comprehension, analytic 
comprehension, and evaluative comprehension. 
Research Instruments 

1.  The reading passages: Six reading passages were 
selected from the first secondary student book with 
the following figures of speech added to them: 
metaphor, simile, personification, hyperbole, 
allusion, conceit, and idioms. 

2.  The reading achievement test: The test consisted of 
one reading passage and 25 questions covering the 
literal comprehension level, the analytic comprehen-
sion level, the evaluative comprehension level, and 
the total comprehension level, plus their model 
answers. 

 Validity and reliability of the research instruments 
A group of nine EFL experts (5 university 

professors, 2 supervisors and 2 teachers) were selected 
to validate the two research instruments which were 
originally developed by the researchers. Those experts 
were first asked to select six reading passages from the 
first secondary textbook used at the Arab Model 
Schools. Each passage was modified to include some 
figures of speech in such a way that they did not sound 
strange to the reader or out of place. The modified 
passages were then approved by the experts (Appendix 
1). 

Another reading passage was also selected by the 
experts to be used as a reading comprehension test. 
After that, the researchers prepared 33 multiple –choice 
comprehension questions on the passage, which were 
finally reduced by the experts to 25 questions covering 
the literal reading comprehension, the analytic reading 
comprehension and the evaluative reading comprehens-
ion and the total reading comprehension. The experts 
also gave weight for each of the four levels of reading 
comprehension and verified the model answers of all 
questions (Appendix 2). 

After the test had been validated by the experts, it 
was administered to two first- secondary sections with a 
total number of fifty students chosen randomly from the 
population of the study. The same test was re-
administered to the same group of students after one 
week. The reliability of the test was established by using 
Cronbach's Alpha. The reliability coefficient was 0.81, 
which was considered sufficient to use this test as the 
research instrument to achieve the purpose of this study. 
Procedures: The following steps were used to conduct 
this study:  
1.  Permission was taken from The Arab Model 

Schools to conduct this study. 
2.  A group of nine EFL experts were selected to 

validate the research instruments. 
3.  Six reading passages from the first secondary 

English textbook were selected and modified by 
adding some figures of speech to each.  

4.  The experts validated the modified passages before 
they were taught to students.  

5.  The six passages were taught to the experimental 
group while the unmodified ones were taught to the 
control group. 

6.  Another reading passage was selected and 
approved by the experts. A thirty-three- item exam 
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the need for incorporating different types of reading 
materials in the EFL curricula in Jordan. The results 
may also encourage ESL teachers to reconsider their 
methods of approaching the reading materials they use 
in their classrooms, so that their students improve their 
reading comprehension and they enjoy what they read.  
Definition of Terms: The main terms used in this study 
are operationally defined as follows:  
Figures of speech:" They are different forms of 
expressions used to convey meaning or heighten effect 
often by comparing or identifying one thing with 
another that has a meaning or connection familiar to the 
reader or listener". Miller et al., 1989: 6)". The figures 
used to achieve the purpose of this study are: 
- Metaphor: A comparison between two basically 

unlike things that have something in common, but 
use no connectives such as like or as. 

- Simile: A direct comparison between two basically 
unlike things that have something in common. It is 
usually signaled by the word as or like. 

- Personification: Endowing abstracts, ideas, 
animals, or inanimate objects with human qualities. 

- Hyperbole: A great exaggeration. Its purpose is to 
emphasize, for either serious or comic effect.  

- Allusion: A brief reference to a person, event, or 
place, real or fictitious, or to a work of art.  

- Conceit: An elaborate and surprising way of 
comparing two very dissimilar things. It usually 
involves intellectual cleverness and ingenuity. 

- Idiom: A group of words with a meaning of its own 
that is different from each of the separate word 
when put together. 
Examples of the figures of speech included in the 

modified reading passages are: Metaphor (the whole 
world has become a big green house.), simile (workmen 
toiling like bees in a hive), personification (leaving this 
ancient architecture to puzzle the world), hyperbole 
(feeling completely shattered), allusion (A second 
Venice is to be born), conceit (it's like conquering a 
virgin land), and idioms (a double- edged sword).  
Reading comprehension: It is the ability of readers to 
understand the surface and the hidden meanings of the 
text using the available grapho-phonic, syntactic and 
semantic cues. The total reading comprehension 
includes:  
 a.  Literal comprehension: The reader is expected to 

grasp the general clear meaning of the text. 
 b.  Analytic comprehension: The reader is expected to 

analyze what he reads and connect it to his own 
personal experience. 

c.  Evaluative comprehension: The reader performs a 
high level of thinking where he gives judgments 
and evaluations over the reading material based on 
his understanding of the text.  

Review of Related Literature: According to Wang 
(1997), students’ comprehension of figurative language 
in English has not been studied in any depth to 
formulate a comprehensive body of research. Most ESL 
studies dealt with methods of teaching adapted reading 

passages in students' textbooks only. However, a review 
of related literature showed that there are some studies 
which dealt with using figurative language to teach 
reading.  

Horne (1969) conducted a study on 145 sixth grade 
students in Georgia investigate the effectiveness of 
activities centered around children's literature on pupils' 
use and understanding of figurative language and on 
their reading vocabulary and comprehension. Students 
in the experimental took part in 24 work sessions to 
increase their grasp of figures of speech. Following the 
work sessions, the experimental group scored 
significantly higher (.01 level) in frequency of use and 
understanding of figures of speech, but scores on literal 
reading comprehension and vocabulary in the two 
groups did not differ significantly. It was concluded that 
sixth-grade pupils profit from instruction in figurative 
language and that work sessions based on children's 
literature are effective in motivating children to produce 
images.  

Malgady (1977) studied the ability of 60 children 
ranging in age from 5 to 12 to interpret and appreciate 
similes in some selected reading passages. Results 
revealed that those children were able to interpret 
similes and to indicate their preference for each simile 
as a figure of speech. Results also replicated previous 
findings that even kindergarten children were able to 
interpret figurative language and that interpretive skill 
increased with age; but appreciation of figurative 
meaning appeared to require formal operational 
thinking. It was concluded that non-literal meaning may 
emerge earlier in the course of a child's cognitive 
development than previously supposed, but the ability to 
appreciate figurative language is tied to increased 
cognitive sophistication. 

Gambrell and Bales (1986) conducted a study to 
investigate the effect of mental imagery upon the 
reading comprehension of 124 fourth- and fifth- grade 
poor readers at some Maryland public schools. The 
experimental group was given instructions to induce 
imagery. The control group was given general 
instructions. After reading the texts silently, students 
were asked to identify implicit and explicit 
inconsistencies in the texts. The results were in favor of 
the students who used mental imagery. It was concluded 
that poor readers can be better readers with mental 
imagery. 

Ortony and Larson- Shapiron (1985) studied the 
effect of exposing children to figurative language 
through verbal street games on a metaphorical language 
comprehension test. The result of the study indicated 
that students’ ability to understand the uses of metaphor 
and simile encountered in the class improved due to the 
use of figurative language. 

Readence, et al. (1987) conducted a study on a 
group of 52 third- grade students at a private school in a 
large southern city in the USA to investigate the effect 
of using figures of speech on students' reading 
comprehension. Results showed that teaching students 
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most ESL students is their struggle with a language and 
culture with which they are unfamiliar. But, our success 
greatly depends upon a selection which will not be too 
difficult on either a linguistic or a conceptual level.  

One of the difficult tasks facing an EFL teacher is 
the selection of appropriate reading passages for his 
students because not all teachers may agree on a set of 
criteria for this selection. Reading passages might be 
selected according to such factors as interest, 
exploitation, readability, cultural relevance, and purpose 
of reading (Day, 1994). Readers like to find the reading 
material not only interesting, but also a bit challenging 
so that they integrate the lower –level of comprehension 
into the higher levels of analysis, inference and 
evaluation. 

According to Conley (1995), reading comprehen-
sion has two levels: text comprehension and 
comprehesion beyond the text. In the former, the reader 
understands the meanings of new vocabulary items, 
selects important information and comes up with 
deductions based on the text. This is usually referred to 
as literal comprehension. The second level of 
comprehension, which is considered higher and more 
advanced, is called comprehension beyond the text. At 
this level the reader matches the information he gets 
from the text with what he already knows to come up 
with a new understanding of the topic.  

In their attempts to go beyond the printed word, 
good readers usually merge the words they read with the 
store of information they have in their possession, while 
poor readers do not progress beyond the printed words. 
Good reading requires readers to analyze, synthesize 
and read critically. Accordingly, Lazar (1996) argues 
that the author generally presents the literary image and 
a good reader analyzes it trying to find what is similar 
between the metaphor used and the subject of the text. 
Once the connection is established, the reader unites 
with the text and so the meaning is no longer 
ambiguous. Therefore, students have to be trained to 
read different materials, on different occasions, in 
different ways, and for different purposes.  

Figurative language is used in all languages and it 
underlies different cultural connotations. People may 
use figurative language un-awaringly in their daily 
transactions, and so they find the reading material that 
has figures of speech more rewarding than the 
traditional simplified reading material. Therefore, 
Lindsay (2000) asserts that EFL/ESL teachers have to 
teach the reading texts that include figures of speech 
because these mental images are usually meant to make 
a text easier to understand.  

Karl (1994) contends that not only sophisticated 
people use the figurative language, but also all types of 
people and in different domains of life use it. For 
example, using metaphor or comparisons in a reading 
passage makes unclear ideas closer to the mind of the 
reader. Other devices such as metaphors, similes, 
elaborate descriptions, and colloquialisms usually give 
life to the reading text. 

Statement of the Problem: Jordanian EFL curricula 
are centralized, and so teachers have no control over the 
selection of the reading passages in students' books or 
even the methods of teaching reading. Reading passages 
in the student's book are selected by curricula planners, 
and the teaching methods are also prescribed in the 
teacher's book. For example, in most reading classes, 
teachers are asked to focus on teaching new vocabulary 
items, new structures, and set students to skim or scan a 
reading passage in order to answer display questions. 
They explain the entire text sentence by sentence, 
analyzing many of the more difficult grammar 
structures, rhetoric, and style for the students, who 
listen, take notes, and answer questions. Teachers' 
lesson plans and reading exams do not have enough 
evidence that they ask students to read analytically or 
critically.  

Therefore, this study was an attempt to investigate 
if the reading materials, which were modified by the 
two researchers and validated by a panel of EFL experts 
to include some figures of speech, would improve the 
reading comprehension of first secondary students in 
Jordan. 
Purpose and Questions of the Study: The main 
purpose of this study was to investigate the effect of 
using figurative language on the reading comprehension 
of Jordanian EFL learners. More specifically, the study 
aimed at answering the following main question : Are 
there any statistically significant differences (α = 0.05) 
in the total reading comprehension of first secondary 
EFL students in Amman that can be attributed to using 
figures of speech in the reading text? 

Three sub-questions were also derived from this 
main question: 
1.  Are there any statistically significant differences  

(α = 0.05) in the literal reading comprehension of 
first secondary EFL students in Amman that can be 
attributed to using figures of speech in the reading 
text? 

2.  Are there any statistically significant differences  
(α = 0.05) in the analytic reading comprehension of 
first secondary EFL students in Amman that can be 
attributed to using figures of speech in the reading 
text? 

3.  Are there any statistically significant differences  
(α = 0.05) in the evaluative reading comprehension 
of first secondary EFL students in Amman that can 
be attributed to using figures of speech in the 
reading text? 

Significance of the Study 
Studies conducted in Jordan included miscue 

analysis, reading strategies, reading attitudes, reading 
comprehension and methods of teaching reading. The 
present study aimed at investigating the effect of using 
figurative language on the reading comprehension of 
first secondary EFL students in Jordan as far as the 
researchers know.  

Therefore, the results of the study are expected to 
give teachers and curricula planners some insights about 
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the 
effect of using figurative language on the reading 
comprehension of first secondary EFL students. The sample of 
the study consisted of 75 students at The Arab Model Schools 
in Amman. Six different reading passages were taught to the 
experimental and the control groups for two months. Data 
were analyzed using means, standard deviations and 
ANCOVA. The results of the study showed there were 
statistically significant differences (α=0.05) in the total 
reading comprehension, the literal reading comprehension, 
and the analytic reading comprehension of students. Those 
differences were in favor of students in the experimental 
group. As for the evaluative level, there were no statistically 
significant differences. Based on these results, the researchers 
recommended that there should be more emphasis on 
incorporating and teaching figurative language in order to 
facilitate reading comprehension. (Key words: Figurative 
language, reading comprehension, EFL). 
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اثر استخدام االضرب البالغية في اللغة اإلنجليزية على التحصيل القرائي 

 لدى طلبة الصف األول الثانوي في األردن
 

  .كلية العلوم التربوية، الجامعة األردنية، حمزة العمري
 ، األردنالمدارس النموذجية العربية، عمان ، سمية أبو حمدية

 
ســتخدام االضــرب البالغيــة فــي اللغــة هــدفت هــذه الدراســة إلــى معرفــة اثــر ا :ملخــص

. اإلنجليزيـــة علـــى التحـــصيل القرائـــي لـــدى طلبـــة الـــصف األول الثـــانوي فـــي األردن  
فــي المــدارس النموذجيــة العربيــة فــي    طالــب و طالبــة75تكونــت عينــة الدراســة مــن  

 مختلفــة نــصوص قرائيــة التجريبيــة والــضابطة ســتة درســت كلتــا المجمــوعتين. عمــان
ــهرين و لت  ــدة شـ ــات     لمـ ــسابية واالنحرافـ ــطات الحـ ــتخدمت المتوسـ ــائج اسـ ــل النتـ حليـ

 و أظهـرت    ANCOVA)( المعيارية، إضافة إلـى اختبـار تحليـل التبـاين المـصاحب             
بــــين طلبــــة  (α=0.05)نتـــائج الدراســــة وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد  

المجمــوعتين التجريبيــة والــضابطة مــن حيــث االســتيعاب القرائــي الكلــي واالســتيعاب     
ــصالح طلبـــة         ــروق لـ ــي، إذ كانـــت الفـ ــي التحليلـ ــي، واالســـتيعاب القرائـ ــي الحرفـ القرائـ

ــة  ــة التجريبيـ ــم   . المجموعـ ــويمي، فلـ ــتيعاب التقـ ــا يخـــص االسـ ــا فيمـ ــروق   أمـ ــر فـ تظهـ
بــالتركيز علــى اســتخدام االضــرب    وبنــاء علــى هــذه النتــائج تمــت التوصــية   . جوهريــة

: الكلمــات المفتاحيــة(. ادتهــاالبالغيــة لتــسهيل االســتيعاب القرائــي لــدى الطلبــة وزي 
 .). اإلنجليزية لغة أجنبيةةاالضرب البالغية، االستيعاب القرائي، اللغ

 

Introduction: Reading is a complex process that can be 
hindered or facilitated by many linguistic and non-
linguistic factors affecting readers, such as text 
difficulty, purpose of reading, the reader's linguistic 
schema, self-confidence, risk taking, hypothesis 
making, and cultural schemata. Reading is much more 
than a process of decoding letters, words or even 
meanings of individual sentences. It is an interaction 
between the reader and the text during which the reader 
tries to make meaning from any semantic and syntactic 
cues available in the text. 

 Many researchers, such as Layton (1979); Yu 
(2004); Fisher (1984); Littlewood (1976); and Spinelli 
and Williams (1981) believe that literature should be 
included in curriculum. However, when asking about 
the relevance of some reading material for students, it is 
important to know to what extent they will probe 
beyond the surface to the underlying meaning. 
Therefore, before making any selection and including 
them in a syllabus, we must ensure that the students are 
linguistically, intellectually and motivationally ready to 
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get to the underlying level proposed. If reading is to be 
viewed as an integrated process, the teaching of reading 
must do more than simply exercise reading in the target 
language. Students need to have a wide scope of literary 
experiences, taking not only the individual work, but 
also the context in which it emerged.  

Tice (1990) argues that metaphors are used in all 
languages because they meaningfully evoke pictures of 
interactions, objects, or states of affairs that capture 
important aspects of what we understand about them. 
Collie and Slater (2000:5) also write: 

 "Figurative language yokes levels of experience 
that were previously distinct, casting new light on 
familiar sensations and opening up new dimensions of 
perception in a way that can be exhilarating but also 
starting and even unsettling."  

According to McKay (1982), literature offers 
several benefits to ESL classes. For example, it can 
develop the linguistic knowledge of readers, both on a 
usage level and a use level. Secondly, to the extent that 
students, It may also increase their motivation to 
interact with a text, enjoy reading literature and 
consequently increase their reading proficiency. Finally, 
literature may increase their understanding of the target 
culture .Therefore, literature must be included in the 
ESL curriculum. Certainly, one common experience of 
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