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 وتوضــع A4ثالثــين صــفحة مــن نــوع   ) 30(أن ال يزيــد عــدد صــفحات البحــث بمــا فيهــا األشــكال والرســوم والجــداول والمالحــق علــى          -7
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  .وللمجلة إجراء أية تعديالت شكلية تتناسب وطبيعة المجلة

  .الباحثين حال وصول البحث، وحال قبوله، أو عدم قبوله للنشر/تقوم المجلة بإبالغ الباحث   -10

  .يأخذ البحث المقبول للنشر دوره في النشر وفقًا لتاريخ قبوله قبوًال نهائيًا للنشر   -11
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للقدرات   من مقياس بوردوالصورة العربيةدالالت صدق وثبات 
  في البيئة العمانية الحركية –اإلدراكية 

  
 عبد الحميد حسن

*  
  

 15/7/2007 تاريخ قبوله     5/11/2006 تاريخ تسلم البحث

هدفت الدراسة تعرف دالالت صدق وثبات صورة معدلة للبيئة العمانية من           :ملخص
اإلدراكيـة الحركيـة، الــذي أعـده كـل مـن نويـل كيفـارت وأيــو        مقيـاس بـوردو للقـدرات    

ويتكون المقياس من واحد وثالثين بندا تمثل أحد عشر اختبارا فرعيا           . جين روش 
التــوازن والقــوام، صــورة الجــسم وتمييــزه، ( موزعــة علــى خمــسة مجــاالت رئيــسة هــي

جــل إيجــاد  ومــن أ ). إدراك الــشكل- الحركيــة، الــتحكم البــصري -المزاوجــة اإلدراكيــة 
دالالت الصدق والثبات للمقيـاس، تـم تطبيـق المقيـاس علـى عينـة عمديـة مكونـة مـن                 

ــذا) 144(  30 تلميــذا، 42(تلميــذا مــن ذوى صــعوبات الــتعلم    ) 72(مــنهم : تلمي
 42( تلميـــذا مـــن التالميـــذ ذوي المـــستوى التحـــصيلي المرتفـــع      ) 72(، )تلميـــذة
وقـد تـم الحـصول علـى      .ث األساسـي مـن الـصفين الثـاني والثالـ     )  تلميذة 30تلميذا،  

صدق التنبــؤي، الــصدق البنــائي، كمــا    الــصــدق المحتــوى،  : دالالت الــصدق التاليــة 
ــاخ       ــا كرونبـ ــة ألفـ ــار ومعادلـ ــادة االختبـ ــة إعـ ــار بطريقـ ــات االختبـ ــرات ثبـ ــسبت مؤشـ  حـ

، وتوصـلت  باالضلفة إلى اشتقاق الـدرجات المعياريـة النائيـة المقابلـة للـدرجات الخـام           
ــائج الدراســ  ــة       نت ــة ودال ــات كانــت مرتفع ــامالت الــصدق والثب ــيم مع ــع ق ــى أن جمي ة  إل

الكلمـات   (.استخراج معاييرمبدئيـه لـه     كما تم  .إحصائيا وتدل على صالحية المقياس    
 الحركيـة، المقـاييس    – دالالت الـصدق، دالالت الثبـات، القـدرة اإلدراكيـة            :المفتاحية

  ).المعدلة
  
  
  
  
  مقدمــــة
رات التي تؤثر في األطفال تأثيرا يعد اللعب من أهم المؤث 

مباشرا، فهو االستعداد الفطري الطبيعي عند كل األطفال األصحاء، 
عن طريق اللعب يتمكن الطفل من تحقيق نمو جسمي متناسق، و

يئها للتعلم،أما من ناحية كما يساعد الحواس على التدرب ويه
تنمية  فإن اللعب يضمن إرسال اإلشارات وبناء المهارات و،الحركة

 وينفس عن ،ركي، مثل خبرات التحليل والتركيبالتآزر الحسي الح
  . التوتر الجسمي واإلرهاق العضلي

واللعب هو أحد مظاهر اإلدراك الحركي، فهـو أحـد وسـائل الطفـل              
 الجوهرية لالتصال بنفسه وبالبيئة مـن حولـه، ومـن هنـا تتـضح لنـا أهميـة                 

)  واللعب والتمرينات البدنية   أنشطة الحركة ( األنشطة والتدريبات الحركية  
في تحسين القدرات العضلية التي تساعد كثيرا في ضبط اتـزان الجـسم،             
وتطـوير حركــات المــشي والجــري، وتنميــة القــصور الحــادث فــي عمليــات  

الـذي يــرى أن  ) 2001(ويؤكــد ذلـك الروسـان   . التـآزر الحركـي البـصري   
آزر الحركــي مظــاهر اإلدراك الحركــي تتــضمن مــدى قــدرة الطفــل علــى التــ

العام والتوازن الحركي العام، والقدرة علـى التعامـل مـع األشـياء المحيطـة              
  .بالفرد حركيا

________________________  
  .، مسقط، ُعمانكلية التربية، جامعة السلطان قابوس *

  .حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، اربد، األردن© 
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Abstract: This study aimed at identifying the validity and reliability 
indices for the Arabic version of Purdue Perceptual – Motor Scale, 
which was prepared originally by Newell Kephert and Eugene Roach 
in accordance with Kephert concept.  This concept is included in 
Kephert's theory of perceptual motor abilities. The scale consisted of 
31 items representing 11 subtests distributed on 5 different fields: 
(balance, posture, body image, perceptual motor match, ocular 
control and form perception). To find the validity and reliability of the 
scale, It was applied on a convenience sample which consisted of 144 
male and female students.  Seventy- two of the total sample were high 
achievers (42 boys and 30 girls) and seventy- two had learning 
disabilities (42 boys and 30 girls).  Subjects were selected from the 
second and third grades of the basic educational phase in Muscat 
educational district. The content, predictive, and construct validity 
was  achieved.  The reliability of the test was calculated by Test-Retest  
and Cronbach alpha. Derived standard T-Score were derieved too. 
The result of the study showed that the validity and reliability values 
were high and significant.(Keywords:Validity indices, Reliability 
indices, Perceptual – motor ability, Adapted tests). 

  
وبما أن مصطلح الحركة يعود لحركة الجسم، والتعلم من خالل 
الحركة ليس قاصرا على تعلم الحركة، أو أن تكون الحركة هدف التعلم 

 الوسيلة التي من خاللها يتم تحقيق  هيفحسب بل أن تكون الحركة
وتؤكد العديد من الدراسات على أن . النمو المتكامل والسليم للطفل

 وسيلة تعليمية ممتازة للتنمية المعرفية، كما أنها الحركة تكون دائما
والصدق والتعاون  الوسيلة المفضلة لتعليم الطفل ضبط النفس واألمانة

عبد الكريم،  ؛Gallahue, 1996 ؛2000المصطفى، (وإنكار الذات 
1997.(  

وعموما تتعدى التربية الحركية مفهوم إكساب األطفال المهارات 
إذ أن اإلطار المعرفي للنشاط , ماط الحركيةالحركية أو تنمية األن

فمن خالل الحركة , الحركي ثري بمختلف الخبرات اإلدراكية والمعرفية
ينمي الطفل مالحظاته ومفاهيمه، وقدرته اإلبداعية، وإدراكه لألبعاد 

ويكتسب المعرفة , والمكان، والزمان, واالتجاهات كاإلحساس بالتوازن
السلوك المنطقي وحل المشكالت وإصدار بكل مستوياتها فيتعود على 

  ).Sayre & Gallagher, 2001 ؛2002 فزاري،(أحكام تقويميه 
أهمية كبيرة لحركة الذي يعطي ) 2004( ويؤكد ذلك جرار

أن و الرأس والذراعين واليدين واألصابع في تعلم الكتابة لدى الطفل،
سلبا هما أحدالعجز في نمو وتطور الجانب الحركي اإلدراكي قد يؤثر 

في تعلم أداء النشاطات الحركية مثل النسخ والتتبع وكتابة الحروف، 
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والكلمات، وسوف يعطل سهولة تطور واستمرار النماذج الحركية 
، وتعتبر هذه الصعوبات الضرورية للكتابة بطريقة متسلسلة وألية

مشكالت حركية خالصة تؤثر في االستخدام والضبط والتحكم في 
نها قد تسبب في ضعف التناسق في الوظائف العضالت، كما أ
  . اإلدراكية والحركية

وفي هذا السياق يرى معظم علماء النفس أن اإلدراك السليم 
يتوقف على مدى اتساق عمليات اإلدراك واالستجابات الحركية الناجمة 
عنها، وأن جميع االستجابات الممكن مالحظتها هي في الواقع استجابات 

 ففي حالة ممارسة المشي، أو الجري، أو القراءة، أو  حركية،–إدراكية 
الكتابة، فإن عملية االستمرار في أداء هذه األنشطة تعتمد على توجبه 
إدراكي جزئي مستمد من مثيرات عضلية، وعلى المثيرات اإلدراكية 

   .)1980السروجي وأبو حطب، (المستمدة من البيئة الخارجية 
قة بين الجانب الحركي والجانب وفي إطار هذا االهتمام بالعال

اإلدراكي في السلوك اإلنساني، ظهرت بعض النظريات التي حاولت 
الحركية وعملية التعلم -تفسير العالقة بين نمو القدرات اإلدراكية 

في مرحلة الطفولة، حيث تبين أن نسبة ذات داللة من األطفال 
صعوبات يعانون مشكالت خاصة بالتعلم داخل المدرسة، مثل وجود 

تعلم في القراءة والكتابة والحساب، أو أداء بعض المهارات الحركية 
مع انخفاض مستوى التآزر الحركي لديهم، وغالبا ما يكونون من 

). Gallahue, 1979(المتأخرين دراسيا أو ذوي صعوبات تعلم 
وتتركز معظم هذه النظريات على الفرض القائل بأن جميع أنواع 

ركة، وأن األنشطة الحركية تمثل القاعدة التعلم تبدأ من الح
األساسية للنمو المعرفي واألكاديمي الالحق، وهو الفرض الذي أيده 

ارت، هكل من بياجيه، وبرونر، وجيتمان، وبارش، وديالكاتو، وكي
  .)1991 روبي،(وفروستج 

 لدراسة العالقة بين القدرات  أيضاتجه العديد من الباحثيناو
 والعديد من القدرات المعرفية الحركية مثل القدرات  الحركية–اإلدراكية 

العقلية، والتحصيل الدراسي، والقدرة على القراءة، والقدرات الحركية، 
 من القيام بدراسة تحليلية )Gallahue, 1982(وقد تمكن جاالهيو 

نقدية لعدد كبير من الدراسات في هذا المجال وأمكنه استخالص بعض 
حرمان الطفل من : " المؤشرات ما يليالمؤشرات، ومن أهم هذه

 اإلدراكية في عمر مبكر يعوق نمو قدراته اإلدراكية؛ –الخبرات الحركية 
 الحركية، والقدرة على –وجود عالقة سببية دالة بين القدرات اإلدراكية 

القراءة لدى األطفال العاديين وصعوبات التعلم من ذوي الذكاء 
 الحركية هامة –يم القدرات اإلدراكية المتوسط والعالي؛ تعد برامج تقو

. في الكشف عن جوانب القوة والضعف في استعدادات األطفال للتعلم
ة المناهج الدراسية في ضوء ما تكشف عنه هذه ءمحيث يمكن موا

   ."البرامج من قوة أو ضعف في استعدادات التعلم
 دراسة قارن فيها بين  Harper)(1979كما أجرى هاربر 

ليس لديهم صعوبات تعلم،  آخرينونون صعوبات تعلم تالميذ يعا
جميعهم من تالميذ المرحلة االبتدائية، وذلك من حيث الوظائف 
اإلدراكية الحركية، وأوضحت نتائج الدراسة وجود فروق دالة بين 

 الحركي، –المجموعتين مما يوضح تأثير وظائف اإلدراك البصري 
ميذ هذه السن وهم في الحركي على مستوى تال -والتآزر البصري 

   .سن الثامنة تقريبا
 Myers & Hammill) (1979 ميرز وهاملويؤكد كل من 

 & Hallahan)(1978 وهاالهان وكوفمان Learner )(1976وليرنر
Kuffman 1992وميرسر)( Mercerوالوقفي  )األطفال   أن)1998

ذوي صعوبات التعلم يظهرون انخفاضا أو تأخرا في بعض المهارات 
الصعوبات  وتنحصر هذه  بالمقارنة بالعاديين،ركية ذات األصل النفسيالح

 ضعف التناسق ،النشاط الزائد: اإلدراكية الحركية، في خمسة مجاالت هي
  .الحركي، الضعف العام في اللياقة البدنية، تأخر نمو العضالت، الخمول

وقد أوضحت الدراسات الحديثة وجود مشكالت في الجانب 
كي لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم،وتتمثل في اإلدراكي الحر

مشكالت التوازن العام، وتظهر على شكل مشكالت في المشي 
والحجل والرمي واللقف والقفز ومشي التوازن، كاالرتطام باألشياء 
بسهولة، والتعثر أثناء المشي، وصعوبة في الممارسة التي تتطلب 

  ).1995القريوتي وأخرون، (استخدام العضالت 
الذي يرى أن  Cullata )(2003 ويؤكد ذلك كولتا

 الحركية بالنسبة للطلبة ذوي صعوبات - االضطرابات اإلدراكية 
التعلم تنشأ نتيجة عجزهم عن تفسير وتأويل المثيرات البيئية التي 

، ومن ثم الوصول إلى مدلوالت ومعاني الحواسيتم استقبالها عبر 
تدفق هذه المثيرات سريعا أو تلك المثيرات،وخاصة إذا كان إيقاع أو

  . ال يواكب معدل عمليات التجهيز والمعالجة لديهم
إلى  Zhang & Zhang )(2003ج  وزانجوتوصلت دراسة زان

من عينة الدراسة التي تشمل األطفال ذوي الصعوبات % 85أن 
في %) 59(لديهم ضعف في المجال اإلدراكي الحركي، ووالتعليمية 

 في التأزر الحركي، وأوصيا بضرورة إجراء )%59(التوازن الحركي، و
الحركية -الدراسات ووضع البرامج لمعالجة هذه االضطرابات اإلدراكية 

   .سنوات) 10 -4( لالطفال من الفئة العمرية
 الحركية التي تظهر على شكل –كما أن االختالالت اإلدراكية 

شاط مصحوبة بن،اضطرابات في تأويل المنبهات البصرية أو السمعية
حركي هي من أبرز الخصائص العشر التي ترافق الصعوبات التعليمية 

 فالصعوبات اإلدراكية السمعية الحركية .)2004 الرشدان،(عند األطفال 
تنشأ نتيجة لصعوبة متابعة تدفق المثيرات السمعية ذات اإليقاع العادي 

ومثال على . وتفسيرمعانيهاواالستجابة الحركية لها على نحو مالئم
ذلك،عدم قدرة الطفل على متابعة التعليمات التي تصدر تباعا، وتتطلب 

مترا، ثم " 30"القيام بأنشطة حركية كالوثب ثالث مرات ثم الجري 
الدوران والعودة من خالل المشي إلى الخلف، وقد لوحظ أن األطفال 
الذين يعانون من صعوبات إدراكية ال يستطيعون متابعة مثل هذه 

 ارسة هذه األنشطة عند مقارنتهم بزمالئهم العاديينالتعليمات ومم
)Smith, 1994(. أما صعوبة اإلدراك البصري الحركي فتنشأ نتيجة لعدم

قدرة بعض ذوي صعوبات التعلم للقيام بأنشطة التأزر ما بين حركة 
  ). 1998 ،الزيات(العين مع اليد في التعامل مع األشياء 

 – للتدريب اإلدراكي وفي إطار هذه النظريات ظهرت برامج
 الحركية، وتنمية -الحركي أستهدفت تنمية القدرات اإلدراكية

االستعدادات األساسية للتعلم، والقدرات المعرفية واألكاديمية، ومن 
، وبرنامج جيتمان وكين Kephartرت هاهذه البرامج برنامج كي
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Getman & Kan  وبرنامج فروستجFrostig وقد نالت هذه البرامج ،
تجه عدد من اة كبيرة في مجال التربية، وبين أولياء األمور، كما شهر

الباحثين لدراسة فاعلية هذه البرامج، ومدى تأثيرها على استعدادات 
األطفال للتعلم، والجوانب المختلفة لنموهم الحركي والمعرفي 

)Gallahue, 1996.(  
  الحركية يعد من–ومما الشك فيه أن تنمية القدرات اإلدراكية 

األهداف المنوطة بالتربية البدنية كمادة دراسية بالمدرسة مما يجعلها 
تحتل مكانا بارزا في مجال تربية وتقويم النشء، ومن الدراسات التي 

طفال في القراءة من لأل الحركية –أجريت لتنمية القدرات اإلدراكية 
بدر  ودراسة) 1982( أمين خالل درس التربية البدنية، دراسة

وفي مجال تعليم مبادئ الحساب قامت بدور عبد ) 2001( والسيد
بتصميم برنامج مقترح للتربية الحركية في ضوء ) 1988(الله 

ربيع ( ، مثل الحركية، كما أجريت عدة دراسات–القدرات اإلدراكية 
؛ عنبتاوي 1991؛ مندور، 1990؛ الشماع، 1989وعبد الغني، 

 الحركية ألطفال –دراكية في مجال تنمية القدرات اال) 2000 ،والعزة
كما توصلت الدراسات السابقة إلى . الصف الثاني والثالث االبتدائي

نتائج مختلفة من حيث الفروق ذات الداللة اإلحصائية في القدرات 
 الحركية من عدمها بين التالميذ في ضوء متغير الجنس، -اإلدراكية

حصائية بين  فروق ذات داللة إ)1991 (فقد توصلت دراسة عبد العال
الحركية لصالح الذكور، في حين -البنين والبنات في القدرات اإلدراكية

 1990 ودراسة العدوي 1990المهندس  لم تتوصل دراسة كل من
أما . إلى فروق بين البنين والبنات في القدرات اإلدراكية الحركية

بالنسبة للفروق ذات الداللة اإلحصائية بين األسوياء وذوي 
 الخاصة، فقد توصلت دراسة المهندس إلى وجود فروق االحتياجات

 ،مجيد واألنصاري(في القدرات اإلدراكية الحركية لصالح األسوياء 
2001.(  

  :مشكلة الدراسة
نظرا لسعة انتشار الصعوبات التعليمية،مقارنة بمشاكل اإلعاقات 

 - % 15 األخرى، حيث تقدرها الدراسات العالمية بما يتراوح بين
مجموع الطلبة، ونتيجة لتزايد شكوى أولياء األمور من  % 25

والمعلمين على حد سواء من وجود ضعف في مادة القراءة لدى فئة 
ليست بالقليلة في كافة مراحل التعليم وخاصة في الحلقة األولى من 

أنه يوجد ) 1999(التعليم األساسي، أو كما ذكر يونس وأخرون 
تطيعون القراءة بل يتخرج كثير كثير من التالميذ في مدارسنا ال يس

  .ءونمنهم من المدرسة االبتدائية وهم ال يكادون يقر
ونظرا لتساؤل المعلمين دوما عن طرق تشخيص هذه 
الصعوبات ومواجهتها حيث يطالبهم الموجهون بتخصيص جزء من 
الخطة السنوية لمثل هذه الصعوبات عند التالميذ، وينتج عن ذلك 

والتقليدية التي يتناقلها المعلمون بين  بعض اإلجراءات السطحية
دفاتر تحضيرهم وخططهم، وال ينفذ في الواقع العملي، أما لعجز 
اإلمكانات أو الجهل بهذه اإلجراءات، أو لعدم توفر بعض األدوات التي 

   .تم إعدادها للبيئة اُلُعمانية
وبناء على تركيز الدراسات الحديثة والدراسات في ميدان 

تعليمية في مجال علم النفس على عشر خصائص ترافق الصعوبات ال

الصعوبات التعليمية، ومن بين أهم هذه الخصائص االختالالت في 
القدرات اإلدراكية الحركية التي تظهر على شكل اضطراب في تأويل 

 ونظرا الفتقار .المنبهات البصرية أو السمعية مصحوبا بنشاط حركي
ي مجال القدرات اإلدراكية البيئة العمانية لبعض المقاييس ف

ظهرت  واستخدامها في الكشف عن خصائص ذوي صعوبات التعلم
الحاجة إلى معرفة مثل هذا النوع من المقاييس لقياس القدرات 

 ونظرا . الحركية، ووضع األسس النظرية لهذا القياس–اإلدراكية 
لتوفر مقاييس متعددة في هذا المجال، في البيئات األجنبية،ومن بين 
أشهر هذه المقاييس وأكثرها استخداما في البحوث والدراسات،مقياس 

 الذي قام باعداده ، الحركية–بوردو المسحي للقدرات اإلدراكية 
)Kephart & Roch, 1966(،  والذي قام بتقنينه روبي)على )1991 

 تعديل اختبار الكتابة اإليقاعية الذي اشتقت  من خاللعينة مصرية
  .تابة االنجليزيةبنوده من حروف الك

ونظرا إلستخدامه في بيئة عربية فقد اقتضت الضرورة صياغة 
 مؤشرات الصدق بنوده على أساس حروف اللغة العربية،واستخراج

 على عينة صغيرة جدا، بلغت ستين تلميذا جميعهم من ،والثبات فقط
قترح ا قد و.الذكور كمحاولة أولية للتثبت من صالحيته للبيئة العربية

الباحثين إجراء مزيد من الدراسات حول هذه المؤشرات عند على 
استخدام المقياس،كذلك إنه يلبي حاجة السلطنة من االختبارات 

 وخاصة االختبارات الخاصة ببرنامج .المقننه للمراحل العمرية المبكرة
صعوبات التعلم والدمج التربوي الذي بدء تطبيقه في السلطنة عام 

انبثقت مشكلة الدراسة الحالية، للتأكد   وفي ضوء ما تقدم،2003
  :من
صورة معدلة من مقياس القدرات ومعايير دالالت صدق وثبات  ) 1

  .العمانية،على عينة من محافظة مسقط  الحركية للبيئة-اإلدراكية 
في ضوء  األداء على المقياس داللة الفروق في مستويات   )2

  ).الصف الجنس، التالميذ، حالة(متغير
  :دراسةأهمية ال

   :عتبارات التاليةالتشتق الدراسة الحالية أهميتها من خالل ا
األهمية الخاصة التي تحتلها الحلقة األولى من التعليم    -1

وهي المرحلة التي ينبني  األساسي، في سلم تعليم القراءة
عليها االكتساب المهاري، والبناء التطوري للمهارات 

  .المكتسبة المتعلمةاألساسية األصلية أو  الحركية،سواء
حدى الدراسات العربية القليلة، التي إ تعد الدراسة الحالية   -2

 الحركية، في مجال صعوبات -تناولت القدرات اإلدراكية 
  .التعلم

وضع معيار لتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم تم تكييفه    -3
للبيئة العمانية بجانب المعايير األخرى المتعلقة باالدراك 

  .ي والسمعي، والتي تقع ضمن الخصائص النمائيةالبصر
 الحركية اهتماما خاصا في مجاالت –نالت القدرات اإلدراكية    -4

دراسات التربية البدنية، من حيث عالقتها بالجوانب المختلفة 
أن درس التربية  للتعلم واألداء الحركي، إذ يرى الباحث

لتعلم على البدنية يمكن أن يسهم في نمو قدرة الطفل على ا
بالنمو (مراحل متعددة، بداية من المرحلة الوظيفية الخاصة 
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ثم تأتي )  حركي، ونمو وظائف قدرات ما قبل الفهم–النفسي 
بعد ذلك المرحلة الوسيلية والتي تتعلق بالقراءة والكتابة 

  . والحساب
علما أن كيهارت وأخرون قد طوروا برنامجا يتضمن مجموعة 

 الحركي للطفل، وبالنظر إلى برنامج التربية أنشطة لتحسين اإلدراك
البدنية لمرحلة التعليم األساسي في سلطنة عمان يبين لنا الحاجة 

 حركية، حيث إن –إلى النظر في محتواها بما يحقق القدرات الحس 
هذه البرنامج لهذه المرحلة، قد أكدت أهدافه العامة، إلى أهمية هذه 

االت مقياس بوردو المسحي  وتشيرإلى الكثير من مج،القدرات
 الحركية المستهدف في الدراسة الحالية، لكنه -للقدرات اإلدراكية

يخلومن األنشطة الحركية واأللعاب التعليمية التي تساهم في  يكاد
تنمية القدرات األدراكية الحركية، وهذا ما أكدته معلمات التربية 

الستفادة من البدنية في مدارس عينة الدراسة، والتي أشرنا إلى ا
هذاالمقياس في تنمية األداء الحركي للتالميذ وفي وضع االختبارات 

  . العملية لهم
باالضافة الى أن الكثير من الباحثين قد أشارو إلى ستة 
مجموعات فرعية يواجهها جميع األطفال ذوي الصعوبات التعليمية، 
ه وأن األضطرابات في القدرات األدراكية الحركية من بين أهم هذ

كما أن المقياس ). 1998؛ الوقفي، Mercer, 1992(المجموعات 
الحالي يمكنه استخدامه لتمييز األطفال ذوي الصعوبات التعليمية 

 Kephart) وكأداة ألنتقاء األطفال في مجاالت التعلم واألداء الحركي
& Roch ,1966).  

  : الدراسةأهداف
ماهي  :ييمكن تحديد هدف الدراسةالحالية في السؤال التال

في صورة معدلة ) ومعاييرصدق وثبات (الخصائص السيكومترية 
؟ وينبثق ) الحركية-بوردو للقدرات اإلدراكية(للبيئة العمانية لمقياس

 من هذا السؤال عدة تساؤالت فرعية لكل من الصدق والثبات
  : وهي،ومعايير

ما قيم معامالت الصعوبة والتمييز لكل  : خصائص الفقرات:أوال
   ؟)الثاني والثالث(من فقرات المقياس في المستويات الصفية فقرة 
  : صدق االختبار:ثانيا

ما مؤشرات صدق المحتوى في الصورة المعدلة من المقياس    -أ
  للبيئة العمانية؟

ما مؤشرات الصدق المرتبط بالمحكات في ضوء معامل    -ب
االرتباط بين درجة التالميذ على هذا المقياس ومعدالتهم 

  اسية؟الدر
ما مؤشرات الصدق البنائي في ضوءمعامل االرتباط بين الفقرة    - ج

والمقياس ككل؟ وبين الفقرة والبعد التي تنتمي إليه؟وبين 
والمقياس  األبعاد د مع بعضها البعض؟وكل من هذهااألبع
  ؟ككل

حالة (ما داللة الفروق في مستويات األداء في ضوء متغير   -د
   ؟)التالميذ، الجنس،الصف

  

ما مقدار معامل ثبات المقياس المحسوب بمعادلة  : الثبات:ثالثا
  ؟ نفسهاألفا كرونباخ، وبطريقة إعادة االختبار على العينة

ماهي المعايير المبدئية الخاصة بمجتمع الدراسة بغية  :رابعا
  .استخدام المقياس بوصفه أداة تشخيصية

   :تحديد مصطلحات الدراسة
الحركية، –قصد بالقدرات االدراكيةون ،ةالحركي–القدرات اإلدراكية

لعمليات العقلية المتمثلة في التكامل الحركي، والتمييز الحركي، ا
والتمييز الحسي، التي يستخدمها الطفل في معالجة المعلومات الصادرة 
عن البيئة، وتعديل السلوك، والتي تتأسس عليها بدايات نمو األنماط 

ء حركة ما، أو سلسلة من الحركات الحركية التي تمكن الطفل من أدا
لتحقيق هدف معين، وتشمل هذه العمليات عددا من القدرات اإلدراكية 

التوافقات القوامية، الجانبية، االتجاهية، صورة (  الحركية تتمثل في–
 ،الجسم، التعميم الحركي، إدراك الشكل، تمييز الفراغ، إدراك الزمن

 وتتبنى )Kephart, 1971 ()الحركية المزاوجة اإلدراكية ،التحكم الحركي
الدراسة الحالية هذا التعريف العتمادها على مقياس بوردو المسحي 

  .ارتهكي  الحركية في إطار نظرية–للقدرات اإلدراكية 
  :اإلطار النظري للدراسة

صعوبات التعلم  تشير التعريفات المختلفة التي تناولت مفهوم
لمفسرة لوجود هذه الصعوبات إلى تعدد زوايا النظر إلى العوامل ا

لدى بعض التالميذ، فليس هناك اتفاق بين علماء النفس 
 حيث ،والمشتغلين بالمجال على األسباب الفعلية لصعوبات التعلم

يرى البعض أن السبب الرئيس في صعوبات التعلم هو العوامل 
الفسيولوجية والتي تتمثل في إصابة أو خلل في المخ، بينما يعتقد 

أن غالبية األطفال أصحاب صعوبات التعلم يعانون أضطربا آخرون 
 الحركي، وأن هذا –نيولوجيا المنشأ في المجال اإلدراكي 

االضطراب هو السبب في عدم قدرة الطفل على التعلم، وهناك فئة 
ثالثة يفسرون صعوبات التعلم في ضوء الطرق غير المالئمة التي 

 - معالجة–في تجهيز يستخدمها األطفال ذوي صعوبات التعلم 
  ).1996 ،كامل(المعلومات 

بوردو المسحي  ونظرا العتماد الدراسة الحالية على مقياس
 ، الحركية الذي قام بإعداده كل من نيول كيفارت–للقدرات اإلدراكية 

وأيوجين روتش في ضوء المفاهيم التي طرحها كيهارت في نظريته عن 
رت بنظرية االضطراب اإلدراكي القدرات اإلدراكية الحركية، والتي تأث

الحركي والتي تفترض أن جميع أنماط التعلم تعتمد على أساس حسي 
 الحركي إلى – ثم تتطور هذه األسس من المستوى اإلدراكي –حركي 

مستوى التنظيم اإلدراكي المعرفي، وأن معظم التالميذ ذوي صعوبات 
 –اإلدراكي التعلم يعانون اضطرابا نيورولوجي المنشأ في المجال 

 وأن هذا االضطراب هو السبب في عدم قدرة الطفل على ،الحركي
فالبد من التعرض لهذه النظريات التي قدمت في هذا المجال ،التعلم
 و Barsch 1967  من اإليجاز، والتي قام بصياغتها كل من بارشءبشي

و وفروستج  Kephart 1971,1972وكيهارت  Getman 1964 جيتمان
Frostig 1964  1966وديالكاتو ودومان Delacato & Doman. 

  ).2003 ،؛ الجدوع1996كامل، (



  حسن

 335

  :النظريات اإلدراكية الحركية التي استند عليها المقياس
  :Barschنظرية بارش  / 1

تربط هذه النظرية بين التعلم وكفاءة األنماط الحركية، وأن 
لبشري، وأن الكفاءة الحركية ضرورة أولية في البناء التكاملي للكائن ا

نوعية اإلدراك تتأسس على كفاءة الحركة، وأن استخدام الطفل 
للرموز في عملية التعلم يحل تدريجيا محل الطرق الحركية، لكن 

  . الطالقة الرمزية تعتمد أوال على كفاءة األنماط الحركية
  :Getman نظرية جيتمان / 2

لي،  النظرية ينصب على أن نمو الطفل، وتطوره العقهمحور هذ
وسلوكه يرتبط بخبراته الحركية، ونموه البصري، كما وضع جيتمان 
: برنامجا لتنمية القدرات الحركية البصرية يتضمن ستة مراحل هي

،تنمية األنماط الحركية الخاصة، تنمية ةتنمية األنماط الحركية العام
أنماط حركة العين، تنمية أنماط اللغة البصرية، تنمية مهارات الذاكرة 

  . صرية، تنظيم اإلدراك البصريالب
  : Frostigنظرية فروستج /  3

 الحركية –تؤكد هذه النظرية على أهمية الخبرات البصرية 
ودورها في عملية التعلم، وترى أن عملية التعلم تعتمد على نمو 

كما قامت فروستج .  الحركية– ةالعديد من المهارات البصري
ة، ووضع برنامج للتدريب بتصميم مقياس لتقدير الكفاءة الحركي

اإلدراكي البصري يتضمن تدريبات لتنمية التآزر الحركي العام 
   .والدقيق

  :Delacato & Domanنظرية ديالكاتو ودومان /  4
 الحركية إثارة –تعد هذه النظرية من أكثر النظريات االدراكية 
يتأسس على أن  للجدل والخالف، والمفهوم المركزي لهذه النظرية

 الحركية تنشأ من نقص في –قات المعرفية والتي منها اإلدراكية اإلعا
التنظيم العصبي بالمخ، وأن هذا النقص يؤدي إلى تخلف الطفل في 

 وبناء على ذلك وضعا برنامجا عالجيا للعجز في ،القراءة واللغة
   .)(Stalling, 1982القراءة لدى األطفال 

  :Kephartرت هانظرية كي / 5
غة نظرية تعد إحدى النظريات الرئيسة في بصيا ارهقام كي

 الحركية، وهي النظرية التي تتناول بوجه عام –القدرات اإلدراكية 
 الحركية المبكرة لدى الطفل وكيفية نمو هذا –العمليات اإلدراكية 

العمليات ممثلة في التكامل الحركي، والتمييز الحركي، والتمييز الحسي، 
ية الثالث تستخدم كوسائل لمعالجة وكيف أن هذه العمليات األساس

كما تتناول كيفية نمو . المعلومات الصادرة عن البيئة، وتعديل السلوك
األنماط ودور الجهاز العصبي في هذا النمو، وكيف يتحول مسار نمو 
الطفل بعد ذلك لتكوين عمليات أكثر تعقيدا لمعالجة المعلومات تنتهي 

 اإلدراكي، وكيف أن الطفل ينمي بمرحلة تكوين المفهوم وتكامل النظام
نظاما مرجعيا داخليا للفهم والتعلم، وهذا النظام يتأسس على عدد من 

التوافقات القوامية، الجانبية، :  الحركية تتمثل في–القدرات اإلدراكية 
االتجاهية، صورة الجسم، التعميم الحركي، إدراك الشكل، تمييز الفراغ، 

 وعلى أساس ،المزاوجة اإلدراكية الحركيةإدراك الزمن، التحكم الحركي، 
للقدرات  عداد مقياس بوردوإارت وروش بههذه القدرات قام كل من كي

 ,Kephart( . الحركية، والتي اعتمدت عليه الدراسة الحالية–اإلدراكية 

  ).2003 ،؛ الجدوع1996 ؛ كامل،1991؛ روبي، 1971
  : الحركية–قياس القدرات اإلدراكية 

 –احثين بتصميم أدوات لقياس القدرات اإلدراكية اهتم بعض الب
 الحركية التي سبق تناولها، ومن أهم -الحركية، وفقا للنظريات اإلدراكية

بطارية االختبارات التي وضعتها ،هذه األدوات المعروفة في هذا المجال
 Southern California(  والمعروفة بأسمJean Ayersرس إيجين 

Perceptual –Motor Tests ( واختبار فروستجFrostig المعروف 
) Marian Frostig Development of Visual Perception(بأسم 

ومن االختبارات المهمة والتي استخدمت من قبل ). 1991روبي، (
 للوعي اإلدراكي Ditonدايتون  بعض الباحثين في البيئة العربية، مقياس

ختبارات وإلى جانب اال). 2001 ،بدر والسيد( حركي -الحسي
 –والمقاييس السابقة، مقياس بوردو المسحي للقدرات اإلدراكية 

الحركية الذي أعده في الواليات المتحدة األمريكية كل من نيويل 
-The Purdue Perceptual( ارت وأيوجين روش، والمعروف باسميهك

Motor Survey (بنود المقياس أساسا من المالحظات  وقد تم بناء
ل ذوي صعوبات التعلم، والمتأخرين دراسيا، والعاديين المنظمة لألطفا

لصفوف األولى من المرحلة االبتدائية، في افي تحصيلهم الدراسي، 
 الحركي،وتحديد مجاالت -ويهدف إلى الكشف عن أخطاء النمو اإلدراكي

 الحركية لدى األطفال المتأخرين دراسيا، ويتيح -المشكالت اإلدراكية
 الحركي في سلسلة من األداءات، –ك اإلدراكي الفرصة لمالحظة السلو

   .وبالتالي تحديد المعلومات التي تحتاج إلى عالج
ويتكون المقياس من واحد وثالثين بندا، تمثل أحد عشر 

  :ختبارا فرعيا موزعة على خمسة مجاالت هيا
: ، ويشملBalance and Posture التوازن والقوام مجال   )1

 واختبار الوثب ،Walking Bord :ختبار المشي على اللوحةا
Jumping : الغرض من االختبار قياس التحكم، وتصور

ختبار ثمانية بنود، ال، ويتضمن ايالجسم، واإليقاع الحرك
يعتمد األداء فيها على أنشطة ثنائية الجانب كالوثب بالقدمين 

الوثب بقدم واحدة، : معا، وأنشطة أحادية الجانب، مثل
ات النمط المنتظم مثل الوثب مع رفع واألنشطة التبادلية ذ

   .القدم اليمنى مرة واليسرى مرة ثانية
 Body Image and مجال تصور الجسم وتمييزه )2

Differentiation، ويشمل:   
 ،Identification of Body Partsتحديد أجزاء الجسم    -أ

ختبار قياس وعي الطفل بأجزاء الالغرض من هذا ا
نود يعتمد األداء فيها على جسمه، ويتكون من تسعة ب

سرعة استجابة الطفل ألوامر الممتحن بأن يلمس أجزاء 
   .مختلفة من جسمه

 الغرض Imitation of Movements  اختبار تقليد الحركات-ب
التحكم الحركي في األطراف العليا  من هذا االختبار قياس

إلى  من الجسم وقدرة الطفل على ترجمة األنماط البصرية
ركية، وتتضمن سبعة عشر وضعا للذراعين ح أنماط

فيها ذراع   حركات أحادية الجانب تتحرك:تشمل ما يلي
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واحدة، حركات زوجية الجانب تتحرك فيها الذراعان من 
 في نفس االتجاه، حركات متضادة تتحرك فيها ألخروضع 

   .الذراعان في اتجاهين مختلفين
رض من هذا  الغ،Obstacle Courseاختبار عبور المانع    - ج

االختبار قياس وعي الطفل لشغل جسمه حيز الفراغ، 
ووعيه باألشياء التي التوجد مباشرة في مجاله البصري، 

 المرور من فوق :ويتكون االختبار من ثالثة بنود هي
العارضة، المرور من تحت العارضة، والمرور بين العارضة 

   .والحائط
، Angles in the Snow )األرض(اختبار زوايا على الثلج    -د

طراف أالغرض من هذا االختبار قياس القدرة على التحكم في 
طراف بمفردها أو مجتمعة، األالجسم أثناء حركة هذه 

ويتكون من عشرة بنود تعتمد على حركة الرجلين والذراعين 
   .في اتجاهات مختلفة من وضع الرقود

بار  يهدف هذا االخت،Kraus – Weber ويبر-اختبار كروس   -هـ
قياس الحد األدنى من اللياقة العضلية لطالب المدارس، وهي 

ختبارات، وفي المقياس الحالي تم امجموعة من ستة 
اختياراالختبارين الرابع والخامس من هذه االختبارات لقياس 

 بسبب صعوبة أداء األطفال الوضع العام للقوام والتوافق الحركي
ا المحكمين من قسم من هذه الفئة العمرية والتي أشار إليه

  . التربية البدنية
 Perceptual –Motor  الحركية– مجال المزاوجة اإلدراكية )3

Match ختباران هماا، يستخدم لقياس هذا المجال:   
، الهدف من هذا Chalkboard Testختبار لوحة الطباشير ا -أ

ختبار قياس االتجاهية، والتزامن، والمزاوجة اإلدراكية الا
 ويتضمن أربعة بنود يعتمد األداء فيها على  الحركية،–

رسم دوائر وخطوط على السبورة بالطباشير، والبنود 
رسم دائرة، رسم دائرتين باليدين معا، رسم : األربعة هي

خط أفقي، رسم خطين رأسيين من أعلى إلى أسفل 
  . باليدين معا

 الغرض ،Rhythmic Writingاختبار الكتابة اإليقاعية    -ب
نسياب الحركة، اتبار قياس اإليقاع الحركي ومن االخ

والتتابع الزمني وتوجيه الحركة من جانب اخر، وإنتاج 
األنماط اإليقاعية المعقدة، ويتكون االختبار من ثمانية 
بنود تمثل رسومات مشتقة من الكتابة اإلنجليزية، 

  . والرسوم الثمانية متدرجة في الصعوبة
 يستخدم هذا االختبار ،Ocular Control البصري التحكممجال    )4

منها قياس . في قياس التحكم البصري من خالل ثالثة عشر بندا
القدرة على التحكم البصري، واالتصال البصري باألشياء ومتابعتها، 
ويعتمد األداء في هذه البنود على متابعة الطفل لضوء منبعث من 

جاه األفقي، بطارية صغيرة على شكل القلم يحركها الممتحن في االت
والرأسي، والمائل، وفي شكل قوس، وإلى األمام والخلف في اتجاه 

 ويكون األداء بالعينين معا،ثم بالعين اليمنى والعين ،أنف الطفل
  .اليسرى

يستخدم في هذا المجال  Form Perception  الشكلإدراكمجال    )5
اختبار التحصيل البصري لألشكال لقياس قدرة الطفل على إدراك 

 األرضية، ويتكون االختبار من سبعة أشكال هندسية –لشكل ا
األشكال  مرسومة على بطاقات منفصلة، ويطلب من الطفل رسم هذه

مربع، مثلث، معين : على ورقة بيضاء، أما األشكال السبعة فهي
 خطان ،أرضي، معين طولي، مستطيل مقسم بخطوط متقاطعة

 متغيرين هما الشكل، ويتم تقويم هذا االختبار في ضوء متقاطعان،
شهرا في األشكال من ) 5.11 – 5(والتنظيم، ويختبر األطفال من 

فقط، واألطفال من ست سنوات إلى ست سنوات وإحدى ) 4 - 1(
، أما األطفال من سبع سنوات )5 - 1(عشر شهرا في األشكال من 

  . فأكثر يتم اختبارهم في جميع األشكال
ارت وروش هحثان كيللتحقق من صدق المقياس قام الباو

Kephart & Roch (1966)  بدراسة الصدق التالزمي، واالتساق
الداخلي للمقياس، من خالل تطبيقه على عينة من تالميذ وتلميذات 
المرحلة االبتدائية في الواليات المتحدة األمريكية، تمثل الصفوف 

ميذا  األول، الثاني، الثالث، الرابع، حيث تم اختيار خمسين تل:الدراسية
وتلميذة عشوائيا من كل صف من هذه الصفوف، وبذلك بلغ حجم العينة 

تلميذا وتلميذة، حيث قام الباحثان بدراسة مدى قدرة ) 200(النهائية 
 –المقياس على التمييز بين مجموعتين في مستوى قدراتهم اإلدراكية 

 وللتحقق من هذا تم .الحركية، مقارنة بمستوى تحصيلهم الدراسي
العينة إلى مجموعتين، تمثل المجموعة األولى التالميذ الحاصلين تقسيم 

على درجات مرتفعة في التحصيل الدراسي، والمجموعة الثانية تمثل 
بعد . التالميذ الحاصلين على درجات منخفضة في التحصيل الدراسي

 –ذلك تم دراسة الفروق بين المجموعتين في المتغيرات اإلدراكية 
 وقد تبين أن جميع الفروق )مربع كاي(حسن المطابقة الحركية باستخدام 

،  بندا31أبعاد مقياس بوردو الفردية البالغة دالة إحصائيا بالنسبة لجميع 
 واحد وهو الخاص بالتنظيم، وفي هذا داللة على صدق بندباستثناء 

  .المقياس في التمييز بين المجموعتين
 مجموعات كما قام الباحثان بتصنيف أفراد العينة في خمس

طبقا لدرجاتهم في التحصيل الدراسي والمقدرة بواسطة المدرسين، 
وتمثل المجموعة األولى التالميذ المتفوقين، والثانية مرتفعي 
التحصيل، والثالثة المتوسطين، والرابعة األقل من المتوسط، 

وتم رصد درجاتهم على مقياس القدرات . والخامسة المتأخرين
إلى أعلى ) 31(التي تمتد من أدنى درجة وهي  الحركية - اإلدراكية

نقطة القطع المميزة بين ) 66(مع اعتبار الدرجة ) 124(درجة وهي 
من % 83الدرجات العليا والدرجات الدنيا للمقياس، وقد تبين أن 
درجة ) 66(المتفوقين دراسيا كانت درجاتهم على مقياس بوردو 

) 66(ممن حصلوا على بينما كانت نسبة المتأخرين دراسيا . فأكثر
كذلك اتبع الباحثان أسلوبا أخر لدراسة  %. 15درجة فأكثر 

الصدق التالزمي بحساب معامل االرتباط بين الدرجة الكلية 
  ).0.65(للمقياس،ودرجات التحصيل الدراسي وبلغ معامل الصدق 

بين االختبارات   بحساب معامالت االرتباطانقام الباحثكما 
ددها أحد عشر اختبارا، وقد تراوحت معامالت الفرعية للمقياس وع

فيماعدا معامل االرتباط بين اختبار ) 0.4 –0.02(االرتباط بين 
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ويرى ) 0.48(لوحة الطباشير والكتابة اإليقاعية الذي بلغت قيمته 
الباحثان أن هذه المعامالت المنخفضة تدل على أن المقياس يقيس 

تداخل أقل مما يمكن بين  حركية متنوعة وأن ال–مجاالت إدراكية 
،أي أن االرتباطات الضعيفة وغير الدالة احصائيا تدل هذه المجاالت

على أن كل اختبار من اختبارات المقياس الفرعية تقيس يختلف إلى 
   .حد ما عن األخر

 بطريقة إعادة لمقياس الثبات ل الباحثان بدراسةكما قام
غ عددها ثالثين ختبار على عينة فرعية من عينة الدراسة بلاال

 أسبوعا واحدا وبلغ ينتلميذا، وكان الفاصل الزمني بين القياس
  ).(Kephart & Roch ,1966 )0.95(معامل الثبات 

  :الدراسات السابقة
 تعرف دالالت صدق وثبات  إلى)1991(هدفت دراسة روبي 

طبق  و،على عينة عربية مقياس بوردو للقدرات األدراكية الحركية
ينة من أطفال الصف الرابع في مدرستين من مدارس المقياس على ع

) 60( بمحافظة الجيزة، مكونة من يالحلقة األولى بالتعليم األساس
تلميذا جميعهم من الذكور، وتوصلت الدراسة إلى أن المقياس 

 حسب تمييز فقرات صدق وثبات عالية، وقدو  تمييزيتمتع بدالالت
مرتفعة التحصيل المقياسين خالل المقارنة بين مجموعتين 

ومنخفضة التحصيل، وحسبت الفروق بين المجموعتين في 
كاي (المتغيرات االدراكية الحركية باستخدام مقياس حسن المطابقة 

وكانت دالة إحصائيا بالنسبة ) 0.60 – 0.48(وقد تراوحت ) تربيع
حسبت و .لجميع المتغيرات، باستثناء متغير واحد خاص بالتنظيم

تساق الداخلي للمقياس وذلك الا: ريقتين وهمادالالت الصدق، بط
بحساب االرتباط بين االختبارات الفرعية للمقياس، وهي أحد عشر 

 -0.07(ختبارا، وقد كانت قيم معامل االرتباط تتراوح بين ا
، أما الطريقة الثانية فقد تم حساب معامالت االرتباط بين )0.52

وقد كانت جميع  س،االختبارات الفرعية والدرجة الكلية للمقيا
أما بالنسبة لدالالت ). 0.01(معامالت االرتباط دالة عند مستوى

فقد تم الحصول عليها بطريقة إعادة االختبار على عينة بلغ  الثبات
 وقد ،يوما بين التطبيقين) 14( تلميذا، وبفاصل) 22(حجمها 

تراوحت معامالت ثبات االختبارات الفرعية والدرجة الكلية بين 
وهي معامالت تشير إلى إمكان الثقة في ثبات ) 0.96 -0.75(

دراسة ) 1998(كما أجرى المصطفى . واستقرار هذه االختبارات
هدفت إلى معرفة أثر ممارسة النشاط الحركي من خالل برنامج 

 على تنمية القدرات الحسية الحركية - أعده الباحث -تدريبي 
 والذين يعانون من عةاإلدراكية لدى أطفال ما بين الخامسة والساب

وقد أجريت الدراسة باستخدام اختبار هايود  .صعوبات في التعلم
وقد أسفرت النتائج عن وجود .للقدرات الحسية الحركية) 1986(

الحركية بين -فروق دالة إحصائيا في القدرات اإلدراكية الحسية
) المجموعة التجريبية(األطفال الذين شاركوا في البرنامج التدريبي 

   .المقارنة مع أطفال المجموعة الضابطةب
التي هدفت معرفة تأثير برنامج ) 2001 (رأما دراسة الجبا

مقترح من الحركات األساسية للرقص الحديث على اإلدراك الحركي، 
ومفهوم الذات على اإلدراك الحركي لألطفال قابلي التعلم، والتي 

على عينة من للقدرات اإلدراكية الحركية  طبق فيها مقياس بوردو
إلى أن مقياس  تلميذا وتلميذة، فقد توصلت إحدى نتائجها) 65(

بوردو يتمع بدالالت صدق تمايزي عالية لمجاالت المقياس والدرجة 
جاد معامل الثبات إيالكلية، كما يتمتع بدالالت ثبات عالية من خالل 

عادة تطبيق األختبار، ويصلح في استخدام تشخيص التالميذ من إب
  .ابلي التعلمفئة ق

مما تقدم يتضح أن الدراسات التي أجريت في الوطن العربي 
واألجنبي على مقياس بوردو نادرة، ومن الصعوبة الحصول عليها 
لكونها أجريت للحصول على رسائل الماجستير والدكتوراه، ومن 
هذه الدراسات دراسة نبيلة محمد خليفة التي هدفت إلى تقنين 

، وحصلت على معامالت صدق مصريةمقياس بوردو على عينة 
  .)2001 ،الجبار( وثبات عالية

  المنهج واإلجراءات
اتبع الباحث منهج الوصف التحليلي، حيث يعد المنهج المالئم 

ويشمل .لطبيعة هذه الدراسة، ولألهداف التي تسعي إلى تحقيقها
  :هذا الجزء من الدراسة ما يلي

  : مجتمع وعينة الدراسة: أوال
مدرسة يطبق بها ) 11(ارس مجتمع الدراسة يبلغ حجم مد

 تلميذا من ذوي صعوبات )283( برنامج صعوبات التعلم، وتضم
) 88(تلميذا في الصفين الثاني والثالث و) 195(التعلم، منهم 

 )144(أما عينة الدراسة فقد تكونت من . تلميذا في الصف الرابع
 في مدرستين تلميذا وتلميذة ممن يدرسون بالصفين الثاني والثالث

من مدارس التعليم األساسي بمنطقة محافظة مسقط، بسلطنة عمان، 
أول  (للتعليم االساسي وذلك بسبب كونهما) السيب، الكوثر( وهما

مدرستين تم تطبيق برنامج صعوبات التعلم فيهما، وتعاون إدارة 
المدرستين، والموجهتين، ومعلمات صعوبات التعلم والتربية البدنية 

) 72(طفال يعانون من صعوبات التعلم و) 72( وبواقع ،)حثمع البا
طفال من االطفال ذوي التحصيل المرتفع، وقد تراوحت أعمارهم 

 سنوات )7.4(سنوات وبمتوسط عمري قدره ) 9 – 7(بين 
  .)1.521 (وانحراف معياري

وقد وقع اختيار الباحث على هذين الصفين بسبب كونهما من 
وتأكيد التقارير التي ،وبة التعلم بهماالصفوف الممكن معالجة صع

  نشرها كل من مركز البحوث والتطوير التربوي للمعاقين والمتفوقين
Badian, 1999  واالتحاد الدولي للقراءة والجمعية القومية لتربية

 والتقرير الذي قدمته لجنة ،IRA & NAEYC, 1998 صغار األطفال
 ،حسن( CPRDY, 1998 عالج صعوبات القراءة لدى صغار األطفال

؛ يونس 1989ضيف، ( : وما توصل إليه الباحثون مثل،)2006
 ؛Shaywitz, at al, 1998؛Mckinne,1987  ؛1999وآخرون، 

cooper, at al, 1999 ( إلى أن أغلب التالميذ الذين يعانون من
 ولكي يتم التأكد من .صعوبات التعلم، ينتسبون إلى هذين الصفين

قام الباحث في  ذوي صعوبات التعلم،عينة أفراد البحث من 
  :اإلجراءات التالية

 ألن اإلطالع على ملفات التالميذ للتأكد من جنسية التلميذ /أ
، وكذلك استبعاد الدراسة تقتصر على التالميذ العمانيين فقط
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من يعانون إعاقات حسية، أو اضطرابات نطقية، أو اضطرابات 
 في الطالق، أو وفاة انفعالية حادة، أو مشكالت أسرية تتمثل

وبذلك يكون الباحث قد أخذ بشروط محك . أحد الوالدين
  .االستبعاد

وللتحقق من أن هؤالء من متوسطي الذكاء أو فوق المتوسط  /ب
أو بطئا في التعلم، قام الباحث  فقط، وال يعانون تخلفا عقليا

 )عمان تقنين دولة سلطنة(بتطبيق اختبارأوتيس لينون 
  .درجة) 90(ميذ الذي تقل درجة ذكائهم عن واستبعاد التال

  أفرادكد من أن جميعأولتحقيق أهداف البحث وفروضه تم الت /ج
ن أيعانون صعوبات القراءة و عينة ذوي صعوبات التعلم

على اختبار مهارات التعرف في اللغة درجاتهم منخفضة جدا 
  وقد حصلوا على،)2006حسن، (النسخة العمانية العربية

درجات منخفضة في اختباري اإلدراك السمعي، واإلدراك 
التي و )2006حسن،( على استبانة صعوبات االدراكالبصري

بتطبيقهما معلمات صعوبات التعلم في مدرستي عينة  قام
البحث، وهن حاليا ضمن المجموعة التي يتم متابعتها في 

  .البرنامج العالجي لصعوبات التعلم
ميذ ذوي التحصيل المرتفع، فقد تم أما بالنسبة لعينة التال

اختيارهم من خالل االطالع على السجالت وكشوفات عالماتهم في 
مواد اللغة العربية والحساب، ممن كان تحصيلهم جيد جدا، وأن 

يقل عن  ، وأن متوسط ذكائهم ال)9-7(أعمارهم بين الفئات العمرية 
، وممن نفعاليةادرجة، وال يعانون إعاقات أو إضطرابات ) 90(

  .عون بجنسية سلطنة عمانتيتم
 :أدوات الدراسة :ثانيا

المستوى االبتدائي  ،للقدرة العقلية )لينون-أوتيس(  اختبار-1
  ": ك"األول، الصورة 

بتقنين هذا االختبار على المجتمع العماني، ) 2002(قام شكري 
كلية /من أجل الحصول على شهادة الماجستير من قسم علم النفس 

جامعة السلطان قابوس وبإشراف معد هذه الدراسة، ومخصص /التربية 
وحتى الصف الرابع ) الفصل الدراسي الثاني(للتالميذ من الصف األول 

صدق : وقد تم الحصول على دالالت صدق االختبار اآلتية.االبتدائي
المحتوى، والصدق المحكي، والصدق البنائي، كما حسبت مؤشرات 

إعادة االختبار، والتجزئة النصفية، :وهيثبات االختبار بطرائق عدة 
معادلة كرونباخ ألفا، وأثبتت نتائج الدراسة أن جميع معامالت الصدق 

وقد تم حساب ثباته في الدراسة الحالية بمعادلة ، والثبات كانت دالة
  ).0.84(كرونباخ ألفا وقد بلغ معامل الثبات 

   :ية الحرك– المسحي للقدرات اإلدراكية بوردو مقياس – 2
ارت، وأيوجين روش هقام بإعداد هذا المقياس كل من نيويل كي

في الواليات المتحدة األمريكية، في ضوء المفاهيم التي طرحها 
لتالميذ من ل الحركية، ومعد -ارت في نظريته عن القدرات اإلدراكيةهكي

الصف األول اإلبتدائي وحتى نهاية الصف الرابع اإلبتدائي، أي من 
 يتكون المقياس من واحد وثالثين بندا، . سنوات)10 – 6(عمر 

تمثل أحد عشر اختبارا موزعة في خمسة مجاالت رئيسية، تم التطرق 
ولمزيد من التفصيل حول  لها في األطار النظري للدراسة الحالية،

 الذي يوضح )8 (استخدام االختبار، ينصح بالرجوع إلى الملحق
  .تعليمات التطبيق والتصحيح

  :اءت الدراسة إجر:ثالثا
في صورته األجنبية ( تم الحصول على المقياس :الخطوة األولى
 أجريت بعض التعديالت المحدودة، فقد تم قد، و)والمصرية
 على األرض، زوايا إلى )الزوايا على الجليد(اختبار  تغيير اسم

ألن االختبار مشتق من أحد األلعاب التي يؤديها األطفال على 
ومن ثم اختبار حروف . المتحدة األمريكيةالجليد في الواليات 

الكتابة اإليقاعية من االنجليزية إلى العربية،ومن ثم تغيير ارتفاعات 
األجهزة الرياضية لتالئم أجسام األطفال في البيئة العمانية  بعض

ومن ثم التأكد من . بناء لتوجيهات الموجهين في التربية الرياضية
 من قبل مختص في الترجمة الترجمة لبنود وتعليمات المقياس

  .في قسم الترجمة في كلية األداب في الجامعة
بعد إجراء  تطبيق االختبار في صورته المصرية: الخطوة الثانية

على عينة أولية  الخطوة األولى، فيالتعديالت التي وردت 
 بهدف تحديد مدى مالءمة ،وتلميذة تلميذا12تكونت من 

د غير الواضحة، وغير المقياس وتعليماته وتحديد البنو
راء معلمي صعوبات أالمالئمة للبيئة العمانية، كذلك تم أخذ 

حول مدى وضوح االختبار  التعلم والتربية البدنية والموجهين
وقد تبين من التطبيق ومالحظات المعلمين .وتعليماته

أن المقياس مالئم وتعليماته واضحة وأن جميع  والموجهين
 منهج التربية البدنية وبرنامج البنود منسجمة مع محتويات
 من مرحلة األساس في  األولىصعوبات التعلم في الحلقة

  .سلطنة عمان
 تم عرض الصورة المقترحة للمقياس على األساتذة :الخطوة الثالثة

، )في قسم علم النفس، والتربية البدنية(المختصين 
والموجهين في صعوبات التعلم في وزارة التربية، بهدف تعرف 

ائهم حول مدى مالءمة ووضوح االختبار في صورته أر
المقترحة للبيئة العمانية ومدى وضوح تعليماته، وتحديد 

رائهم أن بنود أالبنود غير المالئمة فيها، وقد اتضح من 
المقياس مناسبة للمرحلة العمرية، وتعليماته واضحة وسهلة 

   .عند التطبيق والتصحيح
   .لنهائية لالختبار وتطبيقه الصورة اطباعة :الخطوة الرابعة

  : إجراءات التطبيق:رابعا
بعد أن تم االطمئنان على وضوح بنود المقياس في صورته 
الُعمانية وتعليماته، بدأت مرحلة إيجاد معامل الصعوبة والتمييز 

) 30(مكونة من   طبق االختبار على عينةإذودالالت الصدق والثبات؛ 
العينة الكلية للدراسة وتتلخص تلميذا، وبعدها طبق المقياس على 
بعد أن تم تحديد المدارس : إجراءات التطبيق التي أتبعت فيما يلي

التي شملتها الدراسة، تمت زيارتها قبل التطبيق، وتم تعرف التالميذ 
من ذوي صعوبات التعلم، والتالميذ العاديين، وتم التأكد من درجاتهم 

مادة القراءة، كذلك التأكد ختبار الذكاء وتحصيلهم الدراسي في اعلى 
من أن كل طالب لديه قلم صالح لالستعمال، وبعدها تم توزيع 
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ختبار واختبار الكتابة اإليقاعية اكراسات المقياس لإلجابة على 
ختبارين، الجابة على اإلالتحصيل البصري لألشكال، و قراءة تعليمات ا

يبواعلى نماذج وبعداالنتهاء من قراءة التعليمات سمح للتالميذ بأن يج
علما أن (اختبار الكتابة اإليقاعية واختبار التحصيل البصري لألشكال 

ن الباحث درب أومما يجدر ذكره ) االختبارين غير محددين بزمن
 والموجهات لمساعدته في  والتربية الرياضيةمعلمات التربية الخاصة

ياسه أما اختبار التحكم البصري فقد قام الباحث بق. رتطبيق االختبا
من خالل الضوء المنبعث من بطارية صغيرة على شكل القلم يحركها 

أما بالنسبة الختبار لوحة الطباشير فقد . الممتحن على وجه التلميذ
وفيما . قام بالتطبيق معلمات التربية الخاصة بمساعدة من الباحث
التوازن (يخص االختبارات السبعة األخرى التي تنتمي إلى مجالي

فقد وفرت معلمات التربية الرياضية ) ورة الجسم وتمييزهوالقوام، وص
معلمات، وبواقع معلمتين في كل مدرسة كل ) 4(البالغ عددهن

األدوات التي تتطلبها االختبارات وقمن بتطبيق االختبار على عينة 
   .الدراسة

  :نتائج الدراسة
  ): Item Difficulty Index(  مؤشرات صعوبة الفقرات:أوال

 صعوبة الفقرات من الخصائص السيكومترية تعد مؤشرات
المهمة لمطوري االختبارات، حيث إن فعالية االختبارات تتأثر بشكل 

حساب معامل صعوبة  وقد تممباشر بمدى تشتت قيم صعوبة فقراته، 
البند عن طريق حساب متوسطات أداء الطالب على الفقرة، وقد 

 -0.37(ككل بين تراوحت معامالت صعوبة فقرات االختبار للعينة 
، أما بالنسبة للمستويات الصفية فقد )0.48( بوسيط قدره )0.59

) 0.37(بوسيط قدره ) 0.60 -0.26(تراوحت للصف الثاني بين 
، وهي )0.61(بوسيط قدره ) 0.73 -0.42(وللصف الثالث بين 

 إال أن ،معامالت تتراوح ما بين الفقرات السهلة جدا والفقرات الصعبة
طية في مجملها تعبر عن معامالت لفقرات متوسطة القيم الوسي

معامالت صعوبة فقرات المقياس للعينة ) 1(ويوضح الملحق . الصعوبة
  .ككل وللمستويات الصفية

  : )Item Discrimination Index ( الفقراتتمييز مؤشرات :ثانيا
تعتبر الطريقة األكثر شيوعا في حساب معامل تمييز الفقرات 

وفي . )Stephen, 1999( الفقرة بالدرجة الكلية هي بحساب ارتباط
الدراسة الحالية ولإلجابة عن السؤال األول، فقد حسبت معامالت 

 األولى اختبار القوة التمييزية بين فئة :تمييز الفقرات بطريقتين
التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ ذوي التحصيل العالي 

ساب معامل االرتباط للفقرة مع المقدرة من قبل المعلمات، والثانية ح
الدرجة الكلية، ففي الطريقة األولى قام الباحث بدراسة مدى قدرة 

 –المقياس على التمييز بين مجموعتين في مستوى قدراتهم اإلدراكية 
الحركية مقارنة بمستوى تحصيلهم الدراسي، حيث تمثل المجموعة 

انية تمثل األولى التالميذ ذوي صعوبات التعلم،والمجموعة الث
الحاصلين على درجات مرتفعة في التحصيل الدراسي، بعد ذلك تم 

 على كل بند من بنود مقياس القدراتدراسة الفروق بين المجموعتين 
الذي يتكون من أربعة أداءات تتراوح درجاتها من  الحركية -اإلدراكية

وقد تبين أن جميع ) 2كا(باستخدام مقياس حسن المطابقة ) 4 – 1(

بالنسبة لجميع هذه ) 0.01(ق دالة إحصائيا عند مستوى الفرو
  .ذلك) 2(ملحق يوضح و. المتغيرات

أما في الطريقة الثانية المتمثلة في حساب معامل تمييز الفقرة 
بارتباطها بالدرجة الكلية، فقد تراوحت معامالت تمييز فقرات المقياس 

 .)0.54(بوسيط قدره ) 0.62 -0.47(في مستوى العينة الكلية بين 
وهي ذات داللة إحصائية وذات تمييز مقبول، وقد يعود هذا إلى زيادة 
التباين بين أفراد العينة التي أشتملت على مستويات متباينة في قدراتها 

معامالت تمييز فقرات المقياس ) 3( ويبين ملحق .اإلدراكية الحركية
  .للعينة الكلية في الصفين األول والثاني

  : )Validity( :صدق الدالالت :ثالثا
 فقد تم الحصول على ،لإلجابة على السؤال الثاني للدراسة

دالالت الصدق في ضوء األنواع األساسية الثالثة للصدق وفيما يلي 
  :عرض لها

 تم الحصول على): Content Validity( :صدق المحتوى   /1
 وذلك وهو الصدق الظاهري، صدق المحتوى،النوع األول من

لصور المقترحه للبيئة العمانية من عن طريق عرض ا
، تسعة محكمين لمعرفة مناسبتها لهدف البحثختبارعلى اال

وقد حسبت نسبة االتفاق بين المحكمين على كل بند من بنود 
على معظم %)90(تفاق عالية االمقياس فكانت هناك نسبة 

  ). 370، 2000عودة، ( .الفقرات
يتركز االهتمام في  :)Criterion Validity(الصدق المحكي   / 2

هذا النوع من أنواع الصدق على مدى صالحية االختبار من 
، ويقصد به مجموعة من ةالناحية الوظيفية أو العملي

اإلجراءات التي نتمكن من خاللها حساب معامل االرتباط بين 
الدرجات على محك خارجي مستقل وهو السلوك أو النشاط 

المحكي إلى نوعين الذي يقيسه االختبار، ويقسم الصدق 
  ).Lewis, 1982(الصدق التالزمي والصدق التنبؤي : وهما

وفي الدراسة الحالية تم حساب صدق المحك بحساب 
معامالت االرتباط بين درجات التالميذ على المقياس ودرجتهم 

، فكانت قيم )كمحك مستقل(في اللغة العربية لنهاية الفصل 
ثاني والثالث على للصف ال) 0.78، 0.73(معامالت الصدق 

، )0.73(التوالي، أما بالنسبة للعينة كاملة فكان معامل الصدق 
 ,Nitko) .) (0.01(وجميع هذه القيم دالة عند مستوى 

2001   
فقد تم التاكد من ): Construct Validity (:الصدق البنائي  / 3

الصدق البنائي من خالل : الصدق البنائي بعدة مؤشرات ومنها
 مع ارتباطهااط الفقرات مع بعضها البعض، ومعامالت معامالت ارتب

فقد تبين أن هذه المعامالت جميعها موجبة :األبعاد التي تنتمي إليها
كما تبين أن ارتباط كل فقرة بالبعد  )0.01(ودالة عند مستوى 

التي تنتمي إليه أعلى من ارتباطها بالدرجة الكلية للمقياس، وأعلى 
بعاد األخرى للمقياس، وهذا االتساق يعتبر بكثير من ارتباطها مع اال

وكذلك  .ذلك) 4( ويوضح ملحق ،مؤشرا على صدق بناء المقياس
الصدق البنائي من خالل معامالت االرتباط بين المجاالت  استخرج

مع بعضها البعض وارتباطها مع الدرجة الكلية لالختبار، فقد كانت 
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، لذلك )0.01(جميع هذه المعامالت موجبة ودالة عند مستوى 
اعتبرت هذه المعامالت مؤشرات جيدة على صدق البناء للمقياس، 

   .)1(كما هو موضح في جدول 
في الدراسة ): Discrimination Validity( التمايزي الصدق / 4

الحالية، فقد تم حساب الصدق التمايزي للمستوى التعليمي 
) ذوي صعوبات التعلم، تحصيل دراسي مرتفع(للتالميذ 

وفيما ) ذكر، أنثى(والجنس ) الثاني، الثالث(توى الصف ومس
   :يلي عرضها

تم حساب :  الصدق التمايزي لمتغيرالفئة التعليمية للتالميذ–أ 
الفروق بين متوسطات أداء التالميذ ذوي صعوبات التعلم 

والتالميذ ذوي التحصيل المرتفع على بنود المقياس 
للعينات ) ت(ر ودرجته النهائية، وذلك باستخدام اختبا

أن جميع ) ت(المستقلة وقد بينت نتائج تحليل اختبار 
الفروق دالة إحصائيا ولصالح التالميذ ذوي التحصيل 
 العالي، واعتمادا على هذه الدالالت فإن صدق البناء أو
صدق التكوين أو الفرضي متوفر في هذا المقياس، على 

ن الفئات اعتبار أن أداة القياس الصادقة البد أن تميز بي
  . ذلك) 5(لحق ؛ إذ يوضح مالتعليمية المختلفة

  
  معامالت االرتباط بين المجاالت المكونة للمقياس والدرجة الكلية للمقياس حسب المستوى الصفي: )1(جدول 

 الصف  المجاالت التوازن والقوام  صورة الجسم  المزاوجة اإلدراكية الحركية  التحكم البصري إدراك الشكل  الكلي
  التوازن والقوام 1.00     
  صورة الجسم 0.47 1.00    
 المزاوجةاإلدراكية  0.59 0.36 1.00   
  التحكم البصري  0.54 0.49 0.29 1.00  
  إدراك الشكل  0.49 0.52 0.31 0.33 1.00 

  الكلي  0.52 0.48 0.42 0.52 0.38 1.00

 الثاني

  التوازن والقوام  1.00     
  صورة الجسم  0.31 1.00    
 المزاوجةاإلدراكية  0.46 0.51 1.00   
  التحكم البصري  0.49 0.57 0.42 1.00  
  إدراك الشكل  0.57 0.49 0.44 0.55 1.00 

  الكلي  0.37 0.31 0.34 0.37 0.41 1.00

 الثالث

  التوازن والقوام 1.00     
  صورة الجسم 0.52 1.00    
 المزاوجةاإلدراكية 0.37 0.30 1.00   
  التحكم البصري 0.56 0.45 0.42 1.00  
 إدراك الشكل 0.62 0.56 0.49 0.54 1.00 

  الكلي 0.50 0.62 0.50 0.34 0.39 1.00

 العينة الكلية

 
تم حساب الفروق بين :  حسب جنس التلميذالتمايزي الصدق –ب 

متوسطات أداء التالميذ والتلميذات على بنود المقياس 
للعينات ) ت(ستخدام اختبارا، وذلك بودرجته الكلية

أنه التوجد فروق ) ت(المستقلة،وقد بينت نتائج تحليل اختبار
ذات داللة بين الذكورواألناث في بنود المقياس باستثناء بند 

كما يالحظ أن الفرق بين الذكور واألناث ) 12(واحد هو بند 
،وهذا يدل على أن  احصائيافي الدرجة الكلية ليست دال

) 6( ياس اليميز بين التالميذ على مستوى الجنس،وملحقالمق
  .يوضح ذلك

تم حساب :  حسب المستوى الصفيالتمايزي الصدق –ج 
الفروق بين متوسطات أداء التالميذ في الصفين األول 
والثاني على بنود المقياس ودرجته الكلية، وذلك 

للعينات المستقلة وقد بينت نتائج ) ت(باستخدام اختبار 
أنه التوجد فروق ذات داللة بين ) ت( ل اختبارتحلي

في بنود المقياس  التالميذ في الصفين الثاني والثالث
كما يالحظ أن الفرق في ) 19، 16( باستثناء بندين هما

وهذا . الدرجة الكلية بين التالميذ في الصفين ليست دالة
 يدل على أن المقياس اليميز بين التالميذ على مستوى

  .يوضح ذلك) 7(حق الصف، والمل
   : الثبات:رابعا

يعتبر الثبات من الخصائص السيكومترية المهمة ألي اختبار، 
االختبار إلى اتساق أداء الطالب على االختبار، ثبات ويشير مفهوم 

ويدل على ما يقيسه االختبار بدرجة مقبولة من الدقة أو بأقل خطأ 
بار، وإعادة االخت ممكن، ويمكن ان يستدل عليه من خالل تطبيق
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 ,Gipps(تطبيقه أوتطبيق صورة مكافئة له تحت نفس الظروف 
1983.(  

 طريقة االتساق :بطريقتين، هما وقد تم حساب الثبات
  .الداخلي، وبطريقة إعادة االختبار

يعتبر معامل الثبات : تساق الداخليالالثبات بطريقة ا - أ
داخلي باستخدام معادلة كرونباخ ألفا مؤشرا على اإلتساق ال

معامالت الثبات المحسوبة ) 2(ويلخص الجدول لالختبار، 
  .بهذه الطريقة

قيم معامالت ثبات االختبار باستخدام معادلة كرونباخ : )2(جدول 
  ألفا

  المستوى الصفي
  المجال

  الثالث  الثاني
  العينة الكلية

  0.77  0.78  0.78  األول
  0.76  0.75  0.76  الثاني
  0.70  0.69  0.70  الثالث
  0.86  0.85  0.83  الرابع

  0.81  0.80  0.81  الخامس
  0.81  0.82  0.81  المقياس ككل

أن قيم معامالت الثبات ) 2(ويالحظ من القيم الوارة في جدول
  .وفي ضوء المستوى الصفي متقاربة بالنسبة للعينة الكلية

تعتبر طريق إعادة االختبار :  الثبات بطريقة إعادة االختبار-ب
)Test – Retest ( مؤشرا على استقرار إداء التالميذ على

جابة على السؤال المتعلق إلاالختبار في مرات تطبيقه، ول
بحساب ثبات المقياس بطريقة إعادة تطبيقه، فقد تم تطبيق 

تلميذا وتلميذة من نفس  )28(االختبار على عينة مكونة من 
 عينة الثبات األولية، من الصف الثالث االبتدائي، وذلك بفاصل

، فكان معامل االرتباط بين التطبيق األول عانزمني قدره أسبو
علما أن الباحث قد أستخرج الثبات  .)0.84(والثاني هو 

 بين ثالثة معلمات )K(بطريقة كابا  rater reliabilityالمقَدر 
 طالبات وقد تم الحصول على 10قمن بتقدير القدرات على 

ي ضوء ما يشير له  وهو ثبات مقبول ف0.91درجة إتفاق بلغت 
  ).363-361: 1993 ،عودة( Scottسكوت 

   :حساب الدرجات المعيارية: خامسا
الدرجات الموزونة محسوبة من خالل ) 3(يظهر الجدول 

المقابلة للدرجات  T- Transformation التحويل إلى قيم تائية
الخام، علما أن المتوسط الحسابي لدرجات عينة الدراسة على 

 درجة واالنحراف )68( الحركية بلغ - االدراكيةمقياس القدرات
  . درجة)11.6(المعياري 

  
  )المقابلة للدرجات الخام (T- Transformation القيم المعيارية: )3(جدول 

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

الدرجة 
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

  الدرجة
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

  الدرجة
  الخام

الدرجة 
  المعيارية

31  18  55  39  79  60  104  81  
32  19  56-57  40  80-81  61  105  82  
33  20  58  41  82  62  106  83  
34  21  59  42  83  63  107  84  

35-36  22  60  43  84  64  108  85  
37  23  61  44  85  65  109-110  86  
38  24  62  45  86-87  66  111  87  

39-40  25  63-64  46  88  67  112  88  
41  26  65  47  89  68  113  89  
42  27  66  48  90  69  114  90  
43  28  67  49  91  70  115  91  

44-45  29  68  50  92  71  116  92  
46  30  69  51  93  72  117  93  
47  31  70  52  94  73  118  94  
48  32  71  53  95-96  74  119  95  
49  33  72-73  54  97-98  75  120-121  96  
50  34  74  55  99  76  122  97  
51  35  75  56  100  77  123  98  
52  36  76  57  101  78  124  99  
53  37  77  58  102  79      
54  38  78  59  103  80      
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  :مناقشة النتائج
هدفت هذه الدراسة إلى إيجاد صدق وثبات مقياس بوردو 
للقدرات االدراكية الحركية باللغة العربية، واختبار مدى صالحيته 

. لالستخدام بوصفه أداة تشخيصية وبحثيه على عينات عمانية
  .ن الهدف من عدم االقتصار على مقياس أجنبي وحيدوكا

وقد حققت هذه الدراسة األهداف المرجوة لها، فقد تمثلت 
تراوحت حيث  ؛ الفقرات وتمييزصعوبةالخطوة األولى، باستخراج 

قيم معامالت صعوبة فقرات المقياس بالنسبة للعينة كاملة بين 
طة الصعوبة، ، وهي معامالت تدل على فقرات متوس)0.61 -0.47(

األمريكية والصورة المصرية لم تستخرج معامالت  علما أن الصورة
 تراوحت قيم معامالت ، فقدتمييز الفقراتأما. المقياسصعوبة فقرات 

 ويمكن )0.62 –0.47(تمييز فقرات المقياس للعينة الكلية بين 
اعتبارها مؤشرات جيدة لتمييز الفقرات، حيث من المتوقع أن تكون 

 ،عودة() 0.5(ت جيدة التمييز إذا كان معامل صعوبتهاالفقرا
علما أن الصورة المصرية لم تستخرج معامالت التمييز، ). 1993

،إذ تراوحت قيم ويالحظ أن هذه القيم قريبة من الصورة األمريكية
وقد يعود السبب في ذلك إلى أن ). 0.60-0.48(تمييزفقراتها بين 

يع األطفال؛ حيث أن األجهرة المقياس يمثل السلوك المألوف لجم
المستخدمة في المقياس تتميز ببساطة التنفيذ والتشابه في البيئتين 

  .العربية واألمريكية
دالالت   تم حساب، فقدمؤشرات صدق المقياسأما بالنسبة ل

 وأظهرت ،صدق المحتوى، والصدق المحكي،والصدق البنائي
 نسب االتفاق فقد كانت. النتائج أنه يتمتع بمؤشرات صدق جيدة

فما فوق،  %) 90( بين المحكمين لمعظم فقرات المقياس عالية
أما بالنسبة للصدق التنبؤي فقد كانت معامالت ارتباط درجات 

للصف ) 0.78 ،0.73(التالميذ في المقياس ومعدالتهم الدراسية 
 وجميع ،بالنسبة للعينة الكلية) 0.73( و،الثاني والثالث على التوال

، وهي قريبة من الصورة )0.01(الة عند مستوى داللة هذه القيم د
كما أوضحت نتائج الدراسة، ). 0.65( حيث بلغت،األصلية للمقياس

أن مؤشرات الصدق البنائي أو التكويني متوفرة في المقياس، حيث 
الفقرات مع بعضها البعض، ومعامالت  كانت معامالت ارتباط

 فقد تبين أن هذه ،يدةارتباطها مع االبعاد التي تنتمي إليها ج
، كما تبين )0.01(المعامالت جميعها موجبة ودالة عند مستوى 

أن ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي إليه أعلى من ارتباطها 
 ،1991وهي قريبة من دراسة روبي،  بالدرجة الكلية للمقياس،

كذلك  .2001 ودراسة نبيلة الخليفة التي وردت في عبد الجبار
يتمتع بقدرة تمييزيه دالة بين  ج المقياس، أنه الأوضحت نتائ

  إلىالمجموعات الصفية والجنس، ألن طبيعةالمقياس ال تحتاج
معلومات أكاديمية كبيرة، وأن كل بنود المقياس تمثل مهارات 

نتائج   ويؤيد هذا الرأيحركية متقاربة للمستوى العمري للتالميذ،
 الذي Thomas & French (1985( توماس وفرينش دراسة

توصلت إلى غياب الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين البنين والبنات 
في ممارسة المهارات  10-  6واألطفال في الفئة العمرية من 

الحركية ويعزي السبب في ذلك إلى وجود اإلختالفات بين البنين 
  .والبنات بعد مرحلة الطفولة والبيئة والتكوينات الجسمية

االتساق ة  ثبات المقياس، بطريقمعامالتوأدى حساب 
، وجميعها دالة عند مرتفعة قيم ثبات  إلىوإعادة االختبار الداخلي

على األقل، هذا ما يؤكد أن المقياس المعدل ) 0.01(مستوى 
وعند مقارنة قيم . للبيئة العمانية يتمتع بدالالت صدق وثبات جيدة

لثبات للمقياس معامالت الثبات في الدراسة الحالية بقيم معامالت ا
األصلي، الذي استخرجه معده بطريقة االتساق الداخلي، نجد أنها 

؛ حيث بلغت أعلى من قيم الثبات الذي استخرج في الدراسة الحالية
بينما بلغت في الدراسة الحالية ) 0.95(في العينة األمريكية 

، بينما نجد إن نتائج معامالت الثبات للمقياس في الصورة )0.81(
، األمر الذي يشير إلى ة قريبة من نتائج الدراسة الحاليةالمصري

وفي الخطوة األخيرة تم  .)Gipps, 1983(االتساق الداخلي للبند 
حساب القيم المعيارية المقابلة للدرجات الخام للعينة ككل وهي 
معايير مبدئية يمكن االستعانة بها باعتبارها نقاط توجه عند تطبيق 

 31لى أن الدرجة الدنيا للمفحوص تبلغ مع اإلشارة إ. المقياس
 درجة؛ حيث يعطى المفحوص درجة 124درجة والدرجة العليا 

واحدة إذا لم يتمكن من األداء وأربعة درجات إذا تمكن من األداء 
وتجمع األرقام جبريا الستخالص الدرجة الكلية على . بشكل ممتاز

ييم فإن كل  كأساس للتق95فإذا اعتمدنا معيار المئين . المقياس
درجة تعتبر داللة على تمتع األطفال على  74درجة خام تزيد عن 

قدرات ادراكية حركية مقبولة؛ حيث يمكن كذلك تحويل هذه 
 .)3(الدرجات إلى قيم معيارية إستنادا إلى الجدول 

  :التوصيات والمقترحات
 اقتصرت الدراسة على مدرستين من مدارس محافظة مسقط من -1

 لذلك توصي ،شمولة ببرنامج صعوبات التعلمالم السلطنة،
 الدراسة باستخراج دالالت صدق وثبات المقياس على جميع

قل عن خمسة يال وبحجم عينة .محافظات ومناطق السلطنة
  .بالمئة من مجتمع الدراسة

 توصي الدراسة المهتمين بتشخيص األطفال ذوي صعوبات التعلم -2
ذه الفئة من باالستفادة من هذا المقياس لتشخيص ه

،ألن المقياس من الممكن أن يستخدم كأداة كلينيكية األطفال
أولية لتشخيص المشكالت اإلدراكية الحركية لدى األطفال، 

 ,Kephart & Roch( وتمييز األطفال ذوي صعوبات التعلم
1966.(  

 توصي الدراسة واضعي مناهج التربية البدنية االستفادة من هذا – 3
المهارات الحركية في مناهج التربية البدنية المقياس في تضمين 

، ألن هذا المهارات تنمي للحلقة األولى من التعليم االساسي
 القدرات الإلدراكية الحركية لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم

)Gallahue, 1973&  Foster(.  
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  :المراجعالمصادر و
وبة  أثر استخدام األلعاب المصحـ.)1982( .أمين، روحية محمـد

 ،باإليقـاع على تعلم الكلمـات لألطفال الصف األول االبتدائي
  ).3(5 ، جامعة حلوان،مجلة دراسات وبحوث

 .مجيد، ريسان خريبط واألنصاري، عبد الرحمن مصطفى
والرياضية  موسوعة بحوث التربية البدنية .)2001(

، الجزء األول، بالوطن العربي في القرن العشرين
  ةدارالمناهج، القاهر

 . والسيد محمد سعـد الدين،بدر، عبد الحفيظ إسماعيل محمد
 حركية –القدرات الحس   برنامـج مقترح لتنمية.)2001(

ومبادئ القراءة خالل درس التربية البدنية لتالميذ الصف 
 -14 ،،القاهرةمجلة علوم وفنون الرياضةاألول اإلبتدائي، 

15 )4( ،64-81.  
 التنبؤ بصعوبات التعلم في .)2006( .حسن، عبد الحميد سعيد

القراءة من صعوبات التعلم النمائية األولية لدى تالميذ مرحلة 
، مجلة األكاديمية العربية التعليم األساسي في سلطنة عمان

  ).59-32( 9 ،للتربية الخاصة
 تأثير برنامج مقترح من الحركات .)2001( . ماجدة حسن،الجبار

اك الحركي ومفهوم الذات اإلدر للرقص الحديث على األساسية
، جامعة مجلة فنون الرياضة، )قابلي التعلم(للمعاقين ذهنيا 

   ).1( 15-14 ،القاهرة،التربية الرياضية للبنات حلوان،
، دار اليازوري 1 ط،صعوبـات التعلم .)2003( .الجـدوع، عصـام

  . عمان، األردن العلمية للنشـر والتوزيـع،
 االستراتيجيات التعليمية .)2004( . عبد الرحمن محمود،جرار

 ،مجلة صعوبات التعلمفي عالج صعوبات اإلدراك البصري 
  .34- 29 ،4الجمعية العربية لصعوبات التعلم،

 تاثير برنامج تربية حركية .)1989 (.ربيـع، سـامية، وعبد الغني، عزيزة
مقترح على اإلدراك الحـس حـركي، والتكيف الشخصي 

، وفنون الرياضة مجلة علومال، واالجتماعي لرياض األطفـ
   41-3، 1 لقاهرة،

 صعوبات اإلدراك السمعي وطرق .)2004 (.الرشدان، مالك
 الجمعية العربية ،مجلة صعوبات التعلمتشخيصها، 

  .27-19، 3لصعوبات التعلم، عمان، 
دراكية إلقيـاس القـدرات ا .)1991 (.روبي، أحمـد عمـر سليمـان

، جامعة ر نظرية نيويل كيفارت الحركية لألطفال في اطا–
  .173قطر، مركز البحوث التربوية، 

، سيكولوجية األطفال غير العاديين .)2001( . فاروق،الروسان
   .دار الفكر، عمان

صعوبـات التعلم األسس النظريـة  .)1998 (.الزيـات، فتحي
 القاهرة، ،النشرللجامعات ، دار1، طوالشخصيـة والعالجيـة

  .مصر

 تأثير برنامج مقترح لتنمية .)1990 (.رام محمد أنيسالشماع، إك
عدو، وثب، (القدرات الحركية على المهارات الحركية األساسية 

 ،الرياضة مجلة علوم وفنونألطفال المرحلة االبتدائية، ) رمي
  .58-39، )1( 2القاهرة، 

البرامج الحركية والتدريس ). 1997 (.عبد الكريم، عفاف
  . منشأة المعارفاإلسكندرية،. للصغار

 أثر برنامج مقترح .)2000( . منال، والعـزة،عنبتـاوي، حـازم
للتربية الحـركية على بعض متغيرات النمو الحركي لدى 
طالبات الصفوف الثالثة األولى من مرحلة التعليم األساسي، 

  .84-57،)1(27 ،العلوم التربوية ،دراسات
يم في العملية القياس والتقو .)1993( . أحمد سليمان،عودة

   . دار األمل، أربد،التدريسية
مكتبة األنجلو ،2 ط،القياس النفسي) 1989(فرج، صفوت 
  . مصر، القاهرة،المصرية

واقع الطفل المغربي وعالقته ). 2002 (.فزاري، عبد السالم
مجلة . بالمناهج والوسائل التربوية ما قبل المدرسية

  .82-61, 3، ع 4المجلد , الطفولة العربية
المدخل إلى التربية  .)1995( . يوسف وأخرون،القريوتي

  .  دبي، دار القلم،الخاصة
، 1، طسيكولوجيا الفئات الخاصة .)1996( . محمد علي،كامل

  .دلتا للطباعة، طنطا، مصر
مقدمة في علم التطور الحركي ). 1992(المصطفى،عبد العزيز 

   .، مكتبة التربية العربي لدول الخليجللطفل
النشاط الحركي وأهميته في  ).1998 (. عبد العزيز،ىالمصطف

. الحركية عند األطفال-تنمية القدرات اإلدراكية الحسية
  .40- 29, 14المجلد , جامعة اليرموك, أبحاث اليرموك

أثر ممارسة األنشطة الحركية ). 2000 (. عبد العزيز،المصطفى
. الموجهة على النمو الحركي ألطفال مرحلة ما قبل المدرسة

-21ص , 12المجلد , 1العدد , مجلة جامعة أم القرى
32.  

مقترح على   أثر برنامج تجريبي.)1991 (. هالة يوسف أحمد،مندور
المجلة  سنوات، 9-6تنمية اإلدراك الحركي لدى األطفال من سن 

، كلية التربية الرياضية العلمية للتربية البدنية والرياضية
  .245 -233 ،3للبنات، 

، كلية 2، طمقدمة في صعوبات التعلم .)1998 (.ضي را،الوقفي
  .األميرة ثروة، عمان، االردن

يونس، فتحي علي، والناقة، محمود كامل، وطعيمة، رشدي أحمد، 
طرق تدريس اللغة  .)1999 (.و حنورة، أحمد حسن

 وزارة التربية والتعليم باالشتراك مع الجامعات ،العربية
 برنامج تحسين ،الجدد مشروع تدريب المعلمين ،المصرية

  .التعليم االساسي
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  مقياس حسب المستوى الصفي والعينة الكليةمعامالت الصعوبة لفقرات ال ):1(ملحق
  رقم
  البند

  الصف
  الثاني

  الصف
  الثالث

  العينة
  الكلية

  رقم
  البند

  الصف
  الثاني

  الصف
  الثالث

  العينة
  الكلية

  رقم
  البند

  الصف
  الثاني

  الصف
  الثالث

  العينة
  الكلية

1  0.55  0.55  0.56  11  0.56  0.55  0.52  21  056  0.58  0.55  
2  0.52  0.50  0.51  12  0.49  0.52  0.61  22  0.55  0.61  0.58  
3  0.51  0.51  0.52  13  0.53  0.54  0.52  23  0.50  0.54  0.53  
4  0.58  0.61  0.58  14  0.61  0.62  0.52  24  0.52  0.55  0.52  
5  0.57  0.52  0.56  15  0.53  0.54  0.55  25  0.56  0.56  0.55  
6  0.52  0.53  0.54  16  052  0.55  0.62  26  0.54  0.55  0.56  
7  0.58  0.51  0.53  17  0.60  0.59  0.55  27  0.52  0.57  0.53  
8  0.57  0.57  0.53  18  0.57  0.55  0.53  28  0.59  0.55  0.56  
9  0.48  0.50  0.50  19  049  0.57  0.56  29  0.55  0.61  0.55  

10  0.51  0.51  0.51  20  053  0.57  0.56  30  0.47  0.50  0.47  
                31  0.45  0.50  0.47  

  
  

  للعينتين لقياس درجة تمييز فقرات االختبار) 2كا(س حسن المطابقة قيم مقيا :)2(ملحق 
  رقم

  الفقرة
  2كا

  رقم
  الفقرة

  2كا
  رقم

  لفقرةا
  2كا

  رقم
  لفقرةا

  2كا
  رقم

  لفقرةا
  2كا

1  83.34  8  90.23  15  25.01  22  43.93  29  27.59  
2  88.35  9  93.78  16  18.78  23  20.98  30  45.26  
3  70.67  10  85.31  17  35.27  24  26.80  31  31.02  
4  78.63  11  46.11  18  39.89  25  27.25      
5  84.11  12  40.63  19  18.73  26  19.46      
6  90.56  13  27.59  20  29.82  27  50.73      
7  86.89  14  33.22  21  33.04  28  26.87      

   فما دون0.01دالة عند مستوى داللة ) 2كا(كل قيم حسن المطابق    
  

  
   لفقرات المقياس حسب المستوى الصفي والعينة الكليةمعامالت التمييز :)3(ملحق 

  رقم
  البند

  الصف
  الثاني

  الصف
  الثالث

  العينة
  الكلية

  رقم
  البند

  الصف
  الثاني

  الصف
  الثالث

  العينة
  الكلية

  رقم
  البند

الصف 
  الثاني

الصف 
  الثالث

العينة 
  الكلية

1  0.69  0.70  0.70  12  0.70  0.70  0.70  23  0.67  0.66  0.66  
2  0.66  0.71  0.67  13  0.71  0.69  0.70  24  0.75  0.74  0.74  
3  0.66  0.69  0.63  14  0.84  0.68  0.78  25  0.75  0.68  0.72  
4  0.62  0.65  0.63  15  0.73  0.67  0.65  26  0.70  0.63  0.73  
5  0.61  0.79  0.68  16  0.55  0.68  0.67  27  0.74  0.72  0.70  
6  0.69  0.65  0.68  17  0.69  0.82  0.74  28  0.67  0.61  0.71  
7  0.62  0.69  0.69  18  0.72  0.73  0.74  29  0.72  0.69  0.67  
8  0.65  0.79  0.71  19  0.62  0.65  0.60  30  0.79  0.72  0.73  
9  0.70  0.68  0.76  20  0.63  0.69  0.66  31  0.69  0.65  0.68  

10  0.70  0.71  0.70  21  0.81  0.78  0.80          
11  0.64  0.64  0.64  22  0.79  0.85  0.82          
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الثاني والثالث  ات للمقياس بالنسبة لعينة تالميذ الصفـــــوع الدرجـــــال ومجمــارتباط الفقرة بمجموع الدرجات للمج:)4(لحق م

  ةـــــــة الكليــــوالعين
  العينة الكلية  الصف الثالث  الصف الثاني

  رقم
  الفقرة

  ارتباطها
  المجال مع

  ارتباطها
  المقياس مع

  ارتباطها
  المجال مع

  رتباطهاا
  المقياس مع

  ارتباطها
  المجال مع

  ارتباطها
  المقياس مع

1  0.91  0.77  0.86  0.62  0.88  0.69  
2  0.91  0.72  0.82  0.63  0.87  0.67  
3  0.75  0.62  0.81  0.56  0.77  0.63  
4  0.80  0.68  0.81  0.71  0.75  0.63  
5  0.84  0.67  0.87  0.73  0.85  0.68  
6  0.87  0.64  0.89  0.63  0.88  0.68  
7  0.80  0.72  0.82  0.68  0.81  0.67  
8  0.88  0.75  0.87  0.78  0.87  0.68  
9  0.86  0.69  0.82  0.73  0.89  0.68  
10  0.70  0.63  0.77  0.66  0.70  0.60  
11  0.72  0.65  0.83  0.75  0.74  0.71  
12  0.76  0.74  0.71  0.65  0.79  0.77  
13  0.75  0.81  0.81  0.74  0.73  0.71  
14  0.77  0.61  0.48  0.71  0.79  0.64  
15  0.766  0.67  0.80  0.51  0.78  0.70  
16  0.64  0.76  0.69  0.74  0.57  0.70  
17  0.79  0.83  0.66  0.70  0.79  0.78  
18  0.80  0.67  0.69  0.57  0.75  0.60  
19  0.67  0.71  0.90  0.63  0.66  0.48  
20  0.68  0.70  0.84  0.84  0.68  0.75  
21  0.86  0.76  0.89  0.80  0.88  0.74  
22  0.86  0.75  0.79  0.65  0.86  0.82  
23  0.74  0.65  0.82  0.76  0.72  0.67  
24  0.83  0.63  0.81  0.57  0.81  0.74  
25  0.82  0.76  0.82  0.71  0.78  0.60  
26  0.84  0.61  0.92  0.65  0.76  0.72  
27  0.79  0.75  0.81  0.80  0.71  0.68  
28  0.72  0.72  0.70  0.74  0.77  077.  
29  0.73  0.81  0.74  0.75  0.81  0.63  
30  0.90  0.70  0.91  0.78  0.72  0.74  
31  0.87  0.73  0.89  0.73  0.75  0.84  
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لكل " ت"ة ونسبة والدرجة الكلي واالنحراف المعياري للتالميذ ذوي التحصيل المرتفع وذوي صعوبات التعلم المتوسط: )5(ملحق 
  بند من بنود االختبار

  ذوي التحصيل
  )72( المرتفع

   صعوباتذوي
  )72( التعلم

  رقم
  البند

  ع  م  ع  م
  **ت

1  2.99  0.66  1.47  0.69  13.43  
2  2.82  0.70  1.29  0.46  15.52  
3  2.65  0.58  1.50  0.65  11.18  
4  3.04  0.68  1.65  0.67  12.30  
5  2.96  0.68  1.47  0.65  13.41  
6  3.01  0.74  1.35  0.65  14.31  
7  2.92  0.80  1.36  0.54  13.70  
8  2.89  0.46  1.50  0.65  14.79  
9  2.79  0.71  1.22  0.50  15.23  

10  2.92  0.67  1.15  0.49  18.05  
11  2.79  0.80  1.69  0.80  8.13  
12  2.47  0.73  1.58  0.80  6.96  
13  2.60  0.89  1.79  0.75  5.69  
14  2.90  0.94  1.97  0.80  6.39  
15  2.58  1.00  1.75  0.84  5.42  
16  2.63  0.94  1.96  0.99  4.15  
17  2.93  0.88  2.00  0.82  6.57  
18  2.78  1.02  1.67  0.88  7.01  
19  2.43  1.17  1.81  0.93  3.55  
20  2.71  0.94  1.82  1.05  5.34  
21  2.79  0.96  1.82  0.83  6.50  
22  2.82  0.88  1.81  0.82  7.18  
23  2.47  1.07  1.68  0.87  4.86  
24  2.61  0.99  1.75  0.93  5.39  
25  2.72  1.00  1.92  0.80  5.35  
26  2.63  1.08  1.86  0.93  4.59  
27  2.75  0.98  1.74  0.79  6.87  
28  2.39  0.88  1.75  0.88  4.34  
29  2.76  1.00  1.96  0.80  5.35  
30  2.63  0.81  1.68  0.96  6.37  
31  2.31  0.87  1.53  0.82  5.53  
  14.902  13.63  51.50  13.06  84.65  الكلية الدرجة

  0.001دالة عند مستوى جميع القيم      ** 
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  لكل بند من بنود االختبار" ت " واالنحراف المعياري للذكور واإلناث والدرجة الكلية ونسبة  المتوسط: )6(ملحق 
  رقم  )60(اناث   )84(ذكور

  ع  م  ع  م  البند
  ت

  مستوى
  الداللة

1  2.21  1.01  2.25  1.03  0.21  0.84  
2  2.12  1.03  1.97  0.86  0.93  0.35  
3  2.02  0.88  2.15  0.80  0.88  0.38  
4  2.38  0.93  2.30  1.03  0.49  0.62  
5  2.24  1.03  2.18  0.97  0.32  0.74  
6  2.20  1.13  2.15  1.04  0.28  0.78  
7  2.08  1.00  2.22  1.09  0.76  0.45  
8  2.18  0.91  2.22  0.88  0.25  0.80  
9  1.99  0.99  2.03  1.03  0.27  0.79  
10  2.00  1.03  2.08  1.10  0.46  0.64  
11  2.19  0.95  2.32  1.02  0.76  0.45  
12  1.90  0.87  2.2  0.88  1.99  0.05*  
13  2.19  0.91  2.17  0.91  0.16  0.88  
14  2.45  1.02  2.42  0.95  0.21  0.83  
15  2.24  1.00  2.07  1.02  1.01  0.32  
16  2.32  1.00  2.25  1.05  0.42  0.70  
17  2.48  1.00  2.45  0.93  0.16  0.87  
18  2.18  1.08  2.28  1.14  0.56  0.57  
19  2.13  1.15  2.10  1.04  0.17  0.87  
20  2.19  1.03  2.37  1.17  0.96  0.34  
21  2.31  1.07  2.30  0.95  0.06  0.96  
22  2.31  0.94  2.32  1.05  0.04  0.97  
23  2.12  1.09  2.2  1.00  0.57  0.57  
24  2.08  0.97  2.32  1.14  1.32  0.19  
25  2.27  0.99  2.38  0.99  0.66  0.51  
26  2.21  1.14  2.28  0.98  0.38  0.70  
27  2.29  1.03  2.18  1.03  0.59  0.55  
28  2.05  0.92  2.10  0.97  0.33  0.74  
29  2.32  0.98  2.42  0.99  0.57  0.57  
30  2.05  0.97  2.30  1.05  1.49  0.14  
31  1.89  0.93  1.95  0.93  0.36  0.72  
  0.756  0.312  21.00  68.73  21.63  67.61  الكلية الدرجة
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  لكل بند من بنود االختبار "ت " والدرجة الكلية ونسبة  واالنحراف المعياري للصف األول والثاني المتوسط: )7(ملحق 
  رقم  )62(الصف الثالث   )82(الصف الثاني 

  ع  م  ع  م  البند
  ت

  مستوى
  الداللة

1  2.21  1.05  2.26  0.97  0.296  0.77  
2  2.07  0.99  2.03  0.94  0.251  0.80  
3  2.06  0.84  2.10  0.86  0.251  0.80  
4  2.29  0.97  2.42  0.97  0.775  0.44  
5  2.26  1.01  2.16  0.99  0.563  0.57  
6  2.17  1.11  2.19  1.07  0.124  0.90  
7  2.22  1.03  2.03  1.04  1.075  0.28  
8  2.16  0.92  2.24  0.86  0.552  0.58  
9  1.96  1.00  2.06  1.01  0.599  0.55  

10  2.02  1.03  2.04  1.08  0.134  0.89  
11  2.26  0.98  2.23  0.98  0.184  0.85  
12  1.98  0.88  2.10  0.90  0.813  0.42  
13  2.16  0.89  2.21  0.93  0.334  0.74  
14  2.43  0.98  2.45  1.00  0.149  0.88  
15  2.15  0.97  2.19  1.07  0.277  0.78  
16  2.13  1.06  2.5  0.92  2.166  0.03*  
17  2.40  0.94  2.55  1.00  0.896  0.37  
18  2.22  1.11  2.23  1.09  0.034  0.97  
19  1.95  1.03  2.34  1.16  2.12  0.03*  
20  2.21  1.04  2.34  1.16  0.715  0.47  
21  2.27  0.99  2.35  1.07  0.503  0.61  
22  2.22  0.96  2.44  1.02  1.305  0.19  
23  2.00  1.01  2.18  1.11  1.002  031  
24  2.16  1.02  2.21  1.09  0.289  0.77  
25  2.32  1.00  2.32  0.97  0.033  0.97  
26  2.23  1.03  2.26  1.11  0.146  0.88  
27  2.19  0.99  2.31  1.06  0.684  0.52  
28  1.94  0.85  2.24  1.02  1.941  0.054  
29  2.29  0.95  2.45  1.03  0.957  0.34  
30  2.08  1.09  2.24  1.00  0.925  0.35  
31  1.84  0.89  2.02  0.97  1.120  0.26  

  الدرجة
  0.43  0.791  21.60  69.69  21.12  66.85  الكلية
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  الكفاية الذاتية األكاديمية كما يدركها الطلبة وعالقتها بتصوراتهم
  إلدراكات معلميهم لتلك الكفاية وإدراكات معلميهم الحقيقية لها

  
  * محمد العزاوي و محمد أبو عليا

  

 1/10/2007 تاريخ قبوله     19/3/2007 تاريخ تسلم البحث

ة بين إدراكات الطلبة هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من العالق :ملخص
لكفايتهم الذاتية األكاديمية وتصوراتهم إلدراكات معلميهم لها، وكذلك العالقة بين 
ادراكات الطلبة لكفايتهم الذاتية األكاديمية وإدراكات المعلمين الحقيقية لتلك 
الكفاية، وكذلك العالقة بين تصورات الطلبة إلدراكات معلميهم لكفايتهم الذاتية 

مية وإدراكات معلميهم الحقيقة لتلك الكفاية، تكونت عينة الدراسة من األكادي
معلم ) 100(من طلبة وطالبات األول الثانوي في مدينة الزرقاء، وكذلك ) 302(

وقد طبقت ثالثة مقاييس على الطلبة والمعلمين لقياس الكفاية الذاتية . ومعلمة
الدراسة الى أن هنالك عالقة األكاديمية بعد التحقق من صدقها وثباتها، وتوصلت 

 بين ادراكات الطلبة لكفايتهم الذاتية 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى 
األكاديمية وتصوراتهم إلدراكات معلميهم لتلك الكفاية، كما توصلت إلى أن هنالك 

 بين إدراكات الطلبة الذكور واإلناث 0.05عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى 
 األكاديمية وتصوراتهم إلدراكات معلميهم لتلك الكفاية،إضافة إلى لكفايتهم الذاتية

 بين 0.05ذلك لم تتوصل الدراسة إلى عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى 
إدراكات الطلبة لكفايتهم الذاتية األكاديمية وإدراكات معلميهم الحقيقية لتلك 

الكفاية  : ات المفتاحيةالكلم(. الكفاية،وقد نوقشت النتائج في ضوء أدب الموضوع
  )الذاتية األكاديمية، تصور، إدراك حقيقي،مقاييس،إدراكـات المعلمين

  

  
  

 قائــدًا ،يتفــق المربــون وعلمــاء الــنفس علــى أن دور المعلــم: المقدمــة
 سيظل مهمًا رغـم تقـدم       ،التعليم والتعلم المدرسي   وميسرًا في عملية  

ن تــأثير مهــم علــى   التكنولوجيــا الحديثــة المــستخدمة فيهــا فللمعلمــي    
مجمل سلوك الطلبـة األكـاديمي وشخـصياتهم وعلـى دافعيـتهم للـتعلم              

  ).Gage & Berliner, 1998(بصورة خاصة 
ويعــود تــاريخ البحــث فــي دور المعلــم وأثــره فــي ســلوك الطلبــة    

 غيــر أن الــربط بــين أفعــال المعلــم داخــل    ،إلــى فتــرة ليــست بالقــصيرة  
فيما يتعلق بإنجازهم وكفـايتهم     الصف واتجاهاته وتوقعاته من الطلبة      

  .)Eggen & Kauchak, 1997(األكاديمية ال يزال حديثًا نسبيًا 
 أول من كتـب عـن ظـاهرة تـأثير األفـراد       Mertonويعد ميرتون   

 وقــد  ،فــي تحديــد ســلوك اآلخــرين ليــستجيبوا وفــق تلــك التوقعــات       
ــا   ــا  "أطلــــق عليهــ ــوءة التــــي تحقــــق ذاتهــ  Self-Fulfilling "النبــ

Prophecy              وأن المعلم في الصف يقوم بإيـصال توقعاتـه بـصورة قـد
 فيـستلمها الطالـب ويحـتفظ بهـا،         ،ال تكون على مستوى الوعي أحياناً     

  .)Mayer, 2003(ثم يعدل من سلوكه وفق تلك التوقعات 
  

________________________  
  .كلية العلوم التربوية، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، األردن* 
  .، اربد، األردن2007 محفوظة لجامعة اليرموكحقوق الطبع © 

  
Academic Self- Efficacy as Perceived by the Students and 
its Relation to their Imagination about their  Teachers’ 

Perception of it and the Teachers’ Real Perception 
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Educational Sciences, the Hashemite University, Al-Zarqa, Jordan 

 
Abstract: The aim of this study was to investigate students' academic 
self efficacy as perceived by themselves and its relation to their 
imagination regarding their teachers' perception and the real 
perceptions of their own teachers of that efficacy. The sample 
consisted of (302) male and female first secondary graders. Three 
scales never designed and administered to students and teachers to 
measure students' academic self – efficacy.The Chi-Square Test was 
used to answer the study inquiries. The results revealed that there was 
a significant relationship at (.05)level regarding the perception of 
students, academic self-efficacy and their imagination of their 
teachers' perception of it. The study also revealed that there was a 
significant relationship at (.05) level between male and female 
students' perceptions of their academic self-efficacy, and their 
imagination of their teachers' perceptions of it. The study also 
revealed no significant relationship regarding the students' perception 
of their self-efficacy and the real perception of their teachers of such 
self-efficacy.( Keywords: Academic Self-Efficacy, Imagination, Real 
Perception, Scales ,Teachers’ Perception). 

 
  

ــك   ــشير ولفولـــ ــى أن (Woolfolk, 2005)وتـــ ــال  إلـــ روزنتـــ
وجاكبسون أجريا دراسة اختارا فيها أسماء عدٍد مـن الطلبـة بطريقـة             

ــشوائية ــن      ،عـ ــون مـ ــوف يكونـ ــة سـ ــؤالء الطلبـ ــأن هـ ــيهم بـ واخبرا معلمـ
 وقد حقق الطلبة فعـًال      .المتفوقين في الذكاء والتحصيل خالل السنة     

ءة التـي   ذلك التفـوق فاسـتنتجا وجـود تـأثير توقعـات المعلمـين والنبـو              
 وهــذا يعنــي أن اعتقــاد المعلــم والــصورة   ،تحقــق ذاتهــا فــي الــصفوف 

التــــي يكونهــــا عــــن قــــدرات تالميــــذه أو ســــلوكاتهم يــــؤدي إلــــى ذات 
  .السلوكات التي يتوقعها منهم

وبنـــاء علـــى ذلـــك فـــإن لهـــذه التوقعـــات خطورتهـــا فـــي العمليـــة    
 ،تتكون سلبية ألن المعلمين في معظم الحـاال      التربوية، خاصة عندما  

فهــي ) Eggen & Kauchak, 1997( ال يــدركون انهــم يحملونهــا 
 وتــؤدي فــي حالتهــا الــسلبيه إلــى تــدني اعتقــاد       ،تعمــل بــشكل خفــي  

  .الطلبة بكفايتهم الذاتية في التعلم
لقد ازداد االهتمام بموضوع كفاية الـذات وخاصـة كفايـة الـذات           

يــد مــن  فــأجري العد، أن طــرح بانــدورا هــذه النظريــةمنــذ ،األكاديميــة
 كمـا  ،وربطت بمتغيـرات عديـدة لهـا صـلة بالعمليـة التربويـة           ،الدراسات

  .أعدت برامج لتنمية هذه الكفاية
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أن المعلمـين يـستطيعون   ) Walker, 2003(وتـذكر مقالـة ولكـر   
مــن خــالل   أن يقــودوا الطلبــة إلــى تجريــب الكفايــة الذاتيــة اإليجابيــة      

 تقـديم الفـرص    وذلـك مـن خـالل   ،انجاز المهمات التي تتـسم بالتحـدي   
  . وتعليم االستراتيجيات المعرفية

ومن بين الدراسات التي هدفت إلـى تحـسين كفايـة الـذات لـدى               
التــي ) Galbraith&Alexander, 2005(  الطلبــة دراســة جــالبرث  

توصل فيها إلى أّن باإلمكان تطوير الكفايـة الذاتيـة باسـتخدام برنـامج              
  .عالجي

) Chapman & Turner, 2003(ودرس شـــابمان وترنـــر 
العالقة بين التخلص من استراتيجيات العزو السلبية إلى كفايـة الـذات      

يؤدي إلـى تحـسن      وتوصل إلى أن تغيير العزو     األكاديمية في القراءة،  
ــراءة  ــي القـ ــرك   .فـ ــا يـــشير ليننبرنـــك وبنتـ  & Linnenbrink)(كمـ

Pintrich, 2003  في دراستهما أن تحسين الكفاية الذاتية يؤدي إلـى 
  . ورفع مستوى الدافعية لديهم،لطلبة نحو التعلمتوجه ا

 ،فـي االتجـاه نفـسه   ) Pajares, 2003(وتـصب دراسـة باجـاريز    
اذ وجد في دراسته عالقة بين الدافعية وكفاية الـذات والتحـصيل فـي            

  .مواقف التعلم
إلى أن كفاية الذات تؤثر فـي  ) Schunk, 2003(وتوصل شنك 

والتحـــصيل الدراســـي ،المثابرة والجهـــد المبـــذول و،اختيـــار المهمـــات
  .حيث تزداد هذه األمور بازدياد االعتقاد بكفاية الذات لدى الطلبة

كمـا أن كفايــة الــذات األكاديميــة ال تــؤثر هــي فقــط فــي الظــواهر  
األخرى، وإنما يمكن أن تتأثر هـي كـذلك خاصـة فـي مرحلـة المراهقـة               

ســريعة التــي تــشهد تغييــرات جــسمية ومعرفيــة وانفعاليــة واجتماعيــة     
نسبيًا يكون فيها المراهق عرضة لما يحققه من نجاحـات أو إخفاقـات    
خــالل دراســته ولمــا تــسلمه مــن منبهــات ورســائل خفيــة مــن اآلخــرين    
كاآلبــاء والمعلمــين واألقــران التــي إمــا أن تــؤدي إلــى تقويــة وتحــسين  

   .مدركات الفرد عن ذاته أو إضعافها
لـذات األكاديميـة لهـا    وفي ضوء ما تقدم يمكن القول أّن كفايـة ا      

عالقـــة بـــالتعلم والنجـــاح والدافعيـــة فـــضًال عـــن وجـــود فـــروق بـــين         
  .الجنسين في كفاية الذات األكاديمية

 ويالحــظ ممــا ورد مــن دراســات بــأن للمعلــم دورًا واضــحًا فــي  
النبـوءة  " مـنهم  تطوير الكفاية الذاتيـة لـدى الطلبـة مـن خـالل توقعاتـه        

سين الكفايــة الذاتيــة األكاديميــة  كــذلك يمكــن تحــ،"التــي تحقــق ذاتهــا
للطلبــة مــن خــالل بــرامج عالجيــة ومــن خــالل رفــع دافعيــتهم لالنجــاز      

 وحيـث إّن إدراكـات المعلمــين   ،وانجـاز المهمـات التـي تتـسم بالتحـدي     
لكفايـة الطلبـة الذاتيـة تــؤثر فـي كفـايتهم الذاتيــة فـإن الدراسـة الحاليــة        

ــايتهم    ــة لكفــ ــين إدراك الطلبــ ــة بــ ــتتناول العالقــ ــات  ســ ــة وادراكــ  الذاتيــ
  .المعلمين لتلك الكفاية من وجهة نظر كل من الطلبة والمعلمين

  اإلطـار النظري 
  االجتماعية  المعرفية نظرية باندورا

جمعت نظرية باندورا بين كل من النظرية الـسلوكية فـي مفهـوم          
اإلشــراط اإلجرائــي الــذي يؤكــد علــى البيئــة والتعزيــز باإلضــافة إلــي          

وفــي عــام ). Pajares, 2003(يــة،كما يــشير باجــاريز النظريــة المعرف
 حيـث  م اهتم كل من بانـدورا وولتـر بنظريـة الـتعلم االجتمـاعي       1963

عــززا المبــادئ األوليــة لنظريــة الــتعلم االجتمــاعي مــع المبــادئ الحاليــة 
والمألوفـــة للـــتعلم بالمالحظـــة والتعزيـــز البـــديلي الـــذي يتمثـــل فـــي        

  .دون ممارسته لذلك األداءمالحظة المتعلم ألداء اآلخرين ب
م ومـــع انتـــشار مفهـــوم تطـــوير الـــذات باتجـــاه 1977وفـــي عـــام 

نظريــة التغييــر الــسلوكي حــدد بانــدورا أهميــة العنــصر المفقــود وهــو   
 و االفتراضــات الرئيــسية لنظريــة بانــدورا، وتتمثــل ةاالعتقــادات الذاتيــ

  :في أن اإلنسان يمتلك المقدرات المعرفية التالية 
ى الترميــز التــي يــستخدم فيهــا اإلنــسان الرمــوز فــي  المقــدرة علــ −

 .جوانب حياته وهي طريقه للتكيف مع البيئة ولتغييرها
 .المقدرة على التفكير في المستقبل −
ــرد بــسلوكات ترضــيه       − ــام الف ــذات، إن قي ــذات وتأمــل ال تنظــيم ال

تعنـي انــه ذاتــي التعزيــز ولتحقيــق ذلــك يــستخدم أســلوب تنظــيم  
ــا    ــرد ق ــذات، كمــا أن الف ــه الخاصــة     ال ــر فــي خبرات ــى التفكي در عل

 .والتأمل في عملياته المعرفيه بواسطة التأمل الذاتي
ــل     − ــع العوامـــ ــي مـــ ــل اإلدراك المعرفـــ ــة، يتفاعـــ ــة التبادليـــ الحتميـــ

 غيــر المعرفيــة كجــنس الفــرد ومهاراتــه االجتماعيــة ـ      ةالشخــصي
كما تتفاعل هذه كلها مع البيئة وينجم عن ذلـك التفاعـل التـأثير              

 .كفي السلو
تــأثير النمذجــة فــي الــسلوك وتــشير النمذجــة إلــى التغيــرات فــي   −

األفكــــار والــــسلوك عنــــد بانــــدورا بواســــطة عمليــــات الكــــف أو 
ــدة    ــلوكات جديـــــــــــ ــم ســـــــــــ ــسير وتعلـــــــــــ ــر والتيـــــــــــ   التحريـــــــــــ

 )Gage & Berliner, 1998 .(  
  نظرية كفاية الذات 
ــذات  ) Bandura, 1997(يــشير بانــدورا   ــة ال -Self فــي كفاي

Efficacy   نسان يسعى للسيطرة على األحداث المؤثرة في       إلى أن اإل
حياته وقد أدى تنامي المعرفة عبـر التـاريخ البـشري إلـى زيـادة قـدرة                 
األفراد علـى التنبـوء باألحـداث وممارسـة الـضبط والـتحكم فيهـا، ممـا                 
زاد فــي إمكانيــة اإلنــسان علــى الــتحكم بمــصيره، وقــد أدى ذلــك إلــى      

  .ي لديهحدوث نقلة جوهرية في التفكير السبب
إن قـــدرة اإلنــــسان علـــى الــــتحكم بالبيئـــة تــــزداد كلمــــا ازدادت    

وإن ممارسـة   ,سيطرته عليها، وتزداد بالتالي ثقته بالكفاية الشخـصية         
الــتحكم والــضبط لـــه فوائــد وظيفيـــة كبيــرة ويـــزود اإلنــسان بمـــصدر      

ــز للدافعيــة، وتعــد معتقــدات الكفايــة الشخــصية        Beliefs ofمحف
personal efficacy بين أكثر اآلليـات أهميـة فـي مكونـات الـذات       من

مرغوبـة   وفيما لم يكن اإلنسان يعتقد بأنه قـادر علـى إحـداث تـأثيرات    
من خالل أفعاله، فإن احتمال قيامه بأي فعل يكون ضعيفًا، لـذلك فـإن     

ويقـود اإلنـسان    . االعتقاد بالكفاية الذاتية يعـد اساسـًا رئيـسيًا للعمـل          
  .فايته الشخصيةحياته بواسطة معتقداته عن ك

 - perceived selfويــشير مفهــوم كفايــة الــذات المدركــة     
efficacy   إلــى االعتقــاد بمقــدرات capabilities   الفــرد علــى تنظــيم 

ــة وتنفيذها،ويحــدد هــذا       ــائج معين ــة لتحقيــق نت بــرامج العمــل المطلوب
اإلدراك لكفاية الذات مقدار الجهد الذي ُيبذل، ونوع السلوك والفعـل       

ه الفرد، ومقـدار صـموده أمـام العقبـات والفـشل، وإمكانيـة           الذي يختار 
تخلــصه مــن األفكــار المعطلــة للــذات، ومقــدار الــضغط الــذي يخبــره         
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ــة وبنــاء علــى ذلــك، فــإن المعتقــدات حــول       للتــواؤم مــع متطلبــات البيئ
كفايــة الــذات تــصبح مــن العوامــل المهمــة فــي تقريــر مــستوى االنجــاز    

  .الذي يصل إليه الفرد في النهاية
ــشير       ــذات، فيـ ــة الـ ــدات كفايـ ــة لمعتقـ ــصادر المكونـ ــن المـ ــا عـ أمـ

  :باندورا إلى العوامل اآلتية 
خبـرات الـتمكن، وهـي تـشير إلـى تفـسيرات الفـرد لنتـائج أفعالـه،           •

من حيـث النجـاح والفـشل، والنجـاح يقـوي مـن االعتقـاد بكفايـة                 
 .الذات

ــة         • ــرات البديل ــر الخب ــه اث ــى مــا يترك ــشير إل ــة، وت ــرات البديل الخب
 .فعال اآلخرين من احتماالت للقيام بسلوك معينأل

اإلقناع اللفظي، ويـشير إلـى األثـر الـذي تتركـه األحكـام اللفظيـة                •
 .التي يصدرها اآلخرون على الفرد

الحــاالت الفــسيولوجية، وتــشير إلــى حــاالت القلــق، والــضغوط        •
النفسية، واالستثارة، واإلجهاد، وحاالت المزاج، وما تتركـه مـن      

وأن اإلنـسان ذا الكفايـة األعلـى    , دات كفاية الـذات     أثر في معتق  
 .أكثر قدرة على التحكم بها

   Self- Efficacyالكفاية الذاتية 
 تــشير الكفايــة الذاتيــة كمــا يــرى بانــدورا إلــى معتقــداتنا حــول    
كفاءاتنا الشخصية فـي مجـال معـين، وهـذا يـؤثر بالتـالي فـي توقعاتنـا                

ــؤثر     ــع النجــاح أو الفــشل، وت ــة    ســواء توق ــة فــي الدافعي ــة الذاتي الكفاي
والمثابرة، كما تؤثر الكفايـة الذاتيـة فـي العـزو؛ فالطلبـة الـذين لـديهم                 
حُس قـويُّ بالكفايـة الذاتيـة لمهمـة مـا يعـزون فـشلهم إلـى تقـصير فـي                     

  .الجهد
 اعتقاد الفرد أنـه يمتلـك مقـدرة          وتنهار الكفاية الذاتية في حالة    

  ).Woolfolk,2005 ()تلك القدرة التي ال يمكن تغييرها(
 بمفهوم الذات Self- Efficacyويرتبط مفهوم الكفاية الذاتية 

Self Concept  حيث يتضمن األخير بناًء معقدًا من االستجابات
 في حين يتعلق مفهوم الكفاية ،المعرفية واالنفعالية تجاه الذات

 Capabilitiesالذاتية أساسًا بتقييمات الطالب لقدراته وإمكانياته 
 Mastery Criteria )Bongلى أساس معيار السيطرة او التمكن ع

& Clark,1999 ( كما يشير مفهوم الكفاية الذاتية إلى النظرة
الشخصية لقدرات الطالب وإمكانياته في مجاالت المهارة المختلفة 
حيث تتأثر الكفاية بالصورة التي يدرك بها الطالب لكيفية إدراك 

مكانات وكيف تقّيم من معلمه، وتتأثر اآلخرين لتلك القدرات واإل
كذلك بادراك الطالب إلمكانات نجاحه في إنجاز المهمات 

)Chan,1996(.  
كما تشير الكفاية الذاتية إلى حكم أفراد محددين لمعتقداتهم 
حول قدرتهم على التعلم ضمن بيئة تعليمية تعتمد على أهداف 

  .)Walker, 2003( المتعلمين 
تية على أنها معتقدات الطالب بأنه قادر وعرفت الكفاية الذا

   .)Wilhite, 1990(على مراقبة محاوالت أدائه أثناء عملية التعلم 
  كفاية الذات األكاديمية 

يتميــز الطالــب الــذي لديــه االعتقــاد بكفايتــه األكاديميــة بالعديــد 
توقــع النجــاح، وإمكانيــة التغلــب علــى العقبــات    : مــن الخــصائص مثــل  

ــسيطرة      بالجهــد المتواصــل  ــوى، وال ــات بوضــع أق  والخــروج مــن العقب
على المهارات العقلية المعرفية، والدافعية العالية، واإلنجاز األكـاديمي         
العالي ومهـارات التخطـيط وتنظـيم وإدارة النـشاطات التعلميـة،وارتفاع            
ــتخلص مــــــن       ــرعة الــــ ــتعلم وســــ ــرعة الــــ ــاديمي، وســــ ــوح األكــــ الطمــــ

ي، والمرونة فـي البحـث عـن        االستراتيجيات الخاطئة في العمل الدراس    
الحلول واألهداف المستقبلية، والقـدرة علـى الـتخلص مـن الـسلوكات             
غير المرغوب فيها، واالستخدام الجيد للمهارات المعرفيـة المكتـسبة،          
وتحـــدي الفـــرد لذاتـــه، ودقـــة كبـــرى فـــي تقيـــيم األداء، والعديـــد مـــن  

المعرفيــــة : الخــــصائص األخــــرى المتــــشابهة فــــي مختلــــف الجوانــــب  
  .واالنفعالية، واالجتماعية، والمهارية

ومــن خــالل اســتعراض اإلطــار النظــري، الــذي تمثــل فــي نظريــة  
المعرفيـة  " بانـدورا "كفاية الـذات، وكفايـة الـذات األكاديميـة، ونظريـة            

االجتماعية يمكن القول بأن الدراسـة الحاليـة تنـسجم مـع هـذا اإلطـار                
  . ناقشة نتائجهالنظري من حيث مقدمة البحث وبناء مقاييسه وم

وقــد ركــزت المقدمــة علــى تــأثير المعلــم وإدراكاتــه فــي إدراكــات  
الطلبــة مــن خــالل اإلقنــاع اللفظــي المتمثــل فــي أحكــام المعلمــين علــى   
الطلبة، وبالتالي التأثير في تحـصيلهم الدراسـي، كـذلك ُبنيـت مقـاييس             
الدراسة الحالية على اإلطار النظـري لبانـدورا الـذي تـضمن الـسيطرة           

ى األحـــداث والـــتحكم فـــي المـــصير، والكفايـــة الشخـــصية ومفهـــوم   علـــ
الــذات واالعتقــاد بالكفايــة الذاتيــة وعالقــة ذلــك بتحــسن األداء، وأن       
إدراكات الكفاية الذاتية تقـوده إلـى الـسلوك وسـرعة الـتعلم واألحـداث               
المستقبلية وتقييم االستراتيجيات والمعلومات واالعتماد علـى الـذات          

لمعتقــــدات حــــول النجــــاح والفــــشل، والــــسيطرة     وســــرعة الــــتعلم وا 
والدافعية للتعلم، أن الميل للدراسة ينبع من الذات وكـذلك الدقـة فـي        

  .اجبات واألداء الذي يتسم بالتمكنأداء الو
  الدراسات السابقة 

إن استعراض الدراسات السابقة في مجال كفاية الـذات، وكفايـة           
ود دراســات عالجــت  الــذات األكاديميــة لــدى الطلبــة، يــشير إلــى وجــ      

ــة       ــذات األكاديمي ــة ال ــاء لكفاي موضــوع عالقــة إدراكــات المعلمــين واآلب
لــدى الطلبــة واألبنــاء، ولكــن هــذا االســتعراض ال يكــشف عــن وجــود    
دراســات تعرضــت إلــى العالقــة بــين ادراكــات الطلبــة لكفــايتهم الذاتيــة      

ك األكاديمية وتصوراتهم إلدراكات معلميهم لتلك الكفايـة، وكـذلك إدرا         
ــة         ــه الدراسـ ــدف إليـ ــا تهـ ــذا مـ ــة، وهـ ــك الكفايـ ــي لتلـ ــين الحقيقـ المعلمـ
الحاليــة، ورغــم ذلــك، فإننــا نجــد بعــض الدراســات التــي تقتــرب مــن          

  :الموضوع، رغم أنها ال تقع في صميمه، ومن هذه الدراسات
حــول معتقــدات اآلبــاء  ) Lynch, 2003(دراســة قــام بهــا لنــك  

دين، واإلدراك الـذاتي لقـراءة      واألمهات لكفايتهم الذاتية، وجـنس الوالـ      
ــذكور       ــال التحـــصيل للـ ــي مجـ ــراءة فـ ــراءة، والقـ ــال القـ ــي مجـ الطفـــل فـ

طالبًا تراوحت أعمارهم مـا     ) 66(واإلناث، وتكونت عينة الدراسة من      
والدًا ووالدة شاركوا لمدة عام في هذه       ) 92(سنوات و   ) 9-8(بين  

 اسـتخدام   وقد طبقت الدراسة في منطقة قروية في كندا،تم       . الدراسة
ــب      ــاس إدراك الطالـ ــدين، ومقيـ ــتبانه للوالـ ــاس، واسـ ــالث أدوات للقيـ ثـ

وتوصــلت الدراســة إلــى أن  . للقــراءة، واختبــار مقــنن الختبــار القــراءة  
الكفايــة الذاتيــة لألطفــال فــي مجــال القــراءة لهــا عالقــة ذات داللــة فــي     
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تحــصيلهم الدراســي، وكانــت معتقــدات األمهــات أقــوى مــن معتقــدات      
مجــال قــدرتهن علــى مــساعدة األبنــاء فــي مجــال التحــصيل   اآلبــاء فــي 
ــة إحــصائية بــين     . الدراســي وتوصــلت الدراســة إلــى فروقــات ذات دالل

الذكور واإلناث في مجال القراءة حيث تميزت اإلناث على الذكور فـي   
  .مجال اإلدراك الذاتي للقراءة والتحصيل الدراسي

ألفكــار بدراســة عــن دور ا) Tiedemann, 2000(وقــام تيــدمان
النمطية عن جنس الطلبة لدى اآلبـاء واعتقـادات المعلمـين عـن كفايـة        
الطلبــة فــي تحــصيلهم الدراســي فــي مــادة الرياضــيات، علــى عينــة مــن    

ــي     ) 600( ــا، فـ ــي ألمانيـ ــة فـ ــدارس االبتدائيـ ــي المـ ــذة فـ ــذ وتلميـ تلميـ
، وقــد أجــاب معلمــوهم وآبــاؤهم عــن اســتبانات تعبــر )4-3(الــصفوف 

.  الجنـــسين فـــي الرياضـــيات وكفـــايتهم فيهـــا    عـــن أفكـــارهم عـــن أداء  
وأظهـــرت النتـــائج أن اعتقـــادات اآلبـــاء والمعلمـــين تـــرتبط باعتقـــادات   
الطلبــــة وتحــــصيلهم، وأنــــه ال فــــروق بــــين الطلبــــة والطالبــــات فــــي        

  .معتقداتهم تعزى إلى اآلباء والمعلمين
 ,Wigfield, Harold, Doan)وأجــرى ويجفيلــد وجماعتــه 

Eccles, Yoon, Arbreton, Blumenfield,1997) دراســة عــن 
التغيــر فــي معتقــدات كفايــة الــذات وقيمــة أهميــة المــواد عبــر ســنوات    

ســـنوات، فـــي مـــواد الرياضـــيات  ) 3(الدراســـة االبتدائيـــة علـــى مـــدى  
تلميــذًا ) 615(والقــراءة، والموســيقى، والرياضــة، وتألفــت العينــة مــن 

ي ميتـشجان،   وتلميذة من الطبقة الوسطى الدنيا، وأجريت الدراسة فـ        
واســــتخدم مقيـــــاس المعتقـــــدات عـــــن كفايـــــة الـــــذات الـــــذي طورتـــــه  

ــي     Ecclesايكلـــس ــدًال فـ ــتقرارًا معتـ ــائج اسـ ــرت النتـ ــا، وأظهـ وجماعتهـ
كمــا أن . معتقــدات كفايــة الــذات، خاصــة لــدى التالميــذ األكبــر ســناً       

تقيــــــيم اآلبــــــاء والمعلمــــــين لكفايــــــة الطلبــــــة يــــــزداد عبــــــر ســــــنوات 
يمة المواد تقل عبر الزمن، ولم يظهـر أثـر          كما أظهرت أن ق   .االبتدائية

  .لجنس التالميذ
العالقة بين مركز ) Fieldman, 1983(وتناولت دراسة فيلدمان

الخــارجي واالســتجابة للتوقعــات المتعلقــة بكفــايتهم _الــضبط الــداخلي 
ــة معلمــيهم   ــة وكفاي ــأنهم ســيكونون     . الذاتي ــاد ب ــتهم لالعتق وتمــت تهيئ

ك بالنـسبة لمعلمـيهم أشـارت النتـائج إلـى           أكفياء أو غيـر أكفيـاء، وكـذل       
أن الطلبـــة ذوي الـــضبط الـــداخلي أكثـــر اســـتجابة للتوقعـــات المتعلقـــة 
ــا بالنــسبة لمعالجــة التوقعــات        ــضبط الخــارجي، أم ــذات مــن ذوي ال بال
ــا تـــأثير فـــارق فـــي المبحـــوثين ذوي     المتعلقـــة بـــالمعلم، فلـــم يكـــن لهـ

  .الضبط الداخلي والخارجي
دراســــة حــــول توقعــــات ) Jussim, 1989(وأجــــرى جوســــم 

) 27(المعلمين ومدى تأثيرها في تحصيل الطلبة، وتألفت العينة مـن        
طالبـــًا فـــي الـــصف الـــسادس، وأجريـــت الدراســـة فـــي ) 429(معلمـــًا و

منطقة في جنوب شرق ميتشجان، واستخدم جوسم فيها عـدة أدوات           
ــا  ــة الطالـــب مـــن قبـــل المعلـــم، وأداؤه فـــي    : منهـ ــتبانه تقيـــيم كفايـ اسـ

ياضــيات، وتوقعــات المعلــم ألداء الطالــب فــي الرياضــيات، وأظهــرت الر
ــة، فقــد        ــأثيرًا معتــدًال لتوقعــات المعلمــين فــي تحــصيل الطلب النتــائج ت
ظهــر التـــأثير فـــي االختبـــارات غيـــر الموضـــوعية بينمـــا لـــم يظهـــر فـــي  

  . الموضوعيةتاالختبارا

) Lane; Givner & Pierson, 2004(وفي دراسة قام بها لين      
حـــول توقعـــات المعلمـــين للـــسلوك الشخـــصي للطلبـــة عبـــر مراحـــل        

. الدراســة المختلفــة حيــث تعتبــر المهــارات االجتماعيــة مهمــة للنجــاح    
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن معلمي المراحل األساسية والمتوسطة          
كانت لديهم آراء متماثلة حول أهمية مهارات الضبط الذاتي فـي حـين             

ة للمرحلة العليا أّن مهارة الـضبط الـذاتي   رأى معلمو المدارس الخاص   
ويــرى . هامــة أكثــر مــن معلمــي المرحلــة العليــا للمــدارس الحكوميــة       

معلمــو المراحــل العليــا بــأن مهــارات اإلصــرار والتحــدي لــدى طلبــة         
المرحلة العليا اقل أهميـة مـن طلبـة المراحـل المتوسـطة واألساسـية،               

تــي تتــسم بالمخــاطرة كمــا أشــارت النتــائج إلــى أن معلمــي المــدارس ال 
والتنافس ينظرون إلى الضبط الذاتي واإلصـرار الـذاتي علـى أّنـه أكثـر                

  .حسمًا للنجاح مقارنة بمعلمي المدارس األقل مخاطرة
من خالل استعراض الدراسات السابقة يالحظ أنهـا ركـزت علـى             
ان اعتقاد المعلمين بـأن الـذكور أكثـر قـدرة فـي مـادة الرياضـيات مـن                   

 الكفاية الذاتية لألطفال فـي مجـال القـراءة لهـا عالقـة ذات            اإلناث، وأنّ 
داللــة إحــصائية بتحــصيلهم الدراســي، وأن كفايــة األمهــات أعلــى مــن        

  .كفاية اآلباء في مساعدة أبنائهم في زيادة تحصيلهم الدراسي
وفي مجـال توقعـات المعلمـين تبـين أن توقعـات المعلمـين تـؤثر              

ــة وذلــك حــسب توقعــاته     ــة أم   فــي تحــصيل الطلب م ســواء كانــت ايجابي
ــة     ــادات الطلبـ ــرتبط باعتقـ ــين تـ ــاء والمعلمـ ــادات اآلبـ ــلبية، وان اعتقـ سـ
ــر       ــة يــزداد عب ــة الطلب ــاء والمعلمــين لكفاي ــيم اآلب وتحــصيلهم، وأن تقي
السنوات االبتدائية، وتوصلت الدراسات السابقة إلـى أن هنالـك تـأثيرًا          

ــداخل     ي والــضبط لتوقعــات المعلمــين علــى المبحــوثين ذوي الــضبط ال
  .الخارجي

 ويالحظ من هذه الدراسات أنها لم ترتكز مباشرة على العالقـة       
بين اعتقادات الطلبة لكفايتهم الذاتية والصورة التـي يعتقـد الطلبـة أن     
معلميهم يرونهم فيها كمـا لـم تتنـاول الدراسـات الـسابقة الكـشف عـن                  

ذاتيـــة العالقـــة بـــين تـــصورات الطلبـــة إلدراكـــات المعلمـــين لكفـــايتهم ال 
  .وادراك المعلمين الحقيقي لتلك الكفاية

  مشكلة الدراسة 
ــذات وتوقعــات        ــة ال تناولــت معظــم الدراســات فــي موضــوع كفاي
المعلمين أثـر هـذه التوقعـات علـى تحـصيل الطلبـة فـي مفهـوم الـذات،                   
ــة          ــسابقة هــو عالق ــه الدراســات ال ــم تتطــرق إلي ــذي ل ولكــن المجــال ال

ــة،   ــايتهم الذاتيـ ــة لكفـ ــصوراتهم   إدراك الطلبـ ــا وتـ ــين لهـ ــإدراك المعلمـ بـ
ــستلزم إجــراء الدراســة        ــذي ي ــر ال ــة األم ــك الكفاي إلدراك المعلمــين لتل
الحالية؛ ألنها تسهم في إضافة جديدة لهذا المجال المتعلق بتوقعـات           

مفهـــوم الـــذات، التحـــصيل، ( المعلمـــين وتأثيرهـــا فـــي ســـلوك الطلبـــة 
حاليـــة لتستقـــصي وعليــه فقـــد جـــاءت الدراســة ال  .. ).الكفايــة الذاتيـــة 

عالقة إدراك الطلبة لكفايتهم الذاتية األكاديميـة وتـصوراتهم إلدراكـات           
معلمـــيهم لتلـــك الكفايـــة وكـــذلك إدراكـــات المعلمـــين الحقيقيـــة للكفايـــة 

  : ، وتهدف هذه الدراسة تحديدًا إلىالذاتية األكاديمية للطلبة
ميـة،  اكتشاف العالقة بـين إدراك الطلبـة لكفـايتهم الذاتيـة األكادي            .1

 .وتصوراتهم إلدراك المعلمين لها
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اكتــشاف العالقــة بــين إدراك الطلبــة لكفــايتهم الذاتيــة األكاديميــة   .2
 .وإدراكات المعلمين الحقيقية لتلك الكفاية

اكتشاف العالقة بين تصورات الطلبة إلدراك المعلمـين لكفـايتهم           .3
 .الذاتية األكاديمية وإدراكات المعلمين الحقيقية لتلك الكفاية

ــة    ا .4 ــة الذاتيــ ــي إدراك الكفايــ ــسين فــ ــين الجنــ ــروق بــ كتــــشاف الفــ
األكاديميــة ســواء إدراك الطلبــة لكفــايتهم الذاتيــة األكاديميــة أو   
ــين     ــات المعلمــ ــا، أو ادراكــ ــين لهــ ــات المعلمــ تــــصوراتهم إلدراكــ

 .الحقيقية لتلك الكفاية
  أسئلة الدراسة 

ة مـــا العالقـــة بـــين إدراكـــات الطلبـــة لكفـــايتهم الذاتيـــة األكاديميـــ   .1
 وتصوراتهم إلدراكات المعلميـن لها ؟

هـــل تختلـــف العالقــــة بـــين ادراكـــات الطلبــــة لكفـــايتهم الذاتيــــة       .2
ــًا لمتغيـــر    ــا تبعـ األكاديميـــة وتـــصوراتهم إلدراكـــات المعلمـــين لهـ

 جنس الطلبة ؟
مـــا العالقـــة بـــين إدراكـــات الطلبـــة لكفـــايتهم الذاتيـــة األكاديميـــة    .3

  ؟وإدراكات المعلمين الحقيقية لتلك الكفاية
هـــل تختلـــف العالقــــة بـــين إدراكـــات الطلبــــة لكفـــايتهم الذاتيــــة       .4

ــك الكفايـــة تبعـــًا        ــين الحقيقيـــة لتلـ ــة وادراكـــات المعلمـ األكاديميـ
 لمتغير جنس الطلبة ؟

مــا العالقــة بــين تــصورات الطلبــة إلدراكــات المعلمــين لكفــايتهم      .5
 الذاتية األكاديمية وادراكات المعلمين الحقيقية لتلك الكفاية ؟

ــة إلدراكــات المعلمــين     هــل تخت .6 ــين تــصورات الطلب لــف العالقــة ب
لكفــايتهم الذاتيــة األكاديميــة وادراكــات المعلمــين الحقيقيــة لتلــك 

 الكفاية تبعًا لمتغير جنس الطلبة ؟
  أهمية الدراسة 

تبــدو أهميــة الدراســة الحاليــة فــي تنــاول موضــوع يركــز علــى         
الـذات األكاديميـة    تحسين العملية التربوية ونتاجاتهـا المتعلقـة بكفايـة          

لدى الطلبـة تلـك الكفايـة التـي تحـسن مـن تحـصيل الطلبـة ودافعيـتهم                   
ــين        ــة بـ ــسين العالقـ ــاه تحـ ــدفع باتجـ ــذي يـ ــر الـ ــرهم، األمـ ــرق تفكيـ وطـ
المعلمـــين والطـــالب،وال شـــك فـــي أن كفايـــة الطلبـــة األكاديميـــة تتـــأثر  
بشكل أو بآخر بتصوراتهم إلدراكات معلميهم لتلك الكفاية، وهـذا قـد           

إن كفايــة الـــذات  .ر بــصورة ايجابيــة فــي كفايـــة الــذات األكاديميــة     يــؤث 
األكاديميــة للطلبــة تتــأثر بإدراكــات وتوقعــات معلمــيهم الحقيقيــة لتلــك   
ــي أن للمعلمــين        ــة أو ســلبية، وهــذا يعن ــة ســواء بــصورة ايجابي الكفاي
ــر         ــة، األم ــدى الطلب ــة ل ــذات األكاديمي ــة ال ــشكيل كفاي ــي ت ــًا ف دورًا هام

ه تطــوير المعلمــين وتحــسين أدائهــم وعالقــاتهم مــع الــذي يــدفع باتجــا
الطلبــة، هــذه العالقــة التــي تولــد روح االنــسجام بيــنهم وبــين الطلبــة،     
كما أنها تولد فهمًا مشتركًا بين إدراكـات المعلمـين وإدراكـات الطلبـة              
ــرهم     ــاتهم وتحـــصيلهم وطرائـــق تفكيـ ــا يتعلـــق بتـــصوراتهم وإمكانـ فيمـ

 ذلــك يوجهنــا بــصورة عمليــة إلــى   ودافعيــتهم وأســاليب دراســتهم، كــل 
التركيز على برامج تدريب المعلمين لتطـوير كفـايتهم فـي تعـاملهم مـع              

  .طلبتهم

وفــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن القــول بــأن الدراســة الحاليــة تهــم          
الطلبة والمعلمين على حد سواء كما أن نتائجهـا قـد تهـم المـشرفين        

  .التربويين ومديري المدارس والمرشدين التربويين
   وعينتها الدراسة جتمعم

 مجتمـــــع الدراســـــة مـــــن طلبـــــة الـــــصف األول الثـــــانوي  يتـــــألف
طالبـًا  ) 302(وتألفت عينـة الدراسـة مـن       ، الزرقاء مدينةمن  ومعلميهم  

 معلـم  100 طالبـة و 174 طالبـًا و    128من الطـالب والطالبـات مـنهم        
 معلمـــًا تـــم اختيـــارهم وفقـــًا للطريقـــة 42 معلمـــة و58ومعلمـــة مـــنهم 

ــشوائية  Multi – Stage Random( متعـــددة المراحـــل  العـ
Sampling.(  

  :أدوات الدراسة 
ــة    انطلقـــت إجـــراءات تطـــوير أداة الدراســـة مـــن تعريفـــات الكفايـ

  :الذاتية األكاديمية والتي تتلخص بما يلي
ــة، وإنجــاز        ــة عالي ــه يمتلــك قــدرة عقلي هــي إحــساس الطالــب بأن

ة نحـو الـتعلم،     دراسي متميز وتحويل الفشل إلـى نجـاح، ودوافـع ذاتيـ           
والقــدرة علــى اســتخدام المهــارات المعرفيــة فــي تنظــيم الفــرد لذاتــه         
والقدرة علـى إدارتهـا، وتحمـل مـسؤولية تحـصيله الدراسـي، والقـدرة             
علــى تقيــيم أدائــه وتحقيــق أهدافــه، والحــديث مــع الــذات والميــل إلــى    
التحدي،وقـــد طـــور الباحثـــان ثالثـــة مقـــاييس لقيـــاس الكفايـــة الذاتيـــة  

ــة كــسمة       األكاد ــة األكاديمي ــة الذاتي ــاول مفهــوم الكفاي ــم تن ــة وقــد ت يمي
  :لدى أفراد العينة من خالل ثالثة جوانب، وذلك على النحو التالي 

الكفاية الذاتيـة األكاديميـة كمـا يـدركها الطالـب وتتمثـل إجرائيـًا                .1
بالدرجة الكلية التـي يحـصل عليهـا الطالـب علـى مقيـاس الكفايـة             

 .طالبالذاتية األكاديمية لل
الكفاية الذاتية األكاديمية، للطالـب كمـا يتـصورها الطالـب ولكـن              .2

ــًا بالدرجــة الكليــة التــي       مــن وجهــة نظــر معلمــه، وتتمثــل إجرائي
ــة     ــا الطالـــب علـــى مقيـــاس كفايـــة الـــذات األكاديميـ يحـــصل عليهـ

 .للطالب، كما يتصورها الطالب، ولكن من وجهة نظر معلمه
، كمــا يراهــا المعلــم، وتتمثــل الكفايــة الذاتيــة األكاديميــة للطالــب .3

إجرائيًا بالدرجة الكلية التي يحـصل عليهـا الطالـب علـى مقيـاس              
 .الكفاية الذاتية األكاديمية للطالب، كما يراها المعلم

 األكاديميــة فــي الــذاتعــن كفايــة  )بانــدورا(تــم مراجعــة نظريــة  
 تــم، وقــد Self-Efficacyكتابــه المتخــصص فــي هــذا المجــال وهــو   

لكـــل مقيـــاس مـــن المقـــاييس فقـــرة ) 50(ليـــد اكثـــر مـــن اشـــتقاق وتو
 لتكــون الــصورة بعــد دراســتها وتحليلهــا) بانــدورا(الثالثــة مــن نظريــة 

  :لتلك المقاييس،وهي األولية 
ــة  تـــوفر ويحـــدد إدراك الطالـــب لمـــدى   : األولالمقيـــاس .1 الكفايـ

 لديــه ونعنــي بــاإلدراك الــصورة التــي يكونهــا     األكاديميــةالذاتيــة
ايته الذاتية األكاديمية من خـالل معرفتـه وخبراتـه     الطالب عن كف  

الــسابقة وأدائــه األكــاديمي بمــا فيــه مــن نجــاح أو فــشل وربطهــا 
  .بالمعلومات التي ترد من اآلخرين

 عـن مــدى  معلـم الطالـب   إدراك مـدى ويحـدد   : الثـاني  المقيـاس  .2
حـــسب ، ولكـــن لـــدى الطالـــب األكاديميـــة الكفايـــة الذاتيـــةتـــوفر 

أي بمعنـــى آخـــر أن علـــى .ووجهـــة نظـــرهتـــصور الطالـــب نفـــسه 
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فر ا بتقـدير مـدى تـو      ويقـوم الطالب أن يضع نفسه موضع معلمه       
ونعنــي بالتــصور تخمــين مــا يعتقــده الطالــب    .فيــهتلــك الكفايــات 

ــة     ــة الذاتيـ ــه عـــن الكفايـ ــا معلمـ بخـــصوص الـــصورة التـــي يحملهـ
  األكاديمية لذلك الطالب 

 فرابتــو يقــيإدراك المعلــم الحقمــدى ويحــدد  :الثالــث المقيــاس  .3
ونعني باإلدراك الحقيقي هو     األكاديمية في طالبه     الكفاية الذاتية 

ــة الـــذات      ــا المعلـــم نفـــسه عـــن كفايـ ــة التـــي يراهـ الـــصورة الفعليـ
  .األكاديمية لدى الطالب

 ة إعادة صياغة الفقرات لكي تنسجم مع هذه األنـواع الثالثـ     وتم 
رة،وفيمـا يلـي    ، مع المحافظـة علـى الفكـرة األساسـية للفق          المقاييسمن  

  : في المقاييس الثالثة طورت بها الفقراتالتيمثال على الكيفية 
 رأي التي تعبـر عـن   األول إحدى الفقرات المتضمنة في المقياس     .1

ــب  ــه    فـــيالطالـ ــة الـــذات األكاديميـــة لديـ  النجـــاح أتوقـــع"  كفايـ
  ".بالمستوى الذي اطمح إليه 

ــر عــن رأي المعلــم   الفقــرة .2 الذاتيــة  كفايــة الطالــب فــي  نفــسها تعب
ــة ــا    األكاديمي ــراه فيه ــب أن معلمــه ي ــل  ،، كمــا يعتقــد الطال ويتمث

 بالمستوى الـذي  النجاح مني معلمي  يتوقع" : ذلك في العبارة    
  ".اطمح إليه

 األكاديميـة الذاتية   نفسها تعبر عن رأي المعلم في الكفاية         الفقرة .3
"  ويتمثـل ذلـك فـي العبـارة     للطالب من وجهة نظر المعلم نفسه  

 ". يطمح إليه الذينجاح الطالب بالمستوى  أتوقع
وقــد وضــع ميــزان تقــدير أمــام الفقــرات، وفــق المقــاييس الثالثــة 

  :التالية 
، وأعطيت لها ) ال أوافق - أوافق إلى حد ما - أوافق( 
 وبذلك فإن أعلى درجة يمكن أن ،على التوالي) 1.2.3( األوزان 

وأدنى ) 108(يحصل عليها الطالب أو المعلم في أي مقياس هي 
  ).36(درجة 

 وبهــــدف تحقيــــق المتطلبــــات العلميــــة فــــي المقــــاييس الثالثــــة 
  : لالستخدام في الدراسة الحالية فقد مرت في المراحل التالية 

   دالالت الصدق الظاهري لمقاييس الدراسة
تم التحقـق مـن الـصدق الظـاهري لمقـاييس الدراسـة مـن خـالل                 

علــوم التربويــة والنفــسية عرضــها علــى مجموعــة مــن المختــصين فــي ال 
 محكمـين لألخـذ بـآرائهم       10في الجامعة الهاشـمية حيـث بلـغ عـددهم           

عن مدى صالحية الفقرات للمقاييس الثالثـة، وطلـب مـنهم إجـراء أي              
تعــديل وإبــداء أي مالحظــات خاصــة بكــل فقــرة مــن فقــرات المقــاييس 

بـــين المحكمـــين لقبـــول % 80الثالثـــة وقـــد تـــم اتخـــاذ معيـــار اتفـــاق 
وبذلك فقد تم استبعاد بعض الفقرات التي لم تصل إلـى معيـار             .رةالفق

 36االتفاق، وبهذا كانت الصورة النهائية للمقاييس الثالثة مكونه مـن           
  . فقرة لكل منها

   دالالت الثبات لمقاييس الدراسة
للتحقق من المقاييس الثالثة المـشار اليهـا سـابقًا تـم اسـتخدام              

 تقـيس قـدرة عامـة        كـل أداة    ألن فقـرات   طريقة التجزئة النـصفية، نظـراً     
وقد طبقت المقاييس الثالثه علـى      واحدة هي كفاية الذات األكاديمية،      

إلدراكــات ) 0.895(عينــات تجريبيــة، وقــد بلغــت قــيم معامــل الثبــات    

ــة، و    ــة األكاديميـ ــايتهم الذاتيـ ــة لكفـ ــة  ) 0.929(الطلبـ ــصورات الطلبـ لتـ
وذلـك إلدراكـات المعلمـين      ) 0.972(إلدراكات معلميهم لتلك الكفايـة،      

ت الــــصدق الحقيقيـــة لتلـــك الكفايـــة، ويمكـــن القـــول فـــي ضـــوء دالال       
والثبــات لمقــاييس الدراســة الحاليــة بأنــه يمكــن الوثــوق بهــا ألغــراض     

  .الدراسة الحالية
  إجراءات الدراسة 

مدرسـة ثانويـة مـن مـدارس        ) 30(تم وبصورة عشوائية اختيار     
) 101(مدينة الزرقاء، ثم قـام الباحثـان، وبـصورة عـشوائية، باختيـار        

ثــم اختـارا عــشوائيًا  شـعبة مــن الـشعب المتــضمنة فـي هــذه المـدارس،     
ثالثة طالب من كل شعبة ومربي الـصف لكـل شـعبة مـن تلـك الـشعب،                  

من الطلبـة   ) 303(وهكذا أصبح عدد الطلبة المشاركين ضمن العينة        
ــة طـــالب ومربـــي    ) 100(و ــة، وبـــذلك أصـــبح لـــدينا ثالثـ معلـــم ومعلمـ

الصف لكل شعبة من الشعب التي تم اختيارها، وبعد ذلـك تـم تطبيـق               
الثالثــة مــن خــالل مــساعدة بــاحثين مــساعدين مــن طلبــة        المقــاييس 

الدراسات العليـا والمـسجلين فـي برنـامج الماجـستير فـي علـم الـنفس                 
التربوي في كلية العلـوم التربويـة فـي الجامعـة الهاشـمية، وطبـق علـى                 

األول مقيــاس إدراك الطالــب  : الطلبــة الثالثــة فــي كــل شــعبة مقياســين   
المقيــاس الثــاني الــذي قــاس تــصورات     للكفايــة الذاتيــة األكاديميــة، و  

الطالــب لكفايتــه الذاتيــة األكاديميــة لمربــي صــفه، أمــا مربــو الــصفوف      
فقد طبق عليهم المقياس الثالـث الـذي هـدف إلـى قيـاس إدراك مربـي                 

  الصف لكفاية الذات األكاديمية للطالب 
  المعالجة اإلحصائية 

 علـى   تم تقسيم افراد عينة الدراسة من الطلبـة حـسب درجـاتهم           
مقياس ادراكات الطلبـة لكفـايتهم الذاتيـة األكاديميـة وحـسب درجـاتهم              
على مقياس ادراكـات الطلبـة لتـصورات معلمـيهم لتلـك الكفايـة الذاتيـة                
األكاديميـــة، وكـــذلك تـــم تقـــسيم أفـــراد عينـــة الدراســـة مـــن المعلمـــين  
ــة      ــة لكفايـ ــين الحقيقيـ ــات المعلمـ ــاس إدراكـ ــى مقيـ ــاتهم علـ حـــسب درجـ

  :ث فئات، وذلك على النحو التالي طلبتهم إلى ثال
 ).1.99(متدنية أقل من  .1
  ).2.74 - 2( متوسطة من  .2
  ).3.00 - 2.75( مرتفعة من  .3

حيث تـم تقـسيم الدرجـة الكليـة للطلبـة وفـق المقيـاس المـذكور            
ــاس، وبــذلك أمكــن اســتخراج درجــات كــل        علــى عــدد فقــرات كــل مقي

ــلم طالـــب علـــى المقـــاييس الـــسالفة علـــى مقيـــاس مـــشابه لمق    يـــاس سـ
،وتـــم إتبـــاع نفـــس اإلجـــراء مـــع )3-1(االســـتجابة الـــذي يتـــراوح مـــن 

قيـــاس ادراكـــات المعلمـــين للكفايـــة الذاتيـــة  مدرجـــات المعلمـــين علـــى 
  .األكاديمية لطلبتهم

 0.05ولفحص إذا كان هناك عالقة دالة احصائيًا عند مستوى          
بـــين تـــصنيف الطلبـــة حـــسب إدراكهـــم لكفـــايتهم الذاتيـــة األكاديميـــة        

نيفهم حـــسب تـــصوراتهم إلدراكـــات معلمـــيهم لتلـــك الكفايـــة، تـــم  وتـــص
 لفحـص العالقـة بـين    Chi–Square Testاستخدام اختبار مربـع كـاي   

ــة     ــة األكاديميـــ ــايتهم الذاتيـــ ــاتهم لكفـــ ــة حـــــسب ادراكـــ تـــــصنيف الطلبـــ
وتـــصوراتهم إلدراكـــات معلمـــيهم لتلـــك الكفايـــة وتـــصنيف المعلمـــين       

  .الحقيقي لكفاية طلبتهم
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  ومناقشتها  ةنتائج الدراس
ســــيتم اســــتعراض نتــــائج هــــذه الدراســــة حــــسب أســــئلتها ثــــم   

  .مناقشتها
  السؤال األول 

ــة     ــة األكاديميــ ــايتهم الذاتيــ ــة لكفــ ــين إدراك الطلبــ ــة بــ ــا العالقــ مــ
  وتصوراتهم إلدراكات المعلمين لها ؟

تم توزيع الطلبة حـسب تـصنيفهم علـى متغيـري إدراكـات الطلبـة        
ــة و  ــة األكاديميـ ــايتهم الذاتيـ ــين لتلـــك  لكفـ تـــصوراتهم إلدراكـــات المعلمـ

  .يوضح ذلك) 1(الكفاية، وجدول رقم 
توزيــع أفــراد عينــة الدراســة تبعــًا لتــصنيفهم علــى متغيــر     )1(جــدول 

إدراكــات الطلبــة لكفــايتهم الذاتيــة األكاديميــة ومتغيــر تــصورات الطلبــة  
  .إلدراكات معلميهم لتلك الكفاية

تصورات الطلبة إلدراك معلميهم لتلك   
  كفايةال

  متدنية  متوسطة  مرتفعة  
  المجموع

  58  37  17  4  متدنية
  183  40  116  27  متوسطة

ادراكات 
الطلبة 
  لكفايتهم 
  61  20  23  18  مرتفعة  الذاتية
  302  97  156  49    المجموع

أن عدد الطلبة الذين أدركـوا  ) 1(ويظهر من خالل جدول رقم    
ــة وفــــي ن   ــة مرتفعــ ــة األكاديميــ ــايتهم الذاتيــ فــــس الوقــــت الــــذي  أن كفــ

يتصورون فيه اّن إدراكات معلميهم لكفـايتهم الذاتيـة األكاديميـة ايـضًا          
طالبًا، في حين يتضح مـن خـالل نفـس الجـدول            ) 18(مرتفعة قد بلغ    

ــة      ) 116(أن  ــة األكاديمي ــايتهم الذاتي ــاتهم لكف ــًا قــد صــنفت ادراك طالب
 بأنهــا متوســطة، وفــي نفــس الوقــت كانــت تــصوراتهم إلدراك معلمــيهم   

  لتلك الكفاية ايضًا متوسطة
ولفحــص إذا كانــت هنالــك عالقــة دالــة إحــصائيا عنــد مــستوى        

 بـــــين إدراكـــــات الطلبـــــة لكفـــــايتهم الذاتيـــــة األكاديميـــــة  0.05داللـــــة 
وتصوراتهم إلدراكات معلميهم لتلك الكفاية تم اسـتخدام اختبـار مربـع          

 ،وقد أشارت نتائج اختبار مربع كـاي إلـى أن  Chi-Square Testكاي 
 ،)4(مع درجات حريـة تـساوي    ) 46.893(قيمة مربع كاي قد بلغت      

  .(P<0.05) وقد كانت هذه القيمة دالة إحصائيًا
ــة        ــين ادراكــات الطلب ــة احــصائيًا ب وقــد يعــزى وجــود عالقــة دال
ــك       ــيهم لتلـ ــات معلمـ ــصوراتهم إلدراكـ ــة وتـ ــة األكاديميـ ــايتهم الذاتيـ لكفـ

يتهم الذاتيـة األكاديميـة   الكفاية الـى أن الطلبـة فـي الغالـب يـدركون كفـا        
بصورة تتفق مع تصوراتهم لتقييم معلميهم لتلك الكفايـة، فهـم بالتـالي             

  .قد يتصرفون سلبًا أو ايجابًا وفق تلك التقييمات
  السؤال الثاني 

هـــــل تختلـــــف العالقـــــة بـــــين ادراك الطلبـــــة لكفـــــايتهم الذاتيـــــة   
 جـــنس مـــين لهــا تبعـــًا لمتغيــر  األكاديميــة وتـــصوراتهم إلدراكــات المعل  

  ؟ الطلبة
ــة مـــن الـــذكور واإلنـــاث علـــى متغيـــري      ــع أفـــراد العينـ وتـــم توزيـ
ادراكـــات الطلبـــة لكفـــايتهم الذاتيـــة األكاديميـــة وتـــصوراتهم إلدراكـــات  

  .يظهر ذلك) 2(معلميهم لتلك الكفاية، وجدول رقم 

توزيع أفراد العينة مـن الـذكور واإلنـاث حـسب ادراكـاتهم          )2(جدول  
لبـــة لكفـــايتهم الذاتيـــة وتـــصوراتهم إلدراك علـــى متغيـــري ادراكـــات الط

  .المعلمين لتلك الكفاية
تصورات الطلبة إلدراكات معلميهم    الجنس

  لتلك الكفاية
  متدنية  متوسطة  مرتفعة  

  المجموع

  19  12  5  2  متدنية
  91  13  62  16 متوسطة

  ذكور

ادراكات الطلبة 
  لكفايتهم
  الذاتية

  18  4  6  8  مرتفعة
  128  29  73  26    المجموع  

  39  25  12  2  متدنية
  92  27  54  11 متوسطة

  
  إناث

ادراكات الطلبة 
  لكفايتهم
  43  16  17  10  مرتفعة  الذاتية

  174  68  83  23    المجموع 
وى داللـة  إذا كانت هنالك عالقة دالة احصائيًا عند مست      فيما  ولفحص  

 اث تــم اســتخدام اختبــار مربــع كــاي، اإلنــو عنــد الطلبــة الــذكور 0.05
  .فحص نتائج هذه العالقة) 3(ويظهر جدول رقم 

ــم   ــدول رقـ ــاث    ا :)3(جـ ــذكور واإلنـ ــة الـ ــات الطلبـ ــين ادراكـ ــة بـ لعالقـ
  لكفايتهم الذاتية مع ادراكات معلميهم لتلك الكفاية

  مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة مربع كاي  الجنس
  0.000  4  29.844  ذكور

  0.001  4  19.112  إناث

وجود عالقة دالة احصائيًا عند ) 3(ل يتضح من خالل الجدو
بين إدراكات الطلبة الذكور واإلناث لكفايتهم  0.05مستوى داللة 

  .الذاتية األكاديمية وتصوراتهم إلدراكات معلميهم لتلك الكفاية
عدد الطلبة الذكور  ان) 2(يظهر من خالل الجدول رقم 

فعة وفي نفس الذين يدركون أن كفايتهم الذاتية األكاديمية بأنها مرت
معلميهم لكفايتهم الذاتية  الوقت الذي يتصورون فيه أّن ادراكات

طالب، في حين يتضح من ) 8(قد بلغ , األكاديمية ايضًا مرتفعة
طالبًا صنفت ادراكاتهم لكفايتهم الذاتية ) 62( خالل نفس الجدول أّن

 بأنها متوسطة، وأيضًا كانت تصوراتهم إلدراكات معلميهم ةاألكاديمي
طالبًا صنفت ادراكاتهم ) 16(لكفايتهم الذاتية متوسطة، وأخيرًا فأن

لكفايتهم الذاتية األكاديمية بأنها متدنية وفي نفس الوقت كانت 
  .تصوراتهم إلدراكات معلميهم لتلك الكفاية ايضًا متدنية

اما بالنسبة لإلناث فإن عدد الطالبات اللواتي أدركن أن 
مرتفعة في نفس الوقت الذي يتصورون كفايتهن الذاتية األكاديمية 

فيه أن ادراكات معلماتهن لكفايتهن الذاتية األكاديمية ايضًا مرتفعة 
طالبات، في حين يتضح من خالل نفس الجدول أن ) 10( بلغت

طالبة قد صنفت ادراكاتهن لكفايتهن الذاتية األكاديمية بأنها ) 54(
ن لكفاياتهن الذاتية طالبة صنفت ادراكاته) 25(متوسطة، واخيرًا فأن

األكاديمية بأنها متدنية وفي نفس الوقت كانت تصوراتهن إلدراكات 
  .معلماتهن لتلك الكفاية ايضًا متدنية

 0.05وقد يعزى وجود عالقة دالة احصائيًا عند مستوى 
عند كل من الطلبة الذكور واإلناث بين ادراكاتهم لكفايتهم الذاتية 
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ات معلميهم لتلك الكفاية إلى أن الطلبة األكاديمية وتصوراتهم إلدراك
سواء ذكورًا أو إناثًا في الغالب يدركون كفايتهم الذاتية األكاديمية 
بصورة تتفق مع تصوراتهم لتقييم معلميهم أو معلماتهن لتلك الكفاية 
وهم بالتالي يتصرفون وفق تلك اإلدراكات كما يمكن تفسير هذه 

 واالجتماعية والثقافية التي يمر النتيجة بتشابه الظروف االقتصادية
وهذه النتائج تتفق جزئيًا مع نتائج دراسة .بها كل من الذكور واإلناث

التي أشارت إلى عدم ) Wigfeld et.al.1997( ويجفيلد وجماعته 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في معتقداتهم 

ات الطلبة إلدراكات حول كفايتهم الذاتية التي لم تتطرق إلى تصور
   معلميهم لتلك الكفاية

  السؤال الثالث
مـــا العالقـــة بـــين إدراكـــات الطلبـــة لكفـــايتهم الذاتيـــة األكاديميـــة   

  وادراكات المعلمين الحقيقية لتلك الكفاية ؟
إدراك الطلبــة  تــم توزيــع الطلبــة حــسب تــصنيفهم علــى متغيــري  

قيقيـة لتلـك الكفايـة      لكفايتهم الذاتية األكاديمية وإدراكات المعلمين الح     
  .يوضح ذلك) 4(وجدول رقم 

ــم   ــى       )4(جــدول رق ــًا لتــصنيفهم عل ــة الدراســة تبع ــراد عين ــع أف توزي
ــة وإدرا     ــة األكاديميــ ــايتهم الذاتيــ ــة لكفــ ــات الطلبــ ــري ادراكــ ــمتغيــ ات كــ

  .المعلمين الحقيقية لتلك الكفاية
  اإلدراكات الحقيقية للمعلمين  

  متدنية  متوسطة مرتفعة  
  المجموع

  58  19  18  21  متدنية
  183  63  68  52  متوسطة

ادراكات 
الطلبة 
  لكفايتهم

  61  17  28  16  مرتفعة  اتيةالذ
  302  99  114  89    المجموع

أن عدد الطلبة الذين صنفت ) 4(يظهر من جدول رقم 
ادراكاتهم لكفايتهم الذاتية األكاديمية بأنها مرتفعة في نفس الوقت 

قية لمعلميهم حول كفايتهم الذاتية الذي كانت فيه اإلدراكات الحقي
طالبًا في حين يتضح من خالل ) 16( األكاديمية مرتفعة قد بلغ 

طالبًا قد صنفت ادراكاتهم لكفايتهم الذاتية ) 68(نفس الجدول بأن 
األكاديمية بأنها متوسطة، وفي نفس الوقت كانت اإلدراكات الحقيقية 

طالبًا صنفت ) 19( فإن لمعلميهم، حول هذه الكفاية متوسطة وأخيرًا
ادراكاتهم لكفايتهم الذاتية بأنها متدنية وكانت اإلدراكات الحقيقية 

  .لمعلميهم متدنية حول تلك الكفاية
ولفحــص إذا كانــت هنالــك عالقــة دالــة احــصائيًا عنــد مــستوى        

 بين إدراكات الطلبة لكفايتهم الذاتية األكاديمية وإدراكات        0,05داللة  
لتلك الكفاية تم اسـتخدام اختبـار مربـع كـاي، وقـد             المعلمين الحقيقية   

 إلـــى أن قيمـــة مربـــع كـــاي قـــد بلغـــت       رأشـــارت نتـــائج هـــذا االختبـــا   
، وقد كانت هذه القيمة غيـر       )4(مع درجات حرية تساوي     ) 3.064(

  .(P>0.05)دالة احصائيًا 
وقد يعزى عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين ادراكات الطلبة 

كاديمية واإلدراكات الحقيقية لمعلميهم إلى أن لكفايتهم الذاتية األ
الطلبة يميلون الى تضخيم أو تقليل مستوى كفايتهم الذاتية 
األكاديمية، بينما قد تكون وجهات نظر المعلمين أكثر موضوعية 

 التي تقدم إلى ،وشمولية، وقد تعزى هذه النتيجة إلى برامج التدريب

والتي قد ال تركز على إظهار المعلمين سواء قبل أو إثناء الخدمة، 
هذه التوقعات إلى طلبتهم وقد يعود ذلك ايضًا إلى أن الطلبة ال 
يتمكنون من التوصل الى اإلدراك الفعلي لرؤية معلميهم فيما يتعلق 

بسبب التباين بين خبرة الطلبة وخبرة معلميهم ،بكفاياتهم الذاتية
لنتيجة تتفق مع القائمة على الواقعية بدرجة أعلى نسبيًا، وهذه ا

التي أشارت إلى أن ) Feildman,1983(نتائج دراسة فيلدمان 
التوقعات المتعلقة بالمعلمين لم يكن لها تأثير فارق على المبحوثين 

وال تنسجم نتيجة هذه .)من ذوي الضبط الداخلي والخارجي
التي توصلت إلى ) Jussim,1989(الدراسة مع نتائج دراسة جوسم 

مين ومعتقداتهم لها تأثير معتدل في تحصيل أن تصورات المعل
  .الطلبة وخاصة في االختبارات المقالية

  السؤال الرابع 
هـــل تختلـــف العالقــــة بـــين إدراكـــات الطلبــــة لكفـــايتهم الذاتيــــة      
األكاديميــة وإدراكـــات المعلمـــين الحقيقيـــة لتلـــك الكفايـــة تبعـــًا لمتغيـــر  

  جنس الطلبة ؟
تــصنيفهم علــى متغيــري  تــم توزيــع الطلبــة ذكــورًا وإناثــا حــسب   

إدراكــــات الطلبــــة لكفــــايتهم الذاتيــــة األكاديميــــة وإدراكــــات المعلمــــين 
  .يوضح ذلك) 5(الحقيقية لتلك الكفاية وجدول رقم 

ــذكور واإلنــاث علــى متغيــري       )5(جــدول  ــة مــن ال ــع أفــراد العين توزي
إدراكــــات الطلبــــة لكفــــايتهم الذاتيــــة االكاديميــــة وادراكــــات المعلمــــين 

  .ك الكفاية تبعًا لمتغير جنس الطلبةالحقيقية لتل
   الجنس  االدراكات الحقيقية للمعلمين

  متدنية  متوسطة  مرتفعة
  المجموع

  19  8  3  8  متدنية
  91  32  31  28 متوسطة

ادراكات   ذكور
الطلبة 
  لكفايتهم

  18  1  9  8  مرتفعة  الذاتية

  128  41  43  44    المجموع  
  39  11  15  13  متدنية
  92  31  37  24 متوسطة

  
  إناث
  

ادراكات 
الطلبة 
لكفايتهم 

  16  19  8  مرتفعة  ذاتيةال
  
43  

  

  174  58  71  45    المجموع  
ولفحـص العالقـة بـين إدراكـات الطلبـة الـذكور واإلنـاث لكفـايتهم         
الذاتيـــة األكاديميـــة و إدراكـــات معلمـــيهم الحقيقيـــة لتلـــك الكفايـــة تـــم    

  . النتائجيوضح هذه) 6(استخدام مربع كاي، والجدول رقم 
ــدول ــاث      )6(جـ ــذكور واإلنـ ــات الـ ــين إدراكـ ــة بـ ــع كـــاي للعالقـ ــائج مربـ نتـ

  الكفايةلتلك لكفايتهم الذاتية األكاديمية و إدراكات المعلمين الحقيقية 
  مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة مربع كاي  الجنس

  0.05  4  9.267  ذكور
  0.662  4  2.405  إناث

 عالقـة دالـة احـصائيًا       وجـود ) 6(يتضح من خالل الجدول رقـم       
ــة   ــستوى داللـ ــد مـ ــايتهم   0.05عنـ ــذكور لكفـ ــة الـ ــات الطلبـ ــين ادراكـ   بـ

الذاتية األكاديمية وادراكات معلميهم الحقيقيـة لتلـك الكفايـة،وأن هـذه            
  .لدى اإلناث) 0.05(العالقة لم تكن دالة احصائيًا عند مستوى 
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أن عـــدد الطلبـــة الـــذكور الـــذين ) 5( ويظهـــر مـــن جـــدول رقـــم
 أن كفــايتهم الذاتيــة األكاديميــة مرتفعــة فــي نفــس الوقــت الــذي  أدركــوا

كانت فيه ادراكات معلميهم الحقيقية لكفايتهم الذاتية األكاديمية ايـضًا        
طالب، فـي حـين يتـضح مـن خـالل نفـس الجـدول               ) 8(مرتفعة قد بلغ    

ــا      ) 31(أّن  ــة بأنه ــة األكاديمي ــايتهم الذاتي ــاتهم لكف ــًا صــنفت ادراك طالب
 كانــت ادراكــات معلمـيهم لكفــايتهم الذاتيــة األكاديميــة  متوسـطة وايــضاً 

طالب صـنفت ادراكـاتهم لكفـايتهم الذاتيـة األكاديميـة        ) 8(متوسطة،أن  
بأنها متدنية، وفـي نفـس الوقـت كانـت ادراكـات معلمـيهم لتلـك الكفايـة                 

  . ايضًا متدنية
وقـــد يفـــسر وجـــود عالقـــة دالـــة إحـــصائيًا عنـــد مـــستوى داللـــة 

ــة    بــــين إدراكــــات0.05 ــة األكاديميــ ــايتهم الذاتيــ ــة الــــذكور لكفــ  الطلبــ
وإدراكات معلميهم الحقيقية لتلـك الكفايـة بأنمـاط التنـشئة علـى الـرغم               
من أن الفجوة فيهـا قـد أصـبحت اقـل ممـا كانـت عليـه فـي الـسابق،إال                     
أن الذكر ال يزال في المجتمعات العربية يتمتع بمكانه قد تجعله اكثـر             

يـيم كفايتـه الذاتيـة بـصورة اكثـر موضـوعية            ثقة بنفـسه واكثـر مـيًال لتق       
من األنثـى، حيـث إّنهـا قـد تعـاني مـن مـشكلة الـشعور باالعتقـاد بأنهـا                     
فــي مرتبــة اقــل ممــا يتمتــع بهــا الــذكر، وهــذا قــد يجعلهــا تــضخم مــن   

  .إدراكاتها لكفايتها الذاتية حيث تصبح مقبولة اكثر في المجتمع
كور وتتعارض بالنـسبة  وتتفق نتائج الدراسة الحالية بالنسبة للذ     

التــي توصــلت إلــى  ) Tiedemann,2000(لإلنــاث مــع دراســة تيــدمان  
أن اعتقادات المعلمين ترتبط باعتقادات الطلبة وتحـصيلهم الدراسـي،         
كمـــا تتبـــاين نتـــائج الدراســـة الحاليـــة مـــع نتـــائج دراســـة تيـــدمان التـــي 
ــذكور       ــين الـ ــصائية بـ ــة إحـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ ــى عـ ــارت الـ أشـ

  . ث في معتقداتهم تعزى للمعلمينواإلنا
  السؤال الخامس 

مــا العالقــة بــين تــصورات الطلبــة إلدراكــات المعلمــين لكفــايتهم     
  الذاتية األكاديمية وإدراكات المعلمين الحقيقية لتلك الكفاية ؟

تم توزيع الطلبة حسب تصنيفهم على متغيـري تـصورات الطلبـة            
ديميــة وإدراكــات المعلمــين  إلدراكــات المعلمــين لكفــايتهم الذاتيــة األكا  

  يوضح ذلك) 7(والجدول رقم . الحقيقي لتلك الكفاية
توزيع أفراد عينة الدراسة تبعًا لتصنيفهم على متغير  )7(جدول 

تصورات الطلبة إلدراكات المعلمين لكفايتهم الذاتية األكاديمية 
  .ومتغير إدراكات المعلمين الحقيقي لتلك الكفاية

  للمعلميناإلدراكات الحقيقية   
  متدنية  متوسطة  مرتفعة  

  المجموع

  97  28  41  28  متدنية
  157  60  54  43  متوسطة

تصورات 
  الطلبة

  إلدراكات 
  48  11  20  18  مرتفعة  معلميهم
  303  99  115  89    المجموع

أن عدد الطلبة الذين صنفت ) 7(ويالحظ من جدول رقم 
كاديمية بأنها تصوراتهم إلدراكات المعلمين لكفايتهم الذاتية األ

مرتفعة وفي حين كانت اإلدراكات الحقيقة لمعلميهم حول كفايتهم 
طالبًا و يتضح من خالل ) 18(الذاتية األكاديمية مرتفعة قد بلغ 

من الطلبة قد صنفت تصوراتهم إلدراك المعلمين ) 54(الجدول أن 
 بأنها متوسطة وفي نفس الوقت كانت ةلكفايتهم الذاتية األكاديمي

ً  اإلد راكات الحقيقية لمعلميهم حول هذه الكفاية متوسطة، وأخيرا
  .من الطلبة صنفت ادراكاتهم لكفايتهم الذاتية بأنها متدنية) 28(فان 

ولفحص اذا كان هناك عالقة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 
 بين تصورات الطلبة إلدراكات المعلمين لكفايتهم الذاتية 0.05

علمين الحقيقي لتلك الكفاية تم استخدام مربع األكاديمية وإدراك الم
كاي لعالقة تصورات الطلبة إلدراكات المعلمين لكفايتهم الذاتية 
األكاديمية وإدراك المعلمين الحقيقي لتلك الكفاية، وقد أشارت نتائج 

مع ) 5.703(اختبار مربع كاي إلى ان قيمة مربع كاي قد بلغت 
ذه القيمة غير دالة احصائيًا ، وقد كانت ه)4(درجات حرية تساوي 

(P>0.05) .  
ومع أن الطلبة وضعوا أنفسهم مكان معلميهم ليتصوروا 
إدراكات معلميهم لكفايتهم الذاتية األكاديمية إال أن العالقة بين 
تصورات الطلبة لكفايتهم الذاتية األكاديمية وإدراكات معلميهم 

 ،0.05 مستوى الحقيقية لتلك الكفاية لم تكن دالة احصائيًا عند
بمعنى أن ما يدركه الطلبة لتصورات معلميهم حول كفايتهم الذاتية 
األكاديمية ال ينسجم مع إدراكات المعلمين الحقيقية لكفاية 

إن ذلك قد يعود إلى أنه من الطبيعي أن ال تتطابق .طلبتهم
وهذا ،اإلدراكات الشخصية مع الواقع المستحصل عليه من المعلمين

 الى ما سبق اإلشارة إليه، من اختالف في الخبرة قد يعود بدوره
   .بين كل من الطلبة ومعلميهم

وقد تفسر هذه النتيجة ايضًا بأن ادراكات الطلبة قد تكون 
اقل استقرارًا ونضجًا من ادراكات المعلمين حيث، إن إدراكات 

قد تميل إلى تضخيم أو تقليل ) كما تمت اإلشارة سابقًا ( الطلبة 
   .ذاتيةكفايتهم ال

  السؤال السادس 
هل تختلف العالقة بين تصورات الطلبة إلدراكات المعلمين 

الذاتية األكاديمية وإدراكات المعلمين الحقيقية لتلك الكفاية  لكفايتهم
  لمتغير جنس الطلبة ؟" تبعا

تــم توزيــع أفــراد العينــة علــى متغيــري تــصورات الطلبــة لكفــايتهم  
معلمين الحقيقية لتلك الكفاية والجدول     الذاتية األكاديمية وإدراكات ال   

  .يظهر ذلك) 8(رقم 
لتصنيفهم علـى متغيـري     " توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا     )8(جدول  

تـــصورات الطلبـــة إلدراكـــات المعلمـــين لكفـــايتهم الذاتيـــة األكاديميـــة       
  لمتغير جنس الطلبة"  المعلمين الحقيقية لتلك الكفاية تبعاتوادراكا
  الفعلية للمعلميناإلدراكات    الجنس

 متدنية  متوسطة مرتفعة  
  المجموع

  29  7  12  10  متدنية
  73  27  20  26  متوسطة

  ذكور

تصورات 
الطلبة 

 إلدراكات 
  26  7  11  8  مرتفعة  معلميهم

  128  41  43  44    المجموع  
  68  21  29  18  متدنية
  84  33  34  17  متوسطة

  
  إناث
  

تصورات 
الطلبة 

 إلدراكات 
  معلميهم

  4  9  10  مرتفعة
23  

  175  68  72  45    المجموع  
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 ولفحص العالقة بين تصورات الطلبة الذكور واإلناث إلدراكات        
المعلمين لكفايتهم الذاتية األكاديمية وإدراك المعلمـين الحقيقـي لتلـك           

  .يوضح ذلك) 9(الكفاية تم استخدام مربع كاي والجدول رقم 
 بـــين تـــصورات الطلبـــة نتـــائج اختبـــار مربـــع كـــاي لعالقـــة  )9(جـــدول

ــين       ــة وإدراك المعلمـ ــة األكاديميـ ــايتهم الذاتيـ ــين لكفـ ــات المعلمـ إلدراكـ
  .الحقيقي لتلك الكفاية

قيمة مربع   الجنس
  كاي

درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  0.491  4  3,412  ذكور
  0.154  4  6,669  إناث

عدم وجـود عالقـة دالـة احـصائيًا     ) 9(يتضح من خالل الجدول    
ــد مــستوى دال  ــة عن ــاث     ) 0.05(ل ــذكور واإلن ــة ال ــين تــصورات الطلب ب

معلمــيهم الحقيقيــة لتلــك  إلدراك معلمــيهم لكفــايتهم الذاتيــة وادراكــات   
 .الكفاية

أن عدد الطلبة الذكور ) 8(خالل الجدول رقم  يالحظ من
الذين تصوروا إدراكات معلميهم لكفايتهم الذاتية األكاديمية بأنها 

دراكات معلميهم الحقيقة مرتفعة مرتفعة وفي نفس الوقت كانت ا
من نفس الجدول أّن  طالب، في حين يتضح) 8(أيضًا فقد بلغ 

طالبًا تصوروا أن إدراكات معلميهم لكفايتهم الذاتية األكاديمية ) 20(
متوسطة، وكانت أيضًا إدراكات معلميهم لتلك الكفاية متوسطة 

فايتهم طالب تصوروا أّن إدراكات معلميهم لك) 7(وأخيرًا فإن 
الذاتية األكاديمية متدنية وفي نفس الوقت كانت ادراكات معلميهم 

  .الحقيقية لتلك الكفاية أيضًا متدنية
أما بالنسبة لإلناث فإن عدد الطالبات اللواتي تصورن أّن 
إدراكات معلماتهن لكفايتهن الذاتية األكاديمية مرتفعة وأّن ادراكات 

) 10(مية أيضًا مرتفعة بلغ معلماتهن لكفايتهن الذاتية األكادي
طالبة قد ) 34(طالبات، في حين يتضح من خالل نفس الجدول أن 

تصورن أّن إدراكات معلماتهن لكفايتهن الذاتية األكاديمية متوسطة 
مع أن اإلدراكات الحقيقة لمعلماتهن لكفايتهن الذاتية األكاديمية كانت 

ات معلماتهن طالبة تصورن أن إدراك) 21(متوسطة، وأخيرًا فإن 
لكفايتهن الذاتية األكاديمية متدنية وفي نفس الوقت كانت ادراكات 

  .معلماتهن الحقيقية لتلك الكفاية متدنية أيضًا
عدم وجود عالقة دالة احصائيًا ) 9(يالحظ من الجدول رقم 

 بين تصورات الطلبة الذكور واإلناث إلدراكات 0.05عند مستوى 
الذاتية األكاديمية وادراكات المعلمين معلميهم ومعلماتهم لكفايتهم 

) ذكورًا وإناثًا ( ومع أن الطلبة . والمعلمات الحقيقية لتلك الكفاية
وضعوا أنفسهم مكان معلميهم ومعلماتهم ليتصوروا إدراكات 
معلميهم ومعلماتهم لكفايتهم الذاتية األكاديمية إال أن العالقة بين 

لميهم ومعلماتهم لكفايتهم تصورات الطالب والطالبات إلدراكات مع
الذاتية األكاديمية وإدراكات المعلمين والمعلمات الحقيقية لتلك 

  .0.05الكفاية لم تكن دالة احصائيًا عند مستوى 
وقد تعزى هذه النتيجة إلى أن هذه اإلدراكات قد تمت من 

أشخاص مختلفين هم الطالب الذكور  وجهات نظر مختلفة ومن
ناث ومعلماتهن، مما يعني ان تصورات ومعلموهم والطالبات اإل

الطلبة ذكورًا وإناثًا إلدراكات معلميهم لكفايتهم الذاتية تمت من 
خالل مقياس صمم لهذا الغرض، في حين تم قياس ادراكات 
المعلمين والمعلمات الحقيقية للكفاية الذاتية لطلبتهم من خالل 

طابق بين مقياس صمم لهذا الغرض أيضًا، من هنا لم يكن هناك ت
ادراكات الطالب لكفايتهم الذاتية األكاديمية وإدراكات المعلمين لهذه 
الكفايات كما قد تعزى هذه النتيجة إلى انه حتى لو طلب من الطلبة 
تصور إدراكات معلميهم لكفايتهم الذاتية فهم وبصورة قد تكون غير 
واعية يميلون إلى عكس وجهات نظر معلميهم حول تلك الكفاية، 

يس بالضرورة أن تتوافق تصورات الطلبة إلدراكات معلميهم ول
لكفايتهم الذاتية مع اإلدراكات الحقيقية لمعلميهم لتلك الكفاية 

  .ةاألكاديمي
  توصيات الدراسة

إن ادراكات الطلبة لكفايتهم الذاتية األكاديمية تنسجم مع 
تصوراتهم إلدراكات معلميهم لتلك الكفاية كما يعتقدون هم، وليس 
كما ظهر حقيقة من تقديرات لتلك الكفاية من قبل معلميهم، وهذا 
يؤكد على دور المعلم اإليجابي في تشكيل كفاية الذات األكاديمية، 
أما الطريقة التي يدرك بها الطلبة معلميهم وما يتوقعونه منهم فهي 

،وعليه يمكن التأكيد على ةالتي تطور لديهم الكفاية الذاتية األكاديمي
جانب في دورات التأهيل التربوي للمعلمين والتأكيد على هذا ال

تزداد  زيادة التواصل بين المعلمين والطلبة، ألن في هذا التواصل
معرفة الطلبة بإدراكات معلميهم الفعلية حول كفاياتهم الذاتية 
األكاديمية، وعليه فإن إجراء دراسات في هذا المجال ضرورية 

اسية، على أن تتناول أيضًا الجنسين وخاصة للطلبة في المرحلة األس
  .من المعلمين والمعلمات والطلبة الذكور واإلناث

وفي ضوء نتائج الدراسة الحالية وبخاصة نتائج السؤال الثالث 
التي توصلت إلى عدم وجود عالقة بين ادراكات الطلبة لكفايتهم 

مكن  في،الذاتية األكاديمية وإدراكات معلميهم الحقيقية لتلك الكفاية
" نبوءة تحقق ذاتها " القول بأن هذه النتائج ال تنسجم مع ظاهرة 

أما بالنسبة لمدركات الطالب وعالقتها بإدراكاته ،بالنسبة للمعلم،
لتصورات معلمه، فإنها تنسجم، ذلك يعني يعني أن بعض الطلبة قد 
يتصرفون وفق اعتقادات معلميهم نحوهم ولكن الحقيقية أّن إدراكات 

قد تختلف عن إدراكات الطلبة، وهذا االختالف له ارتباط المعلمين 
 ويبدو أن النتائج الحالية بحاجة إلى مزيد من البحث ،بعوامل أخرى

للتحقق من العوامل التي لها عالقة بإدراكات الطلبة ومعلميهم في 
  . مجال الكفاية الذاتية األكاديمية
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  أمثلة من فقرات المقاييس الثالثة: ملحق

فيما يلي مجموعة من الفقرات حول كل مقياس من المقاييس 
أو  الثالثة حيث يجد الطالب أو الطالبة في المقياسين األول والثاني

المعلم أو المعلمة في المقياس الثالث مجموعة من هذه الكفايات 
أوافق، أوافق إلى حد ما، ال  :(  هيتوقد وضع أمامها اختيارا

  .)أوافق 
  : المقياس األول

وهو موجه إلـى الطالـب حيـث يوضـح لـه أنـه إذا كنـت تعتقـد أن             
فــي الفــراغ )   (الكفايــة الذاتيــة األكاديميــة تتــوفر لــديك فــضع عالمــة   

  :المناسب 
أوافق إلى   أوافق  الفقرات  الرقم

  حد ما
ال 
  أوافق

ذي اطمـح   اتوقع النجاح بالمستوى ال   1
  هإلي

      

        أتميز بالدقة في أداء واجباتي2
        اختبر مستوى فهمي لما أقرأ3

  

  : المقياس الثاني 
حيــث يبــدا بالعبــارة التاليــة الموجهــه للطالــب وهــي كيــف ينظــر      

 ويجيــب الطالــب  ،معلمــي او معلمتــي الــى كفــايتي الذاتيــة األكاديميــة     
   :في الفراغ المناسب )  (بوضع اشارة 

أوافق إلى   أوافق  الفقرات  رقمال
  حد ما

  ال أوافق

يتوقع مني معلمـي النجـاح بالمـستوى          1
  هالذي أطمح إلي

      

يعتقــد معلمــي أننــي أتميــز بالدقــة فــي    2
  أداء واجباتي

      

ــر مـــستوى     3 يعتقـــد معلمـــي أننـــي اختبـ
  فهمي لما أقرأ،

      

  

  : المقياس الثالث 
علم وهـي حـدد رأيـك فـي         حيث يبدا بالعبارة التالية الموجهه للم     

ــوم بتقي     ــذي تقـ ــب الـ ــة للطالـ ــب األكاديميـ ــة الطالـ ــذا   يكفايـ ــى هـ ــه علـ مـ
حيــث يجيــب المعلــم أو ) ونفــس العبــارة موحهــه للمعلمــات (المقيــاس 

   :في الفراغ المناسب)  ( المعلمة بوضع اشارة 
أوافق إلى   أوافق  الفقرات  الرقم

  حد ما
ال 
  أوافق

ح الطالــب بالمــستوى  أتوقــع نجــا   1
  ذي يطمح إليهال

      

يتميــز بالدقــة   اعتقــد أّن الطالــب   2
  في أداء واجباته

      

اعتقد أّن الطالب يختبـر مـستوى         3
  فهمه لما يقرأ،
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   تنمية القدرات في  للخيال اإلبداعي برنامج تدريبيفاعلية
  سنوات) 8-7(من عمر األطفال عنداإلبداعية 

  
  * خلود الدبابنة

  

 3/10/2007 تاريخ قبوله     15/1/2007 تاريخ تسلم البحث

استهدفت هذه الدراسة استقصاء فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الخيال  :ملخص
سنوات، وكانت ) 8-7(رات اإلبداعية عند األطفال من عمراإلبداعي في تطوير القد

طالب من طلبة الصف الثاني األساسي، تم ) 100(عينة الدراسـة قد تكونت مـن
اختيارهم عشوائيًا من مدرسة في منطقة الزرقاء، ووزعوا عشوائيًا في أربع 

مجموعتين ضابطتين ومجموعتين تجريبيتين، وروعي تمثيل كل منها : مجموعات
وقد تم تطبيق البرنامج التدريبي على المجموعتين التجريبيتين، . لمتغير الجنس

. وتم استخدام بطارية وليمز لقياس القدرات اإلبداعية كمقياس قبلي وبعدي
أظهرت نتائج تحليل التباين وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 

)α=0.05 (الدرجة الكلية واألبعاد لصالح المجموعتين التجريبيتين كلتيهما على 
الفرعية لمقياس القدرات اإلبداعية حسب وجهة نظر الطالب والمعلم، وولي األمر، 

الطالقة، والمرونة، وتحمل التعقيد لصالح المجموعات التجريبية : ما عدا بعد
ولم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  .حسب وجهة نظر الوالدين

لى الدرجة الكلية للمقاييس، ما عدا بعدي الطالقة، والمرونة تعزى لمتغير الجنس ع
وظهرت . لصالح اإلناث، وبعد األصالة لصالح الذكور على مقياس التفكير التشعيبي

الطالقة؛ والمرونة؛ :فروق في التفاعل بين المجموعة والجنس على األبعاد
يد واألسئلة تحمل التعق: واإلسهاب، على مقياس التفكير التشعيبي، وعلى بعد

الخيال اإلبداعي، القدرات : الكلمات المفتاحية.(المفتوحة، لمقياس وليمز
  ).اإلبداعية، األطفال

  

  
  

حظيــت عمليــة تنميــة القــدرات اإلبداعيــة : المقدمــة واإلطــار النظــري
عند األطفـال باهتمـام كبيـر ومتواصـل مـن قبـل المختـصين والقـائمين          

 ,Colangelo&Davis)لعـالم  على النظام التربوي في جميـع أنحـاء ا  
، وذلــك نظــرًا ألهميتهــا فــي تطــوير قــدرات المجتمــع وأفــراده     (2003

على التعامل مـع التطـور المعرفـي والتكنولـوجي المتـسارع، واسـتغالل             
االمكانـــات الموجـــودة لـــدى األفـــراد لـــصالح تنميـــة وتطـــور المجتمـــع، 

؛ فقــد ولمواجهــة التحــديات المختلفــة التــي تواجــه الحــضارة اإلنــسانية 
ــنهم كولنجلــــو   نيالبــــاحثأكــــد العديــــد مــــن   ــذا المــــضمار ومــ  فــــي هــ

 (Limont, 1998) وليمونــت(Colangelo&Davis, 2003)وديفــز
ويحقـق  اإلنـسانية،   فـي بنـاء عـالم يعـزز الحـضارة            اإلبـداع    على أهميـة  

  . في األدب والفنون والعلوم واالختراعاتًاتقدم
 ن بتربيـة  يمـ المهتوالبـاحثين   العديـد مـن الدراسـات       كما أن   

 (Colangelo & Davis, 2003) ومـنهم كولنجلـو وديفـز    المبـدعين 
  أندوا ـــأك  (Torrance, 1966)وتورنس  (Costa, 1985) وكوستا 

________________________  
  .، الزرقاء، األردنكلية الملكة رانيا للطفولة، الجامعة الهاشمية* 
  .ربد، األردن، ا2007 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 

  
The Effect of Creative Imagination Training Program on 
Developing the Creative Abilities among (7-8) - Year- old 

Children 
 

Khouloud Al-Dababneh, Queen Rania Faculty for Childhood, the 
Hashemite University, Al-Zarqa, Jordan 

 
Abstract: This study aimed at identifying the efficiency of a training 
program for creative imagination in developing the creative abilities 
of (7-8) years old children. The study sample consists of (100) grade- 
two students, selected randomly and divided into two experimental 
groups and two control groups. A Creativity Assessment Packet (CAP) 
was used as pre- and post- tests. The results of (ANCOVA) showed 
statistical differences at the level of(0.05=α) on the Packet between 
the  performance of experimental and control groups in favor of the 
experimental groups at the overall dimensions and its sub-dimensions 
excluding the Fluent thinking; Flexible thinking; and Complexity 
dimensions according to parents' point of view. Furthermore, there 
are no significant differences at (0.05=α) according to gender at the 
overall dimensions and its sub-dimensions excluding the Fluent and 
Flexible thinking dimensions in favor of females, and on the original 
thinking dimension in favor of males on the divergent thinking scale. 
In addition, results revealed differences on the interaction between the 
group and gender in the case of the Fluent, Flexible and Elaborative 
thinking dimensions on the divergent thinking scale; while differences 
appeared in the complexity dimension and the open question 
dimension on the Williams scale. Based on the findings, the 
researcher suggested several recommendations. (Keywords: Creative 
imagination program, Creative abilities, Children.) 

 
  

 بنــسب متفاوتــة، وان  البــشرالقــدرات اإلبداعيــة موجــودة عنــد جميــع   
والتـــي  متسلـــسلة علميـــةخطـــوات للتـــدريب المـــنظم والمطـــور وفـــق  

 وعمليات المعالجة العقليـة، دوراً    توظف فيها مختلف مهارات التفكير،      
تطوير قدرة األطفال على توجيـه األنـشطة المعرفيـة لـديهم             في   ًارئيس

 عمليــــة البحــــث، والوصــــول إلــــى الحلــــول والمفــــاهيم وتوظيفهــــا فــــي
واألفكــار الجديــدة واإلبداعيــة وتحديــد قابليتهــا للتطبيــق فــي الحيــاة    

ويمكــن . مــن الــضروري أن يبــدأ التــدريب فــي ســن مبكــرة    العمليــة، و
  وكتـــون(Bargabos, 2005) جبـــوسبرتحقيـــق ذلـــك كمـــا أشـــار    

(Cotton, 1991)  تقلة عــن خــالل تطــوير المنــاهج وبــرامج مــس  مــن
راعـي  تسـتراتيجيات تـدريس     المواد الدراسية أو ضمنها، واسـتخدام ا      

تطوير الـسلوك  ، تسعى إلى  والعقليواالنفعاليجوانب النمو الجسمي  
 لـــدى األطفـــال، وتطـــوير كفايـــات المعلمـــين اإلبـــداعي وإثـــارة الخيـــال

وقـــدراتهم فـــي تعلـــيم مهـــارات التفكيـــر اإلبـــداعي، وتعـــريض األطفـــال  
 إلـى أن  ييات يتطلب حلها طرقًا إبداعية، وهذا سيفـض       لمواقف وتحد 

توجــه العمليــة التربويــة أهــدافها نحــو جعــل األطفــال مفكــرين منتجــين   
قــادرين علــى التفاعــل مــع التحــديات التــي تــواجههم بطريقــة إبداعيــة،    
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ويــسهم فــي تطــوير بــرامج تدريبيــة لتنميــة القــدرات اإلبداعيــة عنــد         
 للخبرات والمعلومـات التـي يمتلكهـا    األطفال، يكون الطفل فيها منظماً    

ويــستجيب للمواقــف الجديــدة ويــصبح مــسؤوًال عــن القــرارات التـــي        
  .(Cotton, 1991;Colangelo & Davis, 2003)يتخذها 

ــال      ــامج تـــدريبي للخيـ ــة إلـــى تطـــوير برنـ ــرز الحاجـ ــا تبـ ومـــن هنـ
 يعتمـــد علـــى تطـــوير أنـــشطة خـــارج المنهـــاج المدرســـي       ،اإلبـــداعي

ــدرات ا  ــال فــي عمــر   لتطــوير الق ــة لألطف ــورًا ســنوات ) 8-7(إلبداعي ذك
  األطفـــــال فــــي هـــــذه المرحلــــة يملكـــــون  ألنمــــدارس،  الفـــــي وإناثــــا  

، ويتـــصفون بحـــب خـــصائص تـــرتبط بالخيـــال واإلبـــداع اســـتعدادات و
مــن المراحــل الحاســمة اللعــب وســعة الخيــال؛ وهــذه المرحلــة العمريــة 

 نحـو  مه واتجاهـات م، وتكـوين معـارفه  تهم وتـشكيل شخـصي  مفـي حيـاته  
 أبـرز  إليهـا، فمـن      وناآلخرين والبيئـة االجتماعيـة والطبيعيـة التـي ينتمـ          
الـــسادسة فيمـــا بـــين األبعـــاد النفـــسية والمعرفيـــة والتخيليـــة لألطفـــال  

، وتجاوز تفكيـرهم    والخيالوالتاسعة، تمتعهم بتفكير يوائم بين الواقع       
تأمــل المحــسوسات والواقــع المحــيط بهــم إلــى االستفــسار عمــا تخفيــه 
مــن أســرارها، فلعــب األطفــال فــي هــذه المرحلــة يتميــز باللعــب الحــر       

 وبكثـرة التـساؤل عـن كـل شـيء يحـيط بهـم فـي                 ،وقوة الخيـال وسـعته    
البيئـة المحيطـة    يدفعهم نحو اكتـشاف      لبيئتهم الواقعية، وهذا التساؤ   

تأمـــل أنفـــسهم أيـــضا، ويعتبـــر المعلـــم القـــدوة لهـــم فـــي   نحـــو بهـــم، و
فـــي معرفـــة لمعلـــم أن يكـــون ذا خبـــرة ســـلوكهم، وهـــذا يتطلـــب مـــن ا 

متطلبــات نمــو اإلبــداع والخيــال لــدى األطفــال، وتــدريبهم علــى تنميــة  
 ;Sternberg, 1999) . 2002الــسرور،( الخيــال اإلبــداعي لــديهم

Isenberg & Jalongo, 2001; Colangelo & Davis, 2003;  
ــاحثين ومــنهم      ,Sternberg)ســتيرنبرغ  وأكــد عــدد مــن الب
تطوير البرامج التدريبيـة لتنميـة القـدرات اإلبداعيـة          ملية  ع أن   (1999

ال يوجــد معنــى  ، ألنــه مــن العمليــات المعقــدة وقيــاس فاعليتهــا تعتبــر  
اخــــتالف وجهــــات نظــــر البــــاحثين بــــسبب واضــــح وشــــامل لإلبــــداع، 

، فاإلبـداع كمـا يعرفـه       المهتمين باإلبداع واختالف اتجاهـاتهم النظريـة      
لكــي تــساعد الطفــل ذهنيــة مليــة  عهــو (Torrance, 1966) تــورنس
بالمــشكالت والــنقص فــي المعلومــات،    أكثــر حــساسية ووعيــًا   يــصبح 

أكثـر قـدرة علـى    إيجاد األفكار، والبحث عن حلول، وأكثر قدرة على    و
ــى       ــديل علـ ــراء تعـ ــحتها، وإجـ ــار صـ ــيات واختبـ ــع الفرضـ ــؤ، ووضـ التنبـ

 .اإلبـداعي وتوصـيله لآلخـرين      النتائج حتى يـتم الوصـول إلـى الـسلوك         
ــروان   ــار جـ ــورد  ) 2002(وأشـ ــى أن جيلفـ ــد قبـــل  (Guilford)إلـ  أكـ

ــداع(Torrance)تــورنس  ســمات اســتعدادية تــضم الطالقــة   :  أن اإلب
في التفكير والمرونة واألصالة والحساسية للمـشكالت وإعـادة تعريـف           

ــاحثين    . المــشكلة وإيــضاحها بالتفــصيالت   وكــذلك عــّرف عــدد مــن الب
، اإلبـداع  (Sak, 2004) وسـاك  (Osborn, 1963) ومـنهم أوسـبورن  

القــدرة علــى تنميــة الخيــال إلنتــاج األفكــار الجديــدة واألصــيلة،     : بأنــه
 فقــد أشــار إلــى أن  (Renzulli, 1998)أمــا رنزولــي  .والتعبيــر عنهــا

القدرات اإلبداعية تـشمل الطالقـة والمرونـة واألصـالة واالنفتـاح علـى              
ــوع با     ــة والتنــ ــر المألوفــ ــار غيــ ــل األفكــ ــرة، وتقبــ ــب  الخبــ ــار، وحــ ألفكــ

ــهاب،     ــد، واإلســـ ــل التعقيـــ ــل، وتحمـــ ــامرة والتأمـــ ــتطالع، والمغـــ االســـ
 ودورفال وتريفنجر ونـولر     اسكسنوقد أشار   . والتذوق الفني لألفكار  

)Isaksen, Dorval, Treffinger& Noller, 2000 ( إلـــى أن
الـشخص المبـدع؛    : لإلبداع أربعة عناصـر مترابطـة ومتداخلـة، تـشمل         

اإلبـداعي؛ والـسياق الـذي يحـدث     اإلنتاج  وسلوك   ؛ةاإلبداعي العمليةو
، أن سـتيرنبرغ  (Sternberg, 1999)ويـشير سـتيرنبرغ   . اإلبـداع  فيـه 

 قد اعتبرا أن ظهور اإلبداع يتطلب (Sternberg & Luburt)وليبرت
وجود حد معين من المعرفة، ونمط التفكيـر، والقـدرة العقليـة العامـة،              

  .بيئة اإلبداعيةوالخصائص الشخصية، والدافعية، وال
 ,Freeman)وقـــد ربـــط عـــدد مـــن البـــاحثين ومـــنهم فريمـــان 

كما أكـد كـل    بين اإلبداع والخيال، Paivio, 1971)(وبافيو  (1995
ــارمــــن  ــبووأو (Ernest, 1977) ستنــ  (Osborn, 2006) نرســ

 مــن  لــدى األطفــالأن تنميــة الخيــالوآخــرون  (Shaw, 1982)شــوو
أكــد ، وات اإلبداعيــة لــدى األطفــاللتنميــة القــدرالمتطلبــات األساســية 

ــز  وليمونــــت (Colangelo & Davis, 2003) كولنجلــــو ديفــ
(Limont, 1998)  واسكـسن واخـرون  Isaksen et al., 2000) (نأ 

القــدرة ، و التــي يمتلكهــا الطفــل لمعرفــةااإلبــداع هــو حــصيلة لتفاعــل   
 ربط الخبرات السابقة المخزونة في الذاكرة، وتركيبهـا،       و،  على التخيل 

 أوووضــعها فــي تركيبــات جديــدة، وتكــوين تــصورات ذهنيــة ألحــداث   
 رياضــيًا، أوفيعبـر عنهـا لفظيـًا،     مواقـف سـبق أن تفاعـل معهـا الطفـل،     

  . شكليًاأو موسيقيًا، أو
 ديفــــزكولنجلــــو وولقــــد وجــــد العديــــد مــــن البــــاحثين ومــــنهم  

(Colangelo & Davis, 2003) وآخـرون  واسكـسن (Isaksen et 
al., 2000) وبنـاء   المعرفي أكثر فائدة فـي تفـسير اإلبـداع   التجاها أن 

ــد األطفــال      ــداع عن ــة لقيــاس اإلب ــرامج التدريبي ــة المعرفيــة  الب ؛ فالنظري
 منظمـــة تتميـــز  ذهنيـــة عمليـــةتنظـــر إلـــى النـــشاط اإلبـــداعي باعتبـــاره 

بالــــشمولية والتــــشابك، وينطــــوي علــــى عوامــــل معرفيــــة وانفعاليــــة       
 نـشطة وفريـدة، يمكـن تنميتهـا       وأخالقية متداخلـة تـشكل حالـة ذهنيـة        

والتـــدرب علـــى مهاراتهـــا وفـــق مواقـــف تدريبيـــة مخططـــة، تعـــد فيهـــا  
الخبـــرات واألنـــشطة وفـــق مواقـــف إبداعيـــة، ويـــستخدم فيهـــا الطفـــل   
مهارات ذهنية وصوًال إلى األداء اإلبداعي، بحيث يقـوم بـدور المـنظم             

ثــم للمعلومــات المكتــسبة مــن خــالل تخزينهــا وتنظيمهــا فــي الــذاكرة،   
ربطهــا بالمعلومــات المتلقــاة حــديثًا وفــق مخططــات أكثــر عمقــًا، كــي     

ــدة      ــسم باألصــالة للمواقــف الجدي ــة تت ــل بطريق ــستجيب الطف ــا "ي ، وم
وبـالرغم  . يتطلبه ذلك من تنمية وإثـارة للقـدرات التخيليـة لـدى الفـرد             

 ومنها ما جاء عند كل مـن   -من تعدد النظريات المعرفية في اإلبداع       
 & Langley) والنجلـي وجـونس   (Sternberg, 1999) سـتيرنبرغ 

Jones 1993) ــبيرغ ــإن البحــــوث  -(Weisberg, 1993) وســ  فــ
والدراسات التي استندت إلى النظرية المعرفية ركزت بصورة أساسـية          
علـــى العمليـــة اإلبداعيـــة ووصـــفها عمليـــة تفكيـــر تـــؤدي إلـــى نتاجـــات  

قــة بينهـــا  أصــيلة، وتتنــاول العمليــات العقليـــة ووظــائف الــدماغ والعال     
ــداع     ــة باإلب ــة والشخــصية ذات العالق ــين العوامــل االنفعالي وكــذلك . وب

حددت هذه المداخل األبنية المعرفية التي تلعب دورًا هامًا في توليد           
العمليات المعرفية المتعددة التي تـسهم فـي تنميـة القـدرات اإلبداعيـة              

ويتمثــل األســاس . (Colangelo & Davis, 2003) عنــد األطفــال
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ــامج     الن ــاء البرنـ ــة فـــي بنـ ــة الحاليـ ــه الدراسـ ظـــري الـــذي اعتمـــدت عليـ
  .التدريبي بوجهة النظر المعرفية

وبــــاالطالع علــــى التسلــــسل التــــاريخي لتطــــور بــــرامج تــــدريب  
دأت فـي   بـ  تـدريب اإلبـداع      أن ظـاهرة  ) 2002(اإلبداع، يؤكد جروان    

ــام   ــة عـ ــدة األمريكيـ ــات المتحـ ــورد  ) 1931( الواليـ ــور كروفـ ــدما طـ عنـ
(Crawford)لرفـــــعواســـــتخدم أداة ،  أول برنـــــامج لتعلـــــيم اإلبـــــداع 

مستوى األداء اإلبداعي لدى طلبته، وأطلق عليه أداة قائمة الـسمات   
(Attribute Listing)ــ ــُا وتتـــضمن نموذجـ  إلنتـــاج خيـــارات ُا نظاميـ

، ومـن ثـم   تحليل عناصر المهمة الرئيسية وتحديدهاوأفكار من خالل   
 لكـل منهـا     لخيارات الجديـدة والممتعـة    ا  عدد من  يقوم األفراد باقتراح  

وأشــارت قطــامي وحمــدي وقطــامي وصــبحي   . بهــدف تطــوير األفكــار 
طــور فكــرة تــدريب  (Maltzman)مالتزمــان أن ) 1990( وأبــو طالــب

االتجـاه الـسلوكي اإلجرائـي،     مـن خـالل تبنيـه       الفكرة األصيلة اإلبداعية    
 حـث ن خـالل    مـ حيث أكد على إمكانية تعليم التفكير األصيل وقياسـه،          

ركــز علــى   عــدد مــن االســتجابات لمثيــر محــدد، و   تطــويرالفــرد علــى  
ثـارة الــسلوك  فـي آ تـساعد  يمكـن أن  اكتـشاف األسـاليب والطـرق التـي     

داء اإلبــــداعي،  وتحديــــد الظــــروف والمواقـــف المثيــــرة لــــأل ،األصـــيل 
 قام (Mednick)ميدنيك أن ) 1990(وكذلك أشارت قطامي وآخرون   

مـن  ع وتطوير القدرات اإلبداعية لـدى الفـرد   تدريب اإلبدا بمحاوالت ل 
 عمليـــات الـــربط بـــين األفكـــار ةتـــشجيع المتـــدرب علـــى ممارســـخـــالل 

، وصــياغة تركيــب جديــد بــين أشــياء وعناصــر      واألشــياء المتعارضــة 
 أوســبورن طــور ومــن ثــم . توجــد جميعهــا فــي البنيــة المعرفيــة للفــرد   

(Osborn, 2006) لتـــي ا اســـتراتيجية العـــصف الـــذهني 1938 عـــام
أحـدهما مبـدأ    : مبدأين رئيسيين لتنميـة التفكيـر اإلبـداعي       تعتمد على   

خـــر مبـــدأ الكميـــة تنـــتج  واآلتأجيـــل األحكـــام علـــى األفكـــار المطـــورة؛  
 يؤكد أنه كلما تـم جمـع أفكـار أكثـر كانـت الفرصـة أكبـر                  وهو ،النوعية

 ، مفيــــدة مــــن خــــالل ربــــط األفكــــار وتحفيزهــــاأفكــــارللحــــصول علــــى 
واســعة مـــن األفكــار واآلراء مــع إيقــاف الحكـــم     استحــضار مجموعــة   و

ثــر فــي تطــوير بــرامج للتــدريب علــى اإلبــداع،  ه أوكــان لجهــود. عليهــا
 الـذي ألفـه   (Applied Imagination)وأصبح كتاب التخيـل التطبيقـي  

اعتبــر  إذمــن أكثــر المراجــع انتــشارًا فــي هــذا المجــال،  ) 1963(عــام 
التــصور العقلـي لألشــياء  إبــداع العقـل وقــوة تـشكيل   الخيـال اإلنـساني   

غيــر الموجــودة أو المعروفــة، وأكــد أن الخيــال اإلبــداعي يتطــور مــن     
  .خالل التدريب

 (Colangelo&Davis, 2003)ويؤكـــــد كولنجلـــــو وديفـــــز 
 أن وصـــول الفـــرد إلـــى حلـــول إبداعيـــة  (Limont, 1998)وليمونـــت

يتطلب من الفرد تطوير ارتباطات أصيلة وغير مألوفة تقود إلى أفكار           
ديدة وإبداعية؛ وهذا يعتبر جـوهر الخيـال اإلبـداعي، إذ أن الخيـال           ج

اإلبداعي يشتمل على التصور البصري لألشياء واألفكـار ويـتم خاللـه             
مزج عناصر التحدي في طرق وأسـاليب غيـر متوقعـة ومفاجئـة، تقـود               

  . إلى فهم جديد للظواهر العادية
إليـه عـدد    كما أشـار   -ومما سبق يمكن تعريف الخيال اإلبداعي     

 ,Eberle) وايبـرل  (Osborn, 2006)من الباحثين ومـنهم أوسـبورن   
 بأنه القدرة على تطوير تصورات عقلية ألشياء وعناصر لم          - (1996

تعــرض للفــرد مــن خــالل الحــواس، والقــدرة علــى رؤيــة األشــياء غيــر     
تشكيل خيال عقلي أصـيل، فالعمليـات واألنـشطة         المرئية بالعين، على    

 تركـز علـى     ةل اإلبداعي المتضمنة في البـرامج التدريبيـ       الخاصة بالتخي 
توظيــــف العمليــــات الذهنيــــة العقليــــة فــــي إعــــادة ترتيــــب المعلومــــات  
المخزونــة فــي الــذاكرة وتــشكيلها، ودمجهــا مــع المعلومــات الحديثــة        

 هـي   إذًافعملية الخيـال اإلبـداعي  ، المتلقاة إلنتاج أفكار جديدة مبدعة   
 ;Limont, 1998) ت وتنظيمهـــاعمليـــة إعـــادة ترتيـــب المعلومـــا

Colangelo & Davis, 2003; Bargabos, 2005; Bauman, 
2005)  

 أن البـرامج المخصـصة   (Sternberg, 1999) ويؤكد ستيرنبرغ
اســـــــتخدام للطلبـــــــة المبـــــــدعين يجـــــــب أن تتـــــــسم بالمرونـــــــة فـــــــي  

وقــد  . (Dawson, 1997)االســتراتيجيات وأدوات تطــوير اإلبــداع   
يــة للقــدرات اإلبداعيــة، ومنهــا برنــامج تــورنس؛   ركــزت البــرامج التدريب

 Purdue Creative)وبرنـــامج بـــوردو لتنميـــة التفكيـــر اإلبـــداعي  
Thinking Program)  ؛ وبرنـــــامج الماســــتر ثنكـــــر(Master 

Thinker)  ــاه ــه االنتبــــــــــــ ــر لتوجيــــــــــــ ؛ وبرنــــــــــــــامج أدوات التفكيــــــــــــ
(DATT): لــديبونو(DeBono)  ؛ وبرنــامج المواهــب غيــر المحــدودة

Talent Unlimited علــى تطــوير أنــشطة لتــدريب وتنميــة القــدرات ،
اإلبداعيــــة المرتبطــــة بــــالنمو المعرفــــي والتــــي تتــــضمن الطالقــــة فــــي 
التفكير، والمرونـة، واألصـالة، والحـدس، واإلسـهاب؛ وكـذلك القـدرات             

حـب االسـتطالع،    : اإلبداعية التي ترتبط بالنمو االنفعـالي ومـن أبرزهـا         
طرة، ودرجة تحمل التعقيد؛ ودرجة     الحساسية للمشكالت، حب المخا   

الخيــال، مــستخدمة اســتراتيجيات وأدوات تجعــل الطالــب قــادرًا علــى     
توجيــه تفكيــره بــشكل فعــال وتطــوير الحلــول اإلبداعيــة لديــه، ويركــز     
محتــوى هــذه البــرامج علــى توجيــه أســئلة ذات نهايــة مفتوحــة لحــث         

مـــات الطالـــب علـــى التفكيـــر، واســـتخدام الخيـــال، والبحـــث عـــن المعلو 
ــساؤال   ــن التـ ــة عـ ــة لإلجابـ ــذي   تالالزمـ ــف الـ ــمن الموقـ ــة ضـ  المطروحـ

يتعامــــل معــــه، وإدراك جميــــع النــــواحي والعوامــــل المرتبطــــة باتخــــاذ 
القرار؛ والبحث عـن األفكـار والخيـارات المتعلقـة بالمهمـة أو المـشكلة               

؛ الــــبطش، 2002الــــسرور، ( المطروحــــة ضــــمن المواقــــف التدريبيــــة
  .Sternberg, 1999)مقبول للنشر؛ 

ونتيجــــة لالخــــتالف حــــول مفهــــوم اإلبــــداع وطبيعــــة البــــرامج       
ــا        ــا، نجــد أن كــًال منه ــة التــي تنطلــق منه ــات النظري ــة والخلفي التدريبي
يحــدد معــايير وشــروطًا بيئيــة مختلفــة لتحديــد مــدى فاعليــة البــرامج    
التدريبيــة ومــدى أصـــالة المنــتج الـــذي يعتبــر العامـــل المــشترك بـــين      

ك الرئيــسي فــي الحكــم علــى مــستوى اإلبــداع تعــاريف اإلبــداع، والمحــ
في نتاجات األطفال، إضافة إلى القدرات اإلبداعيـة األخـرى كالطالقـة،            
والمرونة، وحب المغـامرة، والحـدس، وحـب االسـتطالع وغيرهـا التـي              

لــذا يالحــظ أن بــرامج تنميــة  . تقيــسها العديــد مــن اختبــارات اإلبــداع  
داة واحـدة لقيـاس القـدرات       القدرات اإلبداعية تعتمـد علـى أكثـر مـن أ          

 فقــد اقتــرح ؛(Colangelo&Davis, 2003) اإلبداعيــة عنــد األفــراد
 علــى ســبيل المثــال (Colangelo&Davis, 2003)كولنجلــو وديفــز 

عــددًا مــن الطــرق التــي يمكــن أن تــساعد فــي قيــاس درجــة اإلبــداع          
والقــــدرات اإلبداعيــــة والكــــشف عــــن فعاليــــة بــــرامج تنميــــة القــــدرات  

ــة، ــااإلبداعي ــوائم االهتمامــات    :  ومنه ــر المتــشعب؛ وق ــارات التفكي اختب
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؛ قوائم تقدير السير الذاتية؛ ساللم      ةوالميول؛ قوائم سمات الشخصي   
التقـــدير الخاصـــة بـــالمعلمين وأوليـــاء األمـــور والمـــشرفين، وقـــوائم       
المعـــايير الخاصـــة بـــالحكم علـــى إنتـــاج الـــشخص المبـــدع، والتقـــارير   

ــن   ــدعين عـ ــراد المبـ ــة لألفـ ــصيلية  الذاتيـ ــة والتحـ ــشاطاتهم اإلبداعيـ .  نـ
وعمومــًا يمكــن القــول أن االختبــارات التــي تقــيس اإلبــداع تتطلــب مــن  
الفرد إدراك العالقة بـين مثيـرات مجـردة تركـز علـى القـدرات اللغويـة،                 
وبنــاء الكلمــات، وتفــسير مواقــف المــشكلة والتعامــل معهــا والتخيــل        

ي طـــورت لتقيـــيم ومـــن االختبـــارات التـــ. اإلبـــداعي والتخيـــل البـــصري
العوامـــل المعرفيـــة واالنفعاليـــة المرتبطـــة بالقـــدرات اإلبداعيـــة بطاريـــة 

ســنة، ) 18-6( وليمــز للقــدرات اإلبداعيــة المطــورة لألفــراد مــن عمــر  
التــي تعتبــر هامــة للكــشف وتحديــد الطلبــة المبــدعين وقيــاس فاعليــة     
ــر القـــدرات اإلبداعيـــة       ــدرات اإلبداعيـــة، وتعتبـ ــرامج التدريبيـــة للقـ  البـ

المتضمنة ضمن هذه البطارية جوهر البرنامج التـدريبي الحـالي، وقـد            
ارتــأت الباحثــة اســتخدام هــذه البطاريــة فــي الدراســة الحاليــة نتيجــة         
النسجام القدرات المتـضمنة ضـمن هـذه البطاريـة والقـدرات المعرفيـة              

  .واالنفعالية التي يهدف البرنامج التدريبي الحالي لتنميتها
أن تنميـة القـدرات اإلبداعيـة عنـد         دراسـات   تؤكد البحـوث وال    و

األطفــال تــتم مــن خــالل تطــوير بــرامج تهــتم بتنميــة اإلبــداع والخيــال؛  
هـدفت إلـى   بدراسـة   (Abbott-Shim, 2000)  شـم -بـوت آ فقد قامت

علــى عينــة اختبــار صــدق فعاليــة المنهــاج اإلبــداعي للطفولــة المبكــرة،   
 من خالل متـابعين     ب مدى تقدم الطال   مقييطفال، وتم ت  ) 490(قوامها

، (Peabody) اختبـــار مفـــردات وصـــورواســـتخدمت ، وأوليـــاء األمـــور
 (Woodcock and Johnson) لـــ (Woodcock)وبطاريــة اختبــار

 لــــ"مقيـــاس تقيـــيم اللغـــةو ،)1989( المطـــورة عـــام التربويـــة النفـــسية
(Duncan and DeAvila)   وقائمــة جــرد  ، )1998(المطــور عــام

ــسلوك االجتمــاعي التكي   (Hogan, Scott, & Bauer)  فــي لـــ ال
تطبيق المنهاج اإلبـداعي    النتائج أن   وأظهرت  . )1992( عام   المطورة

ــرة   ــة المبكـ ــللطفولـ ــة    يـ ــين، وتنميـ ــات المعلمـ ــوير كفايـ ــى تطـ ساعد علـ
 عنـــد األطفـــال، وتحـــسين الممارســـة الفاعلـــة فـــي اإلبداعيـــةالنتاجـــات 

يـــق هـــذا  رضـــا عاليـــة عنـــد األهـــل جـــراء تطبةالتعلـــيم، وتـــوافر درجـــ
  .البرنامج
هدفتا  )(Shaw, 1982 وأظهرت نتائج دراستين قام بهما شو 

ــى ــى   إلـ ــال    التعـــرف علـ ــين األطفـ ــر بـ ــتراتيجيات التفكيـ ــي اسـ ــروق فـ الفـ
هنـــاك عالقـــة أن واألطفـــال المبـــدعين، ) األذكيـــاء( الموهـــوبين عقليـــًا

ال  وأنـه    قوية بين القدرات التخيلية والقدرات اإلبداعية عند األطفـال؛        
هنـاك   وأن جد ارتباط واضح بين درجـة الـذكاء ومتغيـرات اإلبـداع؛          يو

 ؛ وأن األطفــــال بــــين القــــدرات التخيليــــة واإلبداعيــــة   يــــًا عالًاارتباطــــ
ــدعين  ــستخدمونالمبــ ــتراتيجيات    يــ ــي اســ ــل فــ ــح التخيــ ــشكل واضــ  بــ

  .منخفضالذكاء ال درجة وتفكيرهم، كما يستخدمها األطفال ذو
ــين    ــا ايلـ ــام بهـ ــة قـ ــي دراسـ ــى  (Elaine, 1981) وفـ ــدفت إلـ  هـ

استقــصاء أثــر برنــامج علــى تنميــة القــدرات اإلبداعيــة وتقــدير الــذات    
ــة قوامهــا     ــًا مــن الــصف  ) 83(اإلبداعيــة عنــد األطفــال، علــى عين طالب

طالبـــًا مـــن الـــصف الثالـــث األساســـي، تــــم      ) 65(الثـــاني األساســـي و  
 هــرس  -اســتخدام اختبــار تــورنس الــشكلي اإلبــداعي، ومقيــاس بيــرز      

(Piers-Harris)         ،لتقدير الذات عند األطفال كمقاييس قبلية وبعديـة 
ولم تظهـر النتـائج فرقـًا بـين طلبـة الـصف الثـاني علـى اختبـار تـورنس                 

 ظهــرت فــروق دأمــا طلبــة الــصف الثالــث، فقــ  . واختبــار تقــدير الــذات 
  .ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية على االختبارين

 هـدفت إلـى معرفـة    (Moore, 1987)وفـي دراسـة قـام بهـا مـور      
ثبــات التفكيـــر األصــيل اإلبـــداعي عنــد األطفـــال اليــافعين، علـــى عينـــة     

طفـــًال وطفلـــة، أظهـــرت النتـــائج ثبـــات التفكيـــر األصـــيل  ) 33(قوامهـــا 
 (Baldauf, 1987)وقـام بالـدوف   . سـنوات ) 8-4(لألطفال بين سـن  

بدراســة علــى عينــة قوامهــا مائتــان واثنــان مــن طــالب الــصف الــسابع      
ألساسي، هدفت إلى استقصاء فاعلية برنامج الكـورت لتعلـيم التفكيـر            ا

: علــى القــدرات اإلبداعيــة للطلبــة، وتــم تقــسيم العينــة إلــى مجمــوعتين
تجريبيــة وضــابطة، واســتخدام اختبــار تــورنس اللفظــي كاختبــار قبلــي    

أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية لـــصالح . وبعــدي 
  .ى مهارة األصالة فقطالمجموعة التجريبية عل

 هدفت إلى التعرف (Sak, 2004)ساكوفي دراسة حالة قام بها 
 عـشرين عامــًا مـع الطلبـة الموهــوبين   معلمــة قـضت  علـى أثـر اتجاهـات    

 الـصفية   اوممارسـاته حول القدرات اإلبداعية     ا واعتقاداته والمبدعين،
ــوير ــةفـــي تطـ ــا قبـــل     القـــدرات اإلبداعيـ ــة مـ ــال فـــي مرحلـ لـــدى األطفـ

هــذه المعلمــة أن األطفــال المبــدعين  مقابلــة أظهــرت نتــائج ســة، المدر
ن العالقــة بــين الطالــب أ ويــًا،ن ويمتلكــون ذكــاء تخيلون مــستقلومفكــر

  .الموهوب أكاديميا والطالب الموهوب إبداعيا قد بنيت على التخيل
 بدراسـة هـدفت إلـى مقارنـة سـت      (Flentie, 1990)وقام فلنتي 

-1987(اســـتمرت ثـــالث ســـنوات شـــعب للـــصف الثالـــث األساســـي، و
تم خاللها تدريب إحدى الـشعب علـى برنـامج المواهـب غيـر               ) 1989

لمــدة ســنتين، وصــف (Talents Unlimited program) المحــددة 
آخــر تــم تدريبــه لمــدة ســنة، وتــم تــدريب شــعبة ثالثــة علــى الكتابـــة           
اإلبداعيــة، كمجموعــات تجريبيــة وبــاقي الــشعب كمجموعــات ضــابطة،   

ختبــار ســتانفورد التحــصيلي، واختبــار للكتابــة اإلبداعيــة  وتــم تطبيــق ا
ــة  ــاد التاليـ ــظ،   : ضـــمن األبعـ ــلوب، اللفـ ــى، األسـ ــار، المعنـ ــياغة األفكـ صـ

وقد أظهرت النتائج أن طالب الصف الذي تم تدريبـه علـى          . والتنظيم
برنــامج المواهــب غيــر المحــددة لمــدة ســنة أظهــروا قــوة فــي صــياغة     

دريبـه لمــدة سـنتين أظهــر قـوة علــى    األفكـار، بينمـا الــصف الـذي تــم ت   
  .االختبار الفرعي ألسلوب الكتابة

ونـــشير فـــي هـــذا الـــصدد إلـــى أن النظـــام التربـــوي فـــي األردن   
شهد حركتي تطوير متالحقتين كانـت أوالهمـا حركـة مـؤتمر التطـوير              

، ثـم حركـة تطـوير التعلـيم نحـو اقتـصاد             )1987(التربوي األول عام    
يهدف إلى تطـوير كافـة أطـراف العمليـة          والذي  ) 2003(المعرفة عام   

التعليميــة ومراحلهــا مــن خــالل اســتثمار المــوارد البــشرية والمعرفيــة     
كثــــروة وطنيــــة اســــتراتيجية، وتعزيــــز القــــدرة علــــى البحــــث والــــتعلم  
واإلبــــــداع، وتحقيـــــــق التنميـــــــة المـــــــستدامة، والمنافـــــــسة إقليميـــــــا  

  .)2007وزارة التربية والتعليم، (وعالميًا
تان الحركتان على أهمية ريـاض األطفـال كمـدخل     وقد أكدت ها  

لتطوير عملية التعلم والتعليم فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي، واعتـرف              
بها كمرحلة مـن مراحـل الـتعلم بموجـب قـانون التربيـة والتعلـيم رقـــم                   
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، حيــث تــم بموجبــه إنــشاء قــسم لريــاض األطفــال )1994(لــسنة ) 3(
ريــاض األطفــال وفــق معــايير  فــي الــوزارة، وكانــت البدايــة باســتحداث  

طفـــًال فـــي عمـــر أربـــع ســـنوات  ) 20-15(محـــددة تمثلـــت فـــي تـــوافر 
وثمانية أشهر ولغاية عمر خمس سنوات ونصف، وتوافر غرفة صـفية           

روضـات فـي المـدارس      ) 403(مناسبة، حيث بلغ عدد الريـاض حاليـًا         
الحكوميــة موزعــة علــى جميـــع محافظــات المملكــة يلتحــق بهــا حوالــــي  

) 1281( أطفــال، أمــا الريــاض الخاصــة فبلــغ عــددها حاليــًا    )7706(
وكذلك قامت الوزارة بإعـداد إطـار عـام لمنـاهج ريـاض             . روضة تقريباً 

األطفال، وإعداد المنهاج الوطني التفاعلي لرياض األطفـال الحكوميـة،      
وتم تدريب كافة المعلمات فـي الريـاض الحكوميـة علـى هـذا المنهـاج،          

ى برنامج العمل مع األطفال الصغار الـذي ُأعـد     إضافة إلى تدريبهن عل   
بالتعاون مع جامعة ويسكونسن، واعتمدت سـاعاته التدريبيـة والبالغـة           

ولتنظـيم عمـل الريـاض قامـت       . ساعة في نظام رتب المعلمين    ) 160(
الـــوزارة بإعـــداد معـــايير اعتمـــاد وشـــروط تـــرخيص ريـــاض األطفـــال،  

دوام الرسـمي ومهـام     وإصدار أسس وتعليمـات للقبـول والتـسجيل والـ         
ولتمكــين المعلمــات أكاديميــًا تــم  . وواجبــات معلمــات ريــاض األطفــال 

فـي  " تربيـة طفـل   " الستحداث تخصص    ةالتعاون مع الجامعات األردني   
برامجهـــــا، والعمـــــل جـــــار علـــــى تطـــــوير بـــــرامج تـــــدريب المعلمـــــين  
والمـــشرفين علـــى اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتـــصاالت فـــي  

ية لمرحلـة ريـاض األطفـال ومراحـل التعلـيم األساسـي          المناهج الدراسـ  
معلم في هـذا المجـال، وإيفــاد        ) 11000(والثانوي، حيث تم تدريب     

وتــوفير مختبــرات . معلمــًا إلــى الجامعــات األردنيــة المختلفــة ) 1064(
مدرســة بــشبكة االنترنــت، ) 3500(حاســوب لجميـــع المــدارس وربـــط 

حــث الرياضــيات والعلــوم   إضــافة إلــى إعــداد فريــق عمــل لحوســبة مب     
  ).2007وزارة التربية والتعليم، (والفيزياء 

كمــا قامــت الــوزارة بإنــشاء عــدد مــن البــرامج المتخصــصة التــي  
تسعى إلى تطـوير القـدرات اإلبداعيـة لـدى الطلبـة فـي مرحلـة التعلـيم                

 أكاديمية تربوية متخصصة    برامج وأنشطة من خالل تقديم    األساسي،  
حيـث أنـشأت الـوزارة سـتة       دراتهم اإلبداعيـة،  وتنمـي قـ   تلبي حاجـاتهم    

عشر مركزًا رياديـًا ومـدارس الملـك عبـد اللـه الثـاني للتميـز وعـددها                   
حاليــًا ثــالث مــدارس، وغــرف مــصادر للطلبــة المبــدعين، بلــغ عــددها     

إضافة إلى برنامج التسريع األكـاديمي الـذي يتـيح         . ثماني عشرة غرفة  
  بهــدف فــي مــدة زمنيــة أقــل   التعلــيم األساســي اجتيــاز مرحلــة للطلبــة 

 المتقاربين بمـستوى القـدرات   طلبةبين الالخبرات  للتبادتوفير فرص   
ــة ــداع المهنــــي  ، والعقليــ ــر فــــي اإلبــ ــة  (قــــضاء وقــــت أكبــ وزارة التربيــ

  .)2007والتعليم، 
ــيم فــي       ــة والتعل ــوزارة التربي وبــاإلطالع علــى الخطــة الطموحــة ل

مجهــا ومدارســها،  األردن يالحــظ أنهــا أصــبحت تركــز علــى تطــوير برا  
بغيــة تطــوير كفايــات الطلبــة وإبــراز قــدراتهم اإلبداعيــة فــي مختلــف         

ــاالت ــي الد  . المجـ ــظ نقـــص فـ ــه يالحـ ــة إال انـ ــة والعمليـ ــات النظريـ  راسـ
ــيم   ــة المهتمــة بتقي ــيم     فاعلي ــة والتعل ــة فــي وزارة التربي ــرامج المطبق الب

تــه بــشكل خــاص، للحكــم علــى   بــرامج تــدريب اإلبــداع وتنمي عمومــًا و
ــودة  ــا جـ ــات تطويرهـ ــا لغايـ ــالنظر   . مخرجاتهـ ــه وبـ ــى انـ ــافة إلـ ــى إضـ إلـ

ــي       ــة فـ ــاهج المطبقـ ــرامج والمنـ ــال والبـ ــي األطفـ ــدريب معلمـ ــاليب تـ أسـ

القــدرات ال تركــز علــى تنميــة ها أن بعــضالباحثــة جــد تمــدارس األردن 
وزارة التربيـة والتعلـيم،     ( ضـمن بـرامج منظمـة         لدى األطفال  اإلبداعية

2007( .  
 الحيويـة   األهميـة  إدراك   إلـى حاجـة    هناك    ويالحظ مما سبق أن   

 في الحياة والمدرسة والعمل، ومن      والخيال اإلبداعي وتأثيره  لإلبداع  
بحيــث  تطــوير المنــاهج وأســاليب التــدريس ثــم زيــادة االهتمــام بعمليــة

، بهــدف تنميــة  فيهــاوالخيــال اإلبــداعي  اإلبــداع  يــتم توظيــف مهــارات 
  .القدرات اإلبداعية لدى األطفال

  : الدراسة وأهدافهامشكلة
تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى توضــيح الــدور الــذي تلعبــه بــرامج  
تدريب اإلبـداع والخيـال اإلبـداعي فـي تنميـة القـدرات اإلبداعيـة لـدى                 
الطلبة، وتزويدهم بما يساعدهم في تنمية العمليات العقلية ومهـارات          

ة علـى  التفكير اإلبداعي وتشجيع القائمين على تطوير البـرامج التربويـ      
تبني مثل هذه البرامج وتوظيفها، ضمن خطط التطوير التربـوي نحـو       
ــرامج        ــة وب ــرامج التربوي ــاهج والب ــد تطــوير المن االقتــصاد المعرفــي عن
تدريب المعلمـين، وخـصوصًا فـي مرحلـة التعلـيم األساسـي، فاألطفـال             

يفتقـدون الخـصائص   قـد   ) 2002(كما أشـارت الـسـرور      بمرور العمر   
منهـا  رة لديهم التي تنمي مهـارات التفكيـر اإلبـداعي،           األساسية المتواف 

سـعة الخيـال والرغبـة فـي التــساؤل، إذا لـم يـتم تـوفير بـرامج تدريبيــة         
  . تساعد في تنمية هذه القدرات وتطويرها

ــي     ــة تتمثـــل فـ ــإن مـــشكلة الدراسـ ــالي فـ ــة  وبالتـ استقـــصاء فاعليـ
تطــوير  فــياإلبــداع الخيــالي وبرنــامج تــدريبي لتنميــة مهــارات التفكيــر  

فــإن وبالــذات  طلبــة الــصف الثــاني األساســي،القــدرات اإلبداعيــة عنــد 
  : عن األسئلة التاليةالدراسة الحالية تهدف إلى اإلجابة

ــا  -1 ــر   مـ ــارات التفكيـ ــة مهـ ــدريبي لتنميـ ــامج تـ ــة برنـ ــداع وفاعليـ اإلبـ
 طلبـة الـصف الثـاني        تطوير القـدرات اإلبداعيـة عنـد       فيالخيالي  

ــة لمقيــاس وليمــ  سة بالــصاألساســي، كمــا هــي مقيــ   ز ورة األردني
 للقدرات اإلبداعية؟

تنميــة القــدرات اإلبداعيــة لالبرنــامج التــدريبي هــل يختلــف تــأثير  -2
 ؟)ذكر وأنثى(باختالف جنس الطفل 

  : اإلجرائيةالتعريفات
وتقـــاس بـــالفروق فـــي الـــدرجات : فاعليـــة البرنـــامج التـــدريبي   -

ل تطبيــق المتحققـة ألفــراد المجموعــات التجريبيـة والــضابطة قبــ  
البرنـــامج وبعـــده، كمـــا هـــي مقيـــسة بالـــصورة األردنيـــة لبطاريـــة 

اختبــار  : وليمــز للقــدرات اإلبداعيــة، والتــي تــضم ثــالث أدوات     
التفكيــر التــشعيبي واختبــار الــشعور التــشعيبي ومقيــاس وليمــز،    
كمــا قيــست الفاعليــة أيــضا بالــدرجات الفرعيــة المتحققــة ألفــراد  

  .عينة الدراسة على كل منها
 ثــالث وثالثــين برنــامج يتكــون مــن  :برنــامج الخيــال اإلبــداعي    -

القـدرات  تنميـة  هدف إلـى مـساعدة األطفـال فـي        تجلسة تدريبية   
ــا، مــــن خــــالل تــــدريب     ــة المؤمــــل تطويرهــ ــة والتخيليــ اإلبداعيــ
األطفــــال علــــى مهــــارات التفكيــــر اإلبــــداعي والخيــــال اإلبــــداعي  

ــستهدفة ــد  ،المــ ــشعور اإلبــ ــر والــ ــارات التفكيــ اعي  وتتــــضمن مهــ
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ــر أساســــ   ــي تعتبــ ــشعيبي، والتــ ــالي  ًاوالتــ ــو االنفعــ ــوير النمــ  لتطــ
   .والمعرفي والعقلي لألفراد المبدعين

 مـن خـالل انـسجامها       ةسب الدراسة الحالية أهمي   تتك: أهمية الدراسة 
التوجهـات الحديثـة فـي مختلـف أنحـاء العـالم، والمتمثلـة فـي تغيـر             مع  

ــي تر    ــة التـ ــة التقليديـ ــن المدرسـ ــة مـ ــوم المدرسـ ــوير  مفهـ ــى تطـ ــز علـ كـ
المحتوى المعرفي لـدى الطالـب وتـذكر المعلومـات، إلـى التوجـه نحـو           
تطــوير القــدرات اإلبداعيــة لــدى الطلبــة، مــن خــالل تطــوير المحتــوى   
المعرفـــي لـــدى الطالـــب وتطـــوير القـــدرات الذهنيـــة ومهـــارات التفكيـــر  

أهداف التربية والتعلـيم فـي   اإلبداعي لديهم، وهذا التوجه ينسجم مع  
 التي تولي األفراد مـن مختلـف القـدرات العقليـة أهميـة خاصـة،                ناألرد

 من خالل التركيز على تطـوير قـدرات الطلبـة ليـصبحوا         ،ويتحقق ذلك 
مبتكرين للمعرفة والمهارات، وبـاحثين عـن فـرص الـتعلم مـدى الحيـاة          
لتحقيق الغاية المنشودة وهذا يتيح لهم فـرص الوصـول إلـى التقنيـات          

نمــوهم، وتجعلهــم قــادرين علــى المــشاركة فــي    المختلفــة التــي تــدعم  
ــاة اليوميــة،       االقتــصاد المعرفــي، مــن خــالل توظيــف المعرفــة فــي الحي
واتاحة فرص التعلم مدى الحياة وامتالك معرفة أفضل، والتنافس فـي    
ــدة      ــة ومفيـ ــات مهمـ ــول إلـــى نتاجـ ــي، والوصـ ــع االقتـــصاد المعرفـ مجتمـ

جتمـع أو علـى     وأصيلة سواء على المستوى الشخصي أو مستوى الم       
  .المستوى العالمي

وبنـاء عليــه فهــذه الدراســة تعمــل علــى ســد الفجــوة القائمــة فــي  
الميدان التربوي، والمتمثلة في غياب البرامج العلمية أو المبنية علـى      
ــراد مــن مختلــف        ــة لألف ــي تهــتم بالقــدرات اإلبداعي ــة، والت أســس علمي

رة التربيــة المــستويات العقليــة فــي األردن، وتنــسجم مــع توجهــات وزا   
ــيم فــي األردن فــي التطــوير التربــوي نحــو االقتــصاد المعرفــي،       والتعل
فجاءت هذه الدراسـة لتـوفر برنامجـًا للمعلمـين يعملـون علـى توظيفـه               
لرعايــة القــدرات اإلبداعيــة لألفــراد فــي األردن، وهــو مــا يــشكل حاجــة  

  :أساسية من حاجات المدرسة األردنية ويسهم في
معلمـــين والقـــائمين علـــى المـــدارس     تـــوفير بـــرامج تـــساعد ال   -

العادية والمدارس التي تعنى بالطلبة المبـدعين والمتميـزين فـي         
 . تطوير القدرات اإلبداعية لدى طلبتهم

مأسسة عملية تعليم وتدريب اإلبداع والقدرات اإلبداعيـة لـدى           -
 .األطفال

دعــــم عجلــــة البحــــث العلمــــي بإســــهامها فــــي دراســــة القــــدرات    -
 .د برامج متخصصة للمبدعيناإلبداعية في ظل وجو

  :البحثمنهجية 
ــى ــة     تتبنـ ــة فاعليـ ــي لدراسـ ــبه التجريبـ ــنهج شـ ــة المـ ــذه الدراسـ  هـ

البرنامج المقترح لتنمية القدرات اإلبداعية لألفراد في البيئة األردنيـة،          
وفيما يلي وصف ألبرز عناصر الطريقة واإلجراءات التي تـم توظيفهـا            

  :لة الدراسةفي إطار هذه الدراسة لإلجابة عن أسئ
  :مجتمع الدراسة وعينتها

تـــألف مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع األطفـــال فـــي مـــدارس وزارة 
التربيـــــة والتعلـــــيم فـــــي الـــــصف الثـــــاني األساســـــي للعـــــام الدراســـــي   

) 18( ، والبـــالغ عـــددهم حـــوالي فـــي محافظـــة الزرقـــاء2005/2006

ــام        ــيم لع ــة والتعل ــة، بحــسب إحــصائيات وزارة التربي ــب وطالب ألــف طال
  ).2006/2007(اسي الدر

فـاختيرت بـشكل عـشوائي، مـن بـين المـدارس       عينة الدراسة أما  
ــاء، حيــــ   ــة الزرقــ ــية فــــي محافظــ ــمية ( اختيــــرت ثاألساســ ــة ســ مدرســ

طفـال الـصف   ، لتتـألف عينـة الدراسـة مـن جميـع أ      )األساسية المختلطـة  
البــــالغ عــــددهم  والمــــسجلين فــــي هــــذه المدرســــة،الثــــاني األساســــي 

ين على أربع شعب صفية، وقد تـم اختيـار     موزع طالب وطالبة ) 100(
ــة العــشوائية،      مجمــوعتين تجــريبيتين ومجمــوعتين ضــابطتين بالطريق
ــذكور واألخــرى تمثــل       ــة ال بحيــث تمثــل إحــدى المجموعــات التجريبي

هـذا وتـضم مدرسـة سـمية     . اإلناث، وكذلك األمر للمجموعة الضابطة   
ــاث، ممــا يحقــق      ــة األساســية صــفوفًا خاصــة للــذكور وأخــرى لإلن  رغب

الباحثــة بــشمول الــذكور واإلنــاث الخاضــعين لــنفس البيئــة المدرســية،    
مما يسهل عملية الوقوف على فاعليـة البرنـامج بـاختالف الجـنس فـي               
ظل ضبط العوامل األخرى المؤثرة في الوقـوف علـى فاعليـة البرنـامج           
كعامل المنـاخ المدرسـي واخـتالف المعلمـين، بحيـث ال تتـداخل هـذه                

يبين توزع أفراد عينـة     ) 1( والجدول رقم . ويث النتائج العوامل في تل  
ــر المجموعــة       ــري الدراســة متغي ــى كــل مــن متغي ــة (الدراســة عل تجريبي

  ).ذكر وأنثى(، ومتغير الجنس)وضابطة
ــدول  ــة     ): 1(جـ ــر لمجموعـ ــى متغيـ ــة علـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــع أفـ  توزيـ

  ).ذكر وأنثى(، ومتغير الجنس)تجريبية وضابطة(
  لمجموعا  ذكور  إناث  المجموعة
  50  25  25  التجريبية
  50  25  25  الضابطة
  100  50  50  المجموع

  :أدوات الدراسة
التـــدريبي فـــي تنميـــة القـــدرات   فاعليـــة البرنـــامج للوقـــوف علـــى

لقيـاس اإلبـداع،   " وليمـز "اإلبداعية لدى الطلبة، تم استخدام بطارية   
 :المكونة من ثالث أدوات

ويتكــون ): Divergent Thinking( اختبــار التفكيــر التــشعيبي  - أ
ــل المفحــوص،         ــر مكتمــل موجــه للطف ــي عــشر شــكًال غي مــن اثن
ويطلــب منــه رســم أشــكال متكاملــة، حيــث يــتم اســتخراج خمــس  
: درجــات للمفحــوص تمثــل العوامــل المعرفيــة للتفكيــر التــشعيبي

وتكـــون  .  واألصـــالة، واإلســـهاب، العنـــوان  ،المرونـــة، والطالقـــة 
ــة القــــصوى للمقيــــاس   ــة وا) 131(الدرجــ ــدنيا درجــ ــة الــ لدرجــ

  ).  صفر(
ــشعيبي   - ب ــشعور التـ ــار الـ ــيس ): Divergent Feeling( اختبـ يقـ

حـب االسـتطالع،    : العوامل االنفعاليـة للقـدرات اإلبداعيـة التاليـة        
ودرجة الخيال لديـه، ودرجـة تحمـل التعقيـد، والميـل للمجازفـة              

ــامرة لديــــه ــرة بحيــــث ) 50(وتكــــون المقيــــاس مــــن  . والمغــ فقــ
فقـرة، والفقـرة علـى شـكل جملـة        ) 12(يتضمن كل بعد حـوالي      

نعــم تنطبــق علــي   : يتبعهــا ســلم تــدريج مكــون مــن أربــع فئــات      
بدرجــة كبيــرة، ويحتمــل أنهــا تنطبــق علــي بعــض األحيــان، وال     

وتتـراوح  . تنطبق علي نهائيًا، وال أستطيع أن أقرر أو ال أعـرف          
 .  درجة )100-50(الدرجة الكلية بين 
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لطلبة بـشكل جمعـي،     ويتم تطبيق هذين االختبارين على ا     
  .دقيقة) 35-25(ويحتاج تطبيق كٍل منهما حوالي

ــ   -ج ): Williams Scale(ز ا األداة الثالثــة وهــي مقيــاس وليمــ   أم
فهي قائمـة شـطب مبنيـة علـى المالحظـة لدرجـة تـوافر القـدرات                 
اإلبداعيــــة الثمــــان لــــدى المفحــــوص، التــــي يــــتم قياســــها فــــي    

عيبي، بحيث يطلب من    اختباري التفكير التشعيبي والشعور التش    
الوالـــدين والمعلمـــين العمـــل علـــى تقـــدير مـــدى تـــوافر هـــذه        

. القدرات لدى المفحوص بنـاء علـى مالحظـاتهم الـسابقة حولـه             
فقـرة، ويتكـون كـل بعـد مـن األبعـاد            ) 50(ويتكون االختبار من    
ــة مــن    ــة الثماني ــك وفــق ســلم     ) 6(الفرعي فقــرات لكــل بعــد، وذل

إضــافة . بــًا، وأحيانــا، ونــادرًاغال: تقــدير مكــون مــن ثــالث فئــات 
إلى أنه أعطي لكل مفحوص درجة واحدة عن كل سؤال مفتـوح            
مــن األســئلة األربعــة إذا اتبــع بتفــسيرات، وبــذلك تتــراوح عالمــة   

  .درجة) 100-0( المفحوص بين
) مقبــول للنــشر( قــام الــبطش : صــدق بطاريــة االختبــارات وثباتهــا

طالـب  ) 800(عينـة قوامهـا      ىبتطوير صورة أردنية لبطارية وليمز عل     
، )800( ســـنة وأوليـــاء أمـــورهم وعـــددهم) 18-6(وطالبـــة مـــن عمـــر

  :معلمًا ومعلمة، حيث استخرج لها) 250(و
  : باستخدام الطرق واإلجراءات التاليةدالالت الصدق:  أوال

ــألدوات        - أ ــؤي ل ــة المحــك التالزمــي والتنب اســتخراج الــصدق بدالل
قـدرات اإلبداعيـة باسـتخدام      المكونة للصورة األردنية لبطاريـة ال     

 :ثالثة محكات
 اســتخراج معــامالت االرتبــاط بــين الــدرجات المتحققــة ألفــراد    -

عينــة الدراســة الكليــة علــى الــصورة األردنيــة الختبــار التفكيــر   
التـــشعيبي واختبـــار الـــشعور التـــشعيبي، وتقـــديرات كـــل مـــن   
ــاس      ــة لمقيـ ــصورة األردنيـ ــى الـ ــم علـ ــين لهـ ــدين والمعلمـ الوالـ

  .يث كانت في معظمها في السبعيناتوليمز، ح
ــة   - ــة ألفــــراد عينــ  معــــامالت االرتبــــاط بــــين الــــدرجات المتحققــ

ــة مــن    ــسية    ) 150(عــشوائية مكون ــة الرئي ــي العين مفحوصــًا ف
ــة،    ــز اإلبداعيــ ــة وليمــ ــة لبطاريــ علــــى أدوات الــــصورة األردنيــ
ومعــدالتهم فــي امتحــان الثانويــة العامــة، ومعــدالتهم فــي كــل    

الرياضيات والعلـوم لـنفس االمتحـان، حيـث        من اللغة العربية و   
-0.31(كانت االرتباطات متوسطة وضـعيفة تراوحـت مـا بـين          

63 (  
 كما تم إيجاد معامالت االرتباط بين الدرجات المتحققة لعينـة        -

طالب وطالبة علـى العوامـل      ) 100(المفحوصين المكونة من    
ــة      ــصورة األردنيــ ــأدوات الــ ــسة بــ ــة المقيــ ــة واالنفعاليــ المعرفيــ

اريــــة وليمــــز، والــــدرجات المتحققــــة لهــــم علــــى الــــصورة لبط
األردنيـــة لمقيـــاس تـــورنس للتفكيـــر اإلبـــداعي، حيـــث وجـــدت 

، وهـي فـي     )0.84-0.70( ارتباطات مرتفعة تراوحت مـا بـين      
 .مجملها تعطي مؤشرًا على الصدق التالزمي للبطارية

التوصــل إلــى صــدق البنــاء لــألدوات المكونــة للــصورة األردنيــة،      -ب
  :دام محكينباستخ

 حيـــث تـــم اســـتخراج نتـــائج التحليـــل العـــاملي   : البنـــاء العـــاملي-
لــــألداء علــــى الــــصورة األردنيــــة الختبــــار الــــشعور التــــشعيبي       

 التــي تــم الحــصول  تولمقيــاس وليمــز، وذلــك باســتخدام البيانــا 
ــارت      ــد أشـ ــدين، وقـ ــة والوالـ ــسية للطلبـ ــة الرئيـ ــن العينـ ــا مـ عليهـ

بار الشعور التشعيبي، والى    النتائج إلى وجود أربعة عوامل الخت     
وجـــود ثمانيـــة عوامـــل لمقيـــاس وليمـــز، حيـــث انـــسجمت هـــذه   
النتائج مع األبعاد التي افترض وليمز أن هذه البطارية تقيـسها،           

  .وهذا يؤكد صدق البناء لهذا االختبار
التنبؤ بالفروق بين العينـات المتباينـة فـي القـدرة اإلبداعيـة              -

فروق فـي الـدرجات المتحققـة        تم حساب داللة ال    :والتحصيلية
ــة للـــصورة     ــة المكونـ ــة والمعرفيـ ــى العوامـــل االنفعاليـ ــراد علـ لألفـ

 األولـــى تـــضم : األردنيـــة لبطاريـــة االختبـــارات فـــي مجمـــوعتين    
طالـب وطالبـة يقعـون      ) 100(طالب متميز تحـصيليًا، و    ) 100(

مــن حيــث تحــصيلهم مقارنــة بــأقرانهم فــي غرفــة   % 5فــي أدنــى 
ــع قــ    ــوفر    ) ت(يم الــصف، وقــد كانــت جمي ــة إحــصائيا ممــا ي دال

  .  مؤشرًا على صدق البناء ألدوات الصورة األردنية لألدوات
تــــم التوصــــل لمؤشــــرات الــــصدق المنطقــــي ألدوات الــــصورة         -ج

األردنيــة مــن خــالل اإلجــراءات التــي تــم اتباعهــا للتوصــل إلــى         
الــصورة األردنيــة منهــا، والمتــضمنة إجــراءات الترجمــة العكــسية  

ت على عينة مـن المحكمـين واألخـذ بالمالحظـات           وعرض األدوا 
  .التي تم الحصول عليها

 تــم اشــتقاق مؤشــرين عــن ثبــات الــدرجات المتحققــة    :الثبــات: ثانيــًا
علــــى األدوات المكونــــة للــــصورة األردنيــــة لبطاريــــة وليمــــز للقــــدرات 

  :اإلبداعية، باتباع اإلجراءات التالية
ــادة - ــاط  : الثبـــات باإلعـ بـــين الـــدرجات تـــم حـــساب معامـــل االرتبـ

والـد ووالـدة،    100طالبـًا،   240(المتحققة ألفراد عينة الدراسـة      
علـــى األدوات المكونـــة للـــصورة األردنيـــة التـــي تـــم )  معلمـــًا50

الحصول عليها فـي مـرتين، إذ كانـت مرتفعـة فقـد تراوحـت قـيم                 
 معامالت الثبات باإلعادة للدرجات علـى األدوات الـثالث مـا بـين           

)0.62-0.84(  
 إلى مؤشـرين عـن االتـساق الـداخلي للـدرجات علـى        تم التوصل  -

ــز    ــة وليمــ ــة لبطاريــ ــصورة األردنيــ ــة  : األدوات للــ ــات بطريقــ الثبــ
التجزئة النصفية باسـتخدام معادلـة سـيبرمان        / االتساق الداخلي 

براون للثبات النصفي، كمـا تـم حـساب الثبـات بطريقـة االتـساق               
 الفـــا احـــصائيات الفقـــرة باســـتخدام معادلـــة كرونبـــاخ / الـــداخلي

ــة،        ــصورة األردني ــسها أدوات ال ــي تقي ــاد الت ــى األبع ــدرجات عل لل
ــين         ــا ب ــا الطــريقتين، إذ تراوحــت م ــة فــي كلت حيــث كانــت مرتفع

للــدرجات المتحققــة لألفــراد فــي عينــة الدراســة   ) 0.88-0.95(
 .الرئيسية

 تــم التوصــل إلــى ثــالث دالالت عــن فاعليــة   :فاعليــة الفقــرات: ثالثــًا
ــة لبطاريـــــة وليمـــــز للقـــــدرات  الفقـــــرات فـــــي أدوات الـــــ  صورة األردنيـــ

المتوسـط الحـسابي واالنحـراف المعيـاري وارتبـاط الدرجـة            : اإلبداعية
علــى الفقــرة مــع الدرجــة علــى كــل مــن البعــد الــذي تقــع فيــه والدرجــة    
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الكلية على األداء، وكذلك التوزيع التكـراري للتقـديرات لكـل فقـرة فـي               
 أشــارت النتــائج المتحققــة كــل أداة مــن أدوات الــصورة األردنيــة، حيــث

على أفـراد العينـة الرئيـسية إلـى مؤشـرات قويـة وواضـحة علـى فاعليـة            
  .الفقرات ألدوات الصورة األردنية

 Creative)برنــــامج الخيــــال اإلبــــداعي: البرنــــامج التــــدريبي

Imagination Training Program):  
ــظ      ــري يالحــ ــار النظــ ــة واإلطــ ــى المقدمــ ــاالطالع علــ ــم –بــ  رغــ

 أن هنـاك تركيـزًا واضـحًا علـى العديـد      -ي تعريفات اإلبداع  االختالف ف 
  المرونــة:بــالنمو المعرفــي ومنهــا مــن القــدرات اإلبداعيــة، التــي تــرتبط

Flexibility؛ والطالقــــــــــــــة Fluency ؛ واألصــــــــــــــالةOriginality ؛
القـــدرات اإلبداعيـــة التـــي تـــرتبط بـــالنمو  ، وElaboration واإلســـهاب
ع؛ درجـــة الخيـــال؛ ودرجـــة تحمـــل  حـــب االســـتطال: منهـــا، واالنفعـــالي

وتعتبر هذه القـدرات المحتـوى      . التعقيد؛ والميل للمجازفة والمغامرة   
األساسي للبرنامج التدريبي الحالي وجوهره، والذي يهدف إلى تنميـة    
القدرات اإلبداعية، والمعايير األساسية للحكم على مدى فاعليـة مثـل           

بنــاء برنــامج الخيــال ، حيــث تــم )الــبطش، مقبــول للنــشر(هــذه البــرامج
  : اإلبداعي باتباع الخطوات التالية

تـم اسـتعراض    : تحديد األساس النظري للبرنـامج التـدريبي      : أوال
األطـر النظريــة المختلفـة للبــرامج الخاصـة بتنميــة القـدرات اإلبداعيــة،     
وقـــد اســـتقرت الباحثـــة علـــى تبنـــي النظريـــة المعرفيـــة كأســـاس لبنـــاء  

بـداع عمليـة عقليـة قابلـة للنمـو والتطـور            البرنامج، والتـي تـرى أن اإل      
وفق مواقف تدريبية وأنشطة منظمة ومخطط لها، يخضع لها األفراد          

الطالقــة : ويمارســون خاللهــا مهــارات وقــدرات ذهنيــة إبداعيــة مثــل      
والمرونة واألصالة والتصنيف والتحويل والتركيب، بغية الوصول إلـى        

 تنميــة هــذه القــدرات   األفكــار والنتاجــات اإلبداعيــة، وتتطلــب عمليــة    
تفكيرًا عميقًا يتطلـب اسـتخدام مهـارات التفكيـر، ومعالجـة المعلومـات          
بطريقــــة معمقــــة، وأن يبقــــى الفــــرد متيقظــــًا وحــــساسًا لــــضبط هــــذه 

  .)1990قطامي، (المهارات 
تحديــد أهــداف البرنــامج والقــدرات التــي يعمــل البرنـــامج       : ثانيــاً 

  :التدريبي على تنميتها
دريبي إلــى مــساعدة الطلبــة علــى تنميــة القــدرات   يهــدف البرنــامج التــ 

اإلبداعيـــة متـــضمنة مهـــارات التفكيـــر التـــشعيبي والـــشعور التـــشعيبي،  
  :وبشكل خاص يهدف هذا البرنامج إلى

مـــساعدة الطلبـــة علـــى تطـــوير الخيـــال االبـــداعي وإنتـــاج أفكـــار  -
  .وحلول إبداعية

توجيه قدرات الطفل الذهنية نحو الوصول للعديـد مـن الحلـول        -
المتنوعة وغير المألوفة للمشكالت التي تـواجههم ضـمن الحيـاة           

 .الواقعية
 .زيادة إدراك الطلبة بأهمية تنمية الخيال االبداعي لديهم -
ــدرات      - ــة القـــ ــف وتنميـــ ــة توظيـــ ــين بأهميـــ ــادة إدراك المعلمـــ زيـــ

 .اإلبداعية لدى الطلبة في جميع مجاالت الحياة
  .بداعية لديهمتعزيز اتجاهات الطلبة نحو تنمية القدرات اإل -

وللوقــوف علــى األبعــاد التــي تعمــل البــرامج الخاصــة بالقــدرات      
اإلبداعيـــة علــــى تنميتهــــا، وقـــد تــــم مراجعــــة األدب النظــــري واألدب   

البحثي المتصل بالبرامج الخاصة بتنمية القدرات اإلبداعية، وتـم بنـاء        
على ذلك التوصل إلى القائمة التالية للقـدرات اإلبداعيـة التـي سـيعمل              

  : برنامج على تنميتها، حيث تم تقسيمها إلى قسمينال
ــة   - أ ــدرات اإلبداعيـ ــي   القـ ــالنمو المعرفـ ــرتبط بـ ــي تـ ــر (  التـ التفكيـ

 :، وتتضمن)التشعيبي
ــر  - ــة التفكي ــى :Fluent Thinking: طالق ــدرة عل  توليــد  الق

  .كميات من األفكار، واستعمالها
 القـدرة علـى   :Flexible Thinking:مرونـة األفكـار الخياليـة    -

ــشمولية     التنو ــر بــ ــستخدمة والنظــ ــاليب المــ ــار واألســ ــع باألفكــ يــ
 .وتكامل للتحديات التي يتعامل معها الطفل

 : (Originality)األصالة في تخيـل وتـصور األفكـار الجيـدة     -
 .مألوفة غير اجات نتالقدرة على تطوير

ــالي   - ــهاب الخيــ ــافة   :(Elaborative) اإلســ ــى إضــ ــدرة علــ  القــ
 . إلى المنتج اإلبداعيللوصولالجديد والتفصيالت الالزمة 

ــة   - ب ــدرات اإلبداعيــ ــالي القــ ــالنمو االنفعــ ــة بــ ــشعور (  المرتبطــ الــ
  :وتتضمن ،)التشعيبي

القــدرة علــى تطــوير   :Curiosity االســتطالع والفــضولحــب  -
  .ةلتخمينات حول األفكار واألشياء غير المألوفة والالمعلوما
 Willingness to take Calculatedالميــل للمجازفــة  -

Risk: لوصول إلى أهداف كبرىاوعلى الرؤية النافذة القدرة. 
 :Preference for Complexity دالتعقيـ و تحمل الغمـوض  -

الرغبــة فــي ومعقــدة غامــضة ومــشكالت القــدرة علــى البحــث فــي  
 .والمثابرة للوصول إلى الحل اإلبداعيقبول التحدي، 

ــة   - ــة  القــدرة Intuition: الحــدس أو ســرعة البديه  علــى رؤي
ــة علــى معلومــات قليلــة    لعالســريعة وحــادة ل  ــر أوقــات المبني  غي

   . ومزجها لتكوين أفكار جديدةاألفكارربط  و،كافية
  :محتوى البرنامج التدريبي: ثالثًا

  : صياغة الجلسات المكونة للبرنامج التدريبي-
جلــسة تدريبيــة تهــدف إلــى  ) 40(تــم فــي هــذه الخطــوة تنظــيم   

م تبنـي إطـار موحـد       تنمية القـدرات اإلبداعيـة الـسابقة الـذكر، حيـث تـ            
للجلــسة الواحــدة، يــضم غــرض الجلــسة وأهــدافها والمــواد الالزمــة        
ــا        ــشطة الواجــب إتباعه ــًا لألن ــسة، ووصــفًا إجرائي لتنفيــذ محتــوى الجل
لتنميــة القــدرة اإلبداعيــة موضــع االهتمــام، والواجبــات الــصفية والبيئــة  

وقــد تــم تـصميم الجلــسات بطريقـة تثيــر الخيــال   . الواجـب التقيــد بهـا  
 همـا زداد عمق اإلبداعي واألصالة في التفكيـر الخيـالي لـدى الطلبـة، ويـ            

ــة      ــة علـــى ممارسـ ــن خـــالل حـــث الطلبـ ــدم تطبيـــق األنـــشطة، مـ ــع تقـ مـ
ــة      ــوًال إلـــى تنميـ ــًا وصـ ــا ذهنيـ ــة والتفاعـــل معهـ وتطـــوير تخـــيالت عقليـ

ويوضح الملحق احـدى الجلـسات التـي تـم          . القدرات اإلبداعية لديهم  
  . إجراءات تطبيق النشاطتطبيقها متضمنة تعليمات و

 : وصف البرنامج التدريبي-
تقــدم أنــشطة البرنــامج التــدريبي مــن خــالل اســتخدام العمليــات   
واالستراتيجيات التالية التي تحث األطفال سريعًا على تشكيل األفكـار          

 :اإلبداعية وإنتاجها
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ــشيء أو أداء أي شــيء   : (Substitute)االســتبدال  - اســتبدال ال
  .بدل اآلخر

 .ربط األفكار أو األشياء معًا: (Combine) يعالتجم -
تعديل األشـياء أو األفكـار لـتالئم الوضـع أو            : (Adapt) التكيف -

 .الهدف
 .يحول، ويغير الشكل والنوعية: (Modifity)يّعدل  -
 .يوسع ويضخم الشكل أو النوعية: (Magnify) يكبر -
 .يصغر، الشيء ويجعله اخف أو أبطأ: (Minify) يصغر -
 استخدام الـشيء أو  (Put to other Uses) خرىاستخدامات أ -

 .الفكرة ألهداف نختلف عن الهدف األصلي الستخدامه
يزيل، ويحذف، أو يتخلص من جـزء    : (Eliminate) االستبعاد -

 .من النوعية أو كلها
يضع الشيء أو الفكرة في مكـان معـاكس أو          : (Reverse)يعكس -

 .يقلب الشيء ويزيله
ــب  - ــد الترتيـ ــيم، أو  :(Rearrange) يعيـ ــب أو التنظـ ــر الترتيـ  يغيـ

  .يعدل الخطة، التصميم، والنظام أو النسق
ويتطلــب تطبيــق النــشاط الواحــد اســتخدام اســتراتيجية محــددة  -

 .أو أكثر
وفـي أثنــاء تطبيــق األنـشطة يطلــق الطفــل أفكـاره ليفكــر بطريقــة    
تخيليــة مــن خــالل تطبيــق العمليــات واالســتراتيجيات المــستخدمة فــي  

ل تنفيـــذ النـــشاط يتوجـــه الطفـــل نحـــو أفكـــار خياليـــة  البرنـــامج، وخـــال
ومــشوقة، فاألنــشطة تقــدم تــصورًا جمــيًال غيــر مقيــد ومبهــرًا عنــدما     
ــة       ــاالت مماثلـ ــق حـ ــالل تطبيـ ــن خـ ــة مـ ــر الخياليـ ــات التفكيـ ــدم عمليـ تقـ
ومشابهة، إذ أن المعرفة الموجـودة والخبـرات المقدمـة تـشكل المـادة              

  .وتوظفها في شكل أصيل وجديد
 واألجهزة والوسـائل الالزمـة لتطبيـق أنـشطة البرنـامج             األدوات -

  :التدريبي
يمكــن أن يــستخدم مطبــق البرنــامج مجموعــة مــن المــواد لتهيئــة 
الظــروف المناســبة لالنــدماج فــي المواقــف التدريبيــة لتحقيــق أهــداف    

  :البرنامج، ومنها
  .(Data Show)جهاز العرض  -
، أوراق أشــــكال ومــــواد تعليميــــة، أقــــالم ملونــــة، أقــــالم، صــــور  -

 .بيضاء، دفاتر رسم
أيــة مــواد أخــرى يــستطيع منفــذ البرنــامج تطويرهــا واالســتفادة     -

  . منها وفق متطلبات الجلسات التدريبية
للحــصول علــى : التوصــل لمؤشــرات عــن فاعليــة الجلــسات : رابعــًا

تغذية راجعة عن كل جلسة من جلسات البرنامج المقتـرح؛ تـم عـرض        
مسة من المحكمين المتخصـصين مـن   البرنامج بصورته األولية على خ 

حملة شهادة الدكتورة من رتبة أستاذ دكتور وأستاذ مـشارك وأسـتاذ            
ــة      ــوم التربويـ ــة العلـ ــي كليـ ــسية فـ ــة التدريـ ــضاء الهيئـ ــن أعـ / مـــساعد مـ

ــا للطفولــة      ــة األردنيــة، وكليــة الملكــة راني الجامعــة الهاشــمية،  / الجامع
 ممـن يدرسـون     معلمُا ومعلمة ) 15(والمؤسسات ذات العالقة، وعلى     

طلبــة الــصف الثــاني األساســي، وعلــى خمــسة مــن مــديري المــدارس؛    
وذلــك بهــدف التعــرف علــى أيــة مقترحــات تفيــد فــي تطــوير البرنــامج،    

وكذلك تم تجريب الجلسات المتضمنة بالبرنامج على عينـة مؤلفـة مـن     
ــاني األساســي خــارج نطــاق العينــة        ) 15( ــة الــصف الث ــًا مــن طلب طالب

لحصول علـى تغذيـة راجعـة، وهـذا مـع الحـرص علـى               األساسية، بغية ا  
مالءمــة الــصياغة اللغويــة لألنــشطة وبنيتهــا للطلبــة فــي الــصف الثــاني    
األساسي، ومدى تجـاوب الطلبـة مـع البرنـامج، حيـث جـرى بنـاء علـى                  
المالحظــــات المتحققــــة للباحثــــة مــــن خــــالل آراء المحكمــــين ونتــــائج 

حتـــوى جلـــسات تجريـــب جلـــسات البرنـــامج، إدخـــال تعـــديالت علـــى م
البرنامج، بحيث تراعي جميع المالحظات التـي توصـلت إليهـا الباحثـة،       

جلــــسات، وذلــــك إلجمــــاع المحكمــــين علــــى عــــدم   ) 8(وتــــم حــــذف 
ــة، وكــذلك وجــود        ــشطة للمــستوى العمــري للطلب ــذه األن ــا له مالءمته
صــعوبة فــي عمليــة تنفيــذها، كمــا أشــارت إلــى ذلــك نتــائج التجريــب          

تــم وضــع جلــسات البرنــامج بــشكلها النهــائي  وهكــذا . األولــي للبرنــامج
لتكون جاهزة لمرحلة التجريب األساسي والتأكد مـن فاعليتـه، فتكـّون            

ــن    ــة مـ ــامج بـــصورته النهائيـ ــمم   ) 32(البرنـ ــد صـ ــة، وقـ جلـــسة تدريبيـ
ــسات أســبوعيا، خــالل         ــع ثــالث جل ــه، بواق ــتم تطبيق ــامج بحيــث ي البرن

ــدة     ــة، ومـــ ــع إدارة المدرســـ ــاق مـــ ــي باالتفـــ ــوم المدرســـ ــسة اليـــ  الجلـــ
وتــم تحديــد مجموعــة مــن اإلجــراءات الالزمــة    . دقيقــة) 45(الواحــدة

ــات، وحـــث     ــز علـــى عمـــل المجموعـ ــة تركـ لتطبيـــق الجلـــسات التدريبيـ
التفكيــر الخيــالي، ومالحظــة التغيــرات واالنطباعــات، وتعــرف اإلشــارات 

  .غير اللفظية عند الطفل
  :إجراءات تطبيق الدراسة

رســـة ، تـــم زيـــارة المدقتـــرحللوقـــوف علـــى فاعليـــة البرنـــامج الم
االلتقـــاء مـــع أطفـــال الـــصف الثـــاني     المـــشمولة بالدراســـة حيـــث تـــم    

، لتعــــريفهم بالبرنــــامج، وطبيعتــــه،   المدرســــةاألساســــي وإدارة هــــذه  
-، وقـد اسـتعانت الباحثـة    وأهدافه، وأساليب التـدريب علـى محتوياتـه     

 بمدّرسـتين مـن طلبـة الدراسـات العليـا فـي             -ألغراض تطبيق البرنـامج   
لجامعة الهاشمية، وذلـك بعـد إخـضاعهن لبرنـامج تـدريبي علـى كيفيـة            ا

التعامــل مــع جلــسات البرنــامج وتنفيــذها مــن قبــل الباحثــة، ثــم جــرى     
  :تطبيق البرنامج بإشراف مباشر من الباحثة، وعلى النحو التالي

التقت الباحثة مع المدرستين، وتم خالل اللقاء توضـيح أهـداف            -1
الدراســة، وتعريفهمــا علــى محتــوى البرنــامج التــدريبي، كمــا تــم  
فــي اللقــاء مناقــشة المعلمــات فــي متطلبــات ومــستلزمات تنفيــذ    

  . والبعديالقبليالبرنامج، وأشكال المتابعة وتطبيق التقييم 
دريبي وفقــًا للجلــسات تــم تــدريب المعلمتــين علــى البرنــامج التــ   -2

التدريبية، وتم تطبيـق نـشاط تجريبـي مـن قبـل المعلمتـين علـى                
الطلبة عينة الدراسـة بحـضور الباحثـة للتأكـد مـن إتقـانهن آلليـة                

 .تنفيذ الجلسات التدريبية
تــم وضــع برنــامج زمنــي لتنفيــذ البرنــامج التــدريبي باالتفــاق مــع      -3

ــق البرنـــــ     ــراءات تطبيـــ ــملت إجـــ ــد شـــ ــة، وقـــ امج إدارة المدرســـ
  :الخطوات التالية

تطبيق الصورة األردنية لبطارية وليمـز للقـدرات اإلبداعيـة علـى              -أ 
  .أفراد المجموعتين الضابطة والتجريبية
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تطبيـــــق جلـــــسات البرنـــــامج علـــــى األفـــــراد فـــــي المجمـــــوعتين   -ب 
ــع   ــك بواق ــة    ) 3( التجــريبيتين، وذل ــسات أســبوعية لمــدة ثالث جل

 .اشهر
ة وليمز للقدرات اإلبداعية    إعادة تطبيق الصورة األردنية لبطاري      - ج 

ــوعتين      ــريبيتين والمجمــ ــوعتين التجــ ــي المجمــ ــراد فــ ــى األفــ علــ
 .الضابطتين

  .استخراج النتائج  -د  
 للوقــوف علــى فاعليـة برنــامج الخيــال اإلبــداعي  :التجريبــيالتـصميم  

تــصميم المجموعــة التجريبيــة والمجموعــة الــضابطة     جــرى اســتخدام 
مكـــن توضـــيح تـــصميم   وي. المتكافئـــة اختبـــار قبلـــي واختبـــار بعـــدي    

  :الدراسة الحالية على النحو اآلتي
O × O R 

--------  
O- O R  

ــا     وقـــد اشـــتملت الدراســـة علـــى تنـــاول متغيـــرين مـــستقلين همـ
 أما المتغيـرات    ). ذكر وأنثى (، والجنس   )ضابطة وتجريبية (المجموعة

الطلبــــة،  درجــــات االقــــدرات اإلبداعيــــة، كمــــا تحــــدده التابعــــة، فهــــي
 .ء األمور على الصورة األردنية لبطارية وليمزوالمعلمون وأوليا

وتكمـــن قـــوة هـــذا التـــصميم العـــشوائي فـــي اختيـــار مجموعـــات  
الدراســة التــي تــساهم فــي تحقيــق التكــافؤ بــين المجموعــات، كمــا أنــه  

مـا يـضمن    ويمكن التحقق من هذا التكافؤ من خالل االختبار القبلـي،           
  .ضبط السالمة الداخلية والخارجية للتصميم

  :خراج الدرجاتاست
ــتخراج     ــم اسـ ــة، تـ ــئلة الدراسـ ــن أسـ ــة عـ ــطات أداء لإلجابـ  متوسـ

 والبعـدي لكـل مـن       ي على كـل مـن االختبـارين القبلـ         األربعالمجموعات  
ــة، ا وأبعادهـــاألربعـــةالمقـــاييس  ــامج أثـــر وللوقـــوف علـــى الفرعيـ  البرنـ

التـــــــدريبي للخيـــــــال اإلبـــــــداعي، تـــــــم اســـــــتخدام تحليـــــــل التبـــــــاين   
  .(ANCOVA)المشترك

  :ات الدراسةمحدد
بـــالظروف التـــي وفرتهـــا الدراســـة الدراســـة نتـــائج هـــذه تتحـــدد 

ثـاني  ال طلبة الصف    منأفراد عينة الدراسة    سواء فيما يتعلق باختيار     
، أو بـــاألجواء التـــي محافظـــة الزرقـــاءباألساســـي فـــي مدرســـة ســـمية  

أحاطــت بعمليــة تطبيــق البرنــامج، وبالمؤشــرات التــي تحققــت للــصورة  
ة وليمز للقدرات اإلبداعيـة، مـن حيـث صـدقها وثباتهـا             األردنية لبطاري 

وفاعليــة فقراتهــا، وكــذلك بالتــصميم الحــالي للدراســة ومــا يتيحــه مــن   
  .صدق داخلي وصدق خارجي وما يوفره من فاعلية للباحثة

  نتائج الدراسة ومناقشتها
 تم عرض النتائج التي أسفرت عنها الدراسة فـي ضـوء األسـئلة     

  :و التاليوالمتغيرات على النح
اإلبداع وفاعلية برنامج تدريبي لتنمية مهارات التفكير ما  -

 طلبة الصف الثاني  تطوير القدرات اإلبداعية عندفيالخيالي 
ز سة بالصورة األردنية لمقياس وليماألساسي، كما هي مقي

 للقدرات اإلبداعية؟

تنمية القدرات اإلبداعية لالبرنامج التدريبي هل يختلف تأثير  -
 ؟)ذكر وأنثى(ف جنس الطفل باختال

وللوقوف على فاعلية البرنامج في تنمية القدرات اإلبداعية 
لدى أفراد عينة الدراسة جرى استخراج المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية المناظرة لها، للدرجات المتحققة ألفراد عينة 
 الدراسة في المجموعة التجريبية والضابطة، على مقياس التفكير

التشعيبي ومقياس الشعور التشعيبي، حسب تقدير الطالب، ومقياس 
وليمز حسب تقديرات المعلمين؛ ومقياس وليمز حسب تقديرات 
الوالدين، الواردة في الصورة األردنية لبطارية وليمز للقدرات 

 توضح هذه النتائج للعينة ككل وتبعًا 6- 2اإلبداعية، والجداول من 
  .لمتغير المجموعة والجنس

ــدول  ــراف     ): 2(جــ ــدل، واالنحــ ــدي المعــ ــسابي البعــ ــط الحــ المتوســ
المعيـــاري الســـتجابات أفـــراد الدراســـة علـــى الدرجـــة الكليـــة لمقيـــاس   

  .التفكير التشعيبي، وعلى األبعاد الفرعية لهذا المقياس
  األبعاد  المجموع  التجريبية  الضابطة  المجموعة
المتوسط   الجنس

  المعدل
االنحراف (

  )المعياري

 المتوسط
  المعدل

االنحراف (
  )المعياري

المتوسط 
  المعدل

االنحراف (
  )المعياري

  13.8  الذكور
)2.25(  

21.5  
)2.19(  

17.38   
) 4.4(  

  12.68  اإلناث
)2.2(  

27.12  
)4.95(  

19.9   
) 8.2(  

  الطالقة: األول

  13.2  المجموع
)2.28(  

24.46  
)4.8(  

18.68  
)6.75(  

  13.2  الذكور
)3.14(  

21.8  
)1.53(  

17.23  
)5.01(  

  18.84  اإلناث
)1.95(  

21.4  
)4.56(  

20.1    
)3.7(  

  المرونة: الثاني

  16.02  المجموع
)3.85(  

21.56  
)3.46(  

18.72  
)  4.6(  

  22.5  الذكور
)2.66(  

26.1   
) 3.8(  

24.17  
)3.68(  

  17.44  اإلناث
)4.45(  

21.2  
)2.38(  

19.32  
)4.01(  

  األصالة: الثالث

  19.96  عالمجمو
)4.43(  

23.48  
)3.95(  

21.67  
)4.54(  

  15.52  الذكور
)4.6(  

26.68  
)3.22(  

21.21  
)7.31(  

  12.68  اإلناث
)1.01(  

28.84  
)4.6(  

20.76   
) 8.8(  

  اإلسهاب: الرابع

   14.1  المجموع
)3.6(  

28.29  
)4.02(  

20.97  
)8.08(  

  14.44  الذكور
)6.02(  

29.72  
)29.72(  

21.59  
)9.02(  

  12.88  اإلناث
)2.06(  

31.8  
)6.02(  

22.34  
)10.5(  

  العنوان: الخامس

  13.66  المجموع
)4.5(  

30.82  
)4.8(  

21.96  
)9.79(  

  79.4  الذكور
)17.8(  

126    
)8.8(  

101.5  
)27.8(  

  74.5  اإلناث
)6.23(  

130.4  
)17.7(  

102.4  
)31.1(  

  الدرجة الكلية

    77  المجموع
)13.4(  

128.7  
)14.2(  

102   
) 29.4(  
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يالحظ أن متوسط أداء ) 2( وباالطالع على الجدول رقم
المجموعات التجريبية على مقياس التفكير التشعيبي أعلى من 
متوسط أداء أفراد المجموعات الضابطة على الدرجة الكلية وعلى 

ونالحظ من الجدول أيضا أن . جميع األبعاد الفرعية للمقياس
ناث أعلى من متوسط أداء الذكور على الدرجة متوسط أداء اإل

الكلية، وتراوح المتوسط على األبعاد الفرعية لهذا المقيــاس في أداء 
في حين بلغ المتوسط على األبعاد ) 22.34-19.9(اإلناث بين

- 17.23(الفرعية لهذا المقياس في أداء الذكور للمستوى نفسه
24.17.(  
 المعدل، واالنحراف المتوسط الحسابي البعدي): 3(جدول

المعياري الستجابات أفراد الدراسة على الدرجة الكلية لمقياس 
  الشعور التشعيبي، وعلى األبعاد الفرعية لهذا المقياس

  األبعاد  المجموع  التجريبية  الضابطة  المجموعة
المتوسط   الجنس

المعدل    
االنحراف (

  )المعياري

المتوسط 
المعدل    

االنحراف (
  )لمعياريا

المتوسط 
المعدل     

االنحراف (
  )المعياري

   6.08  الذكور
)6.41(  

20.92   
)1.75(  

13.5  
)8.82(  

   6.24  اإلناث
)6.6(  

21.36   
)0.86(  

13.8  
)8.94(  

حب : األول
  الفضول

  6.16  المجموع
)6.44(  

21.14   
)1.38(  

13.65  
)8.84(  

  8.24  الذكور
)5.4(  

18.5  
)2.1(  

13.38  
)6.59(  

  8.96  اإلناث
)5.56(  

18.48  
)0.91(  

13.72  
)6.22(  

: الثاني
  الخيال

   8.6  المجموع
)5.44(  

18.5  
)1.6(  

13.55  
)6.37(  

     10  الذكور
)7.35(  

21.08  
)2.21(  

15.54  
)7.76(  

  10.28  اإلناث
)7.15(  

21.04  
)0.67(  

15.66  
)7.4(  

: الثالث
الميل 
لتحمل 
  10.14  لمجموعا  التعقيد

)7.18(  
21.06  

)1.62(  
15.6  

)7.55(  
  9.28  الذكور

)7.65(  
18.88  

)1.69(  
14.08  

)7.32(  
  9.24  اإلناث

)7.52(  
16.2  

)1.15(  
12.72  

)6.38(  

: الرابع
الميل 

  للمخاطرة

  9.26  المجموع
)7.51(  

17.54  
)1.97(  

13.4  
)6.86(  

  32.68  الذكور
)24.16(  

78.28  
)6.4(  

55.48  
)28.92(  

   33.88  اإلناث
)24.43(  

79.0  
)1.47(  

54.94   
)27.31(  

الدرجة 
  الكلية

  33.28  المجموع
)24.05(  

77.14  
)4.74(  

55.21  
)27.98(  

وفيمــا يتعلــق بمقيــاس الــشعور التــشعيبي، يالحــظ مــن الجــدول  
أن متوســط أداء المجموعــات التجريبيــة أعلــى مــن متوســط   ) 3( رقــم

عــات الــضابطة علــى الدرجــة الكليــة، وعلــى جميــع األبعــاد أداء المجمو
ونالحــظ أيــضا أن متوســط أداء الــذكور أعلــى مــن  . الفرعيــة للمقيــاس

متوســـط أداء اإلنـــاث علـــى الدرجـــة الكليـــة، وتـــراوح المتوســـط علـــى   

) 15.66-12.72(األبعاد الفرعية لهـذا المقيـاس فـي أداء اإلنـاث بـين            
لفرعية في أداء الذكور علـى هـذا        في حين بلغ المتوسط على األبعاد ا      

  ).15.54-13.38(المقياس للمستوى نفسه
ــدول  ــراف     : )4(جــ ــدل، واالنحــ ــدي المعــ ــسابي البعــ ــط الحــ المتوســ

المعيـــاري الســـتجابات أفـــراد الدراســـة علـــى الدرجـــة الكليـــة لمقيـــاس   
وليمــز لإلبــداع، حــسب تقــديرات المعلــم، وعلــى األبعــاد الفرعيــة لهــذا 

  المقياس
  األبعاد  المجموع  التجريبية  الضابطة  وعةالمجم

المتوسط   الجنس
  المعدل

االنحراف (
  )المعياري

المتوسط 
  المعدل

االنحراف (
  )المعياري

المتوسط 
  المعدل

االنحراف (
  )المعياري

   6.12  الذكور
)3.34(  

10.46 
)1.44(  

8.24  
)3.37(  

  4.8  اإلناث
)4.68(  

10.54 
)0.83(  

7.61  
)4.43(  

: األول
  الطالقة

لمجموعا  5.46  
)4.08(  

10.5 
)1.167(  

7.92  
)3.93(  

  4.84  الذكور
)3.22(  

10.33 
)0,96(  

7.53  
)3.65(  

  5.28  اإلناث
)5.04(  

10.54 
)0.88(  

7.85  
)4.49(  

: الثاني
  المرونة

  5.05  المجموع
)4.19(  

10.44  
)0.92(  

7.69  
)4.07(  

  5.68  الذكور
)4.01(  

11.08  
)0.5(  

8.32  
)3.95(  

  5.52  اإلناث
)4.45(  

11.04  
)0.46(  

8.22  
)4.21(  

: الثالث
  األصالة

  5.6  المجموع
)4.19(  

11.06  
)0.47(  

8.28  
)4.06(  

   5.24  الذكور
)4.59(  

10.5  
)0.97(  

7.81   
)4.25(  

  4.36  اإلناث
)4.13(  

10.54  
)0.72(  

7.38  
)4.30(  

: الرابع
  اإلسهاب

  4.8  المجموع
)4.35(  

10.52  
)0.85(  

7.6  
)4.26(  

  5.88  الذكور
)4.31(  

10.33  
)1.85(  

8.06  
)4.002(  

  4.52  اإلناث
)4.49(  

10.83  
)0.70(  

7.61  
)4.52(  

: الخامس
الفضول 
وحب 

  5.2  المجموع  االستطالع
)4.41(  

10.58  
)1.41(  

7.83  
)4.25(  

  5.16  الذكور
)4.08(  

10.54  
)1.2(  

7.79  
)4.05(  

  4.16  اإلناث
)4.49(  

10.75  
)0.84(  

7.38  
)4.64(  

: السادس
  التخيل

  4.66  المجموع
)4.28(  

10.64  
)1.04(  

7.59   
)4.34(  

  5.52  الذكور
)4.3(  

10.75  
)1.89(  

8.08  
)4.23(  

  4.88  اإلناث
)4.65(  

12.79  
)6.48(  

8.75  
)6.85(  

: السابع
  التعقيد

  5.2  المجموع
)4.44(  

11.77  
)4.83(  

8.4   
)5.67(  
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  األبعاد  المجموع  التجريبية  الضابطة  وعةالمجم
المتوسط   الجنس

  المعدل
االنحراف (

  )المعياري

المتوسط 
  المعدل

االنحراف (
  )المعياري

المتوسط 
  المعدل

االنحراف (
  )المعياري

  5.28  الذكور
)4.50(  

9.45  
)1.4(  

7.32  
)3.94(  

  4.4  اإلناث
)4.76(  

10.12  
)1.54(  

7.2  
)4.56(  

: الثامن
  المخاطرة

  4.84  المجموع
)4.61(  

9.79  
)1.5(  

7.26  
)4.24(  

  0.5  الذكور
)0.87(  

1.83  
)0.56(  

1.14   
) 1(  

  0.52  اإلناث
)0.87(  

1.91  
)0.40(  

1.2  
)0.97(  

: التاسع
األسئلة 
  المفتوحة

  0.5  المجموع
)0.86(  

1.87  
)0.48(  

1.17  
)0.98(  

  44.2  الذكور
)29.21(  

85.29  
)5.80(  

64.32  
)29.55(  

  38.44  اإلناث
)32.88(  

89.08  
)7.91(  

63.24  
)34.99(  

الدرجة 
  الكلية

  41.32  المجموع
)30.92(  

87.18  
)7.12(  

63.78  
)32.23(  

أن متوســط أداء المجموعــات  ) 4( لجــدول رقــم ويالحــظ مــن ا 
 أعلـى التجريبية على مقياس وليمز لإلبـداع، حـسب تقـديرات المعلـم،              

ــة،        ــى الدرجــة الكلي ــضابطة عل ــراد المجموعــات ال مــن متوســط أداء أف
وعلى األبعاد الفرعية للمقياس، ويالحـظ أيـضا مـن الجـدول نفـسه أن               

ألداء الــذكور أعلــى المتوســط الحــسابي البعــدي فــي تقــدير المعلمــين 
مــن متوســط أداء اإلنــاث علــى الدرجــة الكليــة، وفيمــا يتعلــق باألبعــاد    
ــسابي البعـــدي        ــط الحـ ــراوح المتوسـ ــد تـ ــاس، فقـ ــذا المقيـ ــة لهـ الفرعيـ

فـي أداء   ) 8.32-1.14(و  ) 8.75-1.2(المعدل في أداء اإلنـاث بـين      
  .الذكور

ري المتوســط الحــسابي البعــدي المعــدل، واالنحــراف المعيــا):5(جــدول 
الســتجابات أفــراد الدراســة علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس وليمــز لإلبــداع،  

  حسب تقديرات الوالدين، وعلى األبعاد الفرعية لهذا المقياس
  األبعاد  المجموع  التجريبية  الضابطة  المجموعة
المتوسط   الجنس

  المعدل
االنحراف (

  )المعياري

المتوسط 
  المعدل

االنحراف (
  )المعياري

المتوسط 
  دلالمع

االنحراف (
  )المعياري

    7.32  الذكور
)2.41(  

8.44  
)2.36(  

7.88  
)2.42(  

   7.38  اإلناث
)2.06(  

8.63  
)1.98(  

8.02  
)2.09(  

: األول
  الطالقة

  7.35  المجموع
)2.23(  

8.53  
)2.17(  

7.94 
)2.27(  

   6.92  الذكور
)2.5(  

8.4  
)2.21(  

7.66 
)2.46(  

  7.42  اإلناث
)2.01(  

7.86 
)2.23(  

7.65  
)2.11(  

: الثاني
  المرونة

  7.15  المجموع
)2.28(  

8.14  
)2.21(  

7.65  
)2.29(  

  

  األبعاد  المجموع  التجريبية  الضابطة  المجموعة
المتوسط   الجنس

  المعدل
االنحراف (

  )المعياري

المتوسط 
  المعدل

االنحراف (
  )المعياري

المتوسط 
  دلالمع

االنحراف (
  )المعياري

  6.76  الذكور
)2.43(  

7.6   
) 2.79(  

7.2  
)2.63(  

  7.28  اإلناث
)2.62(  

7.36  
)2.03(  

7.32  
)2.3(  

: الثالث
  األصالة

    7  المجموع
)2.51(  

7.5   
)2.44(  

7.25 
)2.47(  

  7.68  الذكور
)3.33(  

7.36 
)2.79(  

7.52  
)3.05(  

  7.04  اإلناث
)2.87(  

8.18 
)2.01(  

7.62  
)2.5(  

: الرابع
  باإلسها

    7.39  المجموع
)3.1(  

7.74 
)2.47(  

7.57  
)2.79(  

  8.16  الذكور
)3.27(  

8.96 
)2.01(  

8.56  
)2.71(  

    8  اإلناث
)2.21(  

8.13 
)2.43(  

8.06  
)2.3(  

: الخامس
الفضول 
وحب 

  8.08  المجموع  االستطالع
)2.81(  

8.57  
)2.23(  

8.33  
)2.53(  

    7.2  الذكور
)3.2(  

8.55   
)2.7(  

7.84  
)3.04(  

  6.31  اإلناث
)2.95(  

7.28  
)1.97(  

6.79  
)2.5(  

: السادس
  التخيل

    6.7  المجموع
)2.7(  

7.9  
)3.02(  

7.35  
)2.85(  

   6.16  الذكور
)3.11(  

8.88  
) 2.9(  

7.52  
)3.28(  

    7.04  اإلناث
)2.2(  

7.2    
)1.57(  

7.14  
)1.88(  

: السابع
  التعقيد

    6.56  المجموع
)2.7(  

8.1   
)2.49(  

7.34  
)2.7(  

  6.32  الذكور
)2.85(  

7.8   
) 2.36(  

7.06  "
)2.69(  

  7.14  اإلناث
)2.41(  

7.72  
)2.67(  

7.44  
)2.53(  

: الثامن
  المخاطرة

  6.69  المجموع
)2.66(  

7.76  
)2.48(  

7.23  
)2.6(  

  1.36  الذكور
)0.86(  

1.72  
)0.61(  

1.5  
)0.76(  

    1.2  اإلناث
)0.98(  

1.9   
)0.62(  

1.58  
)0.87(  

: التاسع
األسئلة 
  المفتوحة

   1.28  المجموع
)0.8(  

1.8  
)  0.83(  

1.56  
)0.81(  

  57.92  الذكور
)16.17(  

67.64  
)14.73(  

62.78  
)16.07(  

  60.52  اإلناث
)14.42(  

62.72 
)12.74(  

61.65  
)13.47(  

الدرجة 
  الكلية

  59.11  المجموع
)15.28(  

65.34  
)13.91(  

62.25  
)14.86(  

أن المتوســط الحــسابي البعــدي  ) 5(ويالحــظ مــن الجــدول رقــم  
فـــــي تقـــــديرات الوالـــــدين للقـــــدرات اإلبداعيـــــة لطلبـــــة المجموعـــــات  
ــات     ــي أداء المجموعــ ــسابي فــ ــط الحــ ــن المتوســ ــى مــ ــة، أعلــ  التجريبيــ

ــراوح المتوســط الحــسابي البعــدي        ــة، وت ــى الدرجــة الكلي ــضابطة عل ال
، فـي   )8.57-1.8(على األبعاد الفرعيــة في المجموعات التجريبية بين      

ـــات الــضابطـة للمــسـتوى     حــين بلــغ المتوســط الحــسابي فــي المجموعـ



 الدبابنة

  

 375

ــســه  ــم  )8.08-1.28(نفــ ــدول رقــ ــن الجــ ــظ مــ ــضا أن ) 5(، ونالحــ أيــ
تقديرات الوالـدين ألداء الـذكور أعلـى        المتوسط الحسابي البعدي في     

ــط        ــراوح المتوسـ ــة، وتـ ــة الكليـ ــى الدرجـ ــاث علـ ــط أداء اإلنـ ــن متوسـ مـ
الحسابي البعدي المعدل على األبعاد الفرعية لهـذا المقيـاس فـي أداء             

فــي حــين بلــغ المتوســط الحــسابي البعــدي    ) 8.56-1.5(الــذكور بــين 
للمــستوى نفــسه علــى األبعــاد الفرعيــة لهــذا المقيــاس فــي أداء اإلنــاث 

)1.58-8.06.(  
ــراد المجموعــــة       ــي أداء أفــ ــروق فــ ــت الفــ ــا إذا كانــ ــة مــ ولمعرفــ
التجريبيــة والــضابطة دالــة إحــصائيا، ومــا إذا كانــت تختلــف بــاختالف    
ــاين المــــصاحب     ــائج تحليــــل التبــ ــتخراج نتــ الجــــنس؛ فقــــد جــــرى اســ

(ANCOVA)     للدرجات المتحققة ألفراد عينة الدراسـة علـى مقيـاس 
يبي، ومقياس الـشعور التـشعيبي، حـسب تقـدير الطالـب؛         التفكير التشع 

ــاس وليمــز حــسب         ــاس وليمــز حــسب تقــديرات المعلمــين؛ ومقي ومقي
تقـــديرات الوالـــدين، والـــواردة فـــي الـــصورة األردنيـــة لبطاريـــة وليمـــز   
للقــدرات اإلبداعيــة، ككــل والــدرجات الفرعيــة لكــل مــنهم، والتــي تبــدو  

  .)9(، )8(، )7(، )6(في الجداول ذوات األرقام 
، (ANCOVA)ملخص لنتائج تحليل التباين المشترك ): 6(جدول 

ألثر البرنامج، والجنس والتفاعل بينهما لألداء على الدرجة الكلية 
  لمقياس التفكير التشعيبي، والدرجات الفرعية لهذا المقياس

مجموعات   مصادر التباين  األبعاد
  المربعات

  مستوى الداللة  قيمة ف

  0.904  0.015  0.147  القبلي
  *0.002  10.483  105.896  الجنس

  *0.000  187.012  1889.201  المجموعة

: األول
  الطالقة
  

  *0.000  24.834  250.873  المجموعة×الجنس

  0.673  0.179  1.706  القبلي
  *0.000  17.207 164.016  الجنس

  *0.000  77.827  741.829  المجموعة

: الثاني
  المرونة

  *0.000  21.154  201.639  المجموعة×الجنس

  0.687  0.163  1.92  القبلي
  *0.000  49.819  586.077  الجنس

  *0.000  27.899  328.208  المجموعة

: الثالث
  األصالة

  
  0.869  0.027  0.323  المجموعة×الجنس

  0.208  1.609  21.788  القبلي
  0.266  1.251  16.945  الجنس

: الرابع
  اإلسهاب

  *0.000  354.941  4807.232  المجموعة

مجموعات   مصادر التباين  األبعاد
  المربعات

  مستوى الداللة  قيمة ف

  *0.009  7.06  95.655  المجموعة×الجنس
  *0.007  7.49  149.456  القبلي
  0.96  0.001  0.028  الجنس

  *0.000  347.979  6943.353  المجموعة

: الخامس
  العنوان
  

  0.066  3.474  69.323  المجموعة×الجنس
  0.236  1.42  269.25  القبلي
  0.837  0.043  8.04  الجنس

  *0.000  341.903  64592.759  وعةالمجم

الدرجة 
  الكلية

  0.115  2.536  479.094  المجموعة×الجنس
  )97،1=(درجات الحرية # 
  )0.01(دال إحصائيا عند مستوى أقل من *

ــًا فــي التفاعــل بــين المجموعــة    ) 6(يبــين الجــدول رقــم  أن هنــاك فروق
ــاد   ــى األبع ــاس التفكيــر     : والجــنس عل ــع مــن مقي األول؛ والثــاني؛ والراب

، وتبــين بــالرجوع إلــى الجــدول  )0.01(نــد مــستوى داللــةالتــشعيبي ع
 أن التفاعـــل فـــي  )3(، )2(، )1(، واألشـــكال ذوات األرقـــام  )2(رقـــم

البعــد األول؛ وهــو بعــد الطالقــة، والبعــد الرابــع؛ وهــو بعــد اإلســهاب،  
ناتج عن أن هناك فروقًا أكثر وضوحًا في حالة اإلنـاث منهـا فـي حالـة                 

اث مـــن البرنـــامج التـــدريبي فـــي تحـــسين الـــذكور، إذ أن اســـتفادة اإلنـــ
عامــل الطالقــة أعلــى مــن اســتفادة الطلبــة الــذكور، ويمكــن عــزو هــذا    
التفاعــل إلــى أن أداء أفــراد المجمــوعتين الــضابطتين اإلنــاث والــذكور  
ــاث       ــريبيتين اإلنـ ــوعتين التجـ ــراد المجمـ ــا أداء أفـ ــشابهًا، بينمـ ــان متـ كـ

درجــات الــذكور، والــذكور غيــر متــشابه، فــدرجات اإلنــاث أفــضل مــن    
وتعزو الباحثة هذا التفاعل إلى وجود فرص أكبر في المجتمع لإلنـاث          

أمــا . للطالقـة اللفظيـة مـع أقـرانهن وطريقـة لعـبهن، وإعطـاء تفـصيالت        
بالنسبة للتفاعل علـى البعـد الثـاني؛ وهـو بعـد المرونـة، فـيمكن عـزوه                  

حالـة  إلى وجود فروق أكثر وضوحًا في حالة الطلبة الذكور، منها في            
اإلناث، إذ كانت استفادة الـذكور أعلـى مـن اسـتفادة اإلنـاث علـى هـذا            

ويمكن عزو ذلـك إلـى ارتبـاط بعـد المرونـة ببعـد األصـالة التـي                  . البعد
ظهرت بدرجة أعلى لدى الـذكور مقارنـة باإلنـاث علـى مقيـاس التفكيـر        
التشعيبي، وقد لوحظ أثناء تطبيق البرنامج أن الطلبة الذكور عمومـًا           

وا التزامــًا وحماســًا أكبــر مــن اإلنــاث علــى إنتــاج األفكــار األكثــر         أبــد
تنوعـــًا، فـــبعض الطلبـــة الـــذكور كـــانوا يحرصـــون علـــى بنـــاء وتطـــوير 
رسومات ومجسمات تنم عن مرونـة فـي التفكيـر والبحـث عـن الجديـد                

  .عند إنتاج هذه المجسمات والرسومات واألفكار

  
  ثيل بياني للتفاعل بين متغيري المجموعة، والجنس في البعد األول؛ وهو الطالقةتم: )1(شكل 
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  تمثيل بياني للتفاعل بين متغيري المجموعة، والجنس في البعد الثاني؛ وهو المرونة: )2(شكل 

  
  ي المجموعة، والجنس في البعد الرابع؛ وهو اإلسهابتمثيل بياني للتفاعل بين متغير: )3(شكل 

أن أداء أفـراد المجموعـة الـضابطة        ) 3(يالحظ من الشكل رقـم      
من اإلناث على بعد اإلسـهاب اقـل مـن أداء الـذكور، بينمـا يالحـظ أن           
أداء أفراد المجموعة مـن اإلنـاث أعلـى مـن أداء الـذكور، األمـر الـذي                  

نــت أكبــر فــي حالــة اإلنــاث منهــا فــي   يــشير إلــى أن فاعليــة البرنــامج كا 
 بـاختالف الجـنس   جحالة الذكور، مما يشير إلى اختالف تـأثير البرنـام     

  .لصالح اإلناث
أيــــضا أن هنــــاك فروقــــًا ذات داللــــة ) 6(ويبــــين الجــــدول رقــــم 

ــة أقــل مــن    علــى مقيــاس التفكيــر  ) 0.01(إحــصائية علــى مــستوى دالل
جموعــات الـــضابطة  التــشعيبي، بــين أداء المجموعــات التجريبيــة والم    

لـــصالح المجموعـــات التجريبيـــة علـــى الدرجـــة الكليـــة وجميـــع األبعـــاد  
الفرعيـــة لهـــذا المقيـــاس، وكـــذلك يبـــين الجـــدول نفـــسه أنـــه ال توجـــد 
فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين أداء الطلبـــة الـــذكور واإلنـــاث، علـــى 
الدرجة الكلية وعلى األبعـاد الفرعيـة للمقيـاس مـا عـدا البعـدين األول                

ثــاني؛ وهمــا بعــد الطالقــة، وبعــد المرونــة لــصالح اإلنــاث، وعلــى         وال
  . البعد الثالث لصالح الذكور؛ وهو بعد األصالة

وللوقـوف علــى تــأثير البرنــامج التـدريبي علــى أداء أفــراد العينــة   
على مقياس الشعور التشعيبي والدرجات الفرعية له، جـرى اسـتخراج           

، ألثر تلقـي البرنـامج      )الجنس×المجموعة(نتائج تحليل التباين الثنائي     
والجـــنس والتفاعـــل بينهمـــا علـــى الـــدرجات المتحققـــة ألفـــراد عينـــة        
الدراســـة فـــي كـــل مـــن المجمـــوعتين التجـــريبيتين والـــضابطتين علـــى   

  .يبين هذه النتائج) 7(مقياس الشعور التشعيبي، والجدول رقم
  
  
  
  

ملخــــــــص لنتــــــــائج تحليــــــــل التبــــــــاين المــــــــشترك     ): 7(جــــــــدول 
(ANCOVA)البرنـــامج، والجـــنس والتفاعـــل بينهمـــا لـــألداء  ، ألثـــر 

ــة       علــى الدرجــة الكليــة لمقيــاس الــشعور التــشعيبي، والــدرجات الفرعي
  لهذا المقياس

مجموعات   مصادر التباين  األبعاد
  المربعات

مستوى   قيمة ف
  الداللة

  0.522  0.413  9.206  القبلي

  0.727  0.123  2.732  الجنس

  *0.000  247.375  5517.22  المجموعة

حب 
  الفضول

  
  0.843  0.040  0.885  المجموعة×الجنس

  0.034  4.627  73.01  القبلي

  0.579  0.310  4.887  الجنس

  *0.000  155.655  2456.058  المجموعة

  الخيال
  

  0.765  0.09  1.416  المجموعة×الجنس

  0.015  6.201  162.62  القبلي

  0.719  0.13  3.42  الجنس

  *0.000 108.141  2835.827  موعةالمج

الميل 
لتحمل 
  التعقيد
  0.942  0.005  0.141  المجموعة×الجنس  

  *0.02  5.638  160.474  القبلي

  0.294  1.115 31.746  الجنس

  *0.000  59.293  1687.524  المجموعة

الميل 
  للمخاطرة

  
  0.342  0.913  25.976  المجموعة×الجنس

  0.054  3.8  1130.096  القبلي

  0.999  0.000  0.001  الجنس

  *0.000  158.529  47139.983  المجموعة

الدرجة 
  الكلية

  0.759  0.095  28.122  المجموعة×الجنس

  )100،1=(درجات الحرية # 
  ).0.01(دال إحصائيا عند مستوى أقل من *
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أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية على       ) 7( يبين الجدول رقم  
يبي، بـين  علـى مقيـاس الـشعور التـشع    ) 0.01(مستوى داللة أقـل مـن       

أداء أفـــراد المجموعـــات التجريبيـــة والمجموعـــات الـــضابطة لـــصالح      
ــاد       ــع األبعـ ــى جميـ ــة، وعلـ ــة الكليـ ــى الدرجـ ــة علـ ــات التجريبيـ المجموعـ

 دالفرعيـــة لهـــذا المقيـــاس، وكـــذلك يبـــين الجـــدول نفـــسه أنـــه ال توجـــ
فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين أداء الطلبـــة الـــذكور واإلنـــاث علـــى    

  . اس، وعلى جميع األبعاد الفرعية لهذا المقياسالدرجة الكلية للمقي
وتــأتي هــذه الزيــادة الدالــة فــي مهــارات الطلبــة فــي المجموعــات   
التجريبية علـى مقيـاس التفكيـر التـشعيبي واختبـار الـشعور التـشعيبي،               
بوصــفها نتيجــة لفاعليــة برنــامج الخيــال اإلبــداعي فــي تطــوير القــدرات 

يمكــن تفــسير هــذه النتــائج علــى و. اإلبداعيــة لــدى الطلبــة المــشاركين
ــداثًا      ــة ألنـــشطة تتـــضمن مواقـــف وأحـ ــم تعـــريض الطلبـ ــه تـ أســـاس أنـ
مستمدة من الحياة الواقعية لألطفـال، وتثيـر الخيـال لـديهم والدافعيـة           
ــل        ــى تحمــ ــدرة علــ ــساؤل، والقــ ــي التــ ــة فــ ــتطالع والرغبــ ــب االســ وحــ
الغمــوض، وتطــوير أفكــار غيــر مألوفــة مــن أفكــار مألوفــة وغيرهــا مــن    

. فات والخــصائص الطفوليــة التــي تثيــر وتنمــي القــدرات اإلبداعيــةالــص
وعليــه، فــإن تطــوير برنــامج تــدريبي مــنظم يعمــل علــى تنميــة وإثــارة     
ــشكل فعــال فــي تطــوير القــدرات        ــداعي يمكــن أن يــسهم ب ــال اإلب الخي

ــدراتهم    ــن قــ ــر عــ ــة، بغــــض النظــ ــة للطلبــ ــد   . اإلبداعيــ ــد أكــ ــذا وقــ هــ
ــبورن ــد (Osborn, 2006)أوسـ ــن تـ ــه يمكـ ــداعي   أنـ ــال االبـ ريب الخيـ

وتتفـق  . والقدرات اإلبداعية لـدى األفـراد مـن خـالل التـدريب المـنظم             
 ودراسـة  Shaw, 1982) (هذه النتائج مع ما أشـارت إليـه دراسـة شـو    

التـي أكـدت   Gonzales & Campos, 1997) (جـونزاليس وكمبـوس  
وجــود عالقــة قويــة بــين القــدرات التخيليــة والقــدرات اإلبداعيــة عنــد     

ل، وأن األطفـــال بغـــض النظـــر عـــن قـــدراتهم العقليـــة يوظفـــون  األطفـــا
بــشكل واضــح التخيــل فــي اســتراتيجيات تفكيــرهم، وهــذا مــا أكدتــه         

 إذ أشــارت إلــى أن (Sak, 2004)دراســة الحالــة التــي قــام بهــا ســاك   
األطفال المبدعين هم مفكرون مستقلون ويمتلكون ذكاء تخيليًا، وأن         

ديميا والطالب الموهوب إبـداعيا قـد       العالقة بين الطالب الموهوب أكا    
  . بنيت على التخيل

 ويمكــن عــزو النتــائج المتعلقــة بــالجنس علــى مقيــاس التفكيــر        
المتشعب ومقياس الشعور التشعيبي إلى ما أكـد عليـه األدب التربـوي     

 ,e.g. Osborn, 2006; Colangelo & Davis)والبـاحثون ومـنهم   
2003; Torrance,1966) عبارة عن عمليات عقليـة   وهو أن اإلبداع

ــًا بـــين األفـــراد بغـــض النظـــر عـــن جنـــسهم، وان    ــًا طبيعيـ تـــوزع توزيعـ
الخصائص الطفولية المرتبطة بالقدرات اإلبداعية متشابهة بـين جميـع          
األطفال بغض النظر عن الجنس، إضافة إلى إخـضاعهم لـنفس أسـاليب       

شــو وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع نتــائج دراســة  . التعلــيم والمنــاهج
(Shaw, 1982)       ــة إحــصائية بــين حيــث لــم َتظهــر فــروق ذات دالل

وتتفـق نتـائج هـذه الدراسـة أيـضا          . درجة اإلبداع بين الذكور واإلناث    
مع نتائج البحـوث التـي أشـارت إلـى أثـر التـدريب علـى تنميـة القـدرات                    

 ,Flentie, 1990; Elaine)دراسـة  : اإلبداعيـة لـدى األطفـال، ومنهـا    
1981; Baldauf, 1987) .   وبالمقابــل يمكــن عــزو ظهــور فــرق فــي

ــد    ــا بعـ ــاني، وهمـ ــدين األول والثـ ــاس   : البعـ ــة، لمقيـ ــة، والمرونـ الطالقـ

التفكيــر التــشعيبي إلــى أن ألعــاب اإلنــاث تعتمــد عــادًة وبدرجــة كبيــرة      
علــى الطالقــة اللفظيــة والمحادثــة، بينمــا يعتمــد األطفــال الــذكور علــى 

فهم يحتاجون إلى ابتكار األفكـار      اللعب التنافسي مع أقرانهم، وبالتالي      
 (Osborn, 2006)واأللعاب الجديدة، وهذا ما أكـد عليـه أوسـبورن    

الذي استنتج أن اإلناث يتفوقن في طالقة األفكار على الذكور، وذلـك            
 في مدينة نيوجرسـي   (MacEwan)نتيجة لتقرير قام بإعداده ميكون      

(New Jersey)   االبـــداعي حـــول تجربتـــه كمعلـــم لتعلـــيم التفكيـــر
طالقـة أفكـار تفـوق      % 40طالبًا، حيث أكد أن اإلناث اظهـرن        ) 32(لـ

  .  طالقة األفكار لدى الذكور
وللوقـوف علــى تــأثير البرنــامج التـدريبي علــى أداء أفــراد العينــة   
علــى مقيــاس وليمــز لإلبــداع والــدرجات الفرعيــة لــه، جــرى اســتخراج    

، ألثر تلقـي البرنـامج      )الجنس×المجموعة(نتائج تحليل التباين الثنائي     
والجـــنس والتفاعـــل بينهمـــا علـــى الـــدرجات المتحققـــة ألفـــراد عينـــة        
الدراســـة فـــي كـــل مـــن المجمـــوعتين التجـــريبيتين والـــضابطتين علـــى   

  .يبين هذه النتائج) 8(مقياس وليمز لإلبداع، والجدول رقم
ملخص لنتائج تحليل التباين المشترك ): 8(جدول 

(ANCOVA)الجنس والتفاعل بينهما لألداء على ، ألثر البرنامج، و
الدرجة الكلية لمقياس وليمز لإلبداع، حسب تقديرات المعلم، 

  والدرجات الفرعية لهذا المقياس
مستوى 
  الداللة

مجموعات   قيمة ف
  المربعات

  األبعاد  مصادر التباين

  القبلي  199.58  28.167  *0.000
  الجنس  17.81  2.51  0.116
  المجموعة  616.975  87.073  *0.000
  المجموعة×الجنس  3.79  0.535  0.466

  الطالقة
  

  القبلي  251.855  36.155  *0.000
 الجنس  0.901  0.129  0.72
  المجموعة  650.089  93.323  *0.000
  المجموعة×الجنس  6.159  0.884  0.349

  المرونة

  القبلي  187.161  25.32  *0.000
  الجنس  2.731  0.369  0.545
  المجموعة  703.382  95.175  *0.000
  المجموعة×الجنس  0.746  0.101  0.751

  األصالة
  

  القبلي  218.042  27.693  *0.000
  الجنس  11.889  1.51  0.222
  المجموعة  667.118  84.729  *0.000
  المجموعة×الجنس  1.993  0.253  0.616

  اإلسهاب

  القبلي  120.469  12.434  *0.001
  الجنس  18.35  1.894  0.172
  المجموعة  566.184  58.436  *0.000
  المجموعة×الجنس  11.579  1.195  0.277

الفضول 
وحب 

  االستطالع
  

  القبلي  254.367  34.645  *0.000
  الجنس  4.775  0.65  0.422
  المجموعة  722.856  98.454  *0.000
  المجموعة×الجنس  2.764  0.376  0.541

  التخيل

  القبلي  386.7  22.109  *0.000
  الجنس  3.572  0.204  0.652
  المجموعة  939.862  53.735  *0.000
  المجموعة×الجنس  26.421  1.511  0.222

  التعقيد
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مستوى 
  الداللة

مجموعات   قيمة ف
  المربعات

  األبعاد  مصادر التباين

  القبلي  292.243  32.302  *0.000
  الجنس  3.62  0.4  0.529
  المجموعة  473.326  52.318  *0.000
  المجموعة×الجنس  11.159  1.233   0.270

  المخاطرة

  القبلي  1.446  2.91  0.091
  الجنس  0.34  0.685  0.41
  المجموعة  38.42  77.338  *0.000
  المجموعة×الجنس  0.168  0.338  0.563

األسئلة 
  فتوحةالم

  

  القبلي  16743.551  48.799  *0.000
  الجنس  360.303  1.05  0.308
  المجموعة  42820.546  124.801  *0.000
  المجموعة×الجنس  150.271  0.438  0.51

الدرجة 
  الكلية

)                                       93،1=(ة  درجات الحري#
  ).0.01(دال إحصائيا عند مستوى أقل من *

أن هنـــاك فروقـــًا ذات داللـــة إحـــصائية ) 8(ويبـــين الجـــدول رقـــم
علـــى مقيـــاس وليمـــز، حـــسب ) 0.01(علـــى مـــستوى داللـــة أقـــل مـــن 

تقديرات المعلمين لإلبداع بين أداء المجموعات التجريبية والـضابطة   
لح المجموعـــات التجريبيـــة علـــى الدرجـــة الكليـــة لهـــذا المقيـــاس، لـــصا

وعلــى جميــع األبعــاد الفرعيــة لــه، وكــذلك يبــين الجــدول نفــسه انــه ال     
ــاث        ــذكور واإلن ــة ال ــين أداء الطلب ــة إحــصائية ب ــروق ذات دالل توجــد ف

  .على الدرجة الكلية للمقياس، وعلى جميع أبعاده الفرعية
حـسب مقيـاس التفكيـر التـشعيبي     وتتفق هذه النتيجة مع النتـائج       

ومقياس الشعور التشعيبي، مما يدعم زيـادة القـدرات اإلبداعيـة لـدى             
ــى احتمــال أن        ــدريبي، إضــافة إل ــامج الت ــال نتيجــة تعرضــهم للبرن األطف
ــة الــصف، وربــط األنــشطة         ــى غرف ــدريب إل ــر الت ــاموا بنقــل اث ــة ق الطلب

ــا    ــدروس والواجبــ ــمن الــ ــدريبي ضــ ــامج التــ ــمن البرنــ ت المتــــضمنة ضــ
المطلوبة مـنهم مـن قبـل المعلمـين، وإنجازهـا بدافعيـة أكبـر والحـرص            
علـــى االستفـــسار المـــستمر والرغبـــة فـــي االســـتطالع لـــديهم، وزيـــادة  
قدرتهم على التعبير عـن أفكـارهم بوضـوح حـسب رأي المعلـم، ضـمن        
األسئلة المفتوحة في أداة الدراسة، فكثيرًا ما يقترحون أفكـارًا خياليـة      

نــشطة المتــضمنة فــي المنــاهج الرســمية لــديهم، وقــد       للواجبــات واأل
تضمنت أبرز مالحظات المعلمين عن الطلبـة الـذين خـضعوا للبرنـامج       
ــار      ــوير أفكـ ــي تطـ ــة فـ ــات البيئيـ ــتخدامًا للخامـ ــر اسـ ــبحوا أكثـ ــم أصـ أنهـ
ومجسمات، وأفكار تتسم بالحداثـة والغرابـة، إضـافة إلـى تطـور الفهـم               

عتبــر مــن المتطلبــات األساســية  العميــق للعالقــات بــين األشــياء التــي ت  
وقــد الحــظ المعلمــون هــذه . لتطــوير القــدرات اإلبداعيــة لــدى الطلبــة

التغييرات والتطورات لدى الذكور واإلناث، ولكـن تفاعـل الـذكور كـان          
وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مــع مــا توصــلت إليــه   . بدرجــة أكبــر قلــيًال
ألطفــال  التــي أكــدت أن ا(Abbott-Shim, 2000)دراســة آبــوت شــم 

الذين يخضعون لبرنامج تطوير القدرات اإلبداعية سجلوا درجـات عاليـة           
ــستخدمون       ــذين يـ ــال الـ ــة باألطفـ ــداعي، مقارنـ ــر اإلبـ ــارات التفكيـ ــى مهـ علـ

  .المناهج العادية، إضافة إلى تحسين الممارسة الفاعلة في التعلم
وفيمـــا يتعلـــق بالنتـــائج المتعلقـــة بمتغيـــر الجـــنس علـــى مقيـــاس  

ي المعلــم، فإنهــا تتفــق مــع نظــرة الطلبــة عــن أنفــسهم  وليمــز حــسب رأ
بخـــصوص القـــدرات اإلبداعيـــة مـــا عـــدا البعـــد األول؛ وهـــو الطالقـــة، 

والثــاني؛ وهــو المرونــة، والثالــث؛ وهــو األصــالة علــى مقيــاس التفكيــر    
التشعيبي، ويمكن عزو ذلك إلى ان المعلمـات اللـواتي يدرسـن الطلبـة            

ــالتعمق فـــــي . اإلنـــــاثالـــــذكور هـــــن أنفـــــسهن اللـــــواتي يدرســـــن    وبـــ
المتوســطات الحــسابية لتطــور القــدرات اإلبداعيــة؛ تبــين أن المعلمــين  
يــرون أن القــدرات اإلبداعيــة تحــسنت لــدى الــذكور واإلنــاث، ولكــنهم    
ــذه      ــان أعلـــى مـــن اإلنـــاث، وأن هـ يـــرون أن التحـــسن لـــدى الـــذكور كـ
الفــروق ليــست ذات داللــة إحــصائية، وهــذا يتفــق مــع مالحظــة الباحثــة  

امــة أثنــاء فتــرات تطبيــق البرنــامج حيــث ظهــرت الدافعيــة والحمــاس الع
بدرجــة أعلــى لــدى الطلبــة الــذكور مقارنــة باإلنــاث، إضــافة إلــى وجــود 
درجة حرية أكبـر فـي الحركـة والتنقـل خـارج نطـاق المدرسـة والبيـت،                  
لدى الطلبة الذكور مقارنة باإلناث، والتفاعل بشكل أكبـر مـع األقـران،        

مكن تفسير ذلك بأن التوقعات المرتبطة بالذكور، وما        إضافة إلى انه ي   
  .هو متوقع منهم، أعلى من التوقعات المرتبطة باإلناث

وللوقــوف علــى تــأثير البرنــامج والجــنس والتفاعــل بينهمــا علــى    
الـــدرجات المتحققـــة ألفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى تقـــديرات الوالـــدين   

يـــل التبـــاين لمظـــاهر الـــسلوك اإلبـــداعي، جـــرى اســـتخراج نتـــائج تحل 
  ).9(المصاحب والتي تبدو في جدول )الجنس×المجموعة(الثنائي 
، حـــسب (ANCOVA)نتـــائج تحليـــل التبـــاين المـــشترك ): 9(جـــدول

داع، المجموعة، والجنس لألداء علـى الدرجـة الكليـة لمقيـاس وليمـز لإلبـ            
  حسب تقديرات الوالدين، وعلى األبعاد الفرعية لهذا المقياس

مجموعات    فقيمة مستوى الداللة
  المربعات

  األبعاد  مصادر التباين

  القبلي  1.84  0.369  0.545
  الجنس  0.869  0.174  0.678
  المجموعة  34.21  6.846  *0.010
  المجموعة×الجنس  1.92  0.004  0.951

  الطالقة
  

  القبلي  0.482  0.93  0.76
  الجنس  8.109  0.000  0.997
  المجموعة  21.18  4.09  *0.04
  المجموعة×الجنس  6.62  1.28  0.26

  المرونة

  القبلي  3.82  0.771  0.382
  الجنس  0.199  0.032  0.859
  المجموعة  5.28  0.844  0.361
  المجموعة×الجنس  5.379  0.859  0.356

  األصالة
  

  القبلي  1.407  0.176  0.676
  الجنس  2.57  0.003  0.955
  المجموعة  4.044  0.505  0.479
  المجموعة×الجنس  11.4.41  1.42  0.236

  اإلسهاب

  القبلي  11.99  1.86  0.175
  الجنس  8.28  1.29  0.259
  المجموعة  2.76  0.43  0.513
  المجموعة×الجنس  1.619  0.252  0.617

الفضول وحب 
  االستطالع

  

  القبلي  14.198  1.828  0.180
  الجنس  30.353  3.907  0.051
  المجموعة  7.996  0.01  0.919
  المجموعة×الجنس  29.26  3.768  0.055

  التخيل

  القبلي  6.585  1.002  0.32
  الجنس  3.287  0.5  0.48
  المجموعة  47.663  7.25  **0.008
  المجموعة×الجنس  32.622  4.965  *0.028

  التعقيد
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مجموعات    فقيمة مستوى الداللة
  المربعات

  األبعاد  مصادر التباين

  القبلي  18.26  2.78  0.099
  الجنس  4.38  0.668  0.416
  المجموعة  15.45  2.33  0.130
  لمجموعةا×الجنس  3.77  0.575  0.45

   المخاطرة

  القبلي  7.01  0.112  0.738
  الجنس  2.18  0.035  0.852
  المجموعة  0.49  0.789  0.377
  المجموعة×الجنس  3.95  6.34  *0.014

األسئلة 
  المفتوحة

  

  القبلي  249.616  1.168  0.283
  الجنس  57.749  0.27  0.605
  المجموعة  708.878  3.316  0.072
  المجموعة×الجنس  267.80  1.25  0.266

  الدرجة الكلية

  )93،1=(درجات الحرية # 
  )0.05(دال إحصائيا عند مستوى أقل من  *

  ).0.01(دال إحصائيا عند مستوى أقل من  **
  

أن هنـاك فروقـًا فـي التفاعـل بـين           ) 9( يالحظ مـن الجـدول رقـم      
المجموعــة والجــنس علــى البعــد الــسابع؛ وهــو بعــد التعقيــد، والبعــد      

المفتوحــة، ويتبــين بــالرجوع إلــى الجــدول  التاســع؛ وهــو بعــد األســئلة  
أن التفاعـــل فـــي البعـــد الـــسابع نـــاتج عـــن ) 4(والـــشكل رقـــم) 5(رقــــم

وجود فروق أكثر وضوحًا في حالة الطلبة الـذكور عمـا هـو فـي حالـة            
أمـا  . اإلناث، إذ كانت استفادة الذكور أكبر بكثيـر مـن اسـتفادة اإلنـاث             

 جــدول المتوســطات  فيمــا يخــتص بالتفاعــل فــي البعــد التاســع، فــإن      
يظهـران أن التفاعـل نـاتج عـن وجـود فـروق           ) 5(والشكل رقم ) 5(رقم

فـــي تقـــديرات أوليـــاء األمـــور لمتوســـطات أداء الطلبـــة اإلنـــاث، أكثـــر   
وضوحًا منها في حالـة الطلبـة الـذكور، إذ كانـت اسـتفادة اإلنـاث أكبـر                 

  .بكثير من استفادة الذكور
  
  
  
  

  
   تمثيل بياني للتفاعل بين متغيري المجموعة، والجنس في البعد السابع؛ وهو التعقيد):4(ل شك

  
   تمثيل بياني للتفاعل بين متغيري المجموعة، والجنس في البعد التاسع؛ وهو األسئلة المفتوحة):5(شكل 

ات داللــة أيــضا أنــه ال توجــد فــروق ذ) 9(ويالحــظ مــن الجــدول رقــم
ــات      ــة والمجموعــ ــات التجريبيــ ــراد المجموعــ ــين أداء أفــ ــصائية بــ إحــ
الــضابطة، علــى الدرجــة الكليــة، وعلــى األبعــاد الفرعيــة للمقيــاس، مــا  
عدا البعـد األول؛ وهـو بعـد الطالقـة، والبعـد الثـاني؛ وهـو المرونـة،                  
والبعــد الــسابع؛ وهــو بعــد التعقيــد، لــصالح المجموعــات التجريبيــة،    

الجدول نفـسه أنـه ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية               وكذلك يبين   
بين أداء الطلبـة الـذكور واإلنـاث علـى الدرجـة الكليـة، وعلـى األبعـاد               

  .الفرعية
وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلـى أن أوليـاء األمـور لـم يالحظـوا       
تطــورًا بالقــدرات اإلبداعيــة لــدى أطفــالهم نتيجــة تعرضــهم للبرنــامج     

ونـــوا علـــى إطـــالع ومعرفـــة بطبيعـــة البرنـــامج التـــدريبي، حيـــث لـــم يك
التدريبي، أو أن أطفـالهم يخـضعون لمثـل هـذا البرنـامج، إضـافة إلـى                 
ــضمن       ــة وال تتـ ــاة روتينيـ ــا حيـ ــادة بأنهـ ــسم عـ ــرية تتـ ــاة األسـ أن الحيـ

مواقــــف وتحــــديات تتطلــــب تطــــوير األفكــــار والبــــدائل التــــي تتــــسم 
ج كانــــت بالحداثــــة واالخــــتالف، خــــصوصًا أن فتــــرة تطبيــــق البرنــــام

. قـــصيرة نـــسبيًا لمالحظـــة أي تغيـــر بطريقـــة التفكيـــر لـــدى أطفـــالهم 
 حيــث لــم  (Elaine, 1981)وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ايلــين    

يظهر تحسن بالقدرات اإلبداعية لـدى طلبـة الـصف الثـاني األساسـي              
بالمقابـــل فـــإن . الـــذين تعرضـــوا لبرنـــامج تنميـــة القـــدرات اإلبداعيـــة 

 تطـورًا فـي مهـارة الطالقـة والمرونـة والتعقيـد             أولياء األمور الحظـوا   
لدى أطفالهم، ويمكن عزو ذلك إلى أن هذه المهارات يمكن مالحظـة        
تطورهــــا لــــدى األطفــــال بــــشكل أكثــــر وضــــوحًا، مقارنــــة بالقــــدرات  
اإلبداعيــة األخـــرى أثنـــاء لعــب الطفـــل مـــع أشــقائه وأقرانـــه أو أثنـــاء    

ع نتــائج دراســة آبــوت وال تتفــق هــذه النتــائج مــ . المناقــشات األســرية
 أكــدت علــى تــوافر درجــة رضــا   التــي(Abbott-Shim, 2000)شــم 

عالية لدى األهل جراء تطبيق برنـامج يثيـر القـدرات اإلبداعيـة لـدى          
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ــى تطــوير القــدرات        ــره عل ــرة، وأث ــة المبك ــة الطفول ــالهم فــي مرحل أطف
ــديهم  ــة لــــــ ــة     . اإلبداعيــــــ ــائج دراســــــ ــع نتــــــ ــق مــــــ ــل تتفــــــ وبالمقابــــــ

 التـي أكـدت علـى تحـسن مهـارة الطالقـة       (Baldauf, 1987)بالـدوف 
والمرونة لدى الطلبة الذين خضعوا لبرنـامج الكـورت لتعلـيم التفكيـر             

وتتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع نتـــائج الدراســـة  . علـــى القـــدرات اإلبداعيـــة
إذ لـم تظهـر    (Shaw, 1982)الحالية عمومـًا، ومـع نتـائج دراسـة شـو     

الطلبــة الــذكور  فــروق ذات داللــة إحــصائية فــي درجــة اإلبــداع بــين       
  . واإلناث

ــيات ــن      :  التوصـ ــه يمكـ ــا، فإنـ ــة ونتائجهـ ــة الحاليـ ــوء الدراسـ ــي ضـ فـ
  :الوصول إلى التوصيات اآلتية

تطــوير دراســات تربويــة تبحــث فــي أثــر بــرامج اإلبــداع عمومــًا   -
والخيــال اإلبــداعي خــصوصًا، فــي تطــوير القــدرات اإلبداعيــة       

  .لدى األطفال في مختلف المراحل العمرية
ــع  - ــارات     التوســ ــوير مهــ ــى تطــ ــدف إلــ ــي تهــ ــات التــ ــي الدراســ فــ

المعلمــين فــي تطــوير الخيــال اإلبــداعي، والقــدرات اإلبداعيــة       
 .لدى الطلبة

إجراء مزيد من البحوث حول أثر برامج الخيال اإلبداعي على           -
تطــــوير القـــــدرات اإلبداعيـــــة لـــــدى األطفـــــال ذوي الحاجـــــات  

 .الخاصة عمومًا
 الثالثة األولـى تعتمـد      تطوير مناهج لرياض األطفال وللصفوف     -

  .المنحى التكاملى في تنمية الخيال اإلبداعي وتجريبه
  :المراجع

تطـــوير بطاريـــة لتقيـــيم   ). مقبـــول للنـــشر . (الـــبطش، محمـــد وليـــد  
ــي األردن     ــراد ف ــدى األف ــداعي ل ــدرات اإلب ، مجلــة دراســات . الق

  .الجامعة األردنية، عمان، األردن
 الفكـر للطباعـة والنـشر       ، دار 1، ط اإلبـداع ). 2002. (جروان، فتحي 
  .والتوزيع

ــا ــداع ). 2002. (الــــسرور، ناديــ ــة فــــي اإلبــ ، دار وائــــل 1، طمقدمــ
  .للطباعة والنشر، عمان، األردن

، تفكيــر األطفــال وتطــوره وطــرق تعليمــه). 1990. (قطــامي، يوســف
  .، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، األردن1ط

، تيسير وأبـو  قطامي، نايفة وحمدي، نزيه وقطامي، يوسف وصبحي  
ــابر ــداعي. )1990. (طالـــب، صـ ــر اإلبـ ــان. التفكيـ ــة : عمـ جامعـ

  .القدس المفتوحة
واقــع إنجـــازات برنـــامج تطـــوير   ).2007. (وزارة التربيــة والتعلـــيم 

عمــان، . 2007-2003التعلــيم نحــو اقتــصاد المعرفــة لألعــوام  
 .األردن
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  ملحق
  نموذج لجلسة تدريبية

  :النشاط التمهيدي: األولىالجلسة 
  : األهداف

  .بناء األلفة مع الطلبة  -
   .محتواه التدريبي، إجراءات التدريب: تعزيز اتجاهات الطلبة نحو البرنامج، وتعريفهم بالبرنامج التدريبي من حيث  -

  دقيقة) 45 (:زمن تنفيذ النشاط
  .رسومات، اقالم تالوين: األدوات

  :اإلجراءات
  :الخطوة األولى

 التدريبية التي سيتم تنفيذها هو تطوير قدرتهم علـى التفكيـر العميـق والـشامل،              األنشطةقدم المدرب نفسه للطلبة، وأكد لهم أن الهدف من           -
  .وأنهم سيجدون المتعة والفائدة أثناء تطبيق البرنامج

ة على الطلبة، بصوت مرتفع، وحّول الـنص اآلتـي إلـى     بقراءة التعليمات اآلتيقامقدم المدرب فكرة واضحة عن البرنامج التدريبي للطلبة حيث          -
  . لغة يفهمها األطفال

سنبدأ بتطبيق أنشطة وألعاب وتمثيلهما، إنها ألعاب وأنشطة تمثيليـة نـستخدم فيهـا الخيـال ونتظـاهر باسـتخدامه، عنـدما تـستخدم الخيـال                          " -
بة في خيالنا وهذا أمر ممتع، نأمل أن نـستمتع بممارسـة هـذه    فإن كل شيء يصبح مقبوًال ويمكن حدوثه، تستطيع تكوين أشياء غريبة وعجي        

 ".ولكن هناك قواعد وتوجيهات علينا إتباعها، نرجو أن تستمعوا وتصغوا جيدًا إليها) األنشطة(األلعاب 
  : الخطوة الثانية

  :يقوم المدرب بتوضيح تعليمات وقواعد تنفيذ األنشطة التدريبية، للطلبة وعلى النحو التالي -
  .من خالل التخيل والتظاهر...... أخبركم عن شيء ما، وسأطلب إليكم التفكير فيس" •
ال يتوقـع منـك أن تقـوم بـه وقـد ال تقـدر أن تقـوم بـه، ولكـن يمكنـك التظـاهر              ..... سأطلب إليكم في بعض األحيان القيام بعمل شيء مـا          •

 . بالقيام به، ما عليك أن تعرفه أنك تتخيل فقط
 . قد تحني رأسك لإلجابة بنعم أو تهز رأسك لإلجابة بال. هر، ال تتحدث عندما أطلب إليك شيئًا ماتذكر دائمًا أنك تتظا •
أو أغلق عينيك واثن يديك إلى وسطك، عندما تعمـل ذلـك فإنـك تتظـاهر بالقيـام      . أفضل طريقة للتظاهر ضع يديك على عينيك وأغلقهما      •

 ."بالعمل الذي سأطلبه منك
 .بعض األفكار دع األفكار تتدفق في دماغك وتصورها في خيالكعندما اطلب منك التفكير ب •
 .حاول جاهدًا رؤية صورك الذهنية، وكلما حاولت التفكير أكثر رأيت صور أوضح وأفضل •

ــي كــل مجموعــة           - ــاوني، ف ــم تع ــى ســت مجموعــات تعل ــة عل ــع الطلب ــوم المــدرب بتوزي ــم يق ــشطة ضــمن      ) 5-4(ث ــذ األن ــتم تنفي طــالب، بحيــث ي
ى شــكل فــردي ضــمن مجموعــاتهم حــسب متطلبــات الموقــف التــدريبي، بحيــث يــتم تنفيــذ النــشاط الواحــد فــي جلــستين         المجموعــات أو علــ 

تدريبيتين الجلسة األولى يحث فيها الطلبة على التفكير االبداعي بشكل مستقل وفردي؛ وفي الجلـسة الثانيـة تـتم عمليـة التفكيـر فـي النـشاط                   
 .ضمن مجموعات التعلم التعاوني

  :لثالثةالخطوة ا
يقوم المدرب بإجراء حوار مع الطلبة حـول أهميـة الخيـال والقـدرة علـى التفكيـر بطريقـة فعالـة فـي المواقـف الحياتيـة التـي تـواجههم، ويطلـب                 -

 .إليهم ذكر بعض المواقف الحياتية التي واجهتهم، وكيف تفاعلوا معها من اجل حلها
لطلبة، يتم إجراء نقاش مفتوح حول أهمية الخيال في تطوير قدرتهم علـى التعامـل مـع          بعد استماع المدرب للمواقف الحياتية التي يطرحها ا        -

  :المواقف التي تواجههم، وطرح عليهم بعض المواقف واألنشطة التمهيدية المثيرة للتفكير الخيالي، وعلى النحو التالي
  ....هل أنتم مستعدون؟ " •
 ....هل أعينكم مغلقة؟  •
 .... أغمض عينيكاحن رأسك إذا كنت مستعدًا و •
 . حسنًا دعنا نتظاهر بأن هناك صحنًا مليئًا بالبوظة موضوعًا على طاولة أمامك •
 ....هل تراه؟  •
 . احن رأسك إذا كان جوابك بنعم •
 . ما طعمه؟ ال تجيب على السؤال، اجب لنفسك فقط •
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 . ضع الملعقة بجانب الصحن •
 .حسنًا امسك الملعقة وتذوق البوظة •
 هل هي لذيذة؟  •
 .  في تناولك للبوظة كلهااستمر •
 . هل بقي شيء من البوظة في الصحن، هز رأسك إذ أكلتها كلها •
 .افتح عينيك: حسنا •
 ....هل تعرف اآلن كيف نلعب مثل هذه األلعاب؟  •
 ..." هل لديك أسئلة حول تطبيق هذه األلعاب؟ •

  اإلنهاء والواجبات: الخطوة الرابعة
 .مناقشة األسئلة المطروحة من قبل األطفالبعد طرح النشاط التمهيدي يقوم المدرب ب -
 .بعد انتهاء الجلسة يطلب المدرب من الطلبة رسم صحن البوظة الذي تخيله وتلوينه -
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  ساق تعليم ذوي االحتياجات الخاصةأثر تدريس م
  في تنمية االتجاهات نحو املعاقني لدى عينة من طلبة جامعة الحسني بن طالل

  
  *  وموفق بشارةمنى أبو درويش

  

 29/10/2007 تاريخ قبوله     29/11/2006 تاريخ تسلم البحث

ي هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن أثر تدريس مساق تعليم ذو :ملخص
االحتياجات الخاصة في تنمية االتجاهات نحو المعاقين لدى عينة من طلبة جامعة 

طالبًا وطالبـة من طلبة كليـة ) 123(تكونت عينة الدراسة من  .الحسين بن طالل
 ممن 2005/2006العلوم التربويـة فـي جامعـة الحسين بن طالل للعام الجامعـي 

ولتحقيق هذا الهدف تم التطبيق . اصةسّجلوا مساق تعليم ذوي االحتياجات الخ
 .)1992، القريطي(حو المعاقين الذي طّوره الَقْبلي والَبْعدي لمقياس االتجاهات ن

حيث أظهرت نتائج الدراسة فروقًا ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو 
 أي أن هنالك تحسنًا واضحًا في اتجاهات الطلبة نحو المعاقين بعد ،المعاقين

 كما أنه لم توجد فروق ذات .يسهم مساق تعليم ذوي االحتياجات الخاصةتدر
 أو ،داللة إحصائية في االتجاهات نحو المعاقين تعزى الختالف متغير الجنس

 وقد نوقشت النتائج في ضوء األدب التربوي والدراسات .التخصص األكاديمي
، التجاهاتتدريس، االحتياجات الخاصة، ا: الكلمات المفتاحية (.السابقة

  ).المعاقون

  

  
  

  خلفية الدراسة
تعد االتجاهات النفسية من الموضوعات التي تشكل بؤرة 
اهتمام العديد من الباحثين، والدارسين في التربية، وعلم النفس، 
وعلم االجتماع، والقانون، وكل من له صلة وثيقة بالسلوك اإلنساني 

 في تحديد طبيعة لما لها من أثر مهم. بشكليه العادي وغير العادي
 والرعاية النفسية، والتربوية التي تحظى بها هذه الفئة من ،المعاملة

وبتعبير آخر فإّن مثل هذه االتجاهات . األفراد في أي مجتمع إنساني
  .هي المحدد الرئيس للقبول النفسي واالجتماعي للمعاقين

وتباينت وجهات نظر العلماء، والباحثين النفسيين، والتربويين 
 إذ قدموا تعريفات مختلفة استنادًا إلى ،ل التعريف العام لالتجاهحو

 فمنهم من يعّرفه على أنه تنظيم من ،أسس واتجاهات نظرية متعددة
 حول موضوع ما، يؤدي بالفرد إلى -دائم نسبيًا- المعتقدات 

ويرى آخرون أنه ). 1992القريطي، (االستجابة بطريقة محددة 
 نحو ،أو ميل للتصرف لدى شخص ما ،حال من االستعداد العقلي

موضوع ما استنادًا إلى تركيب معقد من المشاعر والرغبات 
 مصدرها الخبرات المتنوعة مع موضوع االتجاه ،والميول

)Husen,T.& postlethwaite, 1985 ،الدغيش، 2000 ،الكبيسي ،
2003.(  

________________________  
  ، معان، األردن بن طاللكلية العلوم التربوية، جامعة الحسين* 
  .، اربد، األردن2007 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 

  
The Effect of Studying the Course "Teaching those of 

Special Needs" on  Developing the  Attitudes toward the 
Handicapped Among Asample of Students in  Al-Hussein 

Bin Talal University 
 

Mona Abu Darwesh  and Muwafaq Bsharah, Faculty of 
Educational Sciences , Al-Hussein Bin Talal University, 
Ma’an , Jordan. 

 
Abstract: This Study aimed at investigating the effect of  studying the 
course “ Teaching Those of Special Needs “on developing the 
attitudes toward the handicapped among a sample of students in Al-
Hussein Bin Talal University. The sample of the study included (123) 
students from the College of Educational Sciences who were enrolled 
in teaching those of special needs course during the year 2005/2006. 
To achieve this purpose, Al – Quraiti (1992) Scale for Measuring 
Attitudes Toward The Handicapped was administrated as pre and post 
– test procedure. The results of the study revealed  that there were 
statistically significant differences between students’ attitudes toward 
the handicapped that is a positive improvement in students attitudes 
related to studying the course. The results also revealed that there 
were no a significant differences between attitudes due to student 
gender  or academic specialization.The results of this study were 
discussed in light of previous and theoretical literature.(Keywords: 
Studying, Special Needs, Attitudes ,Handicapped). 

  
 ويمكن ،ويعّرف االتجاه على أنه مزاج مسبق تحكمه العاطفة

ة الفرد التي تكون على صورة أحكام االستدالل عليه من استجاب
 كما .)1992القريطي، ( وأحاسيس ، وعواطف، أو سالبة،موجبة

االتجاهات باعتبارها مفاهيم متعلمة ) 1988(تعرف ليندا دافيدوف 
 في حين يراها .وتقويمية ترتبط بأفكار ومشاعر وسلوك األفراد

األفراد  يبديها ،بأّنها ممارسات سلوكية يومية)  2000(الكبيسي 
 وقد تكون ايجابية ،العاديون تجاه األفراد المعاقين بوعي وإدراك

 وتكيف اجتماعي ناجح في ،بحيث تشارك في بناء صحة نفسية
  . أو سلبية تمثل أكبر عائق يواجه األفراد المعاقين،المجتمع

وتصنف االتجاهات في فئات مختلفة  منها االتجاهات العامة 
 ،والخاصة الفردية مقابل الجماعية ،مقابل االتجاهات الخاصة

 والطباع مقابل ، والموجبة مقابل السالبة،والعلنية مقابل السرية
  ).1992القريطي، (  والشعورية مقابل الالشعورية ،الُخُلّقية

وتشير األدبيات النفسية والتربوية إلى أن هنالك خصائص 
 ،، القريطي1990 ، الطواب،1985 ،عودة(مميزة لالتجاهات  

1992،Dandapani ,  2000  (منها:  
 أي إّنها نمط سلوكي ،أن االتجاهات في غالبيتها متعّلمة .1

 وتنمو بفعل تفاعل الفرد ، فهي تتشكل،تكتسب بالخبرة والتعلم
 ومنها نمط التنشئة االجتماعية وتأثيرات ،مع المعطيات البيئية
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 والخبرات ،الوالدين والمعايير الثقافية التي يستدخلها
  . وغير المباشرة بموضوع االتجاه،عالّية المباشرةاالنف

 ويمكن تمثيلها ،تتباين االتجاهات من حيث نمُطها وشدُتها .2
إلى ) االيجابية (بأنها خط متصل يمتد من التأييد المطلق 

  ).السلبية (الحياد ُثّم َيِصُل إلى المعارضة الكاملة 
ارها تعمل االتجاهات النفسية كموجهات سلوكية للفرد باعتب .3

 لالستجابة  وإمكانات لدى الفرد،تمثل حال تهيؤ واستعداد
 .بطريقة معينة نحو موقف ما

 إال أنها قابلة ،تتسم االتجاهات باالستقرار والثبات النسبي .4
المتغيرات البيئية   . أ: للتعديل والتغيير بفعل العوامل اآلتية 

الموضوعات التي هي محور .   جـالسمات الشخصية للفرد. ب
 .الهتماما

ًا على المكونات تتشكل االتجاهات إزاء موضوع ما اعتماد .5
 :والمظاهر اآلتية

 ،ويتمثل برصيد الفرد من المعلومات: المكون المعرفي  - أ
 والمعتقدات التي يكتسبها ، واألحكام، والمدركات،والمفاهيم

 .الفرد
 -العاطفي(ويتمثل في المخزون : المكون الوجداني  - ب

ما، فهو  له الفرد تجاه موضوعذي يستدخال) االنفعالي
  . الجانبين اإليجابي والسلبيوييح

ويتمثل بالكيفية التي يسلكها : )السلوكي( المكون النزوعي - ج
: الفرد تجاه موضوع االتجاه حيث يأخذ عدة أشكال منها 

 وهنا تتم ترجمة . والكراهية، والرفض، والحب،القبول
 .المخزون على صورة إبداء مشاعر

األدب النفسي والتربوي إلى أن هنالك أربع وظائف كما يشير 
  ) : Dandapani  ,  2000(لالتجاهات كما ذكرها 

ضوعات التي تحقق ، فاالتجاهات تكون إيجابية نحو المونفعية -1
الموضوعات التي تهدد هذا ، وسلبية نحو إشباعًا للحاجات

  .، أو تحرم منهاإلشباع
اه نحو تحقيق ، وخفض القلق من خالل االتجحماية الذات -2

، أو ارجية المهددة على صورة االنسحاب، واإلنكاراألخطار الخ
  .ممارسة التبرير واإلسقاط بهدف تشويه الحقائق

، وقد يسلك يمة، فالفرد يستدخل قيم الجماعةالتعبير عن الق -3
 .أو ال يسلك اعتمادًا على ما تم تعلمه

يعينه ، مما رها تشكل قاعدة معرفية لدى الفردمعرفية باعتبا -4
 .على تفسير الكثير مما يدركه ويعتقده

المعتقدات، أّن االتجاه هو مجموعة ويرى الباحثان 
، لها الطالب نحو المعاقينوالمشاعر التي يحموالتصورات، 

 .والمقيسة من خالل أداة الدراسة
، والتربوية في ميدان تشير العديد من األدبيات النفسيةو

عديد من المعاقين قد عانوا من التربية الخاصة إلى أن هنالك ال
 واإلبادة في كثير من المجتمعات ، واالضطهاد، واإلهمال،التجاهل

 ، إال أن ظهور الديانات السماوية.اإلنسانية خالل السنوات الماضية
 وتزايد النزعة اإلنسانية والتوجهات ،ودعواتها إلى رعاية المعاقين

و التوجهات اإليجابية الديمقراطية في السنوات األخيرة أدى إلى نم
 والمؤسسات ، والمدارس، وتمثلت بإنشاء المراكز.نحو المعاقين

 وإصدار العديد من ،التي تعنى برعاية هذه الفئات وتربيتها وتعليمها
قانون الشعب :  التي َضِمَنت حقوقهم مثل، والقوانين،التشريعات
   ).2002 ،أبو الحسن (People Lawاألمريكي 

 أو ذهني دائم ، أو ضعف جسمي،بأّنها تلفوتعّرف اإلعاقة 
 ويحد من قدرته على العناية ،يؤثر على الوظائف الحيوية للفرد

 أو العمل في داخل ، أو التفاعل االجتماعي، أو الحركة،بالذات
  ).Goldenson ,  1984(المنزل وخارجه 

وهنالك َمْن يرى أّن اإلعاقة وصف لهؤالء األفراد الذين 
 وبصورة ،عن أقرانهم العاديين بدرجة ملحوظةينحرفون سلبًا 

 مما يحد من ، أو ذهني، أو حّسي،مستمرة كنتاج لقصور جسمي
على االستجابة لمتطلبات الحياة اليومية في ) المعاق(قدرة الفرد 

ويحتاج إلى خدمات خاصة  ،مجتمع معين بصورة عادية
)Scruggs& Mastropiri, 1996  ،1987 ؛ الشخص.(  

قة قصورًا في النضج األدائي للوظائف الحيوية وتعد اإلعا
 والذهني بدرجة تحد من ،المختلفة التي يتطلبها النمو الجسمي

 أو تعوق الوظائف ،اكتساب المعدالت الطبيعية للذكاء بأنماطه كاّفة
 والبصرية  من األداء الوظيفي الذي ، والسمعية، والحركية،الحّسية

ى مراحل النضج المختلفة يتناسب مع العمر الزمني على مستو
  ).2000 ،القماش(

فهو يفهم اإلعاقة على أّنها وجود ) Doods , 1986(أما دودز 
 فيصير معاقًا بحيث ،قصور، أو علة تؤثر على قدرات فرد معين

 أو تقبله من ،تمنعه من القيام بالدور المنوط به بشكل كامل
  . أي إّنه فرد نقصت إمكاناته إلى حد كبير،اآلخرين
يرى الباحثان أّن اإلعاقة وصف لهؤالء األفراد الذين و

ينحرفون عن أقرانهم العاديين بشكل ملحوظ في واحدة أو أكثر من 
مجاالت النمو سواء أكان ذلك  في المجال الجسمي أم الحّسي أم 

 مما يجعلهم بحاجة إلى خدمات خاصة تختلف عما يقدم ،الذهني
  . إلى أقرانهم العاديين
 سابقة قد تناولت االتجاهات نحو المعاقين وال وثمة دراسات

 إال أّن ثمة نقصًا واضحًا في الدراسات ،سيما الدراسات النفسّية
التي حاولت أن تربط أثر تدريس المساقات التعليمية في المرحلة 
الجامعية التي من شأنها تنمية االتجاهات اإليجابية نحو األفراد 

دراسة ) Rothschild , 1978 ( لذا فقد أجرى روثتشيلد.المعاقين
هدفت إلى الكشف عن تأثير دراسة المعلمين لبعض مقررات التربية 
الخاصة قبل تخرجهم من الجامعة على اتجاهاتهم نحو المعاقين بعد 

 وتم تطبيق مقياس االتجاهات نحو .التحاقهم بمهنة التدريس
 حيث أظهرت النتائج أن المعلمين الذين درسوا هذه .المعاقين

 وتفهمًا للمعاقين مقارنة بزمالئهم الذين ،المقررات كانوا أكثر تقبًال
 .لم يدرسوها

فقد هدفت إلى الكشف ) Walker , 1979(أما دراسة والكر 
عن تأثير مقرر دراسي واحد في التربية الخاصة ُقّدم من خالل 

 وقد تكونت عينة .التعليم المبرمج على اتجاهات الطلبة الجامعيين
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 وتم تطبيق مقياس االتجاهات نحو .طالبًا جامعيًا) 30(من الدراسة 
 وأظهرت النتائج أن مجرد تقديم مقررات التربية الخاصة .المعاقين

فقط ال يحدث التأثير المطلوب إذا لم يقترن ذلك بمناقشات حول ما 
  .يحصله الطالب من معلومات

دراسة هدفت إلى ) 1984( كما أجرى الطعيمة والبطش 
 وقد تكونت عينة . اتجاهات الوالدين نحو اإلعاقة العقليةالكشف عن

 وقّسموا على .فردًا من اآلباء واألمهات) 270(الدراسة من 
 والقسم اآلخر يوجد ،أحدهما من  ذوي األطفال  المعاقين: قسمين

 أحدهما اختبار ، وتم تطبيق اختبارين.لديهم أطفال معاقون عقليًا
 . واآلخر للمفاهيم،نحو اإلعاقة العقليةلالتجاهات والقيم الوالدّية 

ودلت النتائج على أن هنالك فروقًا ذات داللة إحصائية في اتجاهات 
  .الوالدين نحو المعاقين لصالح األمهات

بالكشف عن ) 1987(واهتمت الدراسة التي أجراها الشخص 
أثر مقرر التربية الخاصة في تغيير االتجاهات نحو المعاقين لدى 

 ،طالبًا وطالبة) 60( وتكونت عينة الدراسة من . التربيةطلبة كلية
مجموعة ضابطة مكّونة :  حيث قّسموا عشوائيًا على مجموعتين 

طالبًا ) 30( ومجموعة تجريبية مكّونة من ،طالبًا وطالبة) 30( من 
 حيث أظهرت . وتم تطبيق مقياس االتجاهات نحو المعاقين.وطالبة

ئيا في األداء على مقياس االتجاهات النتائج وجود فروق دالة إحصا
 ولصالح المجموعة التجريبية التي تعرضت لمقرر ،نحو المعاقين
  . أي إّنهم أصبحوا أكثر إيجابية نحو المعاقين.التربية الخاصة

وتناولت الدراسة التي أجراها نور وآخرون المشار إليهم في 
هات أثر مقرر التربية الخاصة في تنمية اتجا) 1987 ،الشخص(

،  سمعيًا، أكاديميًا،عقليًا(الطالب الجامعيين نحو المعاقين 
لقاءات ) 3(أسابيع بواقع ) 5( واستمر تدريس المساق .)وبصريًا

 وأظهرت النتائج أن هنالك تغيرًا .دقيقة) 90(أسبوعيا مدة كل منها 
  .إيجابيا في اتجاهات أفراد المجموعة نحو جميع فئات المعاقين

دراسة هدفت إلى الكشف عن اتجاهات ) 1988(وأعد حسين 
 وتكونت عينة .المعلمين في مدينة إربد نحو المعاقين حركيًا

 .معلمة) 220(معلمًا و ) 230(فردًا منهم ) 450(الدراسة من 
 وأظهرت .حيث طبق عليهم اختبار االتجاه نحو المعاقين حركيًا

المعاقين النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو 
  .حركيًا تعزى إلى متغير الجنس ولصالح اإلناث

فقد هدفت إلى ) 1992(أما الدراسة التي أجراها القريطي 
الكشف عن اتجاهات طلبة جامعة حلوان نحو المعاقين وعالقتها 

طالبًا ) 341( وتكونت عينة الدراسة من .بمتغيري الكّلية والجنس
ليهم اختبار االتجاه نحو  وطبق ع.وطالبة من طلبة السنة الرابعة

 وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في .المعاقين
لصالح (االتجاه نحو المعاقين تعزى الختالف متغيري الجنس 

  ).لصالح طلبة كّلية التربية(  والكّلية ،)اإلناث
دراسة هدفت إلى التعرف ) 1999(وأجرى الحاروني وفراج 
 وتكونت عينة . نحو المعاقين حركيًاعلى اتجاهات طالب الجامعات

طالبًا وطالبة من طلبة كّلية العلوم التربوية ) 382(الدراسة من 
 حيث أشارت النتائج إلى .وكّلية التربية الرياضية والخدمة االجتماعية

أن هناك فروقًا ذات داللة إحصائية في االتجاهات نحو المعاقين 
ما أّنه ال توجد فروق دالة  ك،)لصالح اإلناث(تعزى الختالف الجنس 

  .إحصائيًا في االتجاهات نحو المعاقين تعزى إلى التخصص
وتناولت الدراسة التي أجراها كل من المغازجي والهيتي 

اتجاهات األفراد العاديين نحو ) 2000الكبيسي، (المشار إليها في 
فردًا من الذكور ) 153( وتكونت عينة الدراسة من .المعاقين
لالتجاه نحو ) بوكر وكامبل(ث طبق عليهم اختبار  حي.واإلناث

 وأظهرت النتائج أن اتجاهات األفراد العاديين .)A(المعاقين الصورة 
 كما لم ُتظِهْر الدراسة فروقًا ذات داللة .نحو المعاقين سلبية

  .إحصائية بين أفراد الدراسة تعزى الختالف الجنس
 ,Hodge(واهتمت الدراسة التي أجراها هودجي وآخرون 

et.al, 2002 ( باختبار أثر الخبرات التعليمية)داخل الحرم الجامعي، 
التي يتلقاها الطلبة في تنمية اتجاهاتهم نحو المعاقين ) وخارجه

 وتكونت عينة الدراسة من الطلبة المسجلين في .)جسميًا وعقليًا(
 وتم تطبيق مقياس اتجاهات الطلبة .مساق مقدمة في التربية البدنية

 كشفت النتائج عن أّنه ال توجد فروق . تدريس هؤالء األفرادنحو
  . ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة تعزى إلى الجنس

دراسة هدفت إلى الكشف عن ) 2003(كما أجرى الدغيش 
 وتكونت عينة .االتجاهات نحو المعاقين عند طلبة التربية الخاصة

ق مقياس االتجاه نحو  وتم تطبي.طالبًا وطالبة) 189(الدراسة من 
 وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في .المعاقين

  .مستوى االتجاه نحو المعاقين تعزى إلى الجنس
طبيعة ) 2005(وتناولت الدراسة التي أجراها الجراح وبطاينة 

اتجاهات طلبة جامعة اليرموك نحو المعاقين وعالقتها ببعض 
 منهم ،طالبًا وطالبة) 340( اسة من  وتكونت عينة الدر.المتغيرات

 وتم تطبيق مقياس .من اإلناث) 199( و،من الذكور) 141(
 وأظهرت النتائج وجود فروق ذات .اتجاهات الطلبة نحو المعاقين

لصالح ( داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة تعزى لمتغيري الجنس 
  ).لصالح طلبة التخصصات األدبية( والتخصص ،)اإلناث 

فقد ) 2006(لدراسة التي أجراها الزيودي وآخرون أما ا
هدفت إلى الكشف عن أثر برنامج تدريبي في تغيير اتجاهات 
المرشدين نحو الطلبة من ذوي االحتياجات الخاصة والعوامل 

 .مرشدًا ومرشدة) 30( وتكونت عينة الدراسة من .المؤثرة فيها
فراد جلسات على أ) 6(وتم تطبيق برنامج إرشادي مكون من 

 واستخدم مقياس االتجاهات نحو ذوي ،المجموعة التجريبية
 وأشارت النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيًا .الحاجات الخاصة

 ولصالح المجموعة التي ،بين أداء أفراد المجموعتين على المقياس
تعرضت للتدريب  باإلضافة إلى أن اتجاهات المرشدات اإلناث كانت 

  .أفضل منها لدى الذكور
  مشكلة الدراسة وأسئلتها

في ضوء خلفية الدراسة والدراسات السابقة  ُتعد تنمية 
اتجاهات الطلبة نحو المعاقين من النتاجات التعليمية التي يراد 

 لما لهذا النمط من االتجاهات من دور هام في ،تحقيقها لدى الطلبة
إمكانية  و،تحسين العالقة اإلنسانية واالجتماعية مع األفراد المعاقين
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 غير أن المؤشرات في .تسهيل دمجهم في المجتمع اإلنساني
 واالجتماعي ال تفصح عن مستوى مقبول من ،الميدان التربوي

 ، وهذا يتعارض مع المواثيق.اتجاهات الطلبة العاديين نحو المعاقين
والمعاهدات الدولية التي تنادي باحترام المعاقين والتعامل اإليجابي 

من المالحظ حاليًا وجود تدٍن في النظرة لدى الطلبة  إال أنه ،معهم
 وفي ضوء هذه المتغيرات أصبحت الحاجة ،العاديين نحو المعاقين

 ليكون طلبة الجامعات العادّيون منهم والمعاقون هم أداة البناء ،ملحة
 وعليه فإن المجتمع الجامعي هو صانع .والتغيير في أي مجتمع

لدى الطلبة العاديين تجاه الطلبة التغيير في نوعية االتجاهات 
  .المعاقين في مجاالت متعددة

 فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلحساس ،وبناء على ما تقدم
 .بأن هنالك تدنيًا واضحًا في اتجاهات الطلبة العاديين نحو المعاقين

لذا فإّن الدراسة الحالية تهدف إلى اختبار أثر تدريس مساق تعليم 
 .لخاصة في تنمية االتجاهات نحو المعاقينذوي االحتياجات ا

  :وبالتحديد فإنَّ الدراسة الحالية تسعى لإلجابة عن األسئلة اآلتية 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األداء الَقْبلي والَبْعدي  -1

  ألفراد عينة الدراسة على مقياس االتجاهات نحو المعاقين؟
جاهات الطلبة هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  في ات - 2

  نحو المعاقين تعزى إلى الجنس؟
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة  - 3

 ؟اقين تعزى إلى التخصص األكاديمـينحو المع
تستند الدراسة الحالية إلى فرضية مفادها أنه توجد فروق و

ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو المعاقين تعزى إلى 
  .عليم ذوي االحتياجات الخاصةتدريس مساق ت
  أهمية الدراسة 

تنبع أهمية الدراسة من أهمية تعليم وتدريس مساق تعليم 
،  نحو المعاقينذوي االحتياجات الخاصة في تحسين اتجاهات الطلبة

حيث إّن اآلثار النفسية المترتبة على اإلعاقة أكثر صعوبة وأثرًا في 
بنظرة الشفقة والعطف نحو  التي تتمثل ،المعاق من اإلعاقة نفسها

  . والنظرة الدونية واالبتعاد عنهم في أحيان أخرى،المعاقين أحيانًا
 ولعل مما يؤكد أهمية الدراسة الحالية أنه لم توجد دراسة 

تناولت أثر تدريس مساق تعليمي ) وفي حدود علم الباحثين(أردنية 
ي إّنه  أ،يتوقع أن يسهم في تغيير اتجاهات الطلبة نحو المعاقين

 ،يتيح الفرصة للطالب بأن يتجه نحو الجديد من النظرات اإلنسانية
 مما ،ويتمتع بكفاية أو قدرة في التعامل مع قضايا تمس عالم المعاق

  .أشعر الباحثين بضرورة القيام بهذه الدراسة
 ،وتبرز أهمية هذه الدراسة من خالل تقديم بيانات وصفّية

تعليم ذوي االحتياجات الخاصة وتجريبية عن فاعلية تدريس مساق 
 وذلك بإعطاء الطلبة العاديين ،في تنمية االتجاهات نحو المعاقين

  .الفرصة للخروج من  النظرة التقليدية في تعاملهم مع هذه الفئات
 من ّن التعرف إلى اتجاهات فئات مهمةوبناء على ما تقدم فإ

لحسين بن أفراد المجتمع األردني نحو المعاقين وهم طلبة جامعة ا
 األمر الذي قد يتيح الفرص ،طالل على درجة عالية من األهمية

المناسبة للمسؤولين والمختصين وأصحاب القرار إلتخاذ الخطوات 

 وتعديل االتجاهات ،الالزمة لتطوير االتجاهات اإليجابية لديهم
 والتوعوية ؛ ،السلبية من خالل العمل على تصميم البرامج التربوية

 وهذا ما ،حد من اآلثار النفسية المترتبة على اإلعاقةأمًال في ال
 التي أشارت ،أكدته العديد من الدراسات النفسية والتربوية الحديثة

إلى الدور المهم الذي تشكله الخبرات التعليمية لدى الطلبة 
 سواء ،الجامعيين المسجلين في مساقات ذات العالقة بعالم المعاق

  ).Bettie,J,et.al. , 1997(م خارجه أكانت داخل الحرم الجامعي أ
  حدود الدراسة

  :تتأثر نتائج الدراسة الحالية بالمحددات اآلتية
 فعينة ،تتحدد نتائج الدراسة بطبيعة العينة في الدراسة -1

الدراسة معتمدة على الطلبة المسجلين في مساق تعليم ذوي 
االحتياجات الخاصة بكّلية العلوم التربوية في جامعة الحسين 

  ).عينة متيسرة(م 2005/2006ن طالل للعام الجامعي ب
المشمولة ) المقاييس الفرعية (تتحدد النتائج في األبعاد  -2

خصائص المعاقين (باألداة التي قام الباحثان بتطبيقها 
 ورعاية ، وتكوين العالقات والتفاعل االجتماعي،وقيمتهم

ى  حيث لم تتفق الدراسات السابقة عل،)المعاقين وتعليمهم 
 .عدد هذه األبعاد

 ولم يكن هناك ،اعتمدت الدراسة الحالية على العينة الواحدة -3
 ).ضابطة وتجريبية(عينتان 

 :التعريفات اإلجرائية
أحد المتطلبات :   مساق تعليم ذوي االحتياجات الخاصة-

وحدات دراسية ) 9( ويضم ،اإلجبارية لطلبة كّلية العلوم التربوية
التعليمية المتنوعة تخص األفراد تشكل مجموعة من الخبرات 

 ، وخصائصهم، ونسبة انتشارهم،تعريفهم: المعاقين من حيث 
  . وتكييف تدريسهم،وتشخيصهم

مجموعة من استجابات الطالب : االتجاهات نحو المعاقين -
 التي ،للمواقف والقضايا التي يتضمنها المقياس موضع الدراسة

 وتكوين ،ين وقيمتهم وأفكاره نحو خصائص المعاق،تعكس مشاعره
 ورعاية المعاقين ،العالقات والتفاعل االجتماعي مع المعاقين

 وتقاس ألغراض هذه الدراسة بالدرجة الكلية التي يحققها .وتعليمهم
الطالب من خالل استجاباته على جميع فقرات األداة المستخدمة 

  .لقياسه في الدراسة الحالية
  الطريقة واإلجراءات 
طالبًا وطالبة من الطلبة ) 123(راسة من تكونت عينة الد

المسجلين في مساق تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في كّلية العلوم 
التربوية في جامعة الحسين بن طالل خالل الفصل الدراسي الثاني 

 ومن ، والموزعين على ثالث شعب،م2005/2006للعام الجامعي 
، ومعلم األطفال ورياض ،التربية الخاصة(تخصصات تربوية مختلفة 

، حيث تّم التعامل معهما )ذكور وإناث(، ومن الجنسين )الصف
  .كمتغيرين مستقلين، على  اعتبار أن اتجاهات الطلبة متغيرًا تابعًا

لتحقيق أهداف هذه الدراسة استخدم الباحثان أداة اتجاهات و
، )1992(طّوره عبد المطلب القريطي  الذي ،الطلبة نحو المعاقين
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فقرة موزعة على ثالثة مقاييس ) 60(ذا  االختبار من ويتكون ه
  : وهي ،فرعية يقيسها االختبار الحالي

ويتمثل في قياس اتجاه الفرد  : خصائص المعاقين وقيمتهم -1
نحو الخصائص الشخصية لفئات المعاقين من حيث ما 

 ، واهتمامات،يتمتعون به من سمات وكفايات وهوايات
والتفوق في المجاالت المناسبة  ،واستعدادات للعمل واإلتقان

 ، ولتحمل المسؤوليات الشخصية واألسرية واالجتماعية،لهم
) 12(فقرة منها ) 24(أما الفقرات التي تقيس هذا البعد فهي 

 وقد حملت ،)مميزة بحط تحت الرقم (سالبة) 12( و،موجبة
، 24، 23، 21، 19، 16، 14، 11، 9، 6، 4، 1(األرقام 

28 ،29 ،30 ،31 ،34 ،36 ،37 ،45 ,46 ،48 ،51 ،
54 ،60(.  

يقيس اتجاه الفرد  : تكوين العالقات والتفاعل االجتماعي  -2
 وأسرية مع المعاقين واستعداده ،نحو إنشاء عالقات شخصية

 ،لتقبلهم واالندماج معهم في المواقف واألنشطة المختلفة
 أما الفقرات التي تقيس .واحترامهم وعدم نبذهم وإهمالهم

 سالبة) 9(و ،موجبة) 12(فقرة منها ) 21(د فهي هذا البع
، 8، 7، 5، 2( وقد حملت األرقام ،)مميزة بحط تحت الرقم(

12 ،15 ،17 ،20 ،25 ،27 ،32 ،35 ،38 ،39 ،43 ،
49 ،50 ،52 ،55 ،56 ،57.(  

ويتمثل في قياس اتجاه الفرد  : رعاية المعاقين وتعليمهم -3
فة الواجب توافرها إزاء الخدمات والتسهيالت الخاصة المختل

 وحقوقهم في الرعاية التربوية واالجتماعية ،للمعوقين
 باإلضافة إلى استعداده الشخصي ،والصحية واإلعالمية

لإلسهام في الخدمة التطوعية في مجال المعاقين وفي تحقيق 
فقرة ) 15( أما الفقرات التي تقيس هذا البعد فهي .رفاهيتهم

 ،)مميزة بخط تحت الرقم (سالبة) 5( و،موجبة) 10(منها 
، 40، 33، 26، 22، 18، 13، 10، 3(وقد حملت األرقام 

41 ،42 ،44 ،47 ،53 ،58 ،59.( 
) االتجاهات نحو المعاقين(الحالية يتوافر ألداة الدراسة 

مثل ) 1992 ،القريطي(دالالت صدق مختلفة في البيئة المصرية 
الختبار قام  ولتأكيد صدق هذا ا،صدق المحتوى والصدق التالزمي

 مكونة من ،الباحثان بعرض األداة على لجنة محكمين متخصصين
محكمين من أعضاء هيئة التدريس في كّلية العلوم التربوية في ) 8(

 ، ومن تخصصات علم النفس التربوي،جامعة الحسين بن طالل
وقد أجمعوا على مالءمة األداة . والتربية الخاصة واإلرشاد النفسي

  .  دون أية تعديالتألغراض الدراسة
استطالعية مكونة كما قام الباحثان بتطبيق األداة على عينة 

 وطالبًة من خارج عينة الدراسة الذين يتشابهون طالبًا) 120(من 
الدراسة الحالية في المستويات الثقافية واالجتماعية أفراد مع 

 وتم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية على .واالقتصادية
خصائص المعاقين (من األبعاد الثالثة ) ياس فرعيمق(ل بعد ك

 ،) ورعاية المعاقين، وتكوين العالقات والتفاعل االجتماعي،وقيمتهم
 وكانت معامالت االرتباط ألبعاد ،والدرجة الكلية على المقياس ككل

 وقد ،على التوالي) 0.84، 0.92، 0.92(االختبار مع العالمة الكلية 
الصدق المتوفرة لهذا المقياس كافية ألغراض هذه اعتبرت مؤشرات 

  .الدراسة
بالرغم من توفر دالالت ثبات جيدة لألداة في صيغتها في و

 تم التأكيد على ثبات هذا ،)1992 ،القريطي(البيئة المصرية 
 وحسب ، حيث قام الباحثان باستخدام عينة الصدق نفسها،االختبار

 وقيم ،باخ ألفا المحسوبةثبات االختبار باستخدام طريقتي كرون
لكل من ) براون_سبيرمان(لمصححة باستخدام معادلة ا) جوتمان(

 التي تعد مؤشرات جيدة ألغراض ،األبعاد الثالثة واالختبار ككل
  .الدراسة الحالية

ق الــداخلي الختبــار االتجاهــات نحــو     معــامالت االتــسا  : )1(جــدول 
  .ئة النصفيةالمعاقين باستخدام طريقتي كرونباخ ألفا والتجز

التجزئة النصفية  كرونباخ ألفا األبعاد
مصححة بمعادلة 
 سبيرمان براون

 0.79 0.86 خصائص المعاقين
 0.83 0.85 اتـــتكوين العالق

 0.79 0.76 اقينـــــرعاية المع
 0.87 0.93 الكلي

كما قام الباحثان بحساب ثبات األداة بطريقة التجزئة النصفية 
 وتكوين ،خصائص المعاقين وقيمتهم: لثالثةلألبعاد الفرعية ا

) 0.83(و ) 0.80( ورعاية المعاقين ،العالقات والتفاعل االجتماعي
  ). 0.87( أما معامل ثبات األداة الكلي فكان ،على التوالي) 0.79(و 

عن كل اإلجابة ) طلبة المساق(لب من المفحوصين وقد ُط
: الثالثة اآلتية فقرة من فقرات المقياس باختيار أحد البدائل 

:  وتحسب الدرجة بإعطاء األوزان اآلتية . معارض، متردد،موافق
 وذلك ،للبديل الثالث) 1( و،للبديل الثاني) 2( و،للبديل األول) 3(

 وتعكس هذه األوزان في حال الفقرات ،في حال الفقرات اإليجابية
 ويمكن توضيح حساب الدرجة على المقاييس الفرعية على .السلبية

إذا كانت اإلجابة على فقرات المقياس الفرعي بموافق : لنحو اآلتيا
درجة ( أما إذا كانت اإلجابة بمعارض فتعطى ،درجات) 3(يعطى 
 وعليه تكون الدرجة الفرعية .في حالة الفقرات اإليجابية) واحدة

) خصائص المعاقين وقيمتهم(للمفحوص على المقياس الفرعي األول 
تكوين العالقات  (والمقياس الفرعي الثاني  ،درجة) 72-24(ما بين 

 أما على .)63-21(ما بين ) والتفاعل االجتماعي مع المعاقين
- 15(فما بين ) رعاية المعاقين وتعليمهم(المقياس الفرعي الثالث 

 أما الدرجة الكلية لالتجاهات نحو المعاقين فتكون ما بين .)45
  .درجة) 180- 60(

  .موضع االهتمام" تعليم ذوي االحتياجات الخاصة"مساق 
 على حسب خطة قسم التربية الخاصة -يهدف هذا المساق

 إلى التعرف إلى –بكّلية العلوم التربوية بجامعة الحسين بن طالل 
األفراد ذوي االحتياجات الخاصة من وجهة نظر نفسية وتربوية من 

تاريخيًا مع التركيز  وتطوره ،خالل الكشف عن مفهوم التربية الخاصة
 ،على فئات التربية الخاصة من حيث التعريفات الخاصة بكل فئة
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 وخصائصهم النفسية واالجتماعية ،والعوامل المسببة لكل إعاقة
 واالعتبارات التي يجب مراعاتها في تربية هؤالء ،والمعرفية واللغوية

  .األفراد ورعايتهم من خالل المراحل العمرية المختلفة
وصف هذا المساق بأنه برنامج شامل للمعلومات ويمكن 

مفهوم :  وتضمنت موضوعات المساق.والمعارف حول عالم المعاقين
 ، ومفهوم األفراد ذوي االحتياجات الخاصة، وفئات اإلعاقة،اإلعاقة

 كما تناول المساق موضوعات خاصة بفئات .وكيفية التعرف إليهم
 ، وصعوبات التعلم،العقليالتخلف (األفراد ذوي االحتياجات الخاصة 

 واضطرابات ، واإلعاقة البصرية،واإلعاقة الجسمية والصحية
 من حيث تعريفها وتصنيفاتها ،) واضطرابات السلوك،التواصل

 واعتمد . وخصائص أفرادها وأساليب رعايتهم،والعوامل المسببة
 تأليف جمال ،2005 ،مدخل إلى التربية الخاصة(الكتاب الموسوم بـ 

  .مرجعًا أساسيًا للمساق)  ومنى الحديديالخطيب
كما تم تعريف طلبة المساق بفئات مختلفة من اإلعاقة من 
خالل الزيارات الميدانية لمراكز تعنى بشؤون األفراد ذوي 

 و جمعية ،جمعية الجنوب للتربية الخاصة: االحتياجات الخاصة مثل
  .بية الخاصة وجمعية البتراء للتر،الحسينية لرعاية وتأهيل المعاقين

 بأسلوب ) وحدات دراسية9 (وتم تدريس المساق
 ، إلى جانب االهتمام، والحوارات الصفية، والمناقشات،المحاضرات

والتشجيع المتواصل لطلبة المساق على القراءة الحرة في مجال 
 وإعداد بحوث وتقارير حول الموضوعات المختلفة ،التربية الخاصة

) المحاضرات(صت بعض اللقاءات  حيث خص،التي يتضمنها المساق
  .الصفية لمناقشة تقارير وبحوث الطلبة

  نتائج الدراسة 
  :نص السؤال األول في هذه الدراسة على ما يأتي 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين األداء القْبلي والَبْعدي 
  ألفراد عينة الدراسة على مقياس االتجاهات نحو المعاقين؟ 

 ،سؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابيةلإلجابة عن هذا ال
 ،واالنحرافات المعيارية لألداء الَقْبلي والَبْعدي ألفراد عينة الدراسة

 واألبعاد الفرعية لمقياس االتجاهات ،لألداء الكلي) ت(واختبارات 
  ).2( كما هو مبين في الجدول رقم ،نحو المعاقين

اء الَقْبلـــي لفحـــص الفـــروق بـــين األد) ت(نتـــائج اختبـــار): 2(جـــدول 
واَلبْعدي ألفراد الدراسة على أبعاد مقيـاس االتجاهـات نحـو المعـاقين             

  والمقياس الكلي الَقْبلي والَبْعدي
المتوسط  األداء األبعاد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  )ت(قيمة 
 الداللة

خصائص  4.708 50.12 قبلي
 5.336 56.65 بعدي المعاقين

10.416 0.000 

تكوين  4.28 43.66 قبلي
 5.306 51.79 بعدي العالقات

14.178 0.000 

رعاية  4.484 31.95 قبلي
 3.092 41.79 بعدي المعاقين

20.747 0.000 

 الكلي 12.928 125.73 قبلي
 12.368 150.53 بعدي

15.824 0.000 

وجود فروق ظاهرية بين ) 2(يالحظ من الجدول رقم 
 فكان ،ي والَبْعدي ألفراد عينة الدراسةمتوسطات األداء الَقْبل

بانحراف معياري ) 125.73(المتوسط الحسابي لألداء الَقْبلي الكلي 
 أما المتوسط الحسابي لألداء الَبْعدي الكلي فكان  .)12.928(
 إال أن نتائج اختبار . )12.368(وبانحراف معياري ) 150.53(
ألداء الَقْبلي تظهر وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ا) ت(

 وبالرجوع إلى قيم المتوسطات ألفراد .والَبْعدي ألفراد عينة الدراسة
تبين أن المتوسط ) 2(عينة الدراسة الموضحة في الجدول رقم 

أعلى من المتوسط الحسابي ) 150.53(الحسابي لألداء الَبْعدي 
 أي أن الفرق يعزى إلى تدريس مساق .)125.37(لألداء الَقْبلي 

  .ذوي االحتياجات الخاصةتعليم 
  :ونص السؤال الثاني في هذه الدراسة على ما يأتي 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة 
  نحو المعاقين تعزى إلى الجنس؟ 

 ،لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية
ة واختبارات واالنحرافات المعيارية لألداء الَبْعدي ألفراد عينة الدراس

 واألبعاد الفرعية التجاهات الطلبة نحو ،لألداء الكلي الَبْعدي) ت(
 كما هو مبين في الجدول رقم ،المعاقين على حسب متغير الجنس

)3.(  
ــار  : )3(جــدول  ــدي   ) ت(نتــائج اختب لفحــص الفــروق فــي األداء الَبْع

ــاقين         ــاس االتجاهــات نحــو المع ــاد مقي ــى أبع ــة الدراســة عل ــراد عين ألف
  لمقياس الكلي تبعًا لمتغير الجنسوا

المتوسط  الجنس األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 ) ت(

مستوى 
 الداللة

خصائص  5.199 54.39 ذكور 
 5.224 57.51 إناث المعاقين

2.545 0.12 

 تكوين العالقات 4.987 50.92 ذكور 
 5.378 51.98 إناث

0.848 0.398 

 رعاية المعاقين 3.266 40.74 رذكو
 3.022 42.01 إناث

1.769 0.079 

 الكلي 11.906 146.05 ذكور
 12.306 151.51 إناث

1.897 0.060 

وجود فروق ظاهرية بين ) 3(يالحظ من الجدول رقم 
متوسطات األداء الَبْعدي ألفراد عينة الدراسة، إال أّن نتائج اختبارات 

ئية في اتجاهات الطلبة نحو لم ُتظهر فروقًا ذات داللة إحصا) ت(
  .لى الجنسالمعاقين تعزى إ

 هل توجد : ونص السؤال الثالث من هذه الدراسة على ما يأتي 
فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو المعاقين 

  تعزى إلى التخصص األكاديمي؟
لإلجابة عن هذا السؤال تم إيجاد المتوسطات الحسابية، 

ارية لألداء الَبْعدي ألفراد عينة الدراسة، ونتائج واالنحرافات المعي
تحليل التباين اآلحادي لألداء الكلي الَبْعدي واألبعاد الفرعية 
التجاهات الطلبة نحو المعاقين تبعًا لمتغير التخصص، كما هو مبين  

  ).4(في الجدول رقم 
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نتـــائج تحليـــل التبـــاين األحـــادي لفحـــص الفـــروق فـــي  ): 4(جـــدول 
ــة الدراســة علــى أبعــاد مقيــاس االتجاهــات    األداء ال  َبْعــدي ألفــراد عين

   المعاقين والمقياس الكلي تبعًا لمتغير التخصصنحو
المتوسط  التخصص اإلبعاد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ف(

مستوى 
 الداللة

التربية 
 الخاصة

55.52 5.287 

رياض 
 األطفال

56.43 4.740 

خصائص 
 المعاقين

 5.578 57.65 معلم الصف

1.509 0.225 

التربية 
 الخاصة

52.46 37.49 

رياض 
 األطفال

50.63 5.589 

تكوين 
 العالقات

 5.562 52.17 معلم الصف

1.085 0.341 

التربية 
 الخاصة

41.83 2.713 

رياض 
 األطفال

42.62 2.383 

رعاية 
 المعاقين

 3.413 41.75 معلم الصف

0.110 0.896 

تربية ال
 الخاصة

149.82 9.964 

رياض 
 األطفال

149.11 11.347 

 الكلي

 13.446 151.57 معلم الصف

0.476 0.622 

وجود فروق ظاهرية محدودة ) 4(يالحظ من الجدول رقم 
بين متوسطات األداء الَبْعدي ألفراد عينة الدراسة، إال أن نتائج 

لة إحصائية تحليل التباين األحادي تظهر عدم وجود فروق ذات دال
  .في اتجاهات الطلبة نحو المعاقين تعزى إلى التخصص األكاديمي

  مناقشة النتائج 
أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى أن هنالك أثرًا ذا داللة 
إحصائية لتدريس مساق تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في تنمية 

كما أظهرت النتائج عدم وجود . اتجاهات الطلبة نحو المعاقين
وق دالة إحصائيا في االتجاهات نحو المعاقين تعزى إلى الجنس فر

  .أو التخصص األكاديمي
لقد أيدت نتائج هذه الدراسة فكرة أن تنمية االتجاهات 

وتطويرها ممكنة، إذا ما توافرت المواقف والخبرات التدريسية  
ويمكن تفسير أثر تدريس مساق تعليم ذوي االحتياجات . المناسبة

نمية االتجاهات نحو المعاقين في ضوء ما تتضمنه الخاصة في ت
المواقف التدريسية المعتمدة في المساق من حيث إدارة الحوار، 
والنقاش، وطرح نماذج واقعية لحياة أفراد معاقين، باإلضافة إلى 
إعداد وتصميم األنشطة والزيارات للمراكز والمؤسسات التي تعنى 

 المحاكاة بين إجراءات تصميم وعليه فإّن. بشؤون األفراد المعاقين
 المواقف التدريسية واألنشطة التعليمية، التي تطرح حاالت ومواقف

من الحياة الواقعية، والمواقف النفسية، واالجتماعية التي تطرحها 
أداة الدراسة شجع على تنمية وتطوير االتجاهات نحو المعاقين؛ 

 بداللة لذا كان تحسن االتجاهات لدى أفراد الدراسة ظاهراًً
إحصائية وفقًا لمتغير تدريس مساق تعليم ذوي االحتياجات 
الخاصة، حيث لم يسبق لهم أن تعرضوا لمثل هذه المحاكاة، فهم 
نتاج مجتمع لم يعتد على تنمية هذه االتجاهات بشكل كاف سواء 

  .أكان داخل المدرسة أم خارجها
وتطلبت معظم الدروس والموضوعات المتضمنة في خطة 

ق من الطلبة النظر إلى الموقف أو الخبرة، وتنظيم البيانات المسا
والخبرات في أبنيتهم ومخططاتهم المعرفية، واالنفعالية، والذهاب 
إلى ما وراء المعلومات المعطاة من خالل االنتباه إلى ما سيحدث 

. للمعاق مستقبًال، وإيجاد العديد من الحلول لمشكالت المعاقين
لتعليمية التي اكتسبها الطلبة من التفاعل مع وعليه فإّن الخبرات ا

لم ) أفكار ومفاهيم ومواقف (المادة التعليمية ذات محتوى جديد 
يألفه الطلبة من قبل، مما أثار لديهم الدافعية نحو العمل مع 
المهمات التعليمية في المساق، وشجع على تنمية اتجاهاتهم نحو 

  .المعاقين
مساق تعليم ذوي (تقل ويمكن القول إّن المتغير المس

بما يحويه من معلومات أدى إلى إحداث ) االحتياجات الخاصة 
حيث ُتَعدُّ . التغير في االتجاهات نحو المعاقين كمتغير تابع

المعلومات من األساليب المهمة في تغيير االتجاهات، كونها تتيح 
الفرص لفهم موضوع االتجاه بصورة أفضل، مما يسهم في تغيير 

أي إّنها تعمل على تغيير . واآلراء والمعتقدات حولهاألفكار 
 ,Gergen & Gergen(االتجاهات بدرجة عالية من الموضوعية 

وعليه فإّن التغير الحاصل في االتجاهات نحو المعاقين ). 1981
  : يرجع لعدة عوامل من بينها

الدور اإليجابي لطلبة المساق في العمل على المحتويات،    -
تنوعة التي تم طرحها خالل المحاضرات والموضوعات الم

التدريسية، حيث أظهروا مشاركة فاعلة في عملية التعلم في 
أثناء توزيع مهام المادة التدريسية، فهم الذين يفكرون 

كما . ويجيبون، ويحللون، ويقدمون وبإدارة مدرس المساق
أّن إجراءات التدريس كانت مثيرة لدافعية الطلبة، أي إّنهم 

  .عة في أثناء التدريسوجدوا مت
فاعلية المساق التدريسي في استغالل قدرات الطلبة    -

واندماجها في محصلة ) المعرفية، واالنفعالية والشعورية(
واحدة، وبالتالي فإّن العمل الجماعي وفق جلسات تعليمية 

  .منظمة يمكن أن يسهم في تنمية اتجاهاتهم نحو المعاقين
ي أثناء تدريس محتويات المساق المناخ التعليمي السائد ف   -

الذي وفَّره الباحثان، وامتاز بإعطاء مساحة كبيرة من 
الحرية، والبعد عن النقد، والتقييم إلجاباتهم واقتراحاتهم، 
حيث يصغي الطلبة بعضهم إلى بعض باحترام، ويبنون على 

ما (أفكار بعضهم، خصوصًا تلك التي تصاغ على صورة 
ما الحلول المقترحة ؟ كيف . كقدم اقتراحات. ؟) شعورك

كيف نفهم . كيف نواجه هذه اإلعاقة ؟. نواجه هذه اإلعاقة ؟
المعاق في ضوء إعاقته؟ مما ساعد على تنمية اتجاهاتهم 

 .نحو المعاقين
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) 18(مدة التدريس التي استغرقت  فصًال دراسّيًا كامًال بواقع    -
دة  والما،محاضرات أسبوعيا) 3-2(أسبوعا وفي حدود 

التدريسية الزاخرة بالنصوص المعرفية ذات محتويات مختلفة 
 مما أثار اهتمام ، التي اتصفت بالحداثة،تمس عالم المعاقين

 ودافعيتهم نحو العمل على المهمات ،الطلبة وانتباههم
التعليمية حتى إّن الطلبة دخلوا في قضايا واقعية ذات عالقة 

بعض النماذج من  فقد كانوا يتحدثون عن ،بمادة التدريس
النجاحات المتحققة لدى عينات مختلفة من المعاقين الذين 

 كما أنهم لم يظهروا .وقفوا بكفاح خالل  مسيرة حياتهم
 واستشعر ،مشاعر الملل والضجر داخل الموقف التدريسي

الباحثان مرور الوقت المخصص للمحاضرة التدريسية دون 
 .شعور بالملل من قبل الطلبة

نتيجة المتعلقة بالسؤال األول متفقة مع نتائج وقد جاءت ال
 ،، الشخصRothschild , 1978; Walker, 1979(دراسة كل من 

 التي أشارت بياناتها إلى وجود أثر ذي داللة إحصائية ،)1987
  .لتدريس مقرر التربية الخاصة في تنمية االتجاهات نحو المعاقين

هل : ي الذي نصهويمكن تفسير النتيجة المتعلقة بالسؤال الثان
توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو 

 إلى الظروف المتسارعة في عالم المعاقين تعزى إلى الجنس؟ 
 و ، والخبرة في متناول كال الجنسين،أصبحت المعرفة والمعلومة

 فهي ،منها تلك المتوفرة من الخبرات والمعلومات حول المعاقين
 ولم تعد هنالك قيود ثقافية ونفسية .لجنسينليست حكرًا على أحد ا

واجتماعية تمنع أحد الجنسين بخصوص الحصول على معرفة تخص 
  .المعاقين

وقد جاءت النتيجة المتعلقة بالسؤال الثاني متفقة مع ما 
 ،)Hodge, etal. , 2002، 2000 ،الكبيسي( توصلت إليه دراسة  

داللة إحصائية في حيث أشارت بياناتها إلى عدم وجود فروق ذات 
 وقد تعارضت النتيجة .االتجاهات نحو المعاقين تعزى إلى الجنس

 حسين، ،1984 ،الطعيمة والبطش(السابقة مع نتائج دراسة كل من 
 ،، الدغيش1999 ،، الحاروني وفراج1992 ،، القريطي1988
 التي أشارت نتائجها إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ،)2003

  .)لصالح اإلناث(حو المعاقين تعزى إلى الجنس في االتجاهات ن
 هل :أما النتيجة المتعلقة  بالسؤال الثالث الذي نّص على 

توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو 
 فيمكن تفسيرها على المعاقين تعزى إلى التخصص األكاديمي؟

جات أساس أن معظم الطلبة المسجلين في مساق تعليم ذوي االحتيا
 ، ورياض األطفال،التربية الخاصة(الخاصة ومن التخصصات التربوية 

 ،هم من مستوى السنة األولى في الدراسة الجامعية) ومعلم الصف
 ومتشابهًا في معارفهم وخبراتهم السابقة ،وأن هنالك تقاربًا واضحًا

 وأّن مثل هؤالء الطلبة في هذا المستوى ،حول األفراد المعاقين
لبًا ما يركزون على المساقات التدريسية المتعلقة الجامعي غا

 وبعض متطلبات التخصص ، ومتطلبات الكّلية،بمتطلبات الجامعة
.  وال تتضمن هذه المساقات أية معلومات عن المعاقين،المدخلية

 ،ومن ثم فليس لدى هؤالء الطلبة خلفية ُيعتد بها حول المعاقين
 ،وماتهم متشابهة إلى حد كبيرفضًال على أنهم التحقوا بالجامعة ومعل

حيث ال تتوافر في المدارس في مراحلها المختلفة معلومات منظمة 
 كما ال يوجد مصدر لمثل هذه المعلومات في ،حول المعاقين

  . المجتمع
وقد جاءت النتيجة المتعلقة بالسؤال الثالث متفقة مع نتائج 

لى عدم التي أشارت بياناتها إ) 1999 ،الحاروني وفراج(دراسة 
وجود فروق دالة إحصائيًا في االتجاهات نحو المعاقين تعزى إلى 

القريطي، (كما تعارضت النتيجة السابقة مع نتائج دراسة . التخصص
، التي أشارت بياناتها إلى وجود فروق دالة إحصائيًا في  )1992

  .اتجاهات طالب الجامعة نحو المعاقين تعزى إلى التخصص
  ت االستنتاجات والتوصيا

 ومناقشة ،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية
  : تلك النتائج فإن الباحثين يقدمان االستنتاجات والتوصيات اآلتية 

يوجد أثر لتدريس مساق تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في  -1
 وهذا يقودنا إلى توصيات .تنمية االتجاهات نحو المعاقين

  :منها
سات للتعرف على أثر تدريس إجراء المزيد من الدرا  . أ

 واإلعاقة ،اإلعاقة العقلية(مساقات تربوية أكثر تخصصًا 
في تنمية االتجاهات )  واإلعاقة البصرية وغيرها ،السمعية

  .نحو المعاقين
 بحيث تتضمن أثر ،إجراء دراسات تجريبية أكثر تحديدًا.  ب

تدريس مساق تعليم ذوي االحتياجات الخاصة في تنمية 
 واإلعاقة ، واإلعاقة الجسمية،ت نحو اإلعاقة العقليةاالتجاها
 واضطرابات ، وصعوبات التعلم، واإلعاقة البصرية،السمعية
  . كل واحد على حده،) واضطرابات السلوك،التواصل

تدريس مساق تعليم ذوي االحتياجات الخاصة لجميع .  ج
دون ) معلمي المستقبل(طلبة كّلية التربية في الجامعات 

 إذ ، مما يساعد في زيادة تقبلهم للمعاقين،استثناء
يندفعون إلى مساعدتهم ودمجهم في المدارس التي 

 فضًال على غرس االتجاهات ،سيعملون فيها بعد تخرجهم
  . اإليجابية نحو المعاقين لدى طالبهم فيما بعد

 وتدريسية في مساق تعليم ذوي ،إن تصميم مواقف تدريبية   -2
 لذا يوصي ، االتجاهات نحو المعاقيناالحتياجات الخاصة ينمي

الباحثان بإجراء دراسات تتضمن أثر التدريب على مواد 
تربوية إرشادية مستقلة توجه لألفراد واألسر الذين يتوقع 

 للتأكد ،تفاعلهم مع المعاق في تنمية االتجاهات نحو المعاقين
  .من تناسب النتيجة الحالية مع نتائج هذه الدراسات المقترحة

  :مصادر والمراجع ال
سيكولوجية اإلعاقة ومبادئ  .)2002(أبو الحسن، سميرة 
  .جامعة القاهرة:  القاهرة .التربية الخاصة

اتجاهات طلبة ). 2005( أسامة ،الجراح، عبد الناصر، وبطاينة
 .جامعة اليرموك نحو المعاقين وعالقتها ببعض المتغيرات
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 .الجتماعية سلسلة العلوم اإلنسانية وا،أبحاث اليرموك
 .480-459 ،أ3 عدد ،)21(مجلد 

اتجاهات ). 1999( وهمان همام ، وفراج،الحاروني، مصطفى محمد
علم  .طالب الجامعة نحو المعاقين وفاعلية برنامج في تنميتها

 .، القاهرةالنفس
اتجاهات المعلمين والمعلمات ). 1988( محمود سعود ،حسين

سالة ماجستير غير ر. في تربية اربد نحو المعاقين حركيًا
 . األردن، اربد، جامعة اليرموك،منشورة

مدخل إلى التربية ). 2005( جمال، والحديدي، منى ،الخطيب
  .مكتبة فالح:  عمان ،الخاصة

 االتجاهات نحو المعاقين عند طلبة .)2003( طارق ،الدغيش
مجلة بحوث تعز، سلسة  .التربية الخاصة في كلية التربية

  ).3(، عدن، العدد نسانيةاآلداب والعلوم اإل
 أثر .)2006( والزغول، أحمد ، أحمد، عربيات، محمد،الزيودي

برنامج تدريبي في تقييم اتجاهات المرشدين نحو الطلبة ذوي 
المجلة األردنية في  .االحتياجات الخاصة في محافظة الكرك

 .298-293، )4(2، العلوم التربوية
التربية الخاصة في تغيير أثر مقرر  .)1987(الشخص، عبد العزيز 

الكتاب السنوي في  .اتجاهات بعض طالب كلية التربية
دار :  المجلد الثالث عشر، القاهرة ،التربية وعلم النفس

  .الفكر العربي
اتجاهات ومفاهيم ). 1984( محمد ،الطعيمة، فوزي، والبطش

دراسات الجامعة . الوالدين حول اإلعاقة العقلية باألردن
 ).6 (11،  األردنية

مجلة  . االتجاهات النفسية وكيفية تغييرها.)1990(  سيد ،الطواب
 .18- 9، ص15 العدد ، القاهرة،علم النفس

اتجاهات الشباب الكويتي نحو قضايا ). 1985( محمد ،عودة
 ، الكويت،المجلة التربوية. الوقت والعمل والملكية العامة

 .41-9 ص،7العدد 
قياس االتجاهات نحو م). 1992(القريطي، عبد المطلب 

 .مكتبة األنجلو المصرية:  القاهرة .المعاقين
دراسة التجاهات طالب الجامعة  .)1992( عبد المطلب ،القريطي

 المؤتمر الثامن .نحو المعاقين وعالقتها ببعض المتغيرات
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سمعية واضطرابات النطق اإلعاقة ال). 2000( مصطفى ،القماش
 .دار الفكر:  عمان .واللغة

اتجاهات األبناء نحو آبائهم ). 2000(الكبيسي، راضي محمد 
 .دار الفكر: عمان . المعاقين
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 )1(ملحق رقم 
  مقياس االتجاهات نحو المعاقين

  تعليمات 
 ، تعرض عليك قائمة من العبارات التي نستعملها لوصف مشاعرنا.تهدف هذه اإلستبانة إلى التعرف على اتجاهات الطلبة نحو المعاقين

 والمطلوب منك أن . ورعاية المعاقين وتعليمهم،جتماعي مع المعاقين وتكوين العالقات والتفاعل اال،وأفكارنا نحو خصائص المعاقين وقيمتهم
  :تقرأ العبارة جيدًا لتجيب عنها بالطريقة التي يوضحها المثال اآلتي

  
 معارض متردد موافق العبارة

    بدافع الحب) معاقة(يسعدني الزواج من معاق 
  

 إنما اإلجابة الصحيحة ، ليس هناك إجابة صحيحة أو إجابة خاطئة.ربع المناسبفي الم) ( ما عليك إال أن تضع ،فإن كانت إجابتك مترددًا
  .هي التي تمثل اتجاهك نحو المعاقين فعًال

  شكرًا على تعاونك
  الباحثان

  البيانات الشخصية 
   أنثى     ذكر   :الجنس 

   معلم صف     رياض األطفال   التربية الخاصة   :التخصص
   رابعة     ثالثة     ثانية    أولى   : السنة الدراسية

  
 معارض متردد موافق العبارة الرقم

    أرى أنه بإمكان المعاق تحمل مسؤولية أسرته وتربية أوالده كغيره من العاديين .1
    أعتقد أن المعاقين أفراد خطرون يجب على الناس تحاشيهم.2
    على تحقيقهمن رأيي أن رعاية المعاقين وتعليمهم واجب إنساني يجب أن نحرص .3
    من رأيي أن المعاقين عبء ثقيل على أسرهم ومجتمعاتهم.4
    أعتقد أن إصابة الفرد بإعاقة ال يقلل من احترامي له بأي حال من األحوال.5
    أعتقد أن المعاقين لهم اهتمامات خاصة وهوايات مثلما هو الحال عند العاديين.6
     مراكز ومؤسسات بعيدًا عن العاديينأرى أنه من الضروري عزل المعاقين في.7
    أعتقد أن الزوجة التي تطلب االنفصال عن زوجها لمجرد إصابته بإعاقة ما تستحق اللوم.8
    أعتقد أنه من المستحيل أن يتقن المعاق عمله بمستوى كفاية الفرد العادي.9

     أن يكفلها لهم المجتمعأعتقد أن الرعاية الصحية واالجتماعية للمعاقين حقوق أساسية يجب.10
    أعتقد أنه بإمكان المعاقين تذوق مظاهر الجمال في الفنون واآلداب مثل العاديين.11
    من رأيي أن اصطحاب فرد معاق إلى حفلة أو رحلة ال يجلب سوى السخرية والحرج.12
    ينأرى أنه يجب إتاحة فرص التعليم المناسبة لألطفال المعاقين كغيرهم من العادي.13
    أعتقد أن المعاقين يعانون من الشعور بالنقص أكثر من أقرانهم العاديين.14
    بدافع الحب) معاقة(يسعدني الزواج من معاق .15
    أرى أن اإلعاقة في حد ذاتها ال تمنع الفرد من التفوق في بعض المجاالت.16
 تفقد احترامها وال تكون موضع من األفضل لألسرة التي بها فرد معاق أن تبقى أمره سرًا كي ال.17

 سخرية اآلخرين
   

    أعتقد أن من واجب أجهزة اإلعالم االهتمام بتبصير الناس بقضايا المعاقين وحقوقهم.18
    أعتقد أن المعاقين ال يصلحون لتولي المناصب القيادية.19
    أعتقد أن تجنب التعامل مع المعاقين وتحاشيهم عمل غير انساني.20
    معاق أن يصبح مواطنًا فعاًال أن توفرت له سبل الرعاية والتوجيهيمكن لل.21
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 معارض متردد موافق العبارة الرقم
    أرفض العمل الوظيفي في مؤسسات رعاية المعاقين.22
    في تصوري أن المعاقين يمكنهم ممارسة النشاطات الرياضية المناسبة والتفوق فيها.23
    مهم ورعايتهميظل المعاقون عاجزين وأقل مقدرة من العاديين مهما بذلنا في تعلي.24
    ليس لدى مانع أن تتزوج شقيقتي من شخص معاق أو يتزوج شقيقي من معاقة.25
    من رأيي أنه يجب بذل كل ما في وسعنا لتحقيق سعادة المعاقين.26
    ال مانع لدي أن يتعلم احد أبنائي أو أشقائي في فصل به تلميذ أو عدة تالميذ معاقين.27
    جلبون إال الشقاء والتعاسة ألسرهم ومجتمعاتهمأعتقد أن المعاقين ال ي.28
    أرى أن بإمكان المعاقين التفوق تحصيليًا لو أمكن توجيههم دراسيًا بما يناسب استعداداتهم.29
    أعتقد أن المعاقين بطبيعتهم أشخاص متهورون ومندفعون.30
    يمهم وتأهيلهمأعتقد أنه بإمكان المعاقين أن يعولوا أنفسهم اقتصاديًا لو تم تعل.31
    أرفض أن يصحبني أحد المعاقين في طريق عام لقضاء أمر من األمور أو لنزهة ما .32
    من حق المعاقين أن نوفر لهم مزيدًا من التسهيالت في استخدام وسائل المواصالت العامة.33
    ليس بإمكان المعاقين أن يحققوا تفوقًا في أي مجال من المجاالت.34
     إصابة الزوجة بإعاقة ما ليس مبررًا كافيًا لتطليقهاأعتقد أن.35
    أعتقد أن المعاقين يعانون من االضطرابات االنفعالية أكثر من أقرانهم العاديين.36
    في رأيي أن اإلعاقة ال تؤدي بالضرورة إلى عجز الفرد عن تحمل المسؤولية.37
    ألحوالمهما كانت الظروف وا) معاقة(أرفض الزواج من معاق .38
    من الواجب إتاحة المزيد من فرص اختالط المعاقين واندماجهم مع العاديين.39
أعتقد أن اإلنفاق على تعليم المتفوقين والعاديين أكثر فائدة للمجتمع من األنفاق على تعليم .40

 المعاقين
   

    رياضية المناسبةمن حق المعاقين أن توفر لهم األندية الرياضية والفرص لممارسة النشاطات ال.41
    أعتقد أن العاديين أحق بالرعاية واالهتمام من المعاقين.42
    أنا أرحب بأن يكون ألسرتي عالقات اجتماعية مع أسرة أخرى فيها شخص معاق.43
    يسعدني أن أتطوع لتقديم الخدمات الممكنة في مجال المعاقين دون أجر.44
    ل عن اآلخرين واالعتماد على أنفسهمأعتقد أنه ال يمكن للمعاقين االستقال.45
    أرى أن للمعاق حقه المشروع في الزواج وتكوين أسرة كغيره من البشر.46
    أعتقد أنه ال فائدة من وراء تعليم المعاقين.47
    أرى أن المعاقين يمكنهم النجاح في الوظائف المناسبة لهم بدرجة ال تقل عن العاديين.48
    اياتي باالشتراك مع بعض األفراد المعاقين يسعدني أن أمارس هو.49
    من رأيي أن يتجنب األطفال العاديون اللعب مع األطفال المعاقين.50
    من رأيي أن المعاقين يمكنهم ممارسة أعمال مفيدة لهم ولغيرهم مثل العاديين.51
    إن منظر الشخص المعاق يثير في نفسي شعورًا بالرهبة والخوف.52
     من حق المعاقين الحصول على جميع االمتيازات المعطاة للعاديين في مجاالت عملهمأعتقد أن.53
    أعتقد أن الفرد المعاق إنسان فاقد للرأي عديم الفائدة.54
    يسعدني أن يكون زميلي أو رئيسي في العمل واحدًا من المعاقين.55
    سرتهيبدو لي أن موت المعاق هو الحل الناجح لمشكالته ومشكالت أ.56
    أرحب بإقامة صداقات بيني وبين المعاقين.57
أرى أنه من األصوب أن توجه الدولة ما تنفقه على رعاية المعاقين إلى مشروعات أكثر نفعًا .58

 للمجتمع
   

    يجب أن يحظى المعاقون بعطفنا واهتمامنا.59
    أعتقد أن المعاق إنسان كسول عديم المبادأة.60
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  ولة املبكرة في الجامعة الهاشميةإتجاهات طلبة تخصص الطف
   بجنسهم ومستواهم الدراسي والتحصيليتهانحو التخصص وعالق

  
  ** و سهى الحسن *يحيى نصار

  

 26/11/2007 تاريخ قبوله     4/2/2007 تاريخ تسلم البحث

هــدف البحــث الحــالي إلــى التعــرف علــى إتجاهــات طلبــة تخــصص الطفولــة     :ملخــص
كــذلك حــاول البحــث الحــالي فحــص  . كــرة فــي الجامعــة الهاشــمية نحــو التخــصص المب

ــا إذا كانـــت ــرة   فيمـ ــة المبكـ ــة تخـــصص الطفولـ ــًا ل اتجاهـــات طلبـ جنـــسهم تختلـــف تبعـ
وبهدف اإلجابة علـى أسـئلة الدراسـة     . ومستوياتهم الدراسية ومستوياتهم التحصيلية   

ــتبانة تـــضمنت خمـــسًا وعـــشرون فقـــرة    تخدام عينـــة تـــم اســـوقـــد . تـــم تـــصميم إسـ
ــًا مــن طلبــة تخــصص الطفولــة المبكــرة فــي    238عــشوائية عنقوديــة مكونــة مــن    طالب

ــام الجــامعي          ــاني مــن الع ــم إجــراء الدراســة فــي الفــصل الث الجامعــة الهاشــمية وقــد ت
 نتــــائج اإلحـــصاء الوصــــفي وجـــود بعــــض الفـــروق فــــي    وأظهـــرت . 2005  -2004

. كـرة  تبعـًا  لمتغيـرات الدراسـة      إتجاهات افراد العينة من طلبة تخصص الطفولـة المب        
كــذلك أوضــحت  نتــائج تحليــل التبــاين أن اتجاهــات طلبــة تخــصص الطفولــة المبكــرة   
ــة إحــصائيًا تبعــًا لمتغيــر الجــنس والمــستوى        نحــو التخــصص قــد تباينــت بدرجــة دال
ــنس      ــرات الجــ ــين متغيــ ــي بــ ــل الثالثــ ــة وللتفاعــ ــاعالت الثنائيــ ــبعض التفــ ــي ولــ الدراســ

: الكلمــات المفتاحيــة  () كلمــة 136.(مــستوى التحــصيلي والمــستوى الدراســي وال 
  .) المستويات التحصيلية، جنس الطلبة، برنامج، الطفولة المبكرة،إتجاهات

  
  

  
  

  :مقدمة
 كـل   ويشيرتحدد االتجاهات مسار حياة األشخاص بشكل عام،        

 ,McNeil, Fuller, and Estrada)وايــسترادا مــن مكنيــل وفــولر
رسـم الخطـوط العريـضة لجوانـب متعـددة      أن االتجاهات ت  إلى (1978

مــن حياتنــا، فهــي تزودنــا بفهــم للعــالم عــن طريــق الــسماح لنــا بجمــع     
ــر        ــي التنكـ ــساعدنا فـ ــايزة، وتـ ــدات متمـ ــي وحـ ــار فـ ــات واألفكـ المعلومـ
لألشياء غير السارة في الواقع، وتفسير بعـض جوانـب الواقـع التـي ال               

درة علـى التعبيـر     نهتم بالتمسك بها، كما يمدنا وجود االتجاهات بالقـ        
وترتكـز دراسـة االتجاهـات علـى االفتـراض القائـل            . عن قيمنا ومبادئنا  

ــة      ــة معينـ ــه بطريقـ ــاه فعـــل دافعـــي يـــستثير الـــسلوك ويوجهـ بـــأن االتجـ
ــا الدارســين لتخصــص    ). 1988ســوالمة، ( ــا باتجــاه طلبتن  اتـفمعرفتن

الطفولة المبكرة سـيمكننا الـى حـد كبيـر مـن التنبـؤ بـأدائهم فـي سـوق              
ففــي دراســة قــام بهــا رود  . ل والحيــاة فــي المــستقبل بــشكل عــام العمــ

Rodd  (1997) معلمي الطفولة المبكرة نحو برامجلدراسة إدراكات  
   الــــــوجد أن الخبرة السابقة مع األطف إعداد معلمي الطفولة المبكرة،

________________________  
  .ء، األردنكلية العلوم التربوية، الجامعة الهاشمية، الزرقا* 

  .، الجامعة الهاشمية، الزرقاء، األردنكلية الملكة رانية للطفولة** 
  .، اربد، األردن2007 حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 
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Abstract: This study aimed at identifying the attitudes of Early 
Childhood Program Students at the Hashemite University toward 
their specialization. In addition, the study attempted  to examine 
whether students’ attitudes differ significantly according to their 
gender, academic and achievement levels. This study utilized  a 
questionnaire with 25 items. A cluster random sample composed of  
238 students enrolled in early childhood program at the second 
semester of the academic year 2004-2005 was used. In general the 
descriptive statistics results revealed some differences in students' 
attitudes toward early childhood specialization according to variables 
students' gender, their specializations and their achievement levels. In 
addition, the results of 3-way ANOVA indicated significant differences 
in students' attitudes toward early childhood specialization according 
to their gender, their academic levels, as long as to some interactions 
between or among the variables students' gender, their academic 
levels, and their achievement levels. (142 words).(Keywords: 
Attitudes, Early childhood, Program, Gender, Achievement levels.) 

 
األكبر  وزنـــــواالتجاهات نحوهم وفهمهم والمؤهالت العامة كان لها ال       

مقارنــة بــالعمر، والنــوع االجتمــاعي عنــد اختيــار المعلمــين للعمــل مــع   
  . األطفال

مخيمـر وميخائيـل،   (ويمكن تصنيف االتجاهات الى ثالثة أنمـاط       
وهي التي تؤيد وتقبـل   : اتجاهات إيجابية ): 1977 و زهران،    1986
وهـي التـي تـرفض      : واتجاهـات سـلبية   , أو موضوعا أو موقفا ما    فكرة  

واتجاهــــات , وال تؤيــــد وال تقبــــل فكــــرة أو موضــــوعا أو موقفــــا مــــا 
وهي التي تتمثل في حيرة الفرد بين سلوك الرفض وسـلوك           : محايدة

  .القبول لفكرة أو موضوٍع أو وموقٍف ما
إضــافة إلــى مــا ســبق، يمكــن القــول إن االتجاهــات تتميــز بــبعض 

أنهـــا مكتـــسبة ومتنوعـــة ومتفاوتـــة فـــي االيجابيـــة      : الخـــصائص مثـــل 
ــاس       ــة للقيــ ــا قابلــ ــا أنهــ ــر، كمــ ــديل والتغييــ ــة للتعــ ــسلبية، وقابلــ . والــ

، )1983بلقـــيس ومرعـــي،  (ولالتجاهـــات ثالثـــة أبعـــاد رئيـــسية هـــي     
McNeil, et al., 1978):(  

وهـو عبـارة عـن المعلومـات والحقـائق المتـوفرة        : البعد المعرفي   .1
فرد عن موضوع االتجاه، وصلت إلى الفـرد إمـا بواسـطة            لدى ال 

التربية، أو التنشئة، أو عن طريق خبراتـه المباشـرة، أو بطريـق        
  .التواصل الثقافي والحضاري
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ويــشير هــذا البعــد الــى شــعور عــام يــؤثر فــي  :  البعــد االنفعــالي  .2
. استجابة الفرد لقبول أو رفض فكرة أو موضـوعا أو موقفـا مـا           

لمكــون يــرتبط بــالتكوين االنفعــالي والعــاطفي للفــرد  أي ان هــذا ا
 .فهو يتضمن مشاعر الحب والكراهية المرتبط باالتجاه

وهـــو عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن االســـتجابات  : البعـــد الـــسلوكي  .3
 .السلوكية التي يقوم بها الفرد نحو موضوع ما

 ,Young, 2002; Berk, 2003; & Brewer)يؤكد التربويون
، فمرحلة  مرحلة الطفولة المبكرة في حياة األطفال      على أهمية    (2001

الطفولة المبكـرة هـي مرحلـة التأسـيس لنمـو شخـصية الطفـل وقدراتـه              
ــة، واالجتماعيــة، والجــسدية،    : المختلفــة ــة، واللغويــة، والعاطفي الذهني

ــه       ــتعلم ورغبتـــه فيـ ــه علـــى الـ ــشكل خـــاص قدرتـ فنوعيـــة الـــتعلم،  . وبـ
لمرحلــة تلعــب دورا هامــا فــي  والرعايــة التــي يلقاهــا الطفــل فــي هــذه ا 

ــه التعليمــي        نمــو قدراتــه وتكيفــه، ممــا يــؤثر تــأثيرا حاســما علــى أدائ
 األطفـال  كدت الدراسات أن التعليم إذا كـان مالئمـا لنمـو       أالالحق، إذ   
 التعليمي الالحق في المدرسـة      أداءهم فإن الطفولة المبكرة    في مرحلة 
  . متقدما، والعكس صحيحسيكون 

 وتعلمـه بـشكل متكامــل مـن خـالل البــرامج     ويتحقـق نمـو الطفــل  
ــا        ــا، بمــا فيه ــرة ووســائلها وطرائقه ــة المبك ــة الخاصــة بالطفول التعليمي
تنظيم البيئة التربوية، وطرائق قياس النمـو، والـتعلم، وطبيعـة العالقـة      

ونظرا لمـا لهـذه   . بين المعلمة والطفل، وبين المعلمة والطفل واألهل     
كـوادر المؤهلـة والمدربـة للعمـل مـع          المرحلة مـن أهميـة فـان إعـداد ال         

ــا           ــى اهتمام ــم، قــد الق ــر هــو هــدف مه ــي هــذا العمــر المبك ــال ف األطف
فيجـب علـى معلمـي الروضـة     .  (Ackerman, 2004) ًاعالميـا متزايـد  

تـــه خاصـــة فـــي أن يتلقـــوا تـــدريبا متخصـــصا فـــي تطـــور الطفـــل وتربي
ن  يجــب أحيـث . هـا  الطفولـة المبكــرة وذلـك قبـل الخدمــة وأثناء   مرحلـة 

يـــتم اختيـــار الطـــالب الدارســـين لتخصـــصات الطفولـــة المبكـــرة بعنايـــة 
فائقــة بحيــث يكــون لــديهم الرغبــة أوال للعمــل مــع األطفــال، وأن يكــون  
لــديهم االســتعداد األكــاديمي الكــافي لاللتحــاق بهــذا التخــصص الــذي   

 ففي دراسة وليامز. يعتبر من أهم التخصصات التربوية على اإلطالق
(Williams, 1996)     والتي هدفت إلى التعرف على اتجاهـات الطلبـة

الدارســين لتخــصص الطفولــة المبكــرة نحــو التخــصص، قامــت الباحثــة  
بــــالتحقق مــــن اتجاهــــات الطلبــــة الدارســــين للطفولــــة المبكــــرة نحــــو   
التخــصص لتحديــد الــدافع لــديهم لدراســة التخــصص، والتعــرف علــى    

بـــشكل عـــام، أهـــدافهم المهنيـــة، وآرائهـــم حـــول مدرســـيهم والبرنـــامج  
أشارت النتائج إلى أن اتجاهات الطلبـة نحـو التخـصص تكـون إيجابيـة               
أكثــر عنــدما يكــون هنــاك تطبيقــات عمليــة فــي ظــروف حياتيــة واقعيــة    

  .ضمن البرنامج الذي يدرسه هؤالء الطلبة
 Lin, Silvern, and)أمـــا دراســـة لـــن وســـلفرن وجـــورل  

Gorrell, 1998)    اتجاهــات والتــي كــان الغــرض منهــا التحقــق مــن 
ــاحثون       ــام البـ ــد قـ ــرة، فقـ ــة المبكـ ــين لتخـــصص الطفولـ ــة الدارسـ الطلبـ
بمقارنـــة إدراكـــات الطـــالب الدارســـين عنـــد مـــرحلتين مختلفتـــين مـــن    

ــة ) 298(مراحـــل دراســـتهم، وقـــد شـــملت عينـــة الدراســـة    مـــن الطلبـ
ــى والثالثــة مــن دراســتهم بوصــفهم معلمــين         ــذين أنهــوا الــسنة األول ال

 أكمـــل المـــشاركون فـــي الدراســـة إســـتبانة  .لمرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة

تتضمن أسـئلة مفتوحـة تقـيس اتجاهـاتهم نحـو الـدور الـذي يمكـن أن           
يقوموا به بوصفهم معلمين، ونحو طرق تعلم األطفال ونحو عالقتهم          
ــى        ــسنة األولـ ــوا الـ ــذين أنهـ ــة الـ ــى أن الطلبـ ــائج إلـ ــارت النتـ ــم، أشـ معهـ

ــة مــن دراســتهم        ــة الــذين أنهــوا الــسنة الثالث بوصــفهم معلمــين  والطلب
لمرحلة الطفولة المبكـرة يـشتركون فـي بعـض المعتقـدات واالتجاهـات              
ــع        ــر م ــورة أكث ــدات واالتجاهــات تــصبح متبل العامــة إال أن هــذه المعتق

  . الخبرة والتقدم في سنين الدراسة
ــة المبكــرة ودراســتها       ــة الطفول ــى إن مهن ــا إل وتجــدر اإلشــارة هن

لـــذكور الملتحقـــين فـــي ليـــست حكـــرا علـــى اإلنـــاث فحـــسب، فأعـــداد ا 
برامج تربية الطفولة المبكرة والعـاملين فـي هـذا المجـال، عالميـا، فـي             
ازديــاد مــستمر، وهــذا يــرتبط ارتباطــا مباشــرا باالتجاهــات نحــو مهنــة  

ففــــي دراســــة قــــام بهــــا كــــل مــــن ســــيفرت   . تربيــــة الطفولــــة المبكــــرة
السـتطالع اتجاهـات مـدراء    )  (Seifert and Lyons, 1976وليـون 
رس فـي كنـدا نحـو الزيـادة فـي أعـداد الرجـال الملتحقـين بمهنـة                   المدا

تمـت مقابلـة مجموعـة مـن مـدراء المـدارس            . تدريس األطفال الـصغار   
االبتدائيــة فيمــا يتعلــق باتجاهــاتهم نحــو المعلمــين الجــدد بــشكل عــام  

أظهــرت . والــذكور العــاملين فــي مجــال الطفولــة المبكــرة بــشكل خــاص 
وا مهتمــين بالمهــارات الخاصــة والتــدريب النتــائج أن المــدراء لــم يكونــ

االتجاهــات، : بقــدر مــا كــانوا مهتمــين أكثــر بالــصفات الشخــصية مثــل   
ــن       ــو مـ ــق جـ ــى خلـ ــدرة علـ ــال، والقـ ــب األطفـ ــف، وحـ ــدفء، واللطـ والـ

كما أشارت النتائج أيـضا إلـى   . السعادة والفرح في داخل غرفة الصف  
 من الـذكور    أن معظم المدراء عبروا عن أمانيهم بأن ينضم عدد أكبر         

ــصغار، كمــا أشــار المــدراء        ــال ال ــدريس األطف ــراغبين بت المــؤهلين وال
كذلك إلى أن الذكور العاملين في مجـال الطفولـة المبكـرة يملكـون فـي       

  . العادة صفات شخصية تميزهم عن غيرهم
ــت        ــي ، وهيرســ ــميث وإيلــ ــترود وســ ــا ســ ــام بهــ ــة قــ ــي دراســ فــ

(Stroud, Smith, Ealy, and Hurst, 2000) ادراكــات  لفحــص
ــة      ــصات الطفولـ ــين لتخصـ ــذكور الدارسـ ــة الـ ــالب الجامعـ ــات طـ واتجاهـ
المبكــرة، حيــث تمــت مقابلــة عــدد مــن الطــالب للتحقــق مــن أســباب          
ــباب     ــاتهم نحـــو األسـ ــرة واتجاهـ ــة المبكـ ــارهم لتخصـــصات الطفولـ اختيـ

. التقليديــة التــي تــرتبط بتجنــب الــذكور لدراســة مثــل هــذا التخــصص    
 الــذكور كانــت لــديهم اتجاهــات إيجابيــة أشــارت النتــائج إلــى أن الطلبــة

نحو التخصص حيث أن معظم الذين تمت مقابلتهم أشـاروا إلـى أنهـم         
يعتقــدون أنــه ســوف يــتم ألنظــر إلــى دورهــم بــشكل مختلــف عــن دور    
المعلمات اإلنـاث فـي مجـال الطفولـة المبكـرة، وأنهـم سـوف يحـصلون                 

  . على وظيفة بصورة أسهل من اإلناث
 ,Russo and Feder) بها روسو وفدر وفي دراسة أخرى قام

 للتعرف إلى المعيقات التي تواجه الطالب الـذكور الدارسـين    (2001 
لتخــصص الطفولــة المبكــرة، قــام الباحثــان بــالتعرف إلــى وجهــات نظــر    
ــة المبكـــرة،        ــة ومعلمـــي الطفولـ ــرة فـــي الجامعـ ــاتذة الطفولـــة المبكـ أسـ

راف علـى الطـالب   والمعلمين المشرفين الذين قاموا بتدريس أو اإلشـ  
الـذكور الدارسـين لتخـصص الطفولــة المبكـرة، أشـارت نتـائج الدراســة       
إلى أن الطالب الذكور الدارسين لتخصص الطفولة المبكـرة يواجهـون         

ــتهم     ــال دراسـ ــاق أو إكمـ ــق بااللتحـ ــا يتعلـ ــسيطة فيمـ ــات بـ ــا . معيقـ كمـ
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فقـــط مـــن اإلنـــاث المـــشاركات % 48أشـــارت النتـــائج إلـــى أن حـــوالي 
تقـدن ان كـال مـن الـذكور واإلنـاث لـديهم فـرص متـساوية              بالدراسة يع 

فــــي الحــــصول علــــى عمــــل والتوظيــــف بعــــد االنتهــــاء مــــن الدراســــة  
  .والحصول على الشهادة الجامعية

ــة رانيـــا        ــث أن كليـــة الملكـ ــة الحاليـــة وحيـ ــا بالنـــسبة للدراسـ أمـ
تخــــصص تربيــــة الطفــــل : والتــــي تــــضم تخصــــصين همــــا -للطفولــــة 

كليــات الحديثــة نــسبيًا فــي الجامعــة       مــن ال -وتخــصص رعايــة الطفــل  
 رصــد -مــن وجهــة نظــر البــاحثين-فقــد كــان مــن الــضروري, الهاشــمية

درجــة فعاليــة البــرامج التــي تقــدمها هــذه الكليــة فــي تكــوين اتجاهــات      
ومن جهـة ثانيـة وبمـا    . إيجابية لطلبتها نحو تخصص الطفولة المبكرة 

 فـــي أن تخـــصص تربيـــة الطفـــل قـــد ارتـــبط خطـــًأ بـــصورة أو بـــأخرى  
 العربـــي بـــشكل عـــام عالمجتمـــع األردنـــي بـــشكل خـــاص وفـــي المجتمـــ 

بمعنى أن هـذا التخـصص قـد يكـون مناسـبًا لإلنـاث          , بالطالبات اإلناث 
, أكثر من الـذكور وكـأن عمليـة التربيـة هـي مـن مـسؤولية اإلنـاث فقـط          

مــن هنـــا فقــد يكـــون مـــن المهــم رصـــد فعاليـــة البرنــامج فـــي تحـــسين     
اإلناث والملتحقين في برامج الطفولـة نحـو       اتجاهات الطلبة الذكور و     

  .هذا التخصص
فــإن فعاليــة أي برنــامج أكــاديمي قــد     , باإلضــافة إلــى مــا ســبق   

تـــدرس أو تفحـــص مـــن خـــالل تتبـــع التطـــور الـــذي يحـــدث للطلبـــة         
الملتحقـــين فـــي ذلـــك البرنـــامج عبـــر ســـنواته المختلفـــة وهـــذا المـــنهج 

أو مــن ) 1987, عــودة وملكــاوي (يــدعى بــالمنهج التطــوري الطــولي 
خالل تتبع التطور الذي يحدث مـن خـالل المقارنـة بـين فئـات متباينـة                 
ــين        ــروق بـ ــتم فحـــص الفـ ــان يـ ــامج كـ ــا بالبرنـ ــدة التحاقهـ ــث مـ ــن حيـ مـ
اتجاهـــات طلبـــة الـــسنة األولـــى فـــي البرنـــامج واتجاهـــات طلبـــة الـــسنة  
الثانيــة واتجاهــات طلبــة الــسنة الثالثــة واتجاهــات طلبــة الــسنة الرابعــة   

الطفولة المبكرة من خالل عينات بحيث تمثـل كـل عينـة    نحو تخصص   
وهـــذه الطريقـــة تـــسمى بالدراســـات  , طلبـــة إحـــدى الفئـــات المـــذكورة 

ــة المــــستعرضة  ــة  ). 1995, العــــساف (التطوريــ ــإن الدراســ لــــذلك فــ
الحاليــة قــد اهتمــت بمتغيــر المــستوى الدراســي للطلبــة وذلــك لرصــد    

 الطفولــة عبــر فيمــا إذا كــان هنــاك تطــور فــي اتجاهــات طلبــة تخــصص 
وذلــك مــن خــالل فحــص فيمــا إذا كانــت    , ســنوات البرنــامج المختلفــة 

اتجاهات طلبة تخصص الطفولة في كلية الملكة رانيا للطفولة تختلـف          
وبمعنـــى آخــــر فقــــد اســــتخدمت  , تبعـــًا لمتغيــــر المــــستوى الدراســــي 

الدراسة الحالية المنهج التطوري المستعرض في سبيل تحقيقها لهـذا      
  . الهدف

 أن االتجاهات قد تلعب دورًا أساسيا فـي ادراكـات األفـراد        وبما
 McNeil, Fuller and)للعــالم المحــيط بهــم ونمــط تفــاعلهم معــه  

Estrada, 1978) ,     وبمــا أنهــا أيــضًا قــد تــرتبط بالــسلوك بمفهومــه
وبالتحصيل علـى وجـه الخـصوص الـذي يمكـن التعامـل معـه               , الشامل

ــة والوجدا   ــن الــــسلوكات المعرفيــ ــة مــ ــنفس كمجموعــ ــة والــ ــة -نيــ حركيــ
ــواء أ   ــتعلم سـ ــن المـ ــة مـ ــة    المتوقعـ ــي نهايتـ ــامج أو فـ ــذ البرنـ ــاء تنفيـ ثنـ

)Oosterhoof, 1994 (        فقـد يكـون مـن المهـم فحـص فيمـا إذا كانـت
اتجاهـــات طلبـــة كليـــة الملكـــة رانيـــا للطفولـــة نحـــو تخـــصص الطفولـــة  

إذ أن اتجاهــات طلبــة . المبكــرة تــرتبط بمــستوى تحــصيلهم األكــاديمي

ة رانيـا للطفولـة نحـو تخـصص الطفولـة المبكـرة قـد تـرتبط             كلية الملكـ  
ــتهم ممــا قــد        ــرامج التــي تقــدمها كلي بطريقــة أو نمــط تفــاعلهم مــع الب

إن االفتــراض األساســي  , يــنعكس علــى مــستوى تحــصيلهم األكــاديمي  
هنــا هــو أن أي تطــور أو تحــسن فــي اتجاهــات الطلبــة نحــو تخــصص   

ــرة ســيواكبه تحــسن وتطــور فــي ا     ــة المبك لمــستوى التحــصيلي  الطفول
 .  للطلبة

  مشكلة الدراسة وأسئلتها
إن تخصصات الطفولة المبكرة هي تخصصات حديثة نسبيا 
على مستوى البكالوريوس في جامعاتنا األردنية بشكل عام والجامعة 
الهاشمية بشكل خاص، وقد لوحظ في اآلونة األخيرة تباين في 

يث اعتبر ذلك من اتجاهات الطلبة نحو تخصصات الطفولة المبكرة ح
وجهة نظر الباحثين مؤشرًا يستحق الدراسة، حيث إنه ال تتوافر 
دراسات تبحث في اتجاهات الطلبة الدارسين لتخصصات الطفولة 
المبكرة في الجامعات االردنية بالرغم مما قد  يترتب على ذلك من 

وبما أن االتجاهات هي التي  .تأثير كبير على أدائهم في المستقبل
مسار حياة األشخاص بشكل عام وطريقة استجابتهم للمثيرات تحدد 

البيئية من حولهم وتأثيرهم كأشخاص في البيئة من حولهم فإن 
معرفتنا ووعينا باتجاهات طلبتنا الدارسين لتخصصات الطفولة 
المبكرة قد يمكننا من التنبؤ بأدائهم في سوق العمل فيما يخص 

ه فإن إعداد الكوادر المؤهلة وعلي. الطفولة والتعامل مع األطفال
للعمل مع األطفال في مراحل نموهم وتطورهم المختلفة خالل سني 

ومن هنا هدفت الدراسة الحالية . الطفولة المبكرة هي مسؤولية كبيرة
إلى التعرف على اتجاهات طلبة الجامعة الهاشمية نحو تخصص 

ختلف تبعا الطفولة المبكرة، ومعرفة فيما إذا كانت هذه االتجاهات ت
والمستوى الدراسي ) إناث, ذكور(لمتغيري النوع االجتماعي 

, متوسط , مرتفع (والمستوى التحصيلي ) ثالثة, ثانية, أولى(
  :وذلك من خالل االجابة عن االسئلة التالية). منخفض

مــــا مــــستوى اتجاهــــات الطلبــــة الدارســــين لتخــــصص الطفولــــة   .1
  صص؟المبكرة في الجامعة الهاشمية نحو هذا التخ

هــــل تختلــــف اتجاهــــات الطلبــــة الدارســــين لتخــــصص الطفولــــة  .2
المبكرة في الجامعة الهاشمية نحو التخصص تبعا لمتغير النـوع   

 االجتماعي؟
هــــل تختلــــف اتجاهــــات الطلبــــة الدارســــين لتخــــصص الطفولــــة  .3

ــا لمتغيـــر    المبكـــرة فـــي الجامعـــة الهاشـــمية نحـــو التخـــصص تبعـ
 مستوى السنة الدراسية؟

الطلبــــة الدارســــين لتخــــصص الطفولــــة هــــل تختلــــف اتجاهــــات  .4
 المبكرة نحو التخصص تبعا لمتغير المستوى التحصيلي؟

هــــل تختلــــف اتجاهــــات الطلبــــة الدارســــين لتخــــصص الطفولــــة  .5
المبكرة نحو التخصص تبعا للتفاعالت الثنائية والتفاعل الثالثي        

النوع االجتماعي، والمستوى الدراسـي،     (بين متغيرات الدراسة    
 ).يليوالمستوى التحص

  : أهمية الدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة لكونها من الدراسات التي تبحث في 
اتجاهات الطلبة الدارسين لتخصص الطفولة المبكرة في الجامعات 
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األردنية، حيث من الممكن لهذه المعرفة أن تعدل من أساليب انتقائنا 
ية باإلضافة إلى ما سبق تبرز أهم. للطلبة الدارسين لهذا التخصص

الدراسة الحالية أيضًا في أنها قد تعتبر جزءًا من عملية تقويم 
برنامج الطفولة المبكرة في الجامعة الهاشمية، فهذه الدراسة تسعى 
لفحص فعالية البرنامج في تطوير االتجاهات اإليجابية لدى الطلبة 
الذكور واإلناث الملتحقين بالبرنامج، حيث من المتوقع إذا كان 

أن تتحسن اتجاهات , اًال ويقوم بدوره بصورة إيجابيةالبرنامج فع
  . الطلبة مع تقدم المستوى الدراسي

  :التعريف اإلجرائي للمتغيرات
ورد في هذا البحث عدد من المصطلحات، وفيما يلي التعريـف           

  :اإلجرائي لكٍل منها
الـسنة الدراسـية التـي ينتمـي إليهـا الطالـب            : المستوى الدراسـي  

وات التـي قـضاها فـي الجامعـة، وقـد تـم التعامـل               وتعبر عن عدد الـسن    
في هذه الدراسة مع طلبة السنة األولى، والثانية، والثالثـة فقـط، وهـي             
المـــستويات المتــــضمنة فـــي برنــــامج الطفولـــة المبكــــرة فـــي الجامعــــة     
الهاشمية  حيـث أن الدفعـة األولـى مـن الطلبـة قـد بـدأت الدراسـة فـي              

  .2003-2002البرنامج في العام الجامعي 
ويقـــصد بـــه المعـــدل التراكمـــي للطالـــب حيـــث يـــتم   : التحـــصيل

  .4-1التعبير عنه في الجامعة الهاشمية من خالل مقياس يتراوح من 
ويقصد به المستوى الذي يبلغـه الطالـب        : المستوى التحصيلي 

في ضوء معدله التراكمي في الجامعة، حيث صـنف طلبـة أفـراد العينـة               
مــستوى تحــصيلي مرتفــع، : وياتفــي ضــوء معــدالتهم إلــى ثالثــة مــست 

, 4 إلـى    3.5وقد ضم الطلبة الذين تراوحت معدالتهم التراكميـة مـن           
ومستوى تحصيلي متوسط وقد ضم الطلبة الذين تراوحت معدالتهم         

ومستوى تحصيلي منخفض وقـد ضـم       , 3.49 إلى   2.5التراكمية من   
  .2.5الطلبة الذين معدلهم التراكمي أقل من 

ويقـصد بهـا مـدى التأييـد والقبـول          : صاالتجاهات نحو التخـص   
لتخصص الطفولة المبكرة الذي يدرسه الطالب، وقد تم التعبير عنهـا           

 .من خالل الدرجة الكلية ألفراد العينة على أداة الدراسة
 مجتمــع الدراسـة مــن جميـع طــالب   تكـون  : وعينتهـا مجتمـع الدراســة 

لبــة وطالبــات تخــصص الطفولــة المبكــرة فــي الجامعــة الهاشــمية مــن ط  
السنة األولى والثانية والثالثة والمسجلين في الفصل الثـاني مـن العـام         

ــا إلــى وجــود فــرق     . 2005-2004الجــامعي  ومــن المهــم اإلشــارة هن
كبير بين عدد الطالب الذكور وعـدد الطالبـات اإلنـاث حيـث أن نـسبة                

ونـسبة اإلنـاث حـوالي      % 7الطلبة الذكور في مجتمع الدراسة حوالي       
ب بحد ذاتها تشير إلى وجود مـشكلة حيـث يعـزف            وهذه النس % 93

الكثيــر مــن الطلبــة الــذكور فــي الجامعــات األردنيــة والجامعــة الهاشــمية  
  .على وجه الخصوص عن دراسة تخصص الطفولة المبكرة

تم اختيـار العينـة عـشوائيًا وفـق الطريقـة العـشوائية العنقوديـة               و
)Cluster random sampling (    لـبعض  بحيـث تـم اختيـار عـشوائي 

شــعب مــواد تــدرس لطلبــة الــسنة األولــى ومــواد تــدرس لطلبــة الــسنة     
الثانيــة ومــواد تــدرس لطلبــة الــسنة الثالثــة، أو شــعب مــواد يمكــن أن     
تتـضمن مـستويات دراسـية مختلفـة  ضـمن تخـصص الطفولـة المبكـرة         

 فـردًا توزعـوا علـى       238وقد بلغ حجم العينـة      . في الجامعة الهاشمية  

مــــــاعي والمــــــستوى الدراســــــي والمــــــستوى  متغيــــــرات النــــــوع االجت
  ).1(في جدول رقم التحصيلي على النحو الذي يظهر 

ــر     :)1(جــدول  ــًا لمتغي ــة تبع ــراد العين ــع أف ــوع االجتمــاعي  ات توزي الن
  والمستوى الدراسي والمستوى التحصيلي

النوع 
 االجتماعي

 العدد المستوى التحصيلي  السنة الدراسية

 4 منخفض
  1  متوسط

  أولى

  ـــ  مرتفع
  6 منخفض
 ـــ  متوسط

  ثانية

 ـــ  مرتفع
 3 منخفض
  1  متوسط

  ثالثة

  ـــ  مرتفع
  13 منخفض
  2  متوسط

 ذكور

المجموع الكلي للذكور حسب 
  متغير المستوى التحصيلي

  ـــ  مرتفع
 14 منخفض
  55  متوسط

  أولى

  4  مرتفع
  12 منخفض
  52 متوسط

  ثانية

  1 تفعمر
 20  منخفض
  60  متوسط 

 ثالثة

  5  مرتفع
 46  منخفض
  167  متوسط 

 إناث
 

المجموع الكلي لإلناث حسب 
  متغير المستوى التحصيلي

  10  مرتفع
  59  منخفض
  169  متوسط 

المجموع الكلي ألفراد العينة  
حسب متغير المستوى 

  10  مرتفع  التحصيلي

  : وجمع البياناتأداة الدراسة
ف اإلجابــة عــن أســئلة البحــث الحــالي قــام الباحثــان بإعــداد   بهــد

. أداة لقياس اتجاهات طلبة تخصص الطفولة المبكـرة نحـو التخـصص          
النـــوع (تكونـــت هـــذه األداة مـــن قائمـــة المعلومـــات األساســـية         

ومقيـاس يتكـون مـن خمـس        ) المعدل التراكمـي  , التخصص,االجتماعي
حـو تخـصص الطفولـة المبكـرة        وعشرين فقرة تقيس اتجاهات الطلبة ن     

حيــث تــم قيــاس اتجاهــات الطلبــة   ) انظــر الملحــق المرفــق بالدراســة  (
وقــد . نحــو موضــوعات متعــددة ومرتبطــة بتخــصص الطفولــة المبكــرة  

ضم المقياس فقرات إيجابية وفقرات سلبية وقد بنيـت جميـع الفقـرات             
وفــق مقيــاس ليكــرت وبحيــث يتكــون مقيــاس االســتجابة مــن خمــسة         

أرفــــض , أرفــــض, ال أدري, أوافــــق, أوافــــق بــــشدة: يمــــستويات هــــ
أوافـق  : وقد تم تصحيح الفقرات اإليجابيـة علـى النحـو التـالي           . بشدة

ــشدة  ــق ,  5= بــــ ,  2= أرفــــــض ,  3= ال أدري ,  4= أوافــــ
وقــد تــم مــن خــالل الحاســب اآللــي وبالتحديــد   . 1= أرفــض بــشدة 

ــامج  ــسلبية  ) Recoding(عكــــس تــــصحيح  ) SPSS(برنــ ــرات الــ الفقــ
  ،2= أوافــق،1=أوافــق بــشدة: بحيــث صــححت علــى النحــو التــالي و
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وبمـا أن المقيـاس    . 5=  أرفض بشدة  ،4= أرفض ،3=ال رأي لدي  
قد تكون من خمس وعشرين فقرة، وفي ضوء طريقة التـصحيح التـي     
بنيت على اساس أن سلم االستجابة يتضمن خمس فئات فإن الدرجـة        

  .125 - 25من الكلية على هذا المقياس تنحصر ضمن المدى 
بغــرض التحقــق مــن صــدق محتــوى األداة وبالتحديــد صــدقها  و

الظاهري تم عرضها على خمسة من أعضاء هيئة  التدريس فـي كليـة              
الملكة رانيا للطفولة فـي الجامعـة الهاشـمية حيـث أبـدوا آراءهـم حـول         
مــدى وضــوح العبــارات ودرجــة ارتبــاط موضــوع كــل فقــرة مــن فقــرات  

حثـان باتجاهـات الطلبـة نحـو تخـصص الطفولـة            المقياس بما عرفه البا   
وفــي ضــوء مالحظــات المحكمــين تمــت إعــادة صــياغة بعــض  . المبكــرة

الفقـــرات، وإضـــافة بعـــض الفقـــرات لتـــضمنها لموضـــوعات رأى بعـــض   
 وتم في هذا الـسياق أيـضًا      .المحكمين أنه يجب أخدها بعين االعتبار     

  فحص داللة الصدق التمييزي
ل تقـــسيم أفـــراد عينـــة الدراســـة  ألداة الدراســـة وذلـــك مـــن خـــال 

فئــة التحــصيل المتــدني حيــث  ,حــسب معــدالتهم التراكميــة إلــى فئتــين  
والتـي  ) 2.49(كان معدل طلبة هذه الفئة أقل من أو يساوي الدرجة         

للمعــدالت  تميــز الربــع األدنــى أو تعــادل المئــين الخــامس والعــشرين       
والتـي  ) 2.9(واعتبـرت الدرجـة     . التراكمية لجميع أفراد عينة الدراسة    

ــسبعون للمعــدالت        ــين الخــامس وال ــادل المئ ــى أو تع ــع األعل ــز الرب تمي
التراكمية لجميـع أفـراد عينـة الدراسـة كأسـاس لتـصنيف الطلبـة ضـمن                 

للعينـات المـستقلة لفحـص    " ت"ثـم تـم اسـتخدام اختبـار     , الفئة العليا 
) 2(داللة الفرق بين الفئتين على متغير الدرجات الكلية وجـدول رقـم      

  .هر نتائج هذا التحليليظ
لفحـص داللـة الفـرق بـين متوسـطات          " ت"نتائج اختبار   : )2(جدول  

  فئة التحصيل الدنيا والعليا على متغير الدرجات الكلية
قيمة   الفئة

  "ت"
درجات 
  الحرية

مستوى 
  الداللة

  )60العدد (العليا  )59العدد (الدنيا
  ع  م  ع  م

87.8  18.0  94.7  16.3  

2.17  117  0.03  

فإنــه يمكــن القــول بــأن ) 2(وكمــا يظهــر مــن خــالل جــدول رقــم 
ــة إحــصائيا ً     ــز وبدرجــة دال   )p<.05(األداة كانــت قــادرة علــى أن تمي

بين متوسطات فئة التحصيل الدنيا والعليا، وهـذه النتيجـة تـشير إلـى              
  . تمتع األداة بداللة صدق تمييزي

ـــتأكد مــن صــدق محتــوى األداة تــم فحــص ثباتهــا مــن      و  بعــد ال
خالل إجراء دراسة استطالعية تم فيها اختيار إحدى شعب تخـصص           
الطفولـة فــي كليــة الملكــة رانيــا للطفولـة فــي الجامعــة الهاشــمية، وذلــك   
وفــق الطريقــة العــشوائية العنقوديــة وبعــد ذلــك تــم تطبيــق األداة علــى  

وقــد طلــب مــنهم تــسجيل أرقــامهم الجامعيــة فــي     , طلبــة تلــك الــشعبة 
ساسية، وبعد أسبوعين تمت إعـادة تطبيـق األداة         قائمة المعلومات األ  

علــى طلبــة تلــك الــشعبة حيــث طلــب مــنهم مــرة أخــرى كتابــة أرقــامهم     
 بـين الـدرجات     ارتبـاط بيرسـون   الجامعية وبعد ذلك تم حـساب معامـل         

ــي        ــق األول ودرجــاتهم ف ــي التطبي ــة االســتطالعية ف ــة العين ــة لطلب الكلي
ــاني  ــه   ،التطبيــق الث ــى أن أداة    )0.88( وقــد بلغــت قيمت ــدل عل ــا ي مم
من خـالل درجـات طلبـة العينـة     و. ثبات استقرار مرتفع  ب الدراسة تتمتع 

 الــداخلي االتــساقاالســتطالعية فــي التطبيــق الثــاني فقــد تــم حــساب    
الـذي يـشير إلـى       و  معامل ألفا كرونباخ   وذلك باستخدام  ألداة الدراسة 

بة نحـو   درجة اتساق أو انسجام فقرات األداة في قياس اتجاهات الطل         
ممـا   ،)0.94 ( معامل ألفا كرونباخ   وقد بلغت قيمة  تخصص الطفولة،   

ــى أن  ــدل علــ ــن   يــ ــة مــ ــة ومقبولــ ــة عاليــ ــع بدرجــ ــساق األداة تتمتــ  االتــ
  .الداخلي
ــم تطبيــق األداة علــى      و بعــد التأكــد مــن صــدق األداة وثباتهــا ت

عينـــة الدراســـة التـــي كانـــت عبـــارة عـــن شـــعب مختـــارة وفـــق الطريقـــة  
.  تخصص الطفولـة المبكـرة فـي الجامعـة الهاشـمية           العشوائية من طلبة  

وقد حرص الباحثان على التنسيق المـسبق مـع مدرسـي الـشعب التـي               
تم اختيارها لتكون ضمن عينة الدراسة وحاول الباحثان قدر اإلمكـان           

 -قــدر اإلمكــان- فــي معظــم األحيــان لكــي يحــصال موجــودانبــأن يكونــا 
. ل الطلبة مـع أداة البحـث      على أعلى درجة من الجدية والدقة في تعام       

ــد طبقـــت أداة الدراســـة علـــى     ــ250وقـ  وكـــان العـــدد النهـــائي   ًا طالبـ
ــة هــو      ــرت مقبول ــي اعتب ــم اســتبعاد   238لالســتبانات الت  12  حيــث ت

اســـتبانة إمـــا بـــسبب تـــرك عـــدد كبيـــر مـــن الفقـــرات بـــال اســـتجابة، أو 
بمعنـــــى أن ) Response set(لوجـــــود نمطيـــــة فـــــي االســـــتجابات 

الطلبــة لفقــرات االســتبانة كانــت حــسب نمــط واحــد    اســتجابات بعــض  
بحيث كانوا يعطـوا نفـس االسـتجابة لجميـع أو لعـدد كبيـر مـن فقـرات          
ــة أو     ــا إذا كانـــت هـــذه الفقـــرات إيجابيـ االســـتبانة، وبغـــض النظـــر فيمـ
سلبية، مما يوحي بعدم جـديتهم فـي االسـتجابة ولوجـود تنـاقض فـي                

  .  استجاباتهم
  :ستخدمت في تحليل البياناتاألساليب اإلحصائية التي ا

لإلجابــة عــن أســئلة البحــث الحــالي تــم إســتخدام بعــض أســاليب    
اإلحــــصاء الوصــــفي وبالتحديــــد المتوســــطات واالنحــــراف المعيــــاري 
والنسب المئوية حيث تم اسـتخراج النـسبة المئويـة لتكـرار اسـتجابات              
أفــراد العينــة علــى كــل فئــة مــن الفئــات الخمــس التــي تــضمنها ســلم           

وحيــث أن الدراســة . بة علــى كــل فقــرة  مــن فقــرات المقيــاس االســتجا
النـــــوع االجتمـــــاعي و (الحاليـــــة تتـــــضمن ثـــــالث متغيـــــرات مـــــستقلة  

ــابع  ) المــستوى الدراســي والمــستوى التحــصيلي   اتجاهــات (ومتغيــر ت
ــرة     ــة المبك ــة نحــو تخــصص الطفول ــل    )الطلب ــم اســتخدام تحلي ، فقــد ت

فـي حالـة ظهـور     و،)Three-Way ANOVA(التباين ثالثـي االتجـاه   
فــروق دالــة إحــصائيًا بــين مجموعــات الدراســة عنــد اســتخدام تحليــل   
ــي       ــستوى الدراســـ ــرات المـــ ــى متغيـــ ــة علـــ ــادي وخاصـــ ــاين األحـــ التبـــ
والمستوى التحصيلي وذلك ألنها تتضمن أكثرمن مستويين، فإنه قـد          

إلجــراء المقارنــات ) Bonforroni(تــم اســتخدام أســلوب بونفــوروني  
ختيــار هــذا االســلوب هــو أنــه يعــدل مــن قيمــة  البعديــة، والــسبب فــي ا

ــات       ــدد المقارنـ ــى عـ ــسيمها علـ ــن خـــالل تقـ ــك مـ ــة وذلـ مـــستوى الداللـ
هــا وهــذا اإلجــراء يقلــل مــن احتماليــة تــضخيم    ؤالبعديــة المــراد إجرا 

ومـن الجـدير ذكـره    ). Howell, 1995(قيمة الخطأ مـن النـوع األول   
ل التبـاين داللـة     أنه قد تم فحص الداللة اإلحصائية لجميع نتائج تحليـ         

 وكــذلك فإنــه قــد تــم اســتعراض قــيم حجــم األثــر لجميــع نتــائج    0.05
ــاين ــوم    . تحليــــل التبــ ــرزم اإلحــــصائية للعلــ ــذا وقــــد اســــتخدمت الــ هــ

  .في تحليل بيانات هذه الدراسة) SPSS(اإلجتماعية 
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  :عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 
ين مــا مــستوى اتجاهـــات الطلبــة الدارســـ   :  بالنــسبة للـــسؤال األول 

ــذا     ــمية نحـــــو هـــ ــة الهاشـــ ــرة فـــــي الجامعـــ ــة المبكـــ لتخـــــصص الطفولـــ
  ؟التخصص

ــفي       ــصاء الوصــ ــاليب اإلحــ ــتخدام بعــــض أســ ــم إســ ــد تــ ــه قــ فإنــ
وبالتحديــد المتوســط الحــسابي واإلنحــراف المعيــاري لــدرجات أفــراد   

يظهر هـذه   ) 3(العينة على كل فقرة من فقرات المقياس وجدول رقم          
لمئويـة السـتجابات أفـراد العينـة         كذلك تم اسـتخراج النـسب ا       ،النتائج  

أوافـق  (على كل فقرة تبعًأ لسلم االستجابة والمكون من خمـس نقـاط           
   وأخيرًا،) أرفض بشدة– أرفض – ال رأي لدي – أوافق –بشدة 

  وفي ضوء أن سلم االستجابة الذي أستخدم لقياس استجابات أفراد
  اطـــالعينة على كل فقرة من فقرات المقياس قد تضمن خمس نق

  
  

 تخـصص  و نح أفراد عينة الدراسة اتجاهاتتصنيف   تم    فقد ،)1-5 (
 وذلــك تبعــًا لــدرجاتهم الكليــة والتــي الطفولــة المبكــرة فــي خمــس فئــات

 ,Tuckman(تعتمــد علــى ســلم االســتجابة وعــدد فقــرات المقيــاس   
وهذا اإلجراء مقبول علميًا حيـث إنـه مـن األفـضل أن يكـون              ). 1994

الســـتجابة علـــى فقـــرات المقيـــاس وطريقـــة هنـــاك انـــسجام بـــين ســـلم ا
 وحيـث أن مقيـاس      ،تصنيف أفراد عينة الدراسة تبعًا لـدرجاتهم الكليـة        
)  125(إلـــى ) 25(الـــدرجات الكليـــة فـــي هـــذه الدراســـة يتـــراوح مـــن  

منتـصف هـذا المقيـاس فقـد تـم تـصنيف أفـراد              ) 75(وتشكل الدرجة   
     :العينة  إلى خمس فئات وذلك على النحو التالي 

ــدًا   ا ــة جـ ــات إيجابيـ ــة  ،)125 – 100(تجاهـ ــات إيجابيـ  واتجاهـ
 واتجاهـــات ســـلبية  ،)75 – 70( واتجاهـــات محايـــدة  ،)99 – 76(
  ).50أقل من ( واتجاهات سلبية جدًا ،)69 – 50(

  للمتوسطاتفقرات تبعًا يظهر المتوسطات واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات المقياس وترتيب ال: )3(جدول 
  رقم
 الفقرة

 المتوسط الفقـــــــــــرة
االنحراف 
 المعياري

  ترتيب
  الفقرة

  18  1.17  3.46  أشعر بأن تخصص الطفولة المبكرة يلبي طموحاتي 1

  7  0.93  3.79  أعتقد بأن تخصص الطفولة المبكرة سيوفر لي فرص عمل 2

  10  1.11  3.71  أعتقد أن سماتي الشخصية تؤهلني لدراسة تخصص الطفولة المبكرة 3

  22  1.30  3.36  أشعر بأن تخصص الطفولة المبكرة متوافق مع ميولي 4

  1  0.75  4.52  كأم\أرى أن تخصص الطفولة المبكرة سيساعدني في المستقبل آلداء دوري كأب 5

  25  1.36  2.83  خصص آخر غير تخصص الطفولة لفعلتأعتقد بأني لو تمكنت من االلتحاق في ت  6

7 
 أعتقد بأن الفائدة العملية لتخصص الطفولة المبكرة محدودة

 
3.57  1.19  14  

8 
 أعتقد بأن تخصص الطفولة المبكرة يحتاج إلى سمات شخصية خاصة

 
3.95  1.01  4  

  2  0.98  4.27 أشعر بأن تخصص الطفولة المبكرة من التخصصات المهمة 9

  5  1.13  3.84 أشعر بأن عملي مع األطفال سيكون ممتعًا 10

  13  1.13  3.63 أعتقد أن دراسة تخصص الطفولة المبكرة ال تحتاج إلى أفراد يتمتعون بصفات خاصة 11

  15 1.25 3.52  أشعر بأن تخصص الطفولة المبكرة لن يوفر لي مكانة اجتماعية مرموقة  12

  16  1.41  3.47   ما عن تخصصيأشعر باإلحراج عندما يسألني أحد  13

  19  1.26  3.46 أعتقد أن العمل مع األطفال ال يناسبني 14

  9  1.25  3.73 أشعر بالندم بسبب التحاقي في تخصص الطفولة المبكرة 15

  20  1.29  3.46 أشعر بالفخر واالعتزاز عند اإلعالن عن تخصصي 16

  6  1.05  3.84  شخصيتيأعتقد أن تخصص الطفولة المبكرة يساعدني على تطوير 17

  23  1.31  3.34 أشعر بالقلق على مستقبلي نتيجة لدراستي لتخصص الطفولة المبكرة 18

  24  1.03  3.26 أعتقد بأن تخصص الطفولة المبكرة يجعلني أحظى باالحترام من اآلخرين 19

  17  1.26  3.47  تخصص الطفولة المبكرةأشعر بأنه ال رغبة عندي لدراسة   20

  21  1.26  3.46 الملل عند قراءة الكتب المتخصصة في مجال الطفولة المبكرةأشعر ب 21

  11  1.04  3.71 أعتقد أن تخصص الطفولة المبكرة يساعدني على تطوير  مهاراتي البحثية 22

  12  1.14  3.67 أشعر بالرغبة بمطالعة المجالت المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة 23

  3  0.97  4.00 لمبكرة يساعدني على تطوير  مهاراتي االجتماعيةأعتقد أن تخصص الطفولة ا 24

  8 1.22  3.76 بصورة عامة أعتقد بأني راض عن تخصصي 25
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أن متوســط اتجاهــات أفــراد  ) 3(يظهــر مــن خــالل جــدول رقــم   
 قد كانت أعلى    -6 عدا الفقرة رقم     -العينة على جميع فقرات المقياس    

 وهــذا يــشير) 3( قيمتــه مــن متوســط ســلم االســتجابة للفقــرة والــذي 
ــصورة عامــة   برنــامج الطفولــة   إلــى أن اتجاهــات أفــراد العينــة نحــو    وب

وقـد كـان    . يمكـن أن توصـف باإليجابيـة      المبكرة في الجامعة الهاشمية     
 علــى التــوالي حيــث بلــغ   24 و9 و5 متوســطات للفقــرات  ةأعلــى ثالثــ 

أرى أن تخصص الطفولـة سيـساعدني فـي         ) " 5(متوسط الفقرة رقم    
، وهــذا يــشير بوضــوح  )4.52" ( كــأم \تقبل ألداء دوري كــأبالمــس

إلى أن طلبة تخصص الطفولة المبكرة في الجامعة الهاشـمية مـدركون             
ألهمية التخصص في تهيئتهم كآباء وكأمهات مـن حيـث أنـه سـيزودهم      
ــة       بالمعرفــة والمهــارات التــي قــد تــساعدهم علــى أداء أدوارهــم األبوي

ستجابات أفراد العينة علـى الفقـرة       وقد انسجمت ا  . على أفضل صورة  
مـع  " أشعر بأن تخصص الطفولة من التخصـصات المهمـة        ) " 9(رقم  

اســتجاباتهم علــى الفقــرة الخامــسة حيــث بلــغ متوســط درجــاتهم علــى      
ــرة    ،)4.27(الفقــرة التاســعة   ) " 24( وقــد كــان ترتيــب متوســط الفق

أعتقـــــد أن تخـــــصص الطفولـــــة يـــــساعدني علـــــى تطـــــوير  مهـــــاراتي   
وهـذا ينـسجم مـع اعتقـاد        ) 4(الثالث حيـث بلغـت قيمتـه        " عيةاالجتما

طلبـــة تخـــصص الطفولـــة المبكـــرة فـــي الجامعـــة الهاشـــمية باألهميـــة        
التطبيقية خاصة من الناحية االجتماعية لهـذا التخـصص، وكانـت هـذه          
ــرة هـــــو مـــــن     ــة حيـــــث أن تخـــــصص الطفولـــــة المبكـــ النتيجـــــة منطقيـــ

مهارات اجتماعية لـدى   التخصصات اإلنسانية والتي تركز على تطوير       
طلبة التخصص تمكنهم مـن التفاعـل اإليجـابي والحيـوي مـع محـيطهم                

وهــذه النقطــة تعكــس نجــاح برنــامج الطفولــة المبكــرة فــي  . االجتمــاعي
الجامعة الهاشمية في تشكيل اتجاهـات إيجابيـة لـدى طلبـة التخـصص              

  . حول فعالية البرنامج في تطوير مثل هذه المهارات االجتماعية
ــذل ــم     كــ ــدول رقــ ــالل جــ ــن خــ ــر مــ ــة  ) 3(ك يظهــ ــى ثالثــ أن أدنــ

 علـــى التـــوالي حيـــث كـــان 18 و 19 و 6متوســـطات كانـــت للفقـــرات 
أعتقد بـأني لـو تمكنـت مـن االلتحـاق      ) " 6(أدنى متوسط للفقرة رقم     

وقــد بلغــت قيمتــه  " فــي تخــصص آخــر غيــر تخــصص الطفولــة لفعلــت  
 إنــهيــث وهــذا يعــد مؤشــرًا يجــب أن يؤخــذ بعــين االعتبــار ح ) 2.83(

 أن طلبة تخصص الطفولة المبكرة فـي الجامعـة الهاشـمية ال         إلى يشير
وقد أكد هذا التحليـل  . يشعرون بأن هذا التخصص يلبي طموحاتهم    

ــرة    ــة علـــى الفقـ ــراد العينـ ــتجابات أفـ ــأن  ) " 19(متوســـط اسـ أعتقـــد بـ
" تخــصص الطفولــة المبكــرة يجعلنــي أحظــى بــاالحترام مــن اآلخــرين       

وبـالرغم مـن أن هـذه القيمـة أعلـى بقليـل             ) 3.26(والذي بلغت قيمتـه   
إال أنـه ال    ) 3(من متوسط سلم االستجابة للفقـرة والـذي تبلـغ قيمتـه             

يمكــن مــن االســتنتاج بــأن طلبــة تخــصص الطفولــة المبكــرة  يعتقــدون  
وبصورة واضحة وجلية بأن تخصـصهم يجعلهـم يحظـون بـاحترام مـن              

) " 18(فقـرة رقـم   أما متوسـط درجـات أفـراد العينـة علـى ال      . اآلخرين
ــتي لتخـــصص الطفولـــة         ــى مـــستقبلي نتيجـــة لدراسـ ــعر بـــالقلق علـ أشـ

فيشير إلـى أن طلبـة التخـصص    ) 3.34(والذي بلغت قيمته   " المبكرة
–يشعرون إلى حـد مـا بـأن تخـصص الطفولـة المبكـرة قـد يـوفر لهـم                 

ــحة   ــة أو واضـ ــصورة كافيـ ــيس بـ ــن لـ ــى   -ولكـ ــان علـ ــن اإلطمئنـ ــًا مـ  نوعـ
ا أن هذا التخـصص قـد يـوفر مجـاًال للعمـل             مستقبلهم، والمقصود هن  

والحصول علـى وظيفـة، وهـذا مـا أكـده متوسـط درجـات أفـراد العينـة                   
أعتقـد بـأن تخـصص الطفولـة المبكـرة سـيوفر        ) " 2(على الفقرة رقم    
  ).3.79(والذي بلغت قيمته " لي فرص عمل

وبــصورة عامــة ومــن خــالل متوســطات اســتجابات أفــراد العينــة     
لمقيـاس فإنـه يبـدو بـأن طلبـة التخـصص يـدركون              على جميـع فقـرات ا     

ــاراتهم     ــة فــــي تطــــوير مهــ ــرة وخاصــ ــة المبكــ ــة تخــــصص الطفولــ أهميــ
االجتماعية وإعدادهم للقيام بأدوراهم االجتماعية كمـا أنهـم يـشعرون         
بأنه قد يعمل على تطوير شخصياتهم وكمـا أنهـم يـشعرون بـأن هـذا                 

 علــى وظــائف، التخـصص يمكــن أن يــوفر لهــم مجـاًال مقبــوًال للحــصول  
ويـوفر لهـم نوعـًا مـن الـشعور باألمـان، إال أن المـشكلة األساسـية مــن         
وجهـــة نظـــر هـــؤالء الطلبـــة قـــد تتمثـــل بعـــدم تفهـــم اآلخـــرين ألهميـــة  
تخصصهم، وهنا يمكن القول بأن طلبـة تخـصص الطفولـة المبكـرة مـا               
زالـــوا بحاجـــة إلـــى مزيـــد مـــن اإلعـــداد النفـــسي واالجتمـــاعي حتـــى         

ــادرين ع  ــصبحوا ق ــة تخصــصهم      ي ــسهم وعــن أهمي ــر عــن أنف ــى التعبي ل
  . بالنسبة للمجتمع

ولمعرفـــة توزيـــع اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى فقـــرات  
 لـــسلم االســـتجابة فقــد تـــم اســـتخراج النـــسب المئويـــة  تبعـــًاالمقيــاس  

 لـسلم االسـتجابة والمكـون    تبعـاً الستجابات أفراد العينة على كل فقرة  
 – أرفـض  – ال رأي لـدي   –أوافـق    –أوافـق بـشدة     (من خمس نقاط    

   .)أرفض بشدة
ــة         ــراد عين ــع اســتجابات أف ــة يتــضح مــن خــالل توزي ــصورة عام ب

 أن توزيـــع  ،الدراســـة علـــى فقـــرات المقيـــاس تبعـــا لـــسلم االســـتجابة      
استجابات أفراد عينة الدراسة على الفقرات اإليجابية قد تركزت علـى           

عظــم الفقــرات اســتجابة أوافــق بــشدة وأوافــق وأن اســتجاباتهم علــى م 
السلبية قد تركـزت علـى اسـتجابة أرفـض وأرفـض بـشدة فعلـى سـبيل               

أشـعر  ) " 1(المثال توزعت استجابات أفـراد العينـة علـى الفقـرة رقـم              
وهي فقرة إيجابيةعلى   " بأن تخصص الطفولة المبكرة يلبي طموحاتي     

 ال  23.1 %،أوافـق % 37.8 ،أوافق بـشدة    % 18.9: النحو التالي 
 أي أن ما نـسبتة      ،أرفض بشدة  % 8.8 ، أرفض %11.3 ،رأي لدي 

من استجابات أفراد العينة قد تراوحت بين استجابة أوافـق          % 56.7
 كـذلك بلغـت نـسبة االسـتجابات أوافـق بـشدة             ،بشدة واستجابة أوافق  

أعتقــد بــأن تخــصص الطفولــة المبكــرة   " وأوافــق علــى الفقــرة الثانيــة  
ــي فــرص عمــل   ــة أيــضًأ   " ســيوفر ل أمــا % . 61.7وهــي فقــرة إيجابي

أعتقـد بـأني    "توزيع استجابات أفراد العينة على الفقـرة الـسادسة                  
لــو تمكنــت مــن االلتحــاق فــي تخــصص آخــر غيــر تخــصص الطفولــة          

 % 22.3: وهــي فقــرة ســلبية فقــد كانــت علــى النحــو التــالي  " لفعلــت
% 21.8 ،ال رأي لــــدي% 20.2 ،أوافــــق% 21.8 ،أوافــــق بــــشدة 

مــــن % 44.1ن مــــا نــــسبته  أرفــــض بــــشدة أي أ % 13.9 ،أرفــــض
اســـتجابات أفـــراد العينـــة قـــد توزعـــت علـــى إســـتجابتي أوافـــق بـــشدة   

علــــى بقيــــة نقــــاط ســــلم % 45.9وأوافــــق بينمــــا تــــوزع مــــا نــــسبته 
االســتجابة، وهنـــا يجـــب اإلشــارة إلـــى خـــصوصية هــذه الفقـــرة، حيـــث    

أن متوسط استجابات أفراد العينـة      ) 3(يتضح من خالل الجدول رقم      
ان األدنــى مقارنـًة بمتوســط اسـتجاباتهم علــى بقيــة   علـى هــذه الفقـرة كــ  

وتتضح خصوصية هذه الفقرة إذا تم تفحـص توزيـع          . فقرات المقياس 
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استجابات أفراد عينـة الدراسـة علـى فقـرة سـلبية أخـرى كـالفقرة التـي                 
أعتقـــد بـــأن الفائـــدة العمليـــة )" 7(تليهـــا مباشـــرة وهـــي الفقـــرة رقـــم  

: كانـت علـى النحـو التـالي    حيـث  " لتخصص الطفولـة المبكـرة محـدودة    
ــشدة % 7.1 ــق بـــ ــق% 13.9 ،أوافـــ ــدي% 16.8 ،أوافـــ  ،ال رأي لـــ

أرفـــــض  بـــــشدة، أي أن مـــــا نـــــسبته    % 23.9 و،أرفـــــض% 38.2
من استجابات أفراد العينة قد تراوحت بين استجابة أرفض         % 62.1

  .وأرفض بشدة
 الهامــة التــي يجــب اإلشــارة إليهــا مــن خــالل توزيــع    ومــن النقــاط
ــا لـــسلم    اســـتجابات أفـــراد ــة علـــى فقـــرات المقيـــاس تبعـ ــة الدراسـ  عينـ

ــة يعتقــدون    % 68.9االســتجابة أن نــسبة   ــة تخــصص الطفول مــن طلب
ــل         ــرة، مقاب ــة المبك ــأنهم راضــون عــن تخــصص الطفول ــة ب ــصورة عام ب

ويجـب هنـا   . ال يعتقدون بأنهم راضـون عـن هـذا التخـصص          % 17.7
ة  و  طلبة تخصص الطفولة المبكـر إنالتوقف عند  هذه النقطة حيث   

بــصورة عامــة يــشعرون بالرضــى عــن تخصــصهم علــى الــرغم مــن أنهــم  
يشعرون بـاإلحراج عنـد اإلعـالن عـن تخصـصهم، ممـا يعنـي أنهـم مـن                  
جهة بحاجة إلـى مزيـد مـن الثقـة بأنفـسهم، وأنـه مـن جهـة ثانيـة يجـب                      
إبراز أهمية هذا التخصص ألفراد المجتمع على المـستوى األكـاديمي            

 .واإلعالمي
توضيح التجاهات طلبة تخـصص الطفولـة المبكـرة         ولمزيد من ال  

فــي الجامعــة الهاشــمية نحــو تخصــصهم فقــد تــم اســتخراج التكــرارات    
والنــسب المئويــة لتوزيــع أفــراد عينــة الدراســة تبعــًا لتــصنيفهم حــسب     

اتجاهــات : درجــاتهم الكليــة علــى أداة الدراســة إلــى خمــس فئــات وهــي 
ــداً  ــة جـــ ــة ،)125 – 100(إيجابيـــ ــات إيجابيـــ  ،)99 – 76 ( واتجاهـــ

ــدة   ــات محايــ ــلبية ،)75 – 70(واتجاهــ ــات ســ  ،)69 – 50( واتجاهــ
ــداً  ــلبية جـ ــات سـ ــن  (واتجاهـ ــل مـ ــم  ال و،)50أقـ ــدول رقـ ــر ) 4(جـ يظهـ

التكرارات والنسب المئوية لتوزيع أفراد عينة الدراسـة وفقـًا للتـصنيف            
  .السابق
  
  
  

  

  

التكرارات والنـسب المئويـة لتوزيـع أفـراد عينـة الدراسـة             : )4(جدول  
  تبعًا التجاهاتهم نحو تخصص الطفولة المبكرة

 النسبة المئوية التكرار الفئة
 %38.2 91 اتجاهات إيجابية جدًا

 %42.9 102 اتجاهات إيجابية
 %16.4 39 اتجاهات محايدة
 %1.7 4 اتجاهات سلبية

 %0.8 2  اتجاهات سلبية جدًا
مــن % 81.1أن مــا نــسبته  ) 4(يظهــر مــن خــالل جــدول رقــم   

 العينة يمكن وصف اتجاهاتهم باإليجابية نحو تخـصص الطفولـة           أفراد
يمكــــن أن توصــــف اتجاهــــاتهم بالمحايــــدة، % 16.4المبكــــرة بينمــــا 

. فقـــط يمكـــن وصـــف اتجاهـــاتهم بالـــسلبية نحـــو التخـــصص  % 2.5و
أن برنـامج الطفولـة المبكـرة فـي         ) 4(ويتضح مـن الخـالل جـدول رقـم          

ث تــشكيل اتجاهــات  الجامعــة الهاشــمية قــد نجــح علــى األقــل مــن حيــ    
  .إيجابية لدى طلبة التخصص نحو تخصصهم

  : وهي5-2أما بالنسبة لألسئلة من 
هــــل تختلــــف اتجاهــــات الطلبــــة الدارســــين لتخــــصص الطفولــــة   . 2

المبكرة في الجامعة الهاشمية نحو التخصص تبعا لمتغير النـوع   
  االجتماعي؟

هــــل تختلــــف اتجاهــــات الطلبــــة الدارســــين لتخــــصص الطفولــــة   . 3
ــا لمتغيـــر   ال مبكـــرة فـــي الجامعـــة الهاشـــمية نحـــو التخـــصص تبعـ

 مستوى السنة الدراسية؟
هــــل تختلــــف اتجاهــــات الطلبــــة الدارســــين لتخــــصص الطفولــــة  .4

 المبكرة نحو التخصص تبعا لمتغير المستوى التحصيلي؟
هــــل تختلــــف اتجاهــــات الطلبــــة الدارســــين لتخــــصص الطفولــــة  .5

 والتفاعل الثالثي   المبكرة نحو التخصص تبعا للتفاعالت الثنائية     
النـوع االجتمـاعي، المـستوى الدراسـي،        (بين متغيرات الدراسـة     

 ).المستوى التحصيلي
فقــد تمــت إجابتهــا مــن خــالل اســتخدام أســلوب تحليــل التبــاين  

يظهر نتائج ) 5(والجدول رقم ) Way ANOVA -3( ثالثي االتجاه
  .هذا التحليل

 ومــستواهم الدراســي ومــستوى تحــصيلهم     للطلبــة  النــوع االجتمــاعي ه ألثــر كــل مــن متغيــرات     نتــائج تحليــل التبــاين ثالثــي االتجــا    : )5(جــدول 
 والتفاعالت بينها على اتجاهات طلبة تخصص الطفولة المبكرة في الجامعة الهاشمية نحو التخصص

 مصدر التباين
مجموع مربع 
  اإلنحرافات

 
 قيمة ف متوسط مربع اإلنحرافات درجات الحرية

  مستوى الداللة
  قيمة مربع إيتا  فعليال

  1713.44 النوع االجتماعي
 1 1713.44 5.21 0.023 0.023  

  0.044 0.006 5.21 1714.45 2 3428.91 السنة الدراسية
  0.002 0.827 0.19 62.72 2 125.45 المستوى التحصيلي

  0.030 0.033 3.47 1143.16 2 2286.33  السنة الدراسية×النوع االجتماعي
  0.000 0.866 0.02 9.39 1 9.39 المستوى التحصيلي×يالنوع االجتماع
  0.050 0.022 2.91 960.13 4 3840.55  المستوى التحصيلي×السنة الدراسية

ــاعي ــيةالـــــسنة×النـــــوع االجتمـــ  الدراســـ
 0.037 0.004 8.5 2798.41 1 2798.41  المستوى التحصيلي×

  ــــ  ــــ  ــــ 328.90 224 73674.60  الخطأ
  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ 237 82889.19  الكلي
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ــة   ) 5(يظهــر الجــدول رقــم    ــة تخــصص الطفول أن اتجاهــات طلب
ــة إحــص        ــاثرت بدرجــة دال ــة الهاشــمية قــد ت ــرة فــي الجامع ائيًا ـــــــــالمبك

)p<.05 ( ــرات ــاعي بمتغيـ ــوع االجتمـ ــية والتفاعـــل  النـ ــسنة الدراسـ  والـ
نـائي بـين     والـسنة الدراسـية والتفاعـل الث       النوع االجتمـاعي  الثنائي بين   

النــوع الــسنة الدراســية والمــستوى التحــصيلي والتفاعــل الثالثــي بــين   
وهـــذا يعنـــي أن .  والـــسنة الدراســـية ومـــستوى التحـــصيلاالجتمـــاعي

ــرة فـــي الجامعـــة الهاشـــمية         ــات طلبـــة تخـــصص الطفولـــة المبكـ اتجاهـ
 تبعـًا لمـصادر     0.05تختلف بدرجة دالة إحصائيًا عند مـستوى داللـة          

أن قيمـة   ) 5(كذلك يتضح من خـالل الجـدول رقـم          . التباين المذكورة 
مربــــع إيتــــا تــــشير إلــــى  أن التفاعــــل الثنــــائي بــــين الــــسنة الدراســــية  
ــر نــسبة مــن تبــاين اتجاهــات طلبــة         والمــستوى التحــصيلي يفــسر أكب

يليـــه  ) 0.050(تخـــصص الطفولـــة المبكـــرة فـــي الجامعـــة الهاشـــمية      
ــية     ــسنة الدراسـ ــر الـ ــن طريـــق متغيـ ــاين المفـــسر عـ ــم ) 0.044(التبـ ثـ

 والـــسنة الدراســـية النـــوع االجتمـــاعيالتفاعـــل الثالثـــي بـــين متغيـــرات 
ــرًا لـــــم يفـــــسر متغيـــــر  ) 0.037(ومـــــستوى التحـــــصيل النـــــوع وأخيـــ

ــع      ،)0.023( ســوى االجتمــاعي ــا لجمي ــع إيت ــيم مرب  ويمكــن وصــف ق
وفــي . بأنهــا صــغيرة) 5(هــر فــي جــدول رقــم ظمــصادر التبــاين التــي ت

إلى إمكانيـة إعتبـار قيمـة    ) Stevens,1996(هذا الصدد يشير ستيفنز  
وكقيمـة متوسـطة    ) 0.01(مربع إيتا كقيمة صـغيرة إذا كانـت تـساوي           

  ). 0.14(وكقيمة كبيرة إذا كانت تساوي ) 0.06(إذا كانت تساوي 
وعند اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية للـدرجات الكليـة ألفـراد             

كـرة  عينة الدراسة على مقياس االتجاهـات نحـو تخـصص الطفولـة المب            
 وجد أن قيمـة متوسـط الـدرجات الكليـة           النوع االجتماعي تبعًا لمتغير   

وأن قيمـة   ) 76.7(للطلبة الذكور نحو تخصص الطفولة المبكرة يبلغ        
متوسط الدرجات الكلية للطالبات نحو تخصص الطفولة المبكـرة يبلـغ           

ومـــن الواضـــح أن متوســـط الـــدرجات الكليـــة للطالبـــات نحـــو ) 93.2(
مبكــرة أكبــر مــن متوســط الــدرجات الكليــة لــدى       تخــصص الطفولــة ال 

ــذكور  ــة ال ــاد الطــالب       . الطلب ــى اعتق ــود هــذه النتيجــة إل ويمكــن أن تع
الذكور أن تخصص الطفولة المبكرة هو تخصص يناسـب اإلنـاث أكثـر     
من الذكور، لذلك نجد أن معظم الدارسين لتخصص الطفولة المبكـرة       

الحقيقـة هـي أن مـصدر    في الجامعات األردنية عمومًا هم مـن اإلنـاث و       
هذا االعتقاد هو ثقافة المجتمع التـي تـزرع فـي ذهـن الطـالب الـذكور                  
قيمة عالية ومتميزة لبعض التخصصات والمهن دون غيرهـا، فاألسـرة           
منــذ البدايــة تعلــم االبــن أنــه إذا أراد أن يكــون ناجحــًا فــي المــستقبل    

ن تلــك فيجــب أن يــصبح طبيبــًا أو مهندســًا أو محاســبًا أو أي مهنــة مــ
في المقابـل تـزرع األسـرة    . المهن التي تكسبة مكانة اجتماعية مرموقة   

في ذهن االبنة ضـرورة حـصولها علـى الـشهادة الجامعيـة بغـض النظـر                 
عــن التخــصص، بــل قــد تــشجع األســرة االبنــة علــى دراســة تخــصص      
الطفولة المبكرة على أساس أنه قد يساعدها في المستقبل على أداء           

ربيـــة الطفـــل هـــي مـــن مـــسؤولية األم دون األب،  دورهـــا كـــأم، وكـــأن ت
وكأنه حتى لو كان هناك إدراك من قبل المجتمع لدور األب التربـوي،            
إال أن هــذا الــدور ال يــستحق أن يــدرس االبــن فــي الجامعــة تخــصص   

وقــد تعــزى هــذه النتيجــة أيــضًا إلــى اعتقــاد الطلبــة أن    . تربيــة الطفــل
طفل في الحـصول علـى      فرص اإلناث المتخرجات من تخصص تربية ال      

عمــل أو وظيفــة فــي القطــاعين العــام والخــاص أكبــر مــن فــرص الطلبــة 
 مقــاييسولفحــص الفــروق بــين متوســطات أفــراد العينــة علــى . الــذكور

ــر الــسنة الدراســية تــم اســتخراج المتوســطات        االتجاهــات تبعــًا لمتغي
ــسابية للــــدرجات الكليــــة ألفــــراد عينــــة الدراســــة علــــى مقيــــاس         الحــ

حو تخصص الطفولة المبكرة تبعًا لمتغير السنة الدراسـية       االتجاهات ن 
وقد وجد أن قيمة متوسط الدرجات الكلية لطلبـة الـسنة األولـى نحـو        

وأن قيمة متوسـط الـدرجات      ) 89.85(تخصص الطفولة المبكرة يبلغ     
ــغ         ــرة يبلـ ــة المبكـ ــصص الطفولـ ــو تخـ ــة نحـ ــسنة الثانيـ ــة الـ ــة لطلبـ الكليـ

ــدرجا  ) 91.05( ــة    و أن قيمــة متوســط ال ــسنة الثالث ــة ال ــة لطلب ت الكلي
ومـــن الواضـــح أن ). 92.55(نحـــو تخـــصص الطفولـــة المبكـــرة يبلـــغ  

متوسط الدرجات الكلية ألفراد العينـة نحـو تخـصص الطفولـة المبكـرة              
ــة     ــا زادت خبـــرتهم فـــي البرنـــامج بمعنـــى أن اتجاهـــات طلبـ يـــزداد كلمـ
ــًة        ــزداد إيجابي ــة المبكــرة نحــو التخــصص تتحــسن وت تخــصص الطفول

ــامج كلمـــ ــامج   . ا تقـــدموا فـــي البرنـ ــة تـــسجل لـــصالح برنـ وهـــذه النقطـ
الطفولـــة المبكـــرة فـــي الجامعـــة الهاشـــمية والـــذي تـــشرف عليـــه كليـــة   
الملكــة رانيــا للطفولــة، حيــث أن فــإن البرنــامج، كمــا يبــدو، قــادر علــى  

  .  الطلبة نحو تخصصهمىتطوير اتجاهات إيجابية لد
أظهــرت ) 5(قــم وحيــث أن نتــائج تحليــل التبــاين فــي الجــدول ر 

وجـــود فـــروق دالـــة إحـــصائيًا بـــين أفـــراد عينـــة الدراســـة علـــى متغيـــر  
اتجاهات طلبة تخصص الطفولة المبكـرة نحـو التخـصص تبعـًا لمتغيـر              

) Bonforroni(السنة الدراسية فقد تم استخدام أسلوب بونفوروني       
إلجــــراء المقارنــــات البعديــــة بــــين مجموعــــات الدراســــة علــــى متغيــــر  

خصص الطفولة المبكـرة نحـو التخـصص تبعـًا لمتغيـر            اتجاهات طلبة ت  
  .يظهر نتائج هذا التحليل) 6(السنة الدراسية والجدول رقم 

نتائج المقارنات البعدية بين مجموعات الدراسة على : )6(جدول 
متغير اتجاهات طلبة تخصص الطفولة المبكرة نحو التخصص تبعًا 

  لمتغير السنة الدراسية
  بينقيمة الفرق  المقارنة

  المتوسطات
  مستوى الداللة

 الفعلي

 0.135 1.19-  سنة ثانية-سنة أولى
 0.047 2.92-  سنة ثالثة-سنة أولى 
 0.114 1.49-   سنة ثالثة-سنة ثانية 

أن هنـاك فرقـًا داًال إحـصائيا        ) 6(يتبين من خالل الجـدول رقـم        
ً)p<.05 (           بين متوسط اتجاهات طلبة السنة ومتوسـط اتجاهـات طلبـة

ــ ــو      الـ ــة نحـ ــة تخـــصص الطفولـ ــات طلبـ ــر اتجاهـ ــى متغيـ ــة علـ سنة الثالثـ
  . تخصصهم بينما لم تكن النتيجة دالة إحصائيًا لبقية المقارنات

ــري      ــين متغيـ ــل بـ ــأثر التفاعـ ــق بـ ــا يتعلـ ــاعي وفيمـ ــوع االجتمـ  النـ
والسنة الدراسية على اتجاهـات طلبـة تخـصص الطفولـة المبكـرة نحـو               

ن األحــادي المتــضمنة فــي   وحيــث أن نتــائج تحليــل التبــاي  ،تخصــصهم
قد أظهرت أنه دال إحـصائياً، فقـد كـان مـن المفيـد              ) 5(الجدول رقم   

يظهـر  ) 1( والـشكل رقـم  ،وصف ذلك التفاعل من خالل الرسـم البيـاني        
  .هذا الرسم
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أوىلثانيةثالثة

Es
tim

ate
d M

arg
in

al 
M

ea
ns

110

100

90

80

70

60

50

اجلنس

ذكور

female

  
  )1(شكل 

  ص الطفولة المبكرة والسنة الدراسية على اتجاهات أفراد العينة نحو تخصالنوع االجتماعيرسم يوضح التفاعل بين متغيري 
  

 النـوع االجتمـاعي   يتضح من خالل رسـم التفاعـل بـين متغيـري              
طلبــــة تخــــصص الطفولــــة المبكــــرة وســــنتهم الدراســــية علــــى متغيــــر ل

ه في حين كـان الفـرق كبيـرًا بـين الـذكور             اتجاهاتهم نحو تخصصهم أن   
 فقـد تنـاقص الفـرق بـين الفئتـين فـي       ،واإلنـاث بمـستوى الـسنة األولـى    

وهـذا يـشير بوضـوح إلـى أن الطلبـة الـذكور           . ثانية والثالثـة  السنتين ال 
ــي      ــًا أطـــول فـ ــا أمـــضوا وقتـ ــًا بتخصـــصهم كلمـ ــر إقتناعـ يـــصبحون أكثـ
البرنامج وهذا يؤكد على نجـاح برنـامج الطفولـة المبكـرة فـي الجامعـة            

الهاشمية في تطوير وتحسين اتجاهات الطلبـة وبخاصـة أولئـك الـذين             
  .ملم يكن باإلمكان وصف اتجاهاته

 وفيمــــا يتعلــــق بــــأثر التفاعــــل بــــين متغيــــري الــــسنة الدراســــية  
 علـى اتجاهـات طلبـة تخـصص الطفولـة المبكـرة             والمستوى التحصيلي 

 وحيـــث أن نتـــائج تحليـــل التبـــاين المتـــضمنة فـــي      ،نحـــو تخصـــصهم 
قــد أظهــرت أنــه دال إحــصائيًا فقــد كــان مــن المفيــد  ) 5(الجــدول رقــم

يظهـر  ) 2( والـشكل رقـم  ،يوصف ذلك التفاعل من خالل الرسـم البيـان        
  .هذا الرسم
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أن الطلبـة ذوي التحـصيل المرتفـع تـزداد       ) 2(يظهر شـكل رقـم      
مج أو كلمـا تقـدموا      اتجاهاتهم إيجابية كلما ازدادت خبرتهم في البرنا      

ــتظم   ــنمط منـ ــامج وبـ ــي البرنـ ــصيل   ،فـ ــة ذوي التحـ ــسبة للطلبـ ــا بالنـ  أمـ
المتوسط فإن اتجاهاتهم أيضا تزداد إيجابية مع تقدمهم فـي البرنـامج       
لكــن القفــزة التــي تتحقــق فــي متوســط اتجاهــاتهم نحــو التخــصص مــن   
الـسنة األولـى إلــى الـسنة الثانيــة أكبـر وبــصورة واضـحة مــن تلـك التــي       

أمـــا الطلبـــة مـــن ذوي . قــق مـــن الـــسنة الثانيــة إلـــى الـــسنة الثالثــة   تتح
ــي        ــإن متوســطي اتجاهــاتهم نحــو التخــصص ف التحــصيل المــنخفض ف
ــط      ــة، والغريـــب أن متوسـ ــدو متقاربـ ــة تبـ ــى والـــسنة الثانيـ ــسنة األولـ الـ
اتجاهاتهم نحو التخصص يتناقص في السنة الثالثـة، وقـد يرجـع ذلـك          

شل من تحقيق درجـات مرتفعـة فـي         إلحباطهم الناتج عن شعورهم بالف    
مواد التخصص، وربما تكون هذه الفئـة مـن الطلبـة هـي األكثـر حاجـة                 

  . للمتابعة من قبل القائمين على البرنامج
أما بالنسبة للتفاعل الثالثي بين متغيـرات جـنس طلبـة تخـصص              
الطفولة المبكرة وسنتهم الدراسـية ومـستواهم التحـصيلي علـى متغيـر             

ــه يتــضمن عــددًا      اتجاهــاتهم نحــو ت  ــه لــن يــتم رســمه ألن خصــصهم فإن
، حيث يجب أخذ متوسطات جميـع هـذه   ) خلية 18(كبيرًا من الخاليا    

الخاليا بعين اإلعتبار وبالتالي ستظهر الكثيـر مـن الخطـوط المتقاطعـة      
بصورة تجعل مـن عمليـة تفـسير التفاعـل الثالثـي عمليـة صـعبة وعلـى                

د عينة الدراسة فـي ضـوء       كل حال فإنه عند استخراج متوسطات أفرا      
 والمــــــستوى الدراســــــي والمــــــستوى النــــــوع االجتمــــــاعيمتغيــــــرات 

التحــــصيلي علــــى متغيــــر اتجاهــــات الطلبــــة نحــــو تخــــصص الطفولــــة  
وقــد ) 67.0(المبكــرة، فقــد وجــد أن أدنــى متوســط قــد بلغــت قيمتــه 

ــة ذوي      ــية الثالثــ ــسنة الدراســ ــن مــــستوى الــ ــذكور مــ ــة الــ ــان للطلبــ كــ
ــدن   ــه     المــستوى التحــصيلي المت ي أمــا أعلــى متوســط فقــد بلغــت قيمت

ــسنة الدراســية      ) 109.4( ــاث مــن مــستوى ال وقــد كــان للطالبــات اإلن
وتنـسجم هـذه النتـائج مـع        . الثالثة ذوات المستوى التحصيلي المرتفـع     

تلــك المــشار إليهــا مــن خــالل التفــاعالت الثنائيــة بــين متغيــري النــوع       
ية والمــستوى االجتمــاعي والــسنة الدراســية مــن جهــة والــسنة الدراســ 

  .التحصيلي من جهة ثانية
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  ملحق
 دقيقــه 15-10يحتــاج هــذا المقيــاس مــن  , عزيــزي الطالــب إن الغــرض مــن هــذه األداة هــو قيــاس اتجاهاتــك نحــو تخــصص الطفولــة المبكــرة    

رجو منك أن تعبر عن رأيك بصوره صادقة خاصًة وأن استجاباتك على هـذا المقيـاس لـن تـستخدم تحـت أي ظـرف                 أ. الستكمال اإلجابة على فقراته   
نـشكرك جزيـل   . من الظروف إال ألغـراض البحـث العلمـي هـذا باإلضـافه إلـى أنـه لـن يطلـب منـك إظهـار أيـة معلومـات قـد تمكـن مـن تحديـد هويتـك                               

  .ثالشكر على تعاونك ومساعدتك في إنجاز هذا البح
  األردنية      الهاشمية     :عةـــــــ الجام

  أنثى     ذكر    :يــــاعــــالنوع االجتم
  سنه رابعة      سنه ثالثة      سنه ثانية    سنه أولى    :يـــــالمستوى الدراس
  ……………................. :المعدل التراكمي

        
  التخصصاتجاهات طلبة تخصص الطفولة المبكرة في الجامعة الهاشمية نحو 

 فقـــــــــــرة رقم سّلم االستجابة
 أرفض بشدة أرفض ال أدري أوافق ق بشدةأواف

       أشعر بأن تخصص الطفولة المبكرة الطفولة يلبي طموحاتي 1

       أعتقد بأن تخصص الطفولة المبكرة سيوفر لي فرص عمل  2

       مبكرةأعتقد أن سماتي الشخصية تؤهلني لدراسة تخصص الطفولة ال 3

       أشعر بأن تخصص الطفولة المبكرة متوافق مع ميولي 4

       كأم\أرى أن تخصص الطفولة سيساعدني في المستقبل ألداء دوري كأب 5

       أعتقد بأني لو تمكنت من االلتحاق في تخصص آخر غير تخصص الطفولة لفعلت 6

       كرة محدودةأعتقد بأن الفائدة العملية لتخصص الطفولة المب 7

       أعتقد بأن تخصص الطفولة المبكرة يحتاج إلى سمات شخصية خاصة 8

       أشعر بأن تخصص الطفولة المبكرة من التخصصات المهمة 9

       أشعر بأن عملي مع األطفال سيكون ممتعًا 10

       ت خاصةأعتقد أن دراسة تخصص الطفولة المبكرة ال تحتاج إلى أفراد يتمتعون بصفا 11

       أشعر بأن تخصص الطفولة المبكرة لن يوفر لي مكانة إجتماعية مرموقة  12

       أشعر باإلحراج عندما يسألني أحد ما عن تخصصي  13

       أعتقد أن العمل مع األطفال ال يناسبني 14

       أشعر بالندم بسبب التحاقي في تخصص الطفولة المبكرة 15

        واالعتزاز عند اإلعالن عن تخصصيأشعر بالفخر 16

       أعتقد أن تخصص الطفولة المبكرة يساعدني على تطوير شخصيتي 17

       أشعر بالقلق على مستقبلي نتيجة لدراستي لتخصص الطفولة المبكرة 18

       أعتقد بأن تخصص الطفولة المبكرة يجعلني أحظى باالحترام من اآلخرين 19

        ال رغبة عندي لدراسة تخصص الطفولة المبكرةأشعر بأنه 20

       أشعر بالملل عند قراءة الكتب المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة 21

       أعتقد أن تخصص الطفولة يساعدني على تطوير  مهاراتي البحثية 22

       أشعر بالرغبة بمطالعة المجالت المتخصصة في مجال الطفولة المبكرة 23

       أعتقد أن تخصص الطفولة المبكرة يساعدني على تطوير  مهاراتي اإلجتماعية 24

       بصورة عامة أعتقد بأني راض عن تخصصي 25

  حيث يتم إجابة كل سؤال وبصورة حيث يتم إجابة كل سؤال وبصورة 
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  اإلساءة االنفعالية لطلبة الصفوف الدنيا كما يدركها 
  *دراسة مقارنة: معلم الصف واملدير واملرشد املدرسي

  
  ***  و عدنان فرح**أسماء بني أحمد

  

 26/11/2007 تاريخ قبوله     3/4/2007 تاريخ تسلم البحث

هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى إدراك كلٍّ من معلم الصف  :ملخص
شد المدرسي ومدير المدرسة لإلساءة االنفعالية لطلبة الصفوف الدنيا والمر

وتقارن هذه الدراسة بين . المتضمنة في ممارسات معلم الصف وسلوكياته
إدراكات الفئات الثالث مقارنة داخلية، باإلضافة إلى المقارنة مع مجموعة مرجعية 

 40 تم اختيار ولتحقيق ذلك،.  للكشف عن مدى التوافق في هذه اإلدراكات
 مدرسة تابعة لمديريتي تربية اربد األولى والثانية وفيها 55مدرسة من أصل 

الصفوف الثالثة األولى، وقد كان األساس في اختيار عينة معلمي الصف هو عينة 
المرشدين، حيث تم اختيار المدرسة التي يتوفر فيها مرشد وبواقع ثالثة معلمين 

تكونت عينة الدراسة النهائية من . لمي الصفمن كل مدرسة على األقل من مع
 عضو هيئة تدريس من كلية 20 مرشدًا و34 مديرًا و36 معلم صف و108

وقد تم استخدام مقياس . التربية بجامعة اليرموك لتمثل المجموعة المرجعية
اشارت متوسطات .   فقرة بتدريج خماسي53خاص باإلساءة االنفعالية يتكون من 

ت  األربعة على المقياس ان جميع الفقرات تحمل إساءة انفعالية، التقديرات للفئا
إال ان المجموعة المرجعية انفردت بعشر فقرات واقعة ضمن مستوى إساءة 

من الفئة ) 3.4-3.0(انفعالية كبيرة جدًا؛ وبمتوسط عام ضمن الفئة الفرعية 
وسطات  ، بينما وقعت جميع المت4-0على تدريج رقمي من ) كبيرة(الرئيسية 

، وبمقارنة المتوسطات الفعلية )2.9-2.5(للفئات الثالثة األخرى ضمن المدى
 تبين أن جميع الفروق للمتوسطات في الفئات األربع 2.5/4بالمتوسط االفتراضي 

أعلى إحصائيًا من الوسط االفتراضي، إال أن المجموعة المرجعية بالنسبة لهذا 
رات على وجود بذرة اإلساءة االنفعالية وقد عكست النتائج مؤش. الفرق هي األعلى

كما . في تفكير معلمي الصفوف وإدراكهم، وبنسبة أقل بين المديرين والمرشدين
أشار تحليل إجابات المرشدين على األسئلة المفتوحة إلى السطحية في التعامل مع 

ويشير مجمل النتائج إلى أهمية التعريف باالساءة االنفعالية . هذا الموضوع
ل، وإثراء برامج تأهيل معلمي الصف والمديرين والمرشدين ضمن هذا للطف

  )إساءة، إساءة انفعالية، طفل، مدرسة، إرشاد: الكلمات المفتاحية. (اإلطار
  

  خلفية الدراسة
العمليــة التربويــة عمليــة معقــدة وحــساسة ألن الطفــل يـــشكل       
ــات       ــة متطلبـ ــه العمريـ ــن مراحلـ ــة مـ ــّل مرحلـ ــها، ولكـ ــا وأساسـ محورهـ

 كمــا أنهــا متمــايزة فــي درجــة حــساسيتها ودقتهــا فــي ضــوء     خاصــة،
الخــــصائص المتعلقـــــة بـــــالنمو الجــــسمي والفـــــسيولوجي والحركـــــي   

. والحسي والعقلي واللغوي واالنفعالي واالجتماعي والجنسي للطفـل   
وبالرغم من أهمية كل مرحلة من المراحل العمريـة، إال أن الـصفوف             

 9-6طفولـة المتوسـطة مـن      مرحلـة ال  (األولى مـن المرحلـة األساسـية        
ور فيهـا   ـــــ تتميز بأهمية خاصة، ذلك أنهـا المرحلـة التـي تتبل          ) سنوات

  ى ــــا من البيت إلــــــــل فينتقل فيهــــة بشخصية الطفـــس المتعلقــــــاألس
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Abstract:  The main objective of this study was to investigate class 
teachers’, school counselors’ and school principals’ perception of 
child emotional abuse embedded in the activities of class teachers. 
The perception of the three groups was compared internally on one 
hand, and externally with a reference group on the other. To achieve 
this purpose, 40 schools out of 55  in the First and Second Irbid 
Directorates which have the first three classes and a counselor were 
semi-randomly selected. Three class teachers were selected from 
each school and a sample of 20 yarmouk university faculty members 
were selected to form the reference group.  Child emotional abuse 
scale was constructed based on literature review and child abuse 
scales in general which include varieties of items or subscales of 
emotional child abuse. The procedures of construction support the 
validity and reliability of the scale which has in its final form 53 
items, each of 5 ratings (extreme abuse, significant abuse, low abuse 
,slight abuse, and no abuse) covering many aspects like degrading 
,terrorizing disciplining, ignoring, rejection, isolation, denying 
emotional responsiveness ,corruption dissocializing, exploiting ,and 
over-expectation. The literature of this study and the procedures of 
this scale construction revealed that developing or constructing a 
unique emotional child abuse is an important step in the field of 
research in this track. The scale was administered to the sample 
which eventually contained 108 class teachers, 34 counselors, and 
36 principals. The data of ratings were statistically and logically 
manipulated, then many conclusions were drawn and 
recommendations were advanced. The means of ratings of the four 
groups show that all the scale items were charged by some specific 
level of emotional abuse. The reference group was highlighted by ten 
items of extreme emotional abuse with the highest average within 3.0 
to 3.4 subintervals, while the means of the other three groups were 
within lower subinterval from 2.5 to 2.5. The variance of ratings was 
statistically different: the variance of the reference group shows that 
ratings were highly homogenous compared to the counterpart 
variance of the other three groups. From another point of view, the 
real ratings means were statistically compared with the hypothesized 
scale mean. The results  revealed that the seeds of emotional child 
abuse exist in thinking and perception through verbal and non-verbal 
acts of class teachers. These seeds may grow if this kind and level of 
perception is negatively supported by similar perception of 
counselors or/and principals .Many items were rated by class 
teachers revealing that it is considered as  normal behavior which is 
the opposite of the perception of the other groups from a relative 
points of view. But the results in general reveal that the roles of 
school counselor and school principals compared  with the local 
reference group should be more sensitive to the side effects of child 
emotional abuse. (Keywords:Abuse, Emotional abuse, Child , School, 
Counseling). 
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  ف التي سيتفاعل خالل  غرفة الصالمدرسة، ومن غرفته الخاصة إلى
معلمه وزمالئه في بيئة جديـدة يتوقـع أن تكـون بيئـة             وجوده فيها مع    

وسيخضع الطفل لقواعـد لـم تكـن موجـودة فـي       . مؤثرة إلى حد كبير   
البيــت ومواجهــة أنظمــة وواجبــات معينــة يتطلبهــا المنهــاج المدرســي   

إنهــا إذن مرحلــة البدايــة فــي عــالم المدرســة، فهــي األســاس  الــذي    .
وقع أن ينتقل الطفل منها بثقة عالية إلى المراحل العمريـة األخـرى    يت

عندما تتحقق شروط التربية المتوازنة والتنشئة الجيدة التـي تـضمن           
النمو المتكامل والمتوازن في شخصية الطفل العقلية منهـا والنفـسية          

  . واالجتماعية والمعرفية
المدرسـة  يقع الطفل تحت تـأثيرالكثير مـن العوامـل فـي البيـت و        

ويتوقــع أن يكــون تــأثير العوامــل التربويــة الــصفية فــي       . وخارجهمــا
الصفوف األولى حاسمًا في حياة الطفل، وهي عوامل تتعلق بالمعلم          
ــى؛ فللمعلــم خــصائص أكاديميــة ومــسلكية وشخــصية        بالدرجــة األول
ــوي        ــع الموقــف الترب ــى ممارســاته وســلوكاته، وتتفاعــل م ــنعكس عل ت

يـصعب معرفـة انعكاسـاتها المباشـرة وغيـر          الصفي بصورة معقدة قـد      
  . المباشرة

ــزًا     ــأهيًال متمّيـ ــة والحـــساسة تتطلـــب تـ ــة الحرجـ إن هـــذه المهمـ
للمعلمين، فقد يجد المعلم نفسه فـي موقـف حـرج عنـدما يلجـأ إلـى             
تسويغ ممارسات كانت مقصودة أو غير مقصودة وذات تـأثير سـلبي    

 خـصوصية فـي     ومـن هنـا يتوقـع أن يكـون لمعلـم الـصف            . على الطفل 
الجامعات مـن حيـث مكّونـات البرنـامج األكـاديمي والمـسلكي النظـري               
والميداني، وهي ضمنًا تعني خصوصيًة في شخصية المعلم ومعـايير          
اختيــــاره لمهنــــة التعلــــيم فــــي هــــذه المرحلــــة الحــــساسة، ألن هنــــاك   
خــصوصية فــي طرائــق التعلــيم وطرائــق التقــويم ومتطلبــات التفاعــل     

  .قاب والتعزيزالصفي وأساليب الع
ــصطلح       ــاء مـ ــم جـ ــدور المعلـ ــرة لـ ــر النظـ ــع تغيـ ــم( ومـ –المعلـ

الــذي ُيبــرز عظــم المـسؤولية التــي يتحملهــا بوصــفه معلمــًا  ) المرشـد 
مـن جهـة ومرشــدًا مـن جهــة أخـرى، مــن هنـا فإنــه ُيتوقـع أن تتناســب       
ــم       ــؤهالت المعلـ ــع مـ ــسيًا مـ ــبًا عكـ ــًا تناسـ ــًا ونوعـ ــل كمـ ــاءة للطفـ اإلسـ

معلمــًا ومرشــدًا، ويعــرف كيــف يكــون عونــًا   وقدراتــه وتفهمــه لــدوره  
ومساندًا لعمل المرشد في المدرسة ال رافدًا مـن روافـد المـشكالت             
ــيم       ــّي بتقيــ ــالي معنــ ــو بالتــ ــا، وهــ ــن معيقاتهــ ــًا مــ ــادية أو معيقــ اإلرشــ

  . ممارساته وتطويرها
 وبناء عليه فقد ُيبنى تعيين المعلـم فـي الـصفوف األولـى علـى        

م قــــادر علــــى إدراك االنعكاســــات افتــــراض خــــاطىء وهــــو أن المعلــــ
الــسلبية لممارســاته ومــا يمكــن أن يقــع ضــمن إطــار اإلســاءة للطفــل،  
واالفتراض نفسه قد ننطلـق منـه بالنـسبة للمرشـد وهـو قدرتـه علـى                 
إدراك ممارســات المعلمــين التــي يمكــن أن يترتــب عليهــا انعكاســات       

. لتتبلور بصورة أو بأخرى وتصب بالنهاية في مجـال اإلسـاءة للطفـ            
إلى أنه غالبًا ما ينطلـق المعلمـون   ) young, 2001(فقد أشار يونغ 

ــاطىء  ــراض خـ ــن افتـ ــون  ) false assumption(مـ ــم يعرفـ ــو أنهـ وهـ
  . تلقائيًا كيف ُيَدرِّسون

وقــد يعتمــد مــدى االهتمــام بالطفــل والمتابعــة لآلثــار الــسلبية    
للممارسات التي تحمل االساءة للطفل على ثقافة المجتمع وفلـسفته          

 مدى اهتمامه بحقوق الطفل والمعايير التربوية التـي يقـيس عليهـا   و
أو ينطلق منها على المستوى المحلي أو القطـري أو العـالمي، وقـد          
ــي ضــوء        ــشريعات وتعميمــات ف ــشريعات أو إصــدار ت ــديل الت ــتم تع ي
الممارســــات الميدانيــــة للمعلمــــين، وخاصــــة عنــــدما يتعــــدى تــــأثير  

ليب العقـــاب وأشـــكال اإلســـاءة الممارســـات عتبـــة معينـــة، ومنهـــا أســـا 
المترتبة عليهـا وانعكاسـاتها المباشـرة أو غيـر المباشـرة علـى الطفـل           
أوًال وعلـــى المجتمـــع الـــذي يـــشكل الطفـــل فيـــه لبنـــة أساســـية، ففـــي  
الوقت الذي تقع فيه بعض أنماط اإلساءة للطفل ضـمن إطـار مفهـوم              
ــّد مـــن األمـــور الممنوعـــة ويـــتم     العنـــف فـــي بعـــض المجتمعـــات، وُتعـ

ــة، نــرى      ــًا وفقــًا للتــشريعات الخاصــة بحمايــة الطفول مالحقتهــا قانوني
بالمقابل أن اإلساءة الجسدية لألطفال بشكل عام ال تـزال فـي بعـض          
المجتمعــات ُتــصنف ضــمن أســاليب التربيــة والتنــشئة االجتماعيــة، مــع 

طفــل تحــت غطــاء التأديــب والتربيــة  أنهــا نمــٌط مــن أنمــاط اإلســاءة لل 
 ,Shumba(؛ وفــي هــذا تــشير دراســة شــومبا  )2002المعايطــة، (

إلـى أنـه فـي بعـض الثقافـات تـصنف أو تـسّوغ اإلسـاءة بأنهـا           )2002
وعلـى أيـة حـال فمهمـا تعقـد مفهـوم            . من باب تنـشئة الطفـل وتربيتـه       

اإلساءة و تباينت وجهات النظر واختلفت الثقافات، فـإن صـغر حجـم             
 تحتمـــل الطفـــل وضـــعفه وبـــساطته وحـــساسيته ومـــستوى تحمُّلـــه ال

تقــديم الــذرائع والمــسّوغات لإلســاءة إليــه أو التفكيــر باإلســاءة إليــه،   
ــتراتيجيات التـــي تحقـــق     ــنع المواقـــف واالسـ ــة صـ فالتحـــدي هـــو كيفيـ
ــي       ــة فــ ــاءات المحتملــ ــن اإلســ ــى مــ ــد األدنــ ــة بالحــ ــداف التربويــ األهــ

  .ممارسات المعلمين الُمَغلَّفة بغطاء تربوي
توى العــالمي عــن مــن جهــة أخــرى يتزايــد الحــديث علــى المــس  

حقـوق االنــسان بــشكل عـام وحقــوق الطفــل بـشكل خــاص مــن خــالل    
. اإلفصاح عن الممارسات التي يمكن أن تفـسر بأنهـا انتهـاك لحقوقـه           

 وضــعت دول العــالم حقــوق 1990ففــي القمــة العالميــة لألطفــال عــام 
األطفـــال واحتياجـــاتهم علـــى األجنـــدة العالميـــة للتنميـــة؛ معلنـــة أنهـــا  

ها علــى اتفاقيـــة حقــوق الطفـــل التزامهــا بتخـــصيص    تؤكــد بمـــصادقت 
الموارد وبرسم الخطط الرامية إلى النهوض بوضع األطفـال، وتقـديم           

وفـــي عــــام  . التقـــارير الدوريـــة حـــول تنفيـــذها لمثـــل هـــذا االلتـــزام       
عقدت الجمعية العامـة لألمـم المتحـدة جلـسة خاصـة حـول             ) 2002(

قد الماضـي واالتفـاق     األطفال لمراجعة ما تم إحرازه من تقدم في الع        
وقــد تــم خــالل هــذه الجلــسة . علــى رؤيــة مــستقبلية مــن أجــل الطفــل

االتفـاق علـى التـزام عـالمي مـن أجـل األطفـال فـي وثيقـة جديـدة هـي            
هــذا وقــد أشــار بريانــت ). 2004زيــدان، " (عــالم جــدير باألطفــال"

إلـــى أن التـــشريعات ) Bryant and Milsom, 2005(وملـــسم 
، وهـي محـددة باإلسـاءة    1963فـل بـدأت عـام    الخاصـة باإلسـاءة للط  

الجسمية فقط، إال أنها أصبحت أكثر تنوعًا واتـساعًا لتـشمل كـل مـا               
يمكن أن يقـع ضـمن إطـار اإلهمـال أو التـصرف الـذي يـنجم عنـه أي                   

) 19(حيـث نـصت المـادة      . أذى للطفل سواء كان جسميًا أو نفـسياً       
 الـدول جميـع   تتخـذ : " على أن1989من اتفاقية حقوق الطفل لعام      

ــة     ــة المالئمــ ــة والتعليميــ ــة واالجتماعيــ ــشريعية واإلداريــ ــدابير التــ التــ
لحماية الطفل من جميع أشكال العنف أو الـضرر أو اإلسـاءة البدنيـة              
ــة علــى إهمــال أو ســوء       ــة المنطوي ــة أو اإلهمــال أو المعامل أو العقلي
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المعاملــة واالســتغالل، بمــا فــي ذلــك اإلســاءة الجنــسية، وفــي ســبيل      
ق هذه الغايـة ينبغـي أن تـشمل هـذه التـدابير الوقائيـة إجـراءات            تحقي

فّعالــة لوضــع بــرامج اجتماعيــة لتــوفير الــدعم الــالزم للطفــل وألولئــك    
  ).2004زيدان، " (الذين يتعهدون برعاية الطفل

وعلـــى المـــستوى المحلـــي وفـــي رؤيـــة جديـــدة ألطفـــال األردن 
لعالميــة مــن أجــل فقــد انــضمَّ األردن إلــى الحركــة ا) مجتمــع الدراســة(

فــضمن مــؤتمر وطنــي للطفولــة ُعقــد فــي   . األطفــال وحمايــة الطفولــة 
ــع منظمــة األمــم المتحــدة         ــان نظمتــه وزارة التخطــيط بالتعــاون م عّم

تـــّم وضـــع إطـــار عـــام الســـتراتيجية وطنيـــة      ) اليونيـــسيف(للطفولـــة 
) 2000-1993خطـــة العمـــل الوطنيـــة للطفولـــة مـــن عـــام  (للطفولـــة 

ن خالل تنفيذ هذه الخطة تحقيق العديد من        حيث استطاع األردن م   
اإلنجازات في عّدة مجـاالت كالمجـال الطبـي فيمـا يتعلـق بـصحة األم                
ــا يتعلـــق باســـتحداث العديـــد مـــن    والطفـــل، والمجـــال التعليمـــي فيمـ
رياض األطفال، ومجال حماية األطفال حيـث تـم إنـشاء إدارة حمايـة              

ة الواقعـــة علـــى األســـرة فـــي مديريـــة األمـــن العـــام للحـــد مـــن اإلســـاء 
النـــــساء واألطفـــــال، وتأســـــيس مـــــشروع حمايـــــة األســـــرة وإعـــــداد   
استراتيجية للحد من عمل األطفال واستحداث وحدة عمـل األطفـال      

  ). 1993وزارة التخطيط، (لمتابعة تنفيذها 
وبمــا أن مــشكلة االســاءة تخــص هــذه الــشريحة مــن المجتمــع     

جتمــــع فإنهــــا قــــد تــــصبح مــــشكلة تهــــدد أمــــن الم ) وهــــم األطفــــال(
) 2005حـسن،   ( وسالمته، فقد أشار تقرير من مؤسـسة نهـر األردن         

في قراءة لعدد حاالت اإلساءة الواقعة على األطفـال مـا بـين األعـوام         
 والواردة إلى إدارة البحث الجنـائي فـي مديريـة األمـن             1983-1988
ــام ــالي     3831الع ــى النحــو الت ــة متوزعــة عل ــي بلغــت حال % 88:  والت

وقــد . إســاءات أخــرى% 1ســاءة جنــسية، إ% 10إســاءة جــسدية، 
بأنـــه فـــي اســـتعراض هـــذه النـــسب ) 2005(وضـــحت دراســـة حـــسن 

يتبــين أن األمـــر يـــزداد خطـــورة إذا مــا ُعلـــم بـــأن تلـــك اإلحـــصائيات   
والنـــسب تركـــزت علـــى اإلســـاءة الجـــسدية والجنـــسية، فـــي حـــين أن   
ــصعوبة      ــار لـ ــين االعتبـ ــذ بعـ ــد ال تؤخـ ــال قـ ــسية واإلهمـ ــاءة النفـ اإلسـ

وفـي قـراءة إلحـصائية حـاالت اإلسـاءة          . شكل رقمـي واضـح    قياسها بـ  
إدارة حمايـة األسـرة     /لألطفال الـواردة إلـى مكتـب الخدمـة االجتماعيـة          

 693 بلـغ    2000 تبين أن عدد هذه الحاالت خـالل عـام           2000عام  
إسـاءة جـسدية،    % 52: حالة، وتوزع هذا العدد علـى النحـو التـالي         

وقــد تــم التطــرق إلــى  إســاءة إهمــال، % 29إســاءة جنــسية، % 18
ــردة     ــة تحــت مف ــى أن هــذا    ) اإلهمــال(اإلســاءة االنفعالي ــدل عل ممــا ي

النــوع مــن اإلســاءة لــم يلــق االهتمــام الكــافي فــي بعــض المجتمعــات      
إلى أن  ) Roditti,2005(وقد أشارت دراسة روديتي     . ومنها األردن 

االساءة الناتجة عن اإلهمال تشكل مشكلة جوهرية وملموسة حسب         
ــة   إحـــصائيا ــسانية األمريكيـ ــة اإلنـ ــرة الـــصحة والخدمـ  .U.S(ت دائـ

Department of Health and Human Services.( 
أما عن توزيع عدد األطفال المساء إلـيهم حـسب العمـر ونمـط              
اإلســـاءة الواقعـــة علـــيهم فقـــد تبـــين مـــن إحـــصائيات مكتـــب الخدمـــة   

كثـر   أن الفئـة العمريـة األ     2000إدارة حماية األسـرة عـام       /االجتماعية
هـي تلـك    ) جسدية، جنسية، إهمـال   (عرضة ألنماط االساءة المختلفة     

سنة، هـذا ويمكـن أن يعـزى سـبب تمركـز            ) 12-6(الفئة العمرية من    
ــة      ــى طبيعـ ــار إلـ ــذه األعمـ ــال ضـــمن هـ ــى األطفـ ــة علـ ــاءات الواقعـ االسـ
المرحلــة العمريــة التــي تمّيــز هــؤالء األطفــال فُهــم غيــر قــادرين علــى    

التعرض لهذه االساءات؛ األمر الذي يـشكل       حماية أنفسهم من خطر     
). 2005حـسن،  (نقطة هامة فـي تـصميم البـرامج الكفيلـة بحمـايتهم        

 ,Jones and McCurdy)وفي هذا اإلطـار أشـار جـونز ومكـوردي     
ــة    (1992 ــم األكثـــر عرضـ ــرة هـ ــال العاشـ ــتهما إلـــى أن أطفـ  فـــي دراسـ
  .لإلساءة

 األســرة وقــد تبــّين فــي تقريــر أعــدَّه المجلــس الــوطني لــشؤون  
حول الـصحة والعنـف تـم مـن خاللـه دراسـة ظـاهرة العنـف المدرسـي                   
أن ثلــث طــالب المملكــة تعرضــوا لإلســاءة، وكــان أهــم وأبــرز أشــكال   
ــر والتخويــف         ــشتم والتحقي ــى نــسبة هــي ال ــي أخــذت أعل اإلســاءة الت

كمـا  . والتهديد؛ بينما كان أقل أشكال اإلساءة هو اإليذاء الجسدي        
ــا أدت إلـــى إحبـــاطهم وضـــعف  أن أشـــكال اإلســـاءة التـــ  ي تعرضـــوا لهـ

ــة وتـــدني تحـــصيلهم   المجلـــس الـــوطني لـــشؤون  (دافعيـــتهم للمدرسـ
  ).2005األسرة، 

لقـــد عاشـــت المدرســـة األردنيـــة مرحلـــة انتقاليـــة بعـــد صـــدور   
تــشريعات تــضمنت بــصورة مباشــرة وغيــر مباشــرة منــع ضــرب الطفــل 

قـرة  مـن الف ) 8(تحت مبرر تحقيـق أهـداف تربويـة، حيـث نـص البنـد        
الــصادر عــن ) 1(فــي دليــل تعليمــات االنــضباط المدرســي رقــم   ) ب(

دليــل " (االبتعــاد عــن العقــاب البــدني : "وزارة التربيــة والتعلــيم علــى 
وبـالرغم مـن أن المعطيـات       ). 11. ، ص 1988االنضباط المدرسي،   

الميدانية تسّوغ صدور قرارات تعكس رفض مبدأ االساءة الجـسدية          
ل المعلمـــين كانـــت متباينـــة، وكـــان الـــشعور للطفـــل إال أن ردود أفعـــا

القــائم علــى التــشكيك بقــدرة المعلمــين علــى الــسيطرة وضــبط الــصف 
ملموسًا بين المعلمين أنفسهم، مما يعكس الشك بقدرة المعلم علـى           
معرفـة مــا يقـع فــي مجــال اإلسـاءة الجــسدية، وبالتــالي مـا قــد يترتــب     

تمــل لإلســاءة  عليهــا مــن إســاءة نفــسية، ولــذلك فــان التعــويض المح   
الجسدية في ممارسات المعلمين قد يلفت االنتباه إلى أشكال اخـرى           
مـــن اإلســـاءة، وإن الـــشكل المرشـــح مـــن اإلســـاءة فـــي ضـــوء أنـــواع   

 Bryant(اإلســاءة التــي تــشير إليهــا األدبيــات والدراســات الــسابقة  
and Milsom, 2005; Webb and Vulliamy, 2001 (  بـشكل

ــــ    ــاءة مـ ــوع اإلســـ ــل نـــ ــام وتفاعـــ ــه   عـــ ــع وثقافتـــ ــصائص المجتمـــ ع خـــ
)Shumba, 2002; Dorota, 2003 (هـــو اإلســـاءة االنفعاليـــة .

فالعقــاب البــدني يمكــن إدراكــه وتــصنيفه مــن حيــث الــشكل، إال أنــه         
بالمقابــل قــد يكــون مــن الــصعوبة بمكــان إداراك وتــشخيص اإلســاءة   
االنفعالية للطفل الناتجة من المفردات واإليحاءات والممارسات التـي         

ــة       تقــع ــات العملي ــم فــي إطــار القــوانين ومتطلب  مــن وجهــة نظــر المعل
 مبــررًا ذلــك برغبتــه فـي تحقيــق األهــداف التعليميــة، مثلمــا  ،التعليميـة 

كـــان يبـــرر الـــضرب واســـتخدام العـــصا واإليـــذاء الجـــسدي بأشـــكال   
 .مختلفة إلرغام الطفل على الحفظ وتأدية الواجبات المدرسية

اليــة فــي المــدارس األردنيــة هنــاك مؤشــرات علــى اإلســاءة االنفع
يلمسها بصورة خاصـة الطفـل وولـي األمـر إذ يتنـاقلون الحـديث بهـا            

عــاقبني المعلــم بنــسخ الــدرس عــدة مــرات، : فــي عبــارات مألوفــة مثــل
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مثـل  ... والمعلم شتمني، وطردني من الـصف، وحرمنـي مـن الفرصـة           
هـــذه الـــسلوكات المـــسيئة قـــد يـــصعب حـــصرها فـــي غيـــاب التوثيـــق   

ربما ال نعرف من هو الطـرف المعنـي، أو الـذي يمكـن أن            لإلساءة؛ و 
ُيكلَّف بالتوثيق كخطـوة أولـى لحمايـة الطفـل مـن اإلسـاءة االنفعاليـة؛                 
فهل ُيطلـب مـن األطفـال أنفـسهم أو أوليـاء أمـورهم تـدوين تجـاربهم                  

فكـم مـن األمهـات أواآلبـاء        . مع المدرسة التي يرسلون إليهـا أطفـالهم       
وأرغمـــوهم علـــى الـــذهاب إلـــى . ألطفـــالهمأســـاءوا نفـــسيًا وجـــسديًا 

المدرسة، أو اضطروا للدوام مع أطفالهم لتثبيتهم في المدرسة التـي          
نفروا منها ورفضوا الذهاب إليها بعد فترة قصيرة مـن دوامهـم فيهـا              

  . مع أنهم بدأوا متحمسين للذهاب إليها
 ,Hinson and Fossey)يــشير الباحثــان هنــسون وفوســي 

 قاسـمًا مـشتركًا بـين األطفـال الـذين يـأتون مـن                إلى أن هناك   (2000
بيئات اقتصادية واجتماعيـة مختلفـة فـي أنهـم يـذهبون إلـى المدرسـة                
وأنها المكان الذي يوجـد فيـه المعلـم والمرشـد والمـدير، والمتوقـع               
أن يقوموا بمتابعة الطفل والعنايـة بـه، ويفتـرض بـأنهم قـادرون علـى                

لــى أن الحــضور المبكــر إلــى   تمييــز مؤشــرات اإلســاءة، وقــد أشــارا إ  
ــشكل ملفــت        ــى البيــت ب ــأخر أو التلكــؤ فــي الوصــول إل المدرســة والت
لالنتباه من المظاهر الدالة على  اإلساءة للطفل في البيت، والـسؤال     

، أي مـاذا يعنـي التلكـؤ والتثاقـل فـي        "ومـاذا يعنـي العكـس ؟        : "هنا
نتهــاء الــذهاب إلــى المدرســة مقابــل االنتظــار علــى أحــر مــن الجمــر ال 

اليوم المدرسي وخلق األعذار لمغادرة المدرسة، أو االرتيـاح لغيـاب           
معلم معين، أو اختالق األعذار للخروج من حصة معينة، وغيـر ذلـك        

  .من السلوكيات
إن تزايــد الحــديث فــي موضــوع االســاءة للطفــل يجعلنــا نــدرك  
بأن الطفل قـد يتعـرض لإلسـاءة فـي المدرسـة مثلمـا يتعـرض لـه فـي                    

 Bendicitis)ع االخـتالف المحتمـل فـي الـشكل والمـضمون     البيـت مـ  
Jaffe and Segal, 2004) .   ممــا يــدل علــى أن اإلســاءة للطفــل

بحجمهــا ونوعهــا كمــا تعكــسه الدراســات ووســائل االعــالم والوقــائع     
ــة        ــة والتعبئ ــة العالمي ــستحق الحمل ــي البيــت وخارجــه ت ــى األرض ف عل

. جتمعـات دون اسـتثناء    الشاملة للحد منها بكافة أشكالها في كـل الم        
ــام     ــارىء مـــدى االهتمـ ــه مـــن الـــسهل أن يـــستنتج القـ ــل، فإنـ وبالمقابـ
باإلساءة الجسدية والجنـسية تحديـدًا فـي بعـض المجتمعـات مقارنـة               
باإلساءة االنفعالية لعـدة أسـباب منهـا تـداخل أشـكال اإلسـاءة بـشكل          
عــام مــن حيــث آثارهــا علــى الطفــل علــى المــدى القريــب أو البعيــد         

، وتعـــدد التعريفـــات لإلســـاءة );Shumba, 2002 2005غ، الـــصاي(
االنفعالية وتباينها من ثقافة مجتمع إلـى ثقافـة مجتمـع آخـر، وبالتـالي               

 & Fernandopulle(عـــدم وجـــود تعريـــف عـــالمي متفـــق عليـــه 
Fernando, 2003; Newton, 2001)   ــا مــن ، ومــا يترتــب عليه

تـالي مـدى قابليتهـا    مشكلة في إعداد مقاييس اإلسـاءة االنفعاليـة وبال   
  .    للقياس

ــًا    مـــن جهـــة أخـــرى فـــإن تحقيـــق النمـــو الـــسوي للطفـــل معرفيـ
ــوعي بخــصائص الطفــل فــي       ــًا ونفــسيًا وجــسديًا يتطلــب ال واجتماعي
المراحل العمرية المختلفة ليكـون رد الفعـل علـى مـا يقـوم بـه الطفـل                  
ردا صــائبًا ومــسؤوًال ومنــسجًا مــع مــستوى النــضج ومــع بيئــة الطفــل   

الت األلفـــاظ والمفـــردات لديـــه، والتـــي تختلـــف عـــن بيئـــة الكبـــار   ودال
ــن       ــرارًا ال يمكـ ــال أسـ ــة االطفـ ــالم تربيـ ــإن لعـ ــا؛ فـ ــا ودالالتهـ بمفرداتهـ
اقتحامهــا بــسهولة أو معرفــة حقيقتهــا إال لمــن يواكــب تطــور العلــوم     

وبنــاء عليــه فــإن ). 2000زاهــر، (والنظريــات التربويــة واالجتماعيــة 
عــل العــشوائية مــن الكبــار القائمــة علــى عــدم مــا يترتــب علــى ردود الف

َتفهُّــم الخــصائص النمائيــة للطفــل فــي كــل مراحــل نمــوه بــشكل عــام      
 سواء كانت هـذه   -وفقًا للتعريفات المتعددة لإلساءة   -يشكل إساءة له  

الخــصائص متعلقــة بــالنمو الجــسمي أو الفيزيولــوجي أو الحركــي أو    
  .  االجتماعيالحسي أو العقلي أو اللغوي أو االنفعالي أو

ومــن منطلــق دور المعلــم فــي حمايــة الطفــل مــن االســاءة فــي     
المرحلة األساسية والذي يعّد دورًا مركزيًا نظرًا لطول الوقت الـذي     
يقضيه مـع الطفـل فـي هـذه المرحلـة والتـي تجعلـه أكثـر صـلة بـه مـن                       

فإنه ال بد من مراعاة معلم ) Webb and Vulliamy, 2001(غيره 
طفــال النمائيــة، كــي تكــون ردود األفعــال علـــى      الــصف لخــصائص األ  

ســـلوكات األطفـــال ردودًا صـــائبة وبعيـــدة عـــن اإلســـاءة لهـــم، تلـــك        
ــصلة      ــاظ ذات الـ ــدالالت األلفـ ــق بـ ــدم التوافـ ــن عـ ــة عـ ــاءة الناجمـ اإلسـ

فــإن بيئــة المعلــم بمفرداتهــا ودالالتهــا تختلــف   . بالخــصائص العمريــة
   .أيضًاعن بيئة الطفل بمفرداتها ودالالتها 

ــى أن     أشــ ــصلة إل ارت العديــد مــن الدراســات واألدبيــات ذات ال
اســتمرار اإلســاءة االنفعاليــة للطفــل تــؤثر عليــه ســلبًا فــي عــدة أبعــاد  

  :تتمثل بما يلي
حيث يضعف النمو النفسي لديه ويتمثـل ذلـك        : الُبعد النفسي   :أوًال

بتــدني تقــديره لذاتــه وضــعف ثقتــه بنفــسه فيــصف نفــسه بأنــه 
  ;Laura, 2002b)المنافسة واإلنجازفاشل وغير قادر على 

Shumba, 2002; Wayne and David, 2002).  
ويتمثــل بــصعوبة تكــوين عالقــات إيجابيــة  : البعــد االجتمــاعي  : ثانيًا

 ,Judy)مع الرفاق وتجنب االختالط مع اآلخرين، والعدوانية 
1990) Oliver, 2001;.  

ــوي   : ثالثًا ــد التربــ ــًا   : البعــ ــل تراجعــ ــر الطفــ ــث ُيظهــ ــي األداء حيــ فــ
المدرســـي، وتـــزداد مـــشاكله ذات الـــصلة بالعمليـــة التعليميـــة 

 ,Judy)هر قلقًا غيـر عـادي فـي االمتحانـات    التعلمية، كأن يظ
 Judy, 1990; Conlee, 1986(والتـأخر الدراسـي  . (1990

Newton, 2001;(   ــدالرحيم . ، ص1980(، فقــد أشــار عب
ــة واإلهمــال ونبــذ الطفــل ومــضايقت    ) 59 ــى أن الكراهي ه أو إل

عقابه بشدة أو تهديده بالطرد أو الحبس قد يـسهم بطريقـة            
مباشرة أو غير مباشرة في إحـداث ظـاهرة التـأخر الدراسـي؛             

ــالي   ــد الجبـ ــا أكـ ــالي  ) 2005(كمـ ــطراب االنفعـ ــى أن االضـ علـ
ــة        الــذي قــد يعيــشه الطفــل ســواء داخــل أســرته أو فــي البيئ

ية االجتماعيـــة التـــي ينمـــو فيهـــا يعـــّد أحـــد األســـباب الرئيـــس  
ويعــّد الرســوب أو تــدني مــستوى . لمــشكلة التــأخر الدراســي

كمــا تعـــّد  . التحــصيل أحــد األبعــاد التربويـــة لتلــك المــشكلة     
ظاهرة التسرب مـن المـدارس أحـد األبعـاد التربويـة لإلسـاءة              
االنفعاليـــة حيـــث أكـــدت المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة       

وعـدم  بأن سوء معاملة األطفال   ) 63. ، ص 1973(والعلوم  
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شـــعورهم بـــاألمن واالطمئنـــان أحـــد العوامـــل المـــسببة لتلـــك   
  .الظاهرة

ــسلوكي   : رابعًا ــد الـ ــة  : البعـ ــذب والعدوانيـ ــاالة والكـ ــل بالالمبـ  المتمثـ
)Bendicitis, Jaffe, and Segal, 2004(  

المتمثـل بالـضعف العـام فـي البنيـة الجـسدية         : البعـد الـصحي   : خامسا
)Judy, 1990;  Conlee, 1986; Newton, 2001..(    

باإلضــافة إلــى مــا ســبق فقــد أشــارت الدراســات إلــى أن الطفــل   
 فـي   ولـي أمـر ُمـسيء       نفـسه  الذي ُيساء إليـه عاطفيـًا ُيتوقـع أن يكـون          

، وبالتالي فهو ُيعيد أو يواصل حلقة االساءة فـي المجتمـع       المستقبل
)Judy, 1990(     وبأن اإلساءة االنفعاليـة مـصاحبة أو مولـدة ألنـواع ،

 ;Bendicitis Jaffe and Segal, 2004)  األخــرى اإلســاءات
Bryant and Milsom, 2005).  

ــة      ــاءة االنفعاليــ ــة لإلســ ــصطلحات المرادفــ ــى المــ ــارة الــ وباإلشــ
ــى المراجــع        ــا، ومــن خــالل الرجــوع إل ــة معه والمــصطلحات المتداخل
ذات الــصلة بموضــوع الدراســة لــوحظ تعــدد المــصطلحات المرادفــة    

ي تقــع داخــل إطارهــا، وفيمــا يلــي ملخــص   لإلســاءة االنفعاليــة أو التــ 
لتلــك المــسميات أو المــصطلحات المرادفــة والدراســات التــي أشــارت  

بــــيج، (واألذى العـــاطفي  ) 2005الــــصايغ، (إســــاءة عاطفيـــة  : إليهـــا 
 ;Sanders and Becker-Lausen, 1995(وإساءة نفسية ) 1997

Shumba, 2003. ( وإســاءة انفعاليــة(Bryant and Milsom, 
2005; Webb and Vulliamy, 2001; Wayne and David, 
2002; Shumba, 2002; Depafilis and Salus, 1992; 

Fernandopulle & Fernando, 2003)  وإســــاءة لفظيــــة
)Bendicitis, Jaffe and Segal., 2004; Bryant and 

Milsom, 2005 (    وسـوء المعاملـة النفـسية)Bendicitis, Jaffe 
and Segal., 2004; Newton, 2001; Sanders & Becker-

Lausen, 1995; Doyle, 1997. ( وســـوء المعاملـــة االنفعاليـــة
)Doyle,1997 (  وإساءة عقليـة)Bendicitis, Jaffe and Segal. 

  ). Doyle,1997(والتلف النفسي للطفل ) 2004,
مــن جانــب آخــر فقــد أشــارت بعــض األدبيــات والدراســات إلــى     

ءة االنفعالية مع مـصطلحات أخـرى فـي         إمكانية تداخل مصطلح اإلسا   
إطار اإلساءة بشكل عام، حيث يتداخل مصطلح اإلساءة بشكل عـام           

وُفسِّر هذا في أن نتائجهمـا متـشابهة؛ إال أن    " اإلهمال"مع مصطلح   
اإلهمــال يعنــي عــدم تقــديم عنــصر أو أكثــر مــن العناصــر الــضرورية      

 Webb and(لنمــــو الطفــــل الجــــسدي والعقلــــي واالجتمــــاعي 
Vulliamy, 2001; Straus,et.al., 1998  ;،2005 الصايغ           .(.  

 ,Bendicitis, Jaffe and Segal(أمــا بنــدكتس وزمــياله  
فقــد أشــاروا إلــى أن التــداخل أكثــر وضــوحًا بــين اإلســاءة        ) 2004

نقــص : االنفعاليــة واإلهمــال العــاطفي؛ وعّرفــوا اإلهمــال العــاطفي بأنــه
ويؤكــد .  االهتمــام بالحاجــات النفــسيةالــدعم العــاطفي والحــب وعــدم 

ــأن العــدوان النفــسي   ) Straus,et.al., 1998(ســتراوس وآخــرون   ب
كما أن الكثير مـن الدراسـات   . يشّكل ُبعدًا يتضمن اإلساءة االنفعالية   

) Doyle, 1997(التـــي صـــنفت اإلســـاءة االنفعاليـــة ضـــمن أبعـــاد      
)Oliver, 2001) (Fernandopulle & Fernando, 2003 (
  .كبعد من أبعاد هذه اإلساءة" اإلهمال"حدثت عن ت

ولـذلك يـشكل تعريـف اإلسـاءة بـشكل عـام واالسـاءة االنفعاليــة        
بشكل خاص وما يمكن أن يقع في إطارها فـي المجتمعـات المختلفـة              
أبــرز مــشكلة بحثيــة فــي مجــال االســاءة للطفــل ألنهــا األســاس الــذي    

ــذ      ــا هـ ــل اليهـ ــي تتوصـ ــائج التـ ــة بالنتـ ــدى الثقـ ــدد مـ ــات، يحـ ه الدراسـ
باإلضافة إلى أنه ما زال  قـضية جدليـة  فمـا يمكـن أن يـصنف تحـت                   
ــة للطفــل أو       بــاب اإلســاءة يمكــن أن يقــع فــي بــاب التربيــة أو التوجي
العقــاب بــالمعنى التربــوي فــي مجتمــع مــا، ممــا يعنــي أن اإلســاءة قــد  
تكون موقفية؛ وللتوضيح بمثـال فقـد ُينظـر الـى مـسك معلمـة الـصف                

بأنــه نــوع مــن الَتَحبُّــب فــي موقــف مــا، بينمــا قــد ُتفــسر     ألذن الطفــل 
وإنهـا مـن الناحيـة النـسبية تعتمـد علـى            . بأنها إساءة في موقف آخـر     

ــا زال تعريـــف     الثقافـــات والعـــادات والتقاليـــد لمختلـــف الـــشعوب، ومـ
  . االساءة محورًا من محاور البحث في هذا اإلطار

تعلقـــــة وقـــــد وردت فـــــي األدبيـــــات والدراســـــات الـــــسابقة الم 
باإلساءة االنفعالية للطفل عدة تعريفات لهذا النوع مـن اإلسـاءة كـان      

  : أبرزها
 ,Wayne and David(مــا ورد فــي دراســة وينــي وديفيــد    -

ــاءة االنفعاليـــة  ) 2002 ــي أن االسـ ــلوكات تمثـــل   : فـ ــال وسـ أفعـ
: إساءة للروح وتأخـذ فـي غرفـة الـصف االسـتراتيجيات التاليـة             

والتــــسلط وفقــــدان  يــــز العنــــصرياإلهانــــة والتحقيــــر والتمي
   .االستقرار واإلحساس باألمان والعزل

ــن      - ــاندرز وبيكرلوســـ ــا ســـ -sanders and becker(أمـــ
lausen,1995 (  فأشــارا إلــى التعريــف التــالي لإلســاءة النفــسية

)psychological maltreatment :( هي كل أفعال وسلوكات
فــسي أو تتفــق معــايير المجتمــع علــى أنهــا تــؤدي إلــى إيــذاء ن    

ســلوكي أو معرفــي أو انفعــالي أو جــسمي للطفــل علــى المــدى  
ــم     ــراد  لهـ ــة أفـ ــرد أو مجموعـ ــا فـ ــوم بهـ ــد، يقـ القريـــب أو البعيـ
ــز      ــة أو المركـ ــع أو المعرفـ ــر أو الموقـ ــن العمـ ــة عـ ــلطة ناجمـ سـ

  .الوظيفي
 ,Depafilis and Salus(كمــا عرفهــا ديبــانفلس وســالوس    - 

أو معززة أو ال مبـاالة      أفعال وتصرفات متكررة    : بأنها  ) 1992
وإهمال، هذه األفعـال سـببت أو يمكـن أن تـسبب أذى سـلوكيًا               

 .أو معرفيًا أو انفعاليًا أو عقليًا للطفل
  ودراسـة نيـوتن  (Laura, 2002a)وقـد أشـارت دراسـة لـورا        - 

(Newton, 2001)        إلـى أنـه ال يوجـد تعريـف عـالمي مقبـول 
ــا  ت عامـــة تـــتلخص فـــي  لالســـاءة االنفعاليـــة إال أن هنـــاك تعريفـ

ســـوء المعاملـــة التـــي تـــؤدي إلـــى إعاقـــة النمـــو النفـــسي  : أنهـــا
وتطــوره بــاألقوال أواالفعــال، وبإنهــا اســاءة تبنــى علــى الــسلطة 

  .والسيطرة
ــرون     -  ــتراوس وآخــ ــا ســ ــا) Straus,et.al.,1998(وعرفهــ : بأنهــ

  .إساءة لفظية أو سلوكية
 .Bendicitis, Jaffe and Segal(وعرفها بنـدكتس وآخـرون      - 

أي اتجـــاه أو ســـلوك  أو عجـــز فـــي التـــصرف  : بأنهـــا) 2004,
يؤدي إلـى إيـذاء الطفـل عقليـًا أو اجتماعيـًا قـد تأخـذ مـسمى                
االساءة اللفظية أو االساءة العقلية أو سوء المعاملة النفـسية،          
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وتمتــد مــن اإلهانــة اللفظيــة البــسيطة إلــى حالــة متطرفــة مــن         
التجاهـــل والـــرفض  : يهـــاالمعاملـــة القاســـية، ومـــن األمثلـــة عل   

ــاق، و نقـــص     ــة أو التعلـــق الجـــسدي مثـــل العنـ ونقـــص العاطفـ
المـــدح واإلطـــراء والتعزيـــز اإليجـــابي، والـــصراخ فـــي وجهـــه       
والتهديد والتخويف والمقارنة السلبية بـاآلخرين واالسـتخفاف        
بــه والتــصغير مــن شــأنه، واســتخدام مفــردات االزدراء لوصــف    

ــعا  ــه والتخجيــــل واإلشــ ــوم  الطفــــل ومناداتــ ــه مــــذنب واللــ ر بأنــ
  .والتوبيخ  و العقاب بالوقوف أو الحجز في مكان ضيق

: في دراسته إلى تعريفها بأنهـا ) Doyle, 1997(ويشير دويل    - 
وأفعـــال االرتكـــاب أو ) omissions(أفعـــال تقـــصير أو إهمـــال 

التــــي تقـــع ضــــمن إطـــار معــــايير   ) commissions(االقتـــراف  
دمر مـــصدرها ســـلطوي، المجتمـــع بأنهـــا ذات تـــأثير نفـــسي مـــ 

وهذه االفعال تعمل على تـدمير الوظـائف الـسلوكية والمعرفيـة        
  .واالنفعالية واالجتماعية والنفسية للطفل

فأشـار فــي دراســته عــن تعريــف  ) Dorota, 2003(أمـا دورتــا     - 
اإلســاءة االنفعاليــة إلــى أن المعــايير الثقافيــة واخــتالف مــدلول    

ر جعلـت مـن الـصعب االتفـاق         اإلساءة االنفعالية من مجتمع آلخ    
على تعريف موحَّد لها، حيث أن ما يعتبر مقبوًال أو عاديًا فـي             
ثقافة أو مجتمع معين يمكن أن يكون شـاذًا ومـسيئًا فـي ثقافـة               

  .أخرى
) Bryant and Milsom, 2005(وقـد حـدد برينـت وملـسم        - 

إساءة لفظية أو عقلية تحتمـل      : تعريف اإلساءة االنفعالية بإنها   
ــى تــدني فــي تقــدير      ال مــضايقة والتهديــد والترهيــب وتــؤدي إل

  . الذات
إلى أنه ال يزال من الصعب جدًا تعريف  )1999(وأكدت نصر    - 

اإلساءة االنفعالية بالمقارنة مـع اإلسـاءة الجـسدية أو الجنـسية             
وذلك لغموض هذا النوع من االساءة، حيث ال توجـد عالمـات       

فـل، ولكـن مـن الواضـح        ظاهرة وواضحة تظهـر للمحيطـين بالط      
أن هــذا النــوع مــن االســاءة  يمكــن أن يــؤثر علــى فهــم الطفــل    

  . لذاته وعلى حياته االنفعالية
وبنــاًء علــى مــا ســبق وألغــراض الدراســة الحاليــة، فــإن تعريــف  
اإلساءة بشكل عام يتلخص في أنه أي فعل أو سلوك أو اتجاه ضـد              

ــه فــرد أو أفــراد ذوي ســلطة ناجمــة عــن       العمــر أو الطفــل يتــسبب ب
المعرفة أو المركز الـوظيفي، يـؤدي إلـى إيذائـه جـسديًا أو عقليـًا أو                
جنسيًا أو نفسيًا أو اجتماعيًا ويحّد من نموه وتطـوره الـسوي علـى          

معلــم الــصف / وأن تعريــف إســاءة معلمــة. المــدى القريــب أو البعيــد
أي موقـف أو سـلوك أو ممارسـة         : االنفعالية للطفـل يـتلخص فـي أنـه        

ت لفظيــة أو أدائيــة أو عقليــة ناتجــة عــن عجــز فــي القــدرة   ســواء كانــ
التعليمية أو التربوية تحت غطاء أي دور من أدوار معلم الصف فـي             
اإلعـــداد والتنفيـــذ والتقـــويم والتقُّبـــل والتفاعـــل الـــصفي تـــصدر عنـــه 
ــر مباشــرة تــؤثر       ــر مقــصودة، مباشــرة أو غي بــصورة مقــصودة أو غي

ي أو العقلي أو الـسلوكي أو  على تحصيل الطفل أو على نموه الصح 
النفسي أو االجتماعي على المدى القريب أو البعيـد ان يـتم قياسـها              

من خالل استجابة أفـراد عينـة الدراسـة علـى األداة المخصـصة لهـذا                
  .الغرض

فـــي ضـــوء هـــذا التـــصور جـــاءت الدراســـة الحاليـــة لتعـــالج مـــن 
ــة اإلســاءة للطفــل    ــة ُمعّين ــةوبالتحديــد اإلســاءة االنفعا (زاوي التــي ) لي

يمكن أن يتعرض لها طفل المرحلة االبتدائية في المدرسة من خـالل   
ممارسات متعددة لمعلم الصف تحمل في طياتهـا أوتتـضمن بـصورة            

  . مباشرة أو غير مباشرة ذلك النوع من االساءة
  مشكلة  الدراسة و أسئلتها 

تنشأ الحاجة إلى دراسات فـي االسـاءة االنفعاليـة مـن المخـاطر       
عــاد النفــسية واالجتماعيــة والــسلوكية والتربويــة والــصحية التــي  واألب

تسببها هذه اإلساءة للطفل على المدى القريـب أو البعيـد، والتـي ال         
يــسهل كــشفها أو قياســها بــشكل رقمــي واضــح كمــا هــو الحــال فــي      

هــذا باإلضــافة إلــى ُشــح الدراســات العربيــة  . اإلســاءة الجــسدية مــثًال
  .ءة االنفعالية كُبعٍد مستقلالتي تبحث في موضوع اإلسا

وكما يتضح من خلفية الدراسة فإّن التعامل مع الطفـل يتطلـب            
ــاءات     الكثيــــر مــــن الحــــذر فــــي اختيــــار المفــــردات واســــتخدام االيمــ
ــتحّفظ علــى الممارســات، إذ أن مــا يترتــب علــى ردود      والحركــات وال
الفعل العشوائية من قبل المعلم على ما يقوم بـه الطفـل داخـل غرفـة        

لصف سلوكيًا أو دراسيًا قد يظهر على شكل إسـاءة للطفـل، أو مـا         ا
يمكـــن أن يــــصنف ضـــمن هــــذا اإلطــــار وفقـــًا للتعريفــــات المحتملــــة    
لإلساءة االنفعالية االصـطالحية منهـا واالجرائيـة، ممـا يتطلـب تـأهيًال        
متقــدمًا لكــل القــائمين مباشــرة علــى تربيــة الطفــل وتعليمــه فــي هــذه    

ــة الحـــساسة، وللم ــي   المرحلـ ــة األولـــى فـ ــين والمرشـــدين بالدرجـ علمـ
اإلطــارين األكــاديمي والمــسلكي، ليكــون رد الفعــل علــى مــا يقــوم بــه    
الطفل من قول أو فعـل ردًا صـائبًا ومـسؤوًال ومنـسجمًا مـع مـستوى        

وبالمقابـل  . نضجه، ومع بيئة الطفل ودالالت األلفاظ والمفردات لديه       
ن لما قـد يـصدر عـنهم      فإننا ال نعرف الكثير عن مدى إدراك المعلمي       

ــر     ــرة أو غيـ ــاءات ســـواء كانـــت مباشـ ــلوكات أو ألفـــاظ أو إيمـ مـــن سـ
مباشرة، مقصودة أو غير مقصودة، يمكـن أن تـسيء للطفـل بـصورة              
أو بــأخرى نفــسيًا أو تحمــل شــحنة نفــسية ســلبية فــي تأثيرهــا عليــه،  
كما النعـرف الكثيـر عـن مـدى إدراك المـديرين والمرشـدين للـصورة                

 فقد سعت الدراسة إلى االجابة عن األسئلة اآلتية مـن           من هنا . ذاتها
  :خالل مقياس خاص باإلساءة االنفعالية

مــــا مــــستوى إدراك معلــــم الــــصف لإلســــاءة االنفعاليــــة لطلبــــة   ) 1(
ممارســـات معلـــم الـــصف    الـــصفوف الـــدنيا المتـــضمنة فـــي 

  وسلوكياته مقارنًا بإدراك المجموعة المرجعية؟
 لإلسـاءة االنفعاليـة لطلبـة الـصفوف         ما مـستوى إدراك المرشـد      ) 2(

الدنيا المتضمنة في ممارسات معلم الـصف وسـلوكياته مقارنـًا           
  بإدراك المجموعة المرجعية ؟

مــا مــستوى إدراك المــدير لإلســاءة االنفعاليــة لطلبــة الــصفوف      )3(
الدنيا المتضمنة في ممارسات معلم الـصف وسـلوكياته مقارنـًا           

  بإدراك المجموعة المرجعية ؟
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مــا مــدى التوافــق بــين إدراك معلــم الــصف والمرشــد والمــدير    ) 4(
ــي     ــدنيا المتــــضمنة فــ ــة الــــصفوف الــ ــة لطلبــ ــاءة االنفعاليــ لإلســ

  ممارسات معلم الصف وسلوكياته ؟
  أهداف الدراسة 

فــــي ضـــــوء التــــصور لمـــــشكلة الدراســــة وأساســـــها النظـــــري    
وإجــــراءات قيــــاس اإلســــاءة االنفعاليــــة للطفــــل ودور معلــــم الــــصف   

 والمدير ضـمن هـذا اإلطـار فـان اهـداف الدراسـة تـتلخص             والمرشد
  :في النقاط اآلتية

ــين      . 1 ــي كــــل مــــن المرشــــدين والمعلمــ الكــــشف عــــن مــــدى وعــ
ــاءة    ــا يمكــــن أن ينــــدرج تحــــت  مفهــــوم االســ والمــــديرين عّمــ
االنفعاليــة لــدى األطفــال فــي الــصفوف األولــى، والكــشف عــن        

  .نفعاليةالممارسات السلبية التي قد تؤدي إلى االساءة اال
اطــالع معلــم الــصف علــى نمــاذج مــن الممارســات التــي تحمــل     . 2

ــر فــي ممارســاتهم       ــة للطفــل، وحــثهم علــى التفكي اســاءة انفعالي
وتوجيه سلوكاتهم وتحويلها إلى الناحية اإليجابية في التعامـل          

  .مع األطفال بمراعاة خصائصهم العمرية وصفاتهم الشخصية 
نفعالية وآثارها الجوهرية  التراكمية     التنبيه لمخاطر االساءة اال     . 3

علــى االطفــال ودورهــا الــسلبي فــي غــرس اتجاهــات وســلوكات   
  .خاطئة لديهم 

لفت االنتباه الى دور المرشد في توثيق االساءة في الـسجالت             . 4
  .المدرسية، ومتابعة االجراءات للحد من االساءة االنفعالية

ــشريع      . 5 ــدار التـ ــى إصـ ــرار الـ ــحاب القـ ــه أصـ ــصلة توجيـ ات ذات الـ
ــة     ــوانين واألنظمـ ــة القـ ــي أدلـ ــة وتـــضمينها فـ ــاءة االنفعاليـ باالسـ
والتعليمات على المـستوى الـوطني بـشكل عـام وفـي المدرسـة              
بــــشكل خــــاص، وتحديــــد العقوبــــات المترتبــــة علــــى االســــاءة  

  .االنفعالية للطفل
فــتح الطريــق أمــام البــاحثين إلثــراء البحــث فــي مجــال االســاءة      . 6

 واالســاءة االنفعاليــة بـــشكل خــاص داخـــل    للطفــل بــشكل عـــام  
  .المدرسة وخارجها على المستويين األردني والعالمي

  :محددات الدراسة وافتراضاتها
  : تتحدد نتائج الدراسة بما يلي 

مدى وضوح تعريف اإلساءة بشكل عام وتعريف كـل نـوع مـن              -
األنــواع المرجحــة لإلســاءة االنفعاليــة بــشكل خــاص، وأن هــذه    

سجمة مـــع تعـــدد وجهـــات النظـــر التـــي طرحتهـــا  التعريفـــات منـــ
  .الدراسات السابقة وأدبيات اإلساءة االنفعالية

مـــدى شـــمولية مقيـــاس الدراســـة لممارســـات المعلمـــات مـــن        -
 .األقوال واألفعال المتضمنة لإلساءة االنفعالية

اقتـــــصار عينـــــات الدراســـــة المختـــــارة مـــــن معلمـــــات الـــــصف    -
عـة لمـديريتي اربـد      والمديرين والمرشدين علـى المـدارس التاب      

األولــى والثانيــة تــشمل الــصفوف الثالثــة األولــى وفيهــا مرشــد، 
 وهي بذلك عينات لـم تكـن عـشوائية تامـة، فهـي شـبه عـشوائية                 

semi-random or judgmental random sample  ألنهـا 
وهـي علـى أيـة    . مأخوذة من المدارس المتيسرة أو المـشروطة  

ــة، ويتوقــع أن يكــون أ    ي تحيــز محتمــٍل فــي  حــال دراســة مقارن

العينــة متوازنــًا فــي الفئــات الــثالث، ويحّقــق أغــراض الدراســة        
 .الحالية

 :كما تتحدث هذه النتائج بمدى صحة االفتراضات التالية
إّن تـــــأثير أي متغيـــــرات دخيلـــــة مثـــــل الخبـــــرة االرشـــــادية أو   -

المؤهالت األكاديمية من المتغيرات الديمغرافية المحتملة ذات       
 المقارنــــة، إال أن هــــذا يبقــــى فــــي مجــــال  تــــأثير متــــوازن فــــي 

 .االفتراض ويمكن أن يترجم الى فرضيات في دراسات الحقة
إّن العينـــات التـــي تـــم اختيارهـــا كانـــت جـــادة فـــي اإلجابـــة عـــن    -

فقــرات المقيــاس، وأعطــت الوقــت الكــافي لتــوفير الحــد األدنــى    
 .من دقة التقدير حسب التدريج المطلوب في المقياس

مـــي والخبـــرة الميدانيـــة كافيـــة للتمييـــز بـــين  إّن المـــستوى العل -
، )حسب التـدريج المـستخدم  (مستويات اإلساءة في أربع فئات      

 .وتحديد ما إذا كانت العبارة تحمل إساءة انفعالية أم ال
إّن التقديرات التي توفرها المجموعـة المرجعيـة تـصلح كمحـك             -

 .للمقارنة على المستوى المحلي
  الدراسات السابقة 

ع لحركــة البحـث العلمــي فــي مجـال االســاءة االنفعاليــة   إن المتتبـ 
يستنتج أنه مجـال بحثـي قـديم نوعـًا مـا، وخاصـة االسـاءة االنفعاليـة                  
للطفــل فــي المدرســـة بــشكل عــام وفـــي الــصفوف األساســية األولـــى       
بـــشكل خـــاص، وأن تعريـــف االســـاءة االنفعاليـــة بحـــد ذاتهـــا مـــا زال  

عــرض للدراســات ذات محــورًا مــن محــاور هــذا المجــال؛ وفيمــا يلــي  
  :الصلة المباشرة أو غير المباشرة ضمن هذا اإلطار

 krugman and( أجــــــرى كروجمــــــان وكروجمــــــان  
krugman,1984 (  دراســـــة هـــــدفت إلـــــى التعـــــرف علـــــى ســـــلوكات

ــي        ــي المدرســة واألعــراض الت ــًا ف ــال انفعالي المعلمــين المــسيئة لألطف
ج إلــى أن و أشــارت النتــائ. تظهــر علــى األطفــال جــّراء هــذه اإلســاءة  

 طفًال كـانوا ضـحية اإلسـاءة االنفعاليـة مـن معلمهـم فـي الـصفوف            17
ــة، وقـــــد ســـــجل الـــــضحايا  ــة )victims(االبتدائيـــ الـــــسلوكيات التاليـــ

المـــضايقة واإلزعـــاج المتكـــرر، اإلذالل والقمـــع واإلســـكات : لمعلمهـــم
اللفظـــي، نعـــت أو إلـــصاق صـــفة، ســـلوك متقلـــب ومتنـــاقض للمعلـــم،  

ــل، تــش    جيع الطفــل علــى مــضايقة طفــل آخــر أو    الــصراخ بوجــه الطف
. تـــصغيره أو االســـتهزاء بـــه،  اســـتخدام الواجبـــات المنزليـــة للعقـــاب 

قلقهــم الزائــد : التاليــة) symptoms(وقــد أظهــر األطفــال األعــراض  
، التحول من فهـم الـذات اإليجـابي إلـى     %)88(من أدائهم المدرسي   

ا كــان ، الـشعور بـاختالف فــي المنـاخ المدرسـي عمـ     %)76(الـسلبي  
عليه، حيث أصبحوا ينظرون إلى البيئة المدرسية بأنهـا غيـر مرغوبـة             

ــن     %)76( ــسيئة مـ ــردات مـ ــه لمفـ ــن تعرضـ ــدائم مـ ، خـــوف الطفـــل الـ
، %)35(، التـــشنج والتـــشاؤم مـــن ذكـــر المدرســـة  %)71(المعلـــم 

، تراجــع %)25(، الــشعور بــآالم المعــدة %)35(الــشعور بالــصداع 
ــصف      ــة الـــ ــاعي خـــــارج غرفـــ ــشاط االجتمـــ ، الكـــــوابيس %)29(النـــ

ــوم   ــطراب النـ ــى    %)24(واضـ ــذهاب إلـ ــذار لتجنـــب الـ ــتالق األعـ ، اخـ
، هبـوط أو فتـور أو تراجـع    %)24(المدرسة أو رفض الذهاب إليها   

كما أشارت الدراسة أيضًا إلى تحـسن   %). 18(في السلوك العادي    
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ــة  ــًال مــن أصــل   15حال ــم مــن      17 طف ــك المعل ــًال بعــد إخــراج ذل  طف
  .المدرسة

دراسة هدفت إلـى التعـرف علـى    ) Judy, 1990(أجرت جودي 
السلوكات الوالدية التي تسيء ألطفالهم انفعاليًا واآلثار الناجمـة عـن      

وقد أشارت نتائجها إلى أن اإلساءة االنفعالية لم تحظ         . تلك اإلساءة 
باالهتمام الكافي ألن القوانين التي تتعامل مع الجريمة ال تـتمكن مـن             

اجمـة عـن هـذا النـوع مـن اإلسـاءة، ألنهـا ال               إثبات وقوع الجريمـة الن    
تقتل مباشرة فهـي تـدمر الـروح وتفقـد المـشاعر نحـو الـذات وتحـط                  

وفي ضوء النتـائج  قـدمت مواقـف         . من القدرة على النجاح واإلنجاز    
أبوية دالة على االساءة منها التصرف بطريقـة تجعـل الطفـل يتوصـل              

وتعاقبــه علــى إلــى قناعــة بأنــه غيــر قــادر علــى  عمــل شــيء صــحيح،   
تحصيل أقل مما يتوقعه ولـي االمـر، ومحاسـبة الطفـل علـى الـسلوك                
السلبي الذي يصدر منه وإهمال أي سلوك إيجابي، وحرمـان الطفـل            
مــن فــرص المــشاركة بالنــشاطات المدرســية وعزلــه عــن أقرانــه فــي        

  . النشاطات المشتركة 
-Sanders and Becker(أجــــرى ســــاندرز وبيكرلوســــن 

Lausen ,1995( دراسة هدفت إلى التعرف على السلوكات الوالدية 
ــسلوكات    ــذه الـ ــاد هـ ــسيًا وأبعـ ــال نفـ ــسيئة لألطفـ ــذا  . المـ ــق هـ ولتحقيـ

الهدف أعّد الباحثان مقياسًا في سوء المعاملة النفسية التـي يـسببها            
 Childمقيــاس األذى واإلســاءة للطفــل "الوالــدان ألطفــالهم ســّمياه  

Abuse and Trauma Scale (CATS) ."كونـت عينـة الدراسـة    ت
مـن طلبـة الدرجـة الجامعيـة األولـى الـذين تراوحـت أعمـارهم مـا بــين          

أشــــارت النتــــائج إلــــى أن الــــسلوكات الوالديــــة المــــسيئة  ). 17-23(
للطالــب نفــسيًا واقعــة ضــمن ثالثــة أبعــاد وقعــت كلهــا تحــت ُمــسّمى       

اإلســاءة المتمثلــة باإلهمــال وخلــق    : هــي"ســوء المعاملــة النفــسية  "
ــاخ الــ  ــة     المن ــسية، واإلســاءة المتمثل ــت، واإلســاءة الجن سلبي فــي البي

 .بأساليب العقاب
) Hinson and Fossey, 2000( كما أجرى هنـسون وفوسـي  

دراســــة هــــدفت إلــــى التعــــرف علــــى مــــدى إدراك معلمــــي الــــصفوف   
االبتدائيــة لمــا يتعلــق باالســاءة للطفــل مــن حيــث تــشخيص أعــراض     

تكونـت عينـة    . اصـة بهـا   اإلساءة وتحديد مظاهرها وإعـداد تقـارير خ       
من % 48 معلم صف، وقد خلص الباحثان إلى أن         56الدراسة من   

ــًا فــي هــذا          ــدريبًا كافي ــوا ت ــم يتلق ــى أنهــم ل ــة الدراســة أشــاروا إل عين
مــنهم غيــر قــادرين علــى تمييــز مظــاهر اإلســاءة % 38المجــال، وأن 

ــسدية، وأن  ــد     % 16الجـ ــى تحديـ ــادرون علـ ــأنهم قـ ــاروا بـ ــط أشـ فقـ
من العينة قد أشاروا إلـى أنـه   % 45الجنسية، وكان مظاهر اإلساءة  

مـن  . ال فائدة من إعداد هذه التقـارير ألنـه علـى األغلـب يـتم حفظهـا           
هذه النسب أشار الباحثان إلى أن معظم المعلمين غيـر قـادرين علـى          
تشخيص مظاهر اإلساءة الجـسمية أو الجنـسية أو تمييـز مؤشـراتها             

ــارج الم   ــًال خـ ــا فعـ ــوا لهـ ــال تعرضـ ــي التـــشكيك   ألطفـ ــا يعنـ ــة؛ ممـ درسـ
بقــدرتهم علــى االحــساس بالممارســات التــي قــد تــؤدي إلــى اإلســاءة   
االنفعاليــة وبالتــالي بــإدراك مظــاهر هــذه االســاءة التــي تــشكل شــرطًا   
مسبقًا لتمكين المعلم مـن المـساهمة فـي إعـداد الـسجالت والتقـارير               
 لتــــوفير المعلومــــات الــــصادقة ألغــــراض المتابعــــة والُمــــساءلة وفقــــاً 

للقوانين واألنظمة التي تكفل حقوق الطفل وحمايته مـن االسـاءة، و    
ــحة      ــر واضـ ــاءة غيـ ــارير اإلسـ ــداد تقـ ــراءات إعـ ــت  . أن إجـ ــد أوصـ وقـ

الدراسة بضرورة تدريب المعلمـين علـى التعامـل مـع اإلسـاءة للطفـل               
وفــق برنــامج محــدد األهــداف يبــدأ بتعريــف اإلســاءة واإلهمــال علــى   

سـاءة وإصـدار التـشريعات التـي تحمـي          مستوى الوالية ومؤشرات اإل   
  .ُمقدِّم التقرير، والتدّرب على صياغة التقرير

دراسـة هــدفت إلـى مــدى فهــم   ) Oliver, 2001(أجـرى أوليفــر 
ووعــي المعلمــين لألشــكال الــستة لإلســاءة االنفعاليــة للطفــل وأشــارت 
ــذه      ــكال هـ ــة بأشـ ــة المتعلقـ ــار الكامنـ ــيهم باآلثـ ــى تزايـــد وعـ ــائج إلـ النتـ

ــاءة وهــــ  ــزل   : ياإلســ ــد والترهيــــب والتجاهــــل والــــرفض والعــ التهديــ
ــى        ــدرة علـ ــد القـ ــي تزايـ ــا يعنـ ــساد؛ ممـ ــشويه واإلفـ ــتغالل والتـ واالسـ
تحديــد اإلســاءة االنفعاليــة وتوثيقهــا أو تجــسيدها وإعــداد التقــارير    
الخاصــة بهــا، وأضــاف بــإن إعــداد البحــوث للنــشر فــي هــذا المجــال      

ثقافة اإلساءة االنفعاليـة    يجب أن يرافقه توعية تربوية لتعزيز الوعي ب       
  .للطفل والسلوك الوالدي في المدرسة
 ,Webb and Vulliamy)أبــرزت دراســة ويــب وفيوليــامي 

 المسحية الدوراالستثنائي أو المميز لمعلـم الـصفوف األولـى           (2001
في مجال حماية الطفل، حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مـدى     

ريطانيا فـي حمايـة الطفـل مـن         تأهيل معلمي الصفوف االبتدائية في ب     
ــا   ــدى خطورتهـ ــم لمـ ــاءة وإدراكهـ ــام   . اإلسـ ــدف قـ ــذا الهـ ــق هـ ولتحقيـ

مدرسـة ابتدائيـة، وممـا أشـارت إليـه       ) 15(الباحثان بمسح شـامل ل      
مــن األطفــال الــذين تعرضــوا لإلســاءة فــي   % 15نتــائج الدراســة أن 

بريطانيـــا كانـــت إســـاءاتهم عاطفيـــة، كمـــا أشـــارت إلـــى تراجـــع نـــسبة   
 الجــسمية والجنــسية مــع تزايــد مــستمر فــي نــسبة اإلســاءة      اإلســاءة

االنفعالية واإلهمال، وفي الوقت نفسه تزاَيـَد االعتـراف بـدور المعلـم             
كمـصطلح  )" Child Protection(حمايـة الطفـل مـن اإلسـاءة     "فـي  

وأكــدت الدراســة أن االحتياجــات التدريبيــة فــي . بــديل لمنــع اإلســاءة
صول علـى المعلومـات فحـسب، بـل     هذا اإلطـار لـيس علـى كيفيـة الحـ          

علــــى كيفيــــة االســــتفادة منهــــا فــــي حمايــــة الطفــــل، والتركيــــز علــــى   
المؤشرات والمظاهر التي تقع ضمن إطار اإلساءة، وأن يكـون هنـاك            

ــل       ــة الطف ــِسق حماي ــسمى ُمن ــِسق فــي المدرســة تحــت ُم  Child(ُمَن
Protection Coordinator.(  

 إلـى التعـرف   بدراسـة هـدفت  ) Shumba, 2002(قـام  شـومبا   
علــى مرتكــب اإلســاءة االنفعاليــة فــي المدرســة، ومــدى إدراك معلــم        
الــصفوف االبتدائيــة لهــا واآلثــار التــي تــسببها لألطفــال خــالل العمليــة  

ولتحقيــق هــدف الدراســة قــام الباحــث بجمــع البيانــات مــن  . التعليميــة
مـــصدرين ذات عالقـــة باإلســـاءة االنفعاليـــة فـــي المدرســـة وقـــد مّثـــل  

صدران عينة الدراسة؛ أما المصدر األول فهـو سـتة مكاتـب            هذان الم 
تابعــة لــوزارة التربيــة والتعلــيم فــي زمبــابوي، والمــصدر الثــاني عينــة    

 مــدربًا يعملــون  150 معلمــًا فــي المــدارس االبتدائيــة و  300بلغــت 
إن مـا دفـع الباحـث للبحـث فـي هـذا الموضـوع        . في تدريب المعلمين  

 هــو أشــكال اإلســاءة اللفظيــة  )Zimbabwe(بمــدارس فــي زمبــابوي 
ــا األطفــــال وأوليــــاء أمــــورهم عــــن معلمــــين فــــي تلــــك     التــــي يتناقلهــ

  :وقد أظهرت دراسة شومبا النتائج التالية .المدارس
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ــسبع       - ــدة خـــالل الـ ــة واحـ ــاءة انفعاليـ ــميًا إال إسـ ــم ُتـــسجل رسـ لـ
ســنوات التــي غطتهــا الدراســة فــي الــصفوف االبتدائيــة، وكانــت  

 طالـب   25م تهديدًا وكلمـات مـسيئة ل        الحالة هي توجيه المعل   
أي أن اإلســاءة االنفعاليـــة ال  .  طالــب فـــي صــفه  40مــن أصــل   

  .توثق بالسجالت
مــا هــي الــسلوكات التــي  ) aware(أن بعــض األطفــال يــدركون   -

تصدر من المعلمين والتـي يمكـن أن تقـع ضـمن إطـار اإلسـاءة            
) forms(االنفعاليـــة، كمـــا أشـــارت النتـــائج إلـــى تعـــدد أشـــكال   

ــائج بمــا يلــي     ــة وحــددتها النت الــصراخ علــى  : اإلســاءة االنفعالي
الطالــــب، التــــوبيخ والتأنيــــب، الــــشتم بألفــــاظ نابيــــة، التحقيــــر   
واإلذالل والتعزيــر، وصــف الطالــب بألقــاب مهينــة مثــل غبــي أو   

  .بشع
دراسـة  ) Wayne and David, 2002(أجـرى وينـي وديفيـد    

 تـــؤدي إلـــى هـــدفت إلـــى التعـــرف علـــى ســـلوكات معلـــم الـــصف التـــي  
االســاءة االنفعاليــة داخــل غرفــة الــصف وتقّلــل بالتــالي مــن تقــديره         

ــه ــان مقياســًا خاصــًا      . لذات ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحث
مقيـــاس اإلســـاءة "باإلســـاءة االنفعاليـــة علـــى تـــدريج ربـــاعي أســـمياه 

 Scale of Subtle Emotional Abuseاالنفعاليـــة الحـــادة 
(SSEA)"   ن خالل سؤال مفتوح توجـه بـه الباحثـان        ُنظمت فقراته م

ــًا فــي كليــة التربيــة  318التــي بلغــت  -لعينــة الدراســة   ــًا جامعي : - طالب
برأيــك مــا هــي الــسلوكات التــي قــد تــصدر مــن معلــم الــصف وتــسبب  

 384إساءة انفعالية للطفل؟ وكإجابة عن السؤال كتـب أفـراد العينـة             
كنتيجـة  -المـسيئة   سلوكًا، حيث قام الباحثـان بتوزيـع تلـك الـسلوكات            

لغة الجسد والتمييز   :  ضمن سبعة محاور في المقياس هي      -للدراسة
العنـــصري والتطبيقـــات المتعلقـــة بوضـــع العالمـــات والتـــدريج للطلبـــة  
والسلوكات المتعلقـة باسـتثمار الوقـت  والتعامـل بتحيـز مـع األطفـال                

  ).لم تصنف(المتميزين والتفاعل اللفظي و سلوكات أخرى 
دراسـة هـدفت إلـى التعـرف     ) Shumba, 2003(أجـرى شـومبا   

علــى مــدى معرفــة المعلمــين بالتــشريعات الدوليــة التــي تكفــل حقــوق   
مــــن % 60وقــــد أشــــارت النتــــائج إلــــى أن  . الطفــــل فــــي المدرســــة 

المعلمــين يجهلــون مــضمون التــشريعات الدوليــة التــي تكفــل حقــوق     
إال أن مــسؤولي التــدريب للمعلمــين أكــدوا أن  . الطفــل فــي المدرســة

هــذه التــشريعات تــسهم فــي ضــبط ممارســات المعلمــين والحــد مــن       
  . اإلساءة النفسية والجسمية للطفل

ــدوبيول وفيرنانـــدو     & Fernandopulle(أجـــرى فيرنانـ
Fernando, 2003 ( دراسة هدفت إلى التعرف على سلوكات وردود

ــًا مـــن خـــالل تطـــوير     األفعـــال الوالديـــة التـــي تـــسيء لألطفـــال انفعاليـ
ساءة االنفعالية كما يراها األطفال في سـلوكات وردود         مقياس في اإل  

ولتحقيــق هــدف الدراســة اســتخدم الباحثــان   . أفعــال أوليــاء أمــورهم 
ــن    ــتطالعية مــ ــة اســ ــتخدما  ) 105(عينــ ــًال، واســ طفــــًال ) 144(طفــ

عام ) 15-13(لحساب الثبات بطريقة اإلعادة تراوحت أعمارهم بين        
 سـلوكًا يـسيء للطفـل       46أشارت نتيجة الدراسة إلـى      . من سريالنكا 

التهديـــد، والـــرفض، : انفعاليـــًا موزعـــة فـــي فئـــات علـــى النحـــو التـــالي
وقــد أوصــى . والتــسلط، والحرمــان مــن التعبيــر االنفعــالي، والتجاهــل 

ــة       ــان بــضرورة تفــصيل مقــاييس تتناســب مــع الثقافــات المختلف الباحث
 والفئــات العمريــة المختلفــة أيــضًا، فالمقيــاس الــذي طــور لفئــة عمريــة

ســنة ال يــصلح ألعمــار أقــل كالطلبــة فــي الــصفوف   ) 15-13(محــددة
األساسية األولى، وخاصة عندما يكـون الطفـل نفـسه هـو المـستجيب          
علـــى فقـــرات المقيـــاس، حيـــث تـــصبح إجـــراءات التطـــوير ومؤشـــرات 
ــر        ــرات أكثـ ــصائص الفقـ ــن خـ ــرات عـ ــديم مؤشـ ــات وتقـ ــصدق والثبـ الـ

  .صعوبة
فقــد ) Bryant and Milsom, 2005(أمــا بريانــت وملــسم 

أجريــا دراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى مــدى التــزام المرشــدين فــي     
المدارس بتوثيق اإلساءة للطفل بشكل عام واإلساءة النفسية بشكل         
خاص، وإلى تحديد مدى قدرتهم علـى تـشخيص اإلسـاءة والتعامـل             

ولتحقيق هـدف الدراسـة تـم توزيـع اسـتبانة خاصـة علـى عينـة                 . معها
 مرشــدًا؛ يحــدد فيهــا المرشــد دوره فــي     804الدراســة التــي بلغــت   

وبتحليــل . إعــداد تقــارير اإلســاءة للطفــل والمعيقــات التــي تــواجههم  
ــتبانات المــــسترجعة وعــــددها   ــسبة  (236االســ ــد %) 33أي بنــ أكــ

المرشــدون صــعوبة تــشخيص االســاءة االنفعاليــة وأنهــم بحاجــة إلــى     
ى أن  ومن هنا فقد أشـارت النتـائج إلـ        . تدريب خاص في هذا المجال    

هناك إدراكات محدودة أو قصورًا في إدراكات المرشدين لمـا يمكـن            
أن يقـــع ضـــمن إطـــار االســـاءة للطفـــل وخاصـــة النفـــسية منهـــا، وقـــد  
أوصى الباحثان بتأهيل المرشد في مجال اإلساءة من حيـث تعريفهـا            
ومؤشــراتها وآثارهــا ومنهجيــة التعامــل مــع المواقــف المختلفــة ضــمن  

  .مات وأخالقيات العملية اإلرشاديةإطار القوانين والتعلي
دراسـة  ) Barker and Place, 2005(أجـرى بـاركر و بلـيس    

هدفت إلى التعرف على نسبة انتشار االساءة االنفعالية بشكل خـاص           
واإلساءات األخرى بشكل عام فـي بريطانيـا وأشـارت نتـائج الدراسـة           
ــسبة      ــحة وبنـ ــسية واضـ ــة رئيـ ــبحت فئـ ــة أصـ ــاءة االنفعاليـ ــى أن االسـ  إلـ

فـي عينـة    % 33جوهرية مقارنة بأنواع االساءة األخرى؛ فقـد بلغـت          
ــسبة االســاءة     ) مــن المجتمــع البريطــاني  (الدراســة  فــي حــين كانــت ن
مــن نــوع  % 9لإلســاءة الجــسمية و  % 16مقابــل % 41الجنــسية 

  . غير معرفة% 1االهمال وبقيت نسبة 
ــاءة      ــّين أن إسـ ــسابقة يتبـ ــات الـ ــتعراض الدراسـ ــالل اسـ ــن خـ  مـ

ــم  ــة      المعلـ ــشكلة حقيقيـ ــي مـ ــصف هـ ــة الـ ــل غرفـ ــًا داخـ ــل انفعاليـ للطفـ
)krugman and krugman,1984 Shumba, 2002 .( وأّن

السلوكات التي قد تصدر من المعلم وتـسيء للطفـل انفعاليـًا تتمّثـل              
ــي     ــكات اللفظـ ــع واإلسـ ــرر واإلذالل والقمـ ــاج المتكـ ــضايقة واإلزعـ بالمـ

م والــصراخ ونعــت أو إلــصاق صــفة وســلوك متقلــب ومتنــاقض للمعلــ  
بوجه الطفل وتشجيع الطفل علـى مـضايقة طفـل آخـر أو تـصغيره أو       

 krugman and(االستهزاء به واستخدام الواجبات المنزلية للعقاب 
krugman, 1984 .(    وحـددتها دراسـة شـومبا)Shumba, 2002 (

بالـــصراخ علـــى الطالـــب والتـــوبيخ والتأنيـــب والـــشتم بألفـــاظ نابيـــة        
عزير ووصـف الطالـب بألقـاب مهينـة مثـل غبـي             والتحقير واإلذالل والت  

 & Fernandopulle(ولخـصها فيرنانـدوبيول وفيرنانـدو    . أو بـشع 
Fernando, 2003 (التجاهــل، والــرفض، : ضــمن خمــسة أبعــاد هــي

  . والتخويف والتهديد، والتسلط، والحرمان من التعبير االنفعالي
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وبخصوص دور المعلـم فـي حمايـة الطفـل مـن اإلسـاءة بـشكل                
م واإلســـاءة االنفعاليـــة بـــشكل خـــاص ومـــدى تفهمـــه لهـــذا الـــدور عـــا

 Webb and(ومـــدى تأهيلـــه أشـــارت دراســـة ويـــب وفيوليـــامي   
Vulliamy, 2001 (  إلــى تزايــد االعتــراف بــدور المعلــم فــي حمايــة

إلــى ) Oliver, 2001(الطفــل مــن االســاءة، وكــذلك أشــار أوليفــر      
ــة      ــة المتعلقـ ــار الكامنـ ــين باآلثـ ــي المعلمـ ــد وعـ ــاءة  تزايـ ــكال االسـ بأشـ

 Hinson and(بينمـا تبـين مـن دراسـة هنـسون وفوسـي       . االنفعاليـة 
Fossey, 2000 (        بـأن معظـم المعلمـين غيـر قـادرين علـى تـشخيص

مظــاهر االســاءة الجــسمية أو الجنــسية وتمييــز مؤشــراتها ممــا يعنــي  
التـشكيك بقـدرتهم علــى اإلحـساس بالممارســات التـي قــد تـؤدي إلــى      

، حيـث أوصـى الباحثـان بـضرورة تـدريب المعلمـين             اإلساءة االنفعالية 
وقـد  . على التعامل مع االساءة للطفـل وفـق برنـامج محـدد األهـداف             

ــي ) Shumba, 2003(عــززت هــذه النتيجــة فــي دراســة شــومبا      الت
ــى أن   مــن المعلمــين يجهلــون مــضمون التــشريعات    % 60أشــارت إل

ودي كمـا أوضـحت جـ   . الدولية التي تكفل حقوق الطفل في المدرسة    
)Judy, 1990 (  بأن االساءة االنفعالية لم تحَظ باالهتمام الكـافي ألن

القوانين التي تتعامل مع الجريمة ال تتمكن من إثبات وقوع الجريمـة            
    . اإلساءة ألنه ال يقتل مباشرةالناجمة عن هذا النوع من

أمـــا فيمـــا يتعلـــق بـــدور المرشـــدين فـــي التعامـــل مـــع االســـاءة  
 ومــدى تــوثيقهم لهــا، فقــد أشــارت دراســة      االنفعاليــة بــشكل خــاص  

بــأن هــذا النــوع مــن اإلســاءة ال يوثــق   ) Shumba, 2002(شــومبا 
هــذا وقــد اتــضح مــن دراســة بريانــت وملــسم  . بالــسجالت المدرســية

)Bryant and Milsom, 2005 ( أن هنــاك إدراكــات محــدودة أو
ــار        ــمن إطـ ــع ضـ ــن أن يقـ ــا يمكـ ــدين لمـ ــات المرشـ ــي إدراكـ ــصورًا فـ قـ

لطفل وخاصة النفسية منها، ومن هنا فقـد أوصـى الباحثـان       اإلساءة ل 
ــا      ــن حيـــث تعريفهـ ــاءة مـ ــال اإلسـ ــي مجـ ــدين فـ ــة تأهيـــل المرشـ بأهميـ
ومؤشــراتها وآثارهــا ومنهجيــة التعامــل مــع المواقــف المختلفــة ضــمن  

  . إطار القوانين والتعليمات وأخالقيات العملية االرشادية
  المنهجية واالجراءات

 الحالية من المديرين ومعلمي الصفوف      يتكون مجتمع الدراسة  
ــد       ــة إرب ــة التابعــة لمــديريتي تربي والمرشــدين فــي المــدارس الحكومي
األولى والثانية، وعينة من أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية فـي            

ــة اليرمــوك   ــة (جامع ــى الكراســات   ). المجموعــة المرجعي ــالرجوع إل وب
ريتين تبــَين أن عــدد  الحديثــة المتــوفرة فــي هــاتين المــدي∗اإلحــصائية

ــا      مدرســة 143 مدرســة، منهــا  239المــدارس الحكوميــة التابعــة له
تتـــضمن الـــصفوف الثالثـــة األولـــى، بينمـــا بلـــغ عـــدد المـــدارس التـــي  

ــدة     ــا مرشــــد أو مرشــ ــة األولــــى وفيهــ  55تتــــضمن الــــصفوف الثالثــ
ــة ــن       . مدرسـ ــة مـ ــة العنقوديـ ــار للعينـ ــي االختيـ ــاس فـ ــان األسـ ــد كـ وقـ

معلمـين مـن كـل مدرسـة        ) 3(شـدين وبواقـع     المعلمين هم عينـة المر    

                                                           
∗
، قسم التخطيط التربوي، 2005/2006ر اإلحصائي السنوي التربوي التقري 

والتقرير اإلحصائي السنوي . مديرية تربية إربد األولى، قسم االرشاد التربوي
، قسم التخطيط التربوي، مديرية تربية إربد الثانية، قسم 2005/2006التربوي 

  .االرشاد التربوي

وبذلك يكون حجم عينة المعلمـين فـي   . على األقل من معلمي الصف 
  . مديرًا) 30(مرشدًا و) 30(معلمًا مقابل) 90(حدها األدنى

ولتأمين هـذا العـدد بحـده األدنـى تـم اختيـار عينـة مـن أربعـين                   
مدرســة تحقــق هــذين الــشرطين، وتــم تحديــد هــذه المــدارس  ) 40(

ــار قــرب المدرســة      بط ريقــة شــبه عــشوائية، حيــث كــان يؤخــذ باالعتب
أحيانًا، ووجود المرشد بالدرجة األولى خـالل فتـرة التوزيـع، لتقليـل             

النـاجم عـن التمتـع بإجـازة أو االنتقـال إلـى             . حجم اإلهدار فـي العينـة     
 .موقع آخر

ــاد التربـــوي فـــي     ــة بمـــساعدة قـــسمي اإلرشـ ــة الحثيثـ وبالمتابعـ
 طــردًا بالـصورة التــي وزعــت بهــا؛ حيــث  36تعادة المـديريتين تــم اســ 

نـسخ مـن    ) 5(تم تقديم طرد لكل مدرسـة، يتـضمن كـل طـرد خمـس             
ــة عنهــا مــن قبــل مــدير    مرشــدة ، /مــديرة ، ومرشــد /المقيــاس لإلجاب

وبـذلك يـصبح توزيـع      . معلمي صف في تلك المدرسة    /وثالث معلمات 
  .)1(عينة الدراسة من الفئات الثالث كما هو مبين في جدول 

ــة   )1(جــدول  ــع أفــراد العين معلــم الــصف، المــدير، المرشــد،   ( توزي
 حسب المديرية) عضو هيئة التدريس

معلمــــة /معلــــم  المديرية
  صف

عضو هيئـة     مرشدة/مرشد  مديرة/مدير
  التدريس

  *18  20  60  األولى
  16  16  48  الثانية

20  

  20  34  36  108  المجموع
  إجازة مرشدة وانتقال مرشد *

ــم   ــون حجـ ــذلك يكـ ــى    وبـ ــد األدنـ ــن الحـ ــى مـ ــي أعلـ ــة الفعلـ العينـ
، )مرشـدة   / مرشـد  30مـديرة،   / مـدير  30معلمـة،   / معلم 90(المقترح

حيث كان حجم اإلهـدار فـي العينـة أقـل مـن المتوقـع بفـضل المتابعـة          
  .الحثيثة بمساعدة قسم اإلرشاد التربوي في كل من المديريتين

  أداة الدراسة
دين والمـديرين  للتعرف علـى إدراك كـل مـن المعلمـين والمرشـ         

لــصور اإلســـاءة اإلنفعاليــة، تمـــت صــياغة الـــسلوكات أو الممارســـات    
ــي المدرســة مــشتقة مــن          ــة ف ــة التعليمي ــع ضــمن إطــار العملي ــي تق الت
أدبيــات اإلســاءة واإلهمــال للطفــل بــشكل عــام وفــي المدرســة بــشكل   
خاص، مع مراعاة خـصوصية الثقافـة األردنيـة لـصياغة العبـارات التـي               

 اإلساءة االنفعالية على غرار ما ورد فـي األدبيـات           تحمل شحنات من  
ــسابقة  ــات الـ ــاييس    والدراسـ ــة ومقـ ــن أمثلـ  krugman and(مـ

krugman, 1984; Kent and Waller, 1998; Doyle, 1997; 
Shumba, 2002 ( فـــي ضـــوء التعريفـــات االصـــطالحية واإلجرائيـــة

يـات علـى    لإلساءة االنفعالية بمظاهرها ومجاالتها، والتـي اتفقـت األدب        
أنهــا تمثــل إســاءة انفعاليــة قــد تــؤثر علــى المــدى القريــب أو البعيــد   
ــوازن      ــو المتكامـــل والمتـ ــى النمـ ــرة علـ ــر مباشـ ــرة أوغيـ بـــصورة مباشـ

وقـــد . للطفـــل فـــي الجانـــب النفـــسي واالجتمـــاعي واللغـــوي والعقلـــي 
ــاءة       ــكال االسـ ــار أشـ ــمن إطـ ــات ضـ ــذه الممارسـ ــن هـ ــاذج مـ وردت نمـ

 ,Doyle,1997; Oliver) دراســاتاالنفعاليــة وأبعادهــا فــي عــدة  
2001; Laura, 2002b; Hart & Brassard, 1991; 

Fernandopulle & Fernando, 2003 (  اتفقـــت نـــسبيًا علـــى
الــرفض، الحــط مــن القيمــة، اإلهانــة،  : تــصنيفها ضــمن األبعــاد التاليــة 
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الحرمـان مـن    التجاهل، التهديـد، التـسلط، االسـتغالل، التوّقـع الزائـد،     
  .نفعالي، التشويه، والتعزير االجتماعيالتعبير اال

ولـــذلك اعتمـــدت الدراســـة الحاليـــة األبعـــاد التاليـــة كتـــصنيف       
للـسلوكات المتـضمنة لإلسـاءة االنفعاليــة فـي ضـوء تعريفـات مقترحــة       

  :لكل ُبعد من األبعاد
هـو كـل سـلوك او       : Degrading)(اإلهانة والحـط مـن القيمـة          .1

إهانتـه والـسخرية منـه     فعل او ممارسة تتضمن تحقير الطفـل و       
وعـــدم احتـــرام أو تقـــدير شخـــصيته وذاتـــه مـــن خـــالل شـــتمه    
بألفاظ سوقية أو مناداتـه بألقـاب مهينـة أو تـشبيهه بالحيوانـات         

  .أو الصراخ بوجهه أو اتهامه بالعجز
هـو كـل   :   (Terrorizing / disciplining) التهديد والتـسلط   .2

لطفـــل أو ســلوك او فعــل او ممارســـة يتــضمن التـــسلط علــى ا    
العمـــل علـــى تخويفـــه وترهيبـــه، وإكراهـــه علـــى القيـــام أو عـــدم 
القيام بعمـل مـا أو بـسلوك مـا بالتهديـد بعقوبـات تحـت غطـاء                

  .قانوني 
 (Ignoring / rejection / isolation) :  التجاهـل والـرفض     .3

هـــو كـــل ســـلوك او فعـــل او ممارســـة يتـــضمن تجاهـــل الطفـــل  
رين بحيــث نحــد مــن حركتــه  وعزلــه ماديــًا أو معنويــًا عــن اآلخــ 

ــاإلدالء      ــشاطات أو بـ ــشاركة بالنـ ــي المـ ــه فـ ــه واجتماعيتـ وحريتـ
بآرائــه وبالتــالي رفــضه أو رفــض كــل مــا يتعلــق بــه مــن قــدرات   

 .وقيم وأفكار وكأنه شخص بال فائدة 
ــالي    .4  Denying emotional)الحرمـــان مـــن التعبيـــر االنفعـ

responsiveness) :     هــــو كــــل ســــلوك او فعــــل او ممارســـــة
يتــضمن عــدم تقــدير مــشاعر الطفــل وحرمانــه مــن التعبيــر عــن  
اتجاهاته ومشاعره حول أمر معين وبالتالي حرمانـه مـن فرصـة     

  .إثبات وجوده وانحباس دوره داخل غرفة الصف 
 / Corruption or spoiling)التـشويه والتعزيـر االجتمـاعي      .5

missocializing) :      ــة ــل او ممارســ ــلوك او فعــ ــل ســ ــو كــ هــ
ــه   يتـــضمن تـــش ــة تتعلـــق بـ ويه صـــورة الطفـــل أو تـــشويه حقيقـ

وتحريفهـــــا، والتـــــشهير بوضـــــعه التحـــــصيلي أو الـــــسلوكي أو  
  . األسري أو إفشاء أسراره

ــدة     .6 ــات الزائــ ــتغالل والتوقعــ -Exploiting / over)االســ
expectation) :   هــو كــل ســلوك او فعــل او ممارســة يتــضمن

الفـًا  استخدام الطفـل أو دفعـه لعمـل شـيء معـين قـد يكـون مخ                
ــتغالل      ــة واســ ــة أو القانونيــ ــة أو االخالقيــ ــد االجتماعيــ للقواعــ
حاجتــه وطفولتــه مــن أجــل تحقيــق أغــراض وأهــداف ومــصالح    
خاصــة أو اســتغالله بحيــث نطالبــه بالقيــام بــأمور تفــوق قدراتــه  

  .أو استطاعته أو إمكاناته
ــة فــــــي التــــــصنيفات    ــاءة االنفعاليــــ إن التفكيــــــر بأشــــــكال االســــ

ــة   ــسميات المختلفـ ــات    والمـ ــدد فئـ ــي عـ ــتالف فـ ــكال واالخـ ــذه األشـ لهـ
التصنيف يشجع على اعتبار مساهمة الدراسات بأنها محاولـة لتـأمين         
ــاءة     ــستقل لإلسـ ــي ألي مقيـــاس مـ ــاهري والـــصدق العينـ الـــصدق الظـ
ــام،      ــشكل عـ ــاءة بـ ــاس االسـ ــمن مقيـ ــي ضـ ــاس فرعـ ــة أو لمقيـ االنفعاليـ

ذكورة ولذلك فإن الدراسة الحاليـة ال تنظـر للمـسميات المختلفـة المـ             

ــة لحــصر مجــال       ســابقًا بأنهــا مجــاالت مــستقلة، بقــدر مــا هــي محاول
  .االساءة االنفعالية كمؤشر أولي من مؤشرات الصدق

ــن بعـــض        ــادة مـ ــة جـ ــل محاولـ ــي تمثـ ــاييس التـ ــك المقـ ــن تلـ ومـ
الدراســات للتعريــف باإلســاءة بــشكل عــام واإلســاءة االنفعاليــة بــشكل 

  :خاص ما يلي
ــاءة للطفـــل   .1  Child Abuse and "مقيـــاس األذى واإلسـ

Trauma Scale (CATS) "    الذي أعـده سـاندرز وبيكرلوسـن
)Sanders and Becker-Lausen, 1995( وهــو مقيــاس ،

خاص بسوء المعاملة النفسية التي يسببها الوالـدان ألطفـالهم؛     
إسـاءة  : وقد تضمن األبعاد التالية لسوء المعاملة النفسية هـي        

واإلســاءة الجنــسية، وإســاءة اإلهمــال والمنــاخ البيتــي الــسلبي، 
الـذي لـم يتعامـل مـع اإلسـاءة          –ويطبق هـذا المقيـاس      . العقاب

 على الراشدين حيث يـسألون فيـه عـن    -االنفعالية كُبعٍد مستقل 
  . طفولتهم وعن المناخ البيتي الذي عاشوه

 & Fernandopulle(مقياس أعـده فيرنانـدوبيول وفيرنانـدو      .2
Fernando, 2003(  ــاء  ؛ تــضمن ســلوكات وردود أفعــال أولي

األمور الُمسيئة لألطفـال صـيغت علـى شـكل أسـئلة يجيـب عنهـا            
ومـن أمثلـة هـذه األسـئلة كمـا          .  سـنة  15-13األطفال من عمر    
 : وردت في المقياس

(  عنــدما تقــوم بعمــل يحبــه والــداك كيــف تكــون ردة فعلهــم؟    -
ــع،       ــك طفــل رائ ــك، يــصفونك بأن ــك، ُيعانقون يــشكرونك، ُيَقِبلون

 )ليك نظرة محبة، يبتسمون لكينظرون إ
غبــي، حمــار، (؟ ...لــدين بلقــب تكرهــه هــل يناديــك أحــد الوا   -

 )كلب، مجنون
ــل     .3 ــة للطفـ ــة الوالديـ ــوء المعاملـ ــاس سـ  Parent-Child"مقيـ

Conflict Tactics Scale (CTSPC) "  الذي أعده سـتراوس
 فــي دراســة هــدفت إلــى   (Straus, et al., 1998)وآخــرون 

ات ســـيكومترية علـــى الـــصورة األوليـــة  تطـــويره بإضـــافة مؤشـــر
ــام      ــسه عـ ــتراوس نفـ ــعها سـ ــي وضـ ــاس التـ ــد . 1979للمقيـ وقـ

: تـــضمن المقيـــاس بـــصورته المطـــورة األبعـــاد التاليـــة لإلســـاءة
اســـاءة غيـــر جـــسمية كالحرمـــان والعـــدوان النفـــسي واإلســـاءة  

ولــم يتــضمن اإلســاءة . الجــسمية واإلهمــال واالســاءة الجنــسية
ــستقل؛  ــد مـ ــة كُبعـ ــدوان   االنفعاليـ ــى أن للعـ ــاروا إلـ ــم أشـ  إال أنهـ

ُبعـــــدًا يتـــــضمن ) psychological aggression(النفـــــسي 
ــع     ــة مـ ــاءة االنفعاليـ ــة، وأن تـــداخل ُبعـــد االسـ ــاءة االنفعاليـ اإلسـ
اإلهمــــال أو الحرمــــان مــــشكلة حقيقيــــة فــــي إجــــراءات إعــــداد  
مقاييس اإلساءة للطفل بـشكل عـام واإلسـاءة االنفعاليـة بـشكل             

  .خاص
ــر  مقيــاس ك  . 4 ــوان ) Kent and Waller, 1998(نــت وول بعن

 Child Abuse and Trauma"األذى واإلســاءة للطفــل 
Scale (CATS) "      وقــد أفــرزت نتــائج التحليــل العــاملي فــي

دراســـتهما مقياســـًا فرعيـــًا رابعـــًا يتمتـــع كغيـــره مـــن المقـــاييس  
اإلسـاءة  (الفرعية بخصائص مقبولـة مـن الـصدق والثبـات وهـو          

ارا إلــى أن االســاءة االنفعاليــة للطفــل لــم يــتم   وأشــ). االنفعاليــة
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تضمينها كُبعٍد مستقل في المقاييس القليلـة التـي تـم إعـدادها             
فــي مجــال االســاءة بــشكل عــام وقــد اعتبــرا أن تمييــز اإلســاءة  
االنفعالية في ُبعٍد خاٍص مميـٍز عـن المقـاييس الفرعيـة األخـرى              

  .كورة محورية لمقياس اإلساءة المذإضافة جوهرية وقضي
 Scale of Subtle"مقيـــاس اإلســـاءة االنفعاليـــة الحـــادة    .5

Emotional Abuse (SSEA) "   الــذي أعــده وينــي وديفيــد
)Wayne and David, 2002 ( تــضمن مجموعــة ســلوكات

لمعلــم الــصف ُمــسيئة للطفــل انفعاليــًا، صــيغت بــصورة أســئلة        
يجيب عنهـا المعلـم فـي ضـوء مـا يقـوم بـه فعـًال خـالل العمليـة                     

  .ريسية وتفاعله مع الطلبةالتد
أما في الدراسة الحالية فقد تم بناء أداة الدراسة انطالقـًا مـن             
ــلوكات      ــي سـ ــال فـ ــة لألطفـ ــاءة االنفعاليـ ــدَّد بقيـــاس اإلسـ ــدفها المحـ هـ
ــد      ــة والمرشـ ــدير المدرسـ ــدركها مـ ــا يـ ــم الـــصف كمـ ــات معلـ وممارسـ
المدرســي ومعلــم الــصف نفــسه، ألن أســئلة الدراســة تتطلــب مقارنــة     

بــين إدراكــات الفئــات الــثالث لوجــود اإلســاءة ومــستواها مــن     نــسبية 
جهــة، ومقارنــة كــل مــن هــذه اإلدراكــات بإدراكــات مجموعــة مرجعيــة     

(referenced group) . ولتحقيــق هــذا الهــدف تــم اتبــاع الخطــوات
  :اآلتية

 حـــصر ســـلوكات وممارســـات معلمـــات الـــصف التـــي يتوقـــع أن تحمـــل  -1
ــة    ــي المدرســ ــل فــ ــة للطفــ ــاءة انفعاليــ ــة   إســ ــصحت المقدمــ ــد أفــ ، وقــ

والدراســــات الــــسابقة عــــن خــــصوصية عمليــــة التجميــــع للعبــــارات        
ومــصادرها وصــياغتها ومــا تتطلبــه مــن اختيــار حــذر لألفعــال الدالــة    

 panel(وقــد تــم اطــالع مجموعــة مختــارة    . علــى ســلوك اإلســاءة  
group (     ــذه ــى هــــ ــة علــــ ــة المرجعيــــ ــين، والمجموعــــ ــن المحكمــــ مــــ

التــي يطلــب  ) cover letter(الخــصوصية مــن خــالل رســالة الغــالف   
 56وقـد تـم صـياغة      . منهم قراءتها قبل الـشروع باإلجابـة المطلوبـة        

فقرة ترتكز على األساس النظري والدراسات الـسابقة ومـا ورد فيهـا          
ــجل      ــة وسـ ــاءة االنفعاليـ ــاهر االسـ ــواع ومظـ ــاييس وتعريـــف أنـ ــن مقـ مـ
ة الخبــرة التراكميــة الميدانيــة خــالل عــام دراســي فــي الــصفوف الثالثــ  

ولـم يقـصد بـذلك االعتـراف الـضمني بوجـود مجـاالت فرعيـة          .األولى
يترتــب عليهــا الوصــول إلــى درجــات فرعيــة؛ بــل لتــأمين مؤشــر علــى     
صـــدق التحكـــيم، واإللمـــام بمظـــاهر اإلســـاءة مـــن خـــالل التبـــّصُر أو   

  .( Eyeball investigation) التحليل المنطقي
ث تكونــت لجنــة  تــم تحكــيم الفقــرات فــي ورشــة عمــل متخصــصة ، حيــ   -2

التحكـــيم هـــذه مـــن طلبـــة الدراســـات العليـــا فـــي مـــساق تـــم اختيـــاره  
ــك      ــتاذ المـــساق الـــذي يـــدرس تلـ ــن القـــسم وأسـ ــمية مـ ــة رسـ بموافقـ
المجموعة ،حيث يشمل ذلك المساق طلبة من تخصصات ذات صـلة    

الدراســــات العليــــا فــــي  وهــــم مــــزيج مــــن طلبــــة بموضــــوع الدراســــة 
، وقد  )7(م النفس التربوي    ، عل )18(االرشاد النفسي   : التخصصين

ــع   ــّم التحكـــيم بتوزيـ ــة،   ) 25(تـ نـــسخة مـــن المقيـــاس علـــى المجموعـ
وُطلــب مــنهم تــصنيف الممارســات أو الــسلوكات المتــضمنة لإلســاءة    

  االنفعالية على األنواع الستة المقترحة لإلساءة، 

 تم إدخـال البيانـات بعـد تـرقيم نـسخ المحكمـين حـسب الـرقم الخـاص                -3
 SPSS عملية اإلدخال فـي الحاسـوب علـى برنـامج     بكل محكم لضبط  

  . للتمكن من صحة اإلدخال
ــاءة        -4 ــواع االسـ ــوع مـــن أنـ ــز رقمـــي لكـــل نـ ــاء ترميـ ــال بإعطـ ــم اإلدخـ تـ

فقـرة وذلـك حـسب ترتيبهـا        ) 56(االنفعالية لجميـع الفقـرات وعـددها        
ــن    ــتبانة مــ ــات واالســ ــي التعريفــ ــسبة   6-1فــ ــدد ونــ ــساب عــ ــم حــ ، ثــ

  .كل نوع من أنواع اإلساءة لكل فقرةالمحكمين الذين اختاروا 
 تـــم اعتمـــاد المعـــايير التاليـــة فـــي عمليـــة تـــصنيف الممارســـات حـــسب -5

  : المقترحة لإلساءة االنفعاليةاألنواع الستة
  . منتظمًا  لإلجابات  أن ال يكون التوزيع التكراري-
ــة  - ــل   أن تـــصنف الممارسـ ــى أن ال يقـ ــرارًا، علـ ــى تكـ ــوع األعلـ ــق النـ   وفـ

 األدنـــى ضـــعف االختيـــار العـــشوائي، بمعنـــى أن الحـــدعـــن التكـــرار 
  .8=للتكرار

بعد تحليل البيانات وفي ضوء هذه المعايير اصبح المقيـاس بـصورته            . 6
  :فقرة صيغت بالصورة التالية) 53(النهائية مكونًا من 

 إعطـاء الطفــل عالمـة ُمــضخَّمة إليهامـه او اقناعــه بأنـه قــد فهـم المــادة      -1
  .الدراسية 

  . إعطاء الطفل عالمة ُمضخَّمة إرضاء لولي امره -2
ــع          -3 ــة م ــر ايجابي ــة غي ــل كــردة فعــل لعالق ــع الطف ــي التعامــل م  التــشدد ف

  .أسرته 
 تكليـف الطفـل بعمــل نمـاذج  او وسـائل تعليميــة تتطلـب مـن  األســرة       -4

  . جهدا او وقتا  غير عادي لتوفيرها
نقـل  فكـر معـين تتبنـاه          استخدام الطفل وسـيلة او كـأداة للتـرويج او ل           -5

  .المعلمة
  . اتهام الطفل بالغش في االمتحان -6
   توبيخ الطفل أو معاقبته على أمر ما تسبب به طفل آخر-7
  . حرمان الطفل من الدفاع عن نفسه  عندما يكون في موقف اتهام-8
  .  تهميش دور طفل أثناء النقاش بالرغم من رغبته بالمشاركة-9

  .يا اجتماعية ال يتحمل مسؤوليتها  إقحام الطفل بقضا-10
 عــدم تقبــل شــكوى الطفــل علــى المعلمــة ألنــه طفــل أو ألن المــشتكى -11

  .عليه هو المعلمة 
  . سؤال الطفل عن خصوصياته األسرية -12
 وصــف الطفــل بأنــه اليفهــم شــيئا مــن المــادة ولــذلك اســتحق درجــة       -13

  .تساوي صفرا
ا في امتحان ما مقابـل قبـول   عدم االستجابة لطفل يطلب وقتا إضافي      -14

  . الطلب ذاته لطفل آخر 
 توجيــه اللــوم والعقوبــة لطفـــل للحــد مــن ســـلوك طفــل آخــر تـــشعر        -15

  .المعلمة أن له نفوذًا من نوع ما 
ــسها او         -16 ــا كانــت قــد مهــدت المعلمــة نف ــى ســلوك م ــة طفــل عل  معاقب

  .هيأت الفرصة لظهور هذا السلوك
معلمـــة وأنهـــا ترحـــب بـــأي فرصـــة  إشـــعار الطفـــل بأنـــه عـــبء علـــى ال-17

  .للتخلص منه 
 حرمان الطفل من المشاركة في نشاط معـين دون تفهُّـم ظروفـه عنـد      -18

  .اتخاذ ذلك القرار
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  . إلصاق صفة الكسل بطفل واشعاره او اقناعه بأنها صفة مميزة له-19
ــام طفــل بأنــه مــشاغب واشــعاره او اقناعــه بــأن المــشاغبة صــفة         -20  اته

  .مميزة له
ــا تطرحـــه        -21 ــن ســـؤال مـ ــل عـ ــتهزاء بإجابـــة الطفـ ــتخفاف أو االسـ االسـ

  .المعلمة 
  .عزل الطفل بنقله الى مقعد آخر تعرف المعلمة أنه غير مناسب له -22
  .تكليف الطفل بواجبات او مهام يشعر انها عقاب له -23
  . منع الطفل من الحد األدنى من حرية الحركة في الصف-24
  . الطفل بسبب معلومات مزيفة أو ناقصة  تثبيت انطباع خاطىء عن-25
ــه ســلوك ال         -26 ــرة يــصدر من ــي كــل م ــل بخــصم عالمــات ف ــد الطف  تهدي

  ترضى عنه المعلمة 
   استخدام مفردات سوقية لوصف الحالة العقلية للطفل -27
  ...) حمار ، كلب ،(  تشبيه الطفل بالحيوان مثل -28
 المهنية في تعاملها مـع       ترحيل المعلمة لمشكالتها الخاصة البيتية أو      -29

  .الطفل
  . تشويه المعلمة لصورة طفل امام معلمات المدرسة -30
 إفشاء أسـرار طفـل أو أمـور خاصـة متعلقـة بـه سـواء كانـت سـلوكية           -31

  أو تحصيلية أو أسرية 
ــتخدام ال -32 ــل باســـ ــتهزاء بالطفـــ ــة    االســـ ــر مرغوبـــ ــردات غيـــ ــاب ومفـــ قـــ

  . اجتماعيا
ــة   -33 ــة مهين ــارات تلميحي ــذكرها المعلمــة علــى وجــه العمــوم     صــوغ عب ت

  .قاصدة بها على وجه الخصوص طفل معين داخل غرفة الصف 
  . عدم تفهم حاجة الطفل او اضطراره للخروج من الحصة-34
 مــسك الطفــل بطريقــة تتــضمن او تحتمــل التحقيــر كإمــساك أذنــه أو   -35

  .طرف مالبسه
اعـاة تـوافر    التكليف بواجب بيتـي يتطلـب اسـتخدام االنترنـت دون مر          -36

  .أو عدم توافر خدمة االنترنت لدى الطفل 
  . استخدام أسلوب التجويع للتأديب والعقاب-37
  . عقاب طفل بإخراجه من غرفة الصف وحرمانه من   متابعة الدرس-38
   االستخفاف أو االستهزاء بأسئلة يطرحها الطفل أثناء الحصة -39
  . إحراج الطفل بطلبات خاصة من اهله -40
االستخفاف بما لدى الطفل من معلومات واشعاره بـان المعلمـة هـي              -41

  المصدر الوحيد  للمعرفة في الصف
 الغضب من الطفل عندما  يعبر عن اتجاهاته ومشاعره نحـو الحـصة         -42

  .أو الدرس
 عدم تقبُّل المعلمة للطفل ألنه يذكرها بخبرة سـلبية مـن خـالل اسـم                -43

  .الطفل او شكله
  المعلمة بالطفل بمستوى ونوع عالقتها بأهلهاعتماد عالقة -44
 حرمـــان الطفـــل مـــن ممارســـة نـــشاط او القيـــام بعمـــل يحقـــق هـــدفا    -45

ــه المعلمــة مــن ذلــك       تعليميــا بــسبب توقــع صــدور ســلوك ال ترتــاح ل
  .الطفل

 تشكيك الطفل بقدراته إلى درجـة تدفعـه للبحـث عمَّـن قـد ينـصفه أو        -46
  .يعرفه بنفسه 

 جميـــع الكتـــب المقـــررة ومـــستلزمات الدراســـة  تكليــف الطفـــل بحمـــل -47
وإحــضارها إلــى المدرســة يوميــا بــصرف النظــر عمــا يحــدده جــدول     

  . الحصص
 اتهــام طفــل بأنــه اعتمــد علــى غيــره فــي اعــداد الواجبــات المنزليــة          -48

  .ومعاقبته بواجبات اخرى او تكرار القيام بالواجبات نفسها
ــع الطفـــل بقـــص   -49 ــي التعامـــل مـ ــار الخـــشونة فـ ــة أو   إظهـ د فـــرض الهيبـ

  .السلطة
 اتهــام طفــل باالعتــداء علــى طفــل آخــر بنــاء علــى خلفيــة أو انطبــاع     -50

  .سابق تحمله المعلمة عن الطفل 
 المبالغـــة فـــي تنبيـــه الطفـــل علـــى االنتبـــاه والتركيـــز أثنـــاء الــــدرس         -51

ــوحي بعــدم انتباهــه خــالل         ــه ت ــدو علي ــى أي إيمــاءة  تب ــه عل ومعاقبت
  .الدرس

ت طفــل الشــعار الوالــدين بــصورة غيــر مباشــرة بــأنهم    ابخــاس عالمــا-52
  مقصرون كي تظهرالمعلمة بمظهرالحريصة والمتابعة 

 الصاق صفة السرقه بالطفل وتوجيه التهمة اليه كلمـا تكـررت حادثـة             -53
  سرقة في الصف 

 موزعــة فــي ســتة انــواع مــن االســاءة االنفعاليــة   وهــذه الفقــرات 
  :على النحو اآلتي

، 21، 20، 19، 17، 13، 7، 6:  مــن القيمــة اإلهانــة والحــط   .1
27 ،28 ،32 ،33 ،35 ،53، 41، 46  

ــد والتـــــــسلط   .2 ، 38، 37، 24،26، 22، 16، 3،15: التهديـــــ
48 ،49 ،50،51  

  43، 34، 14، 11، 9: التجاهل والرفض  .3
  45، 42، 18، 8: الحرمان من التعبير االنفعالي  .4
ــاعي    .5 ــر االجتمــ ــشويه والتعزيــ ، 31، 30، 25 ،12، 2، 1: التــ

52  
، 36، 29، 23، 10، 5 ، 4: االســتغالل والتوقعــات الزائــدة    .6

40 ،44 ،47  
وقــد تــم األخــذ باالعتبــار عنــد تــصنيف هــذه الفقــرات األســس    

  :والمعايير التالية
تعــدد األفعــال الدالــة علــى اإلســاءة االنفعاليــة، وإن التــصنيف         .1

ــضلًال      ــون مـ ــسلوك  يكـ ــى الـ ــدال علـ ــل الـ ــاد الفعـ ــًا باعتمـ أحيانـ
)Bendicitis, Jaffe and Segal. ,2004 .(  

إمكانية وجود إسـاءات تحـت ابعـاد فرعيـة وبمـسميات مختلفـة                .2
)Doyle,1997 .(    

التداخل بين األنواع المختلفة من اإلساءة يجعل من التصنيف           .3
 ;Bendicitis, Jaffe and Segal., 2004)عملية غيـر سـهلة   

Bryant and Milsom, 2005; Fernandopulle & 
Fernando, 2003.( 

الفقرات المتضمنة لإلسـاءة فـي أي دراسـة أو مقيـاس مـأخوذة                 .4
ــالي ) هــو مجــال اإلســاءة بــشكل عــام   (مــن مجــال مفتــوح   وبالت

أكثــر مــن كونهــا عينــة    ) (signينطبــق عليهــا مفهــوم المؤشــر    
)sample.( 
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عدم القدرة على التصنيف ال ينفي صفة اإلساءة المتضمنة في            .5
 ). .Doyle, 1997; Wayne and David, 2002)العبارة 

نقص عدد الفقرات ال يؤثر على المقارنـة بـين إدراكـات الفئـات               .6
، كمـا ال يـؤثر علـى المقارنـة مـع      )مـدير، مرشـد، معلـم   (الثالثة  

  ).reference group(المجموعة المرجعية
وفي ضوء النتائج التي أظهرتها عينـة التحكـيم أصـبح المقيـاس             

فقرة، وبعد تصفية الفقرات في ضوء نتائج التحكيم        ) 53(كّونًا من   ُم
المنطقـــي، تـــم إجـــراء التعـــديالت الـــضرورية وإعـــادة صـــياغة صـــفحة 

ابـل للفظـي،   الغالف، وتحديد التدريج اللفظي والتـدريج الرقمـي المق        
تحمـل   (3،  )دًاتحمل اساءة بدرجة كبيرة جـ  (4: على النحو االتي  

تحمــل  (1،)تحمــل اســاءة بدرجــة قليلــة (2 ،)اســاءة بدرجــة كبيــرة 
؛ ثـم توزيعـه علـى    )تحمـل اسـاءة   ال (0،  ) اساءة بدرجـة قليلـة جـداً      

 نسخة علـى اعـضاء      48أفراد المجموعة المرجعية، حيث  تم توزيع        
هيئة التـدريس فـي قـسم االرشـاد وعلـم الـنفس التربـوي بتخصـصاته                 

مليــة فــي قــسم  الثالثــة، وأعــضاء هيئــة التــدريس ببرنــامج التربيــة الع   
المنــاهج والتــدريس، وعينــة مــن قــسم االدارة وأصــول التربيــة لتكــون  

فــــبحكم طبيعــــة تخصــــصاتهم وتنوعهــــا . مجموعــــة مقارنــــة خارجيــــة
وخبــرتهم الميدانيــة فــي التعامــل مــع المعلمــين والطلبــة، ومـــستوى        
ثقافتهم وسعة اطالعهـم ومتـابعتهم الحثيثـة للتطـورات والمـستجدات            

 والدولية ذات الـصلة المباشـرة او غيـر المباشـرة            المحلية واالقليمية 
بحقــوق الطفــل، واهتمــامهم بمــا يمكــن أن يقــع ضــمن إطــار اإلســاءة    
للطفل، كل هذا يجعل من أعـضاء هيئـة التـدريس فـي كليـات التربيـة                 
بــشكل عــام وفــي جامعــة اليرمــوك بــشكل خــاص مجموعــة مرجعيــة         

الـصف أو  تحدد سقف التصور لسلوكات المعلمين وممارسـاتهم فـي         
ــاءة     ــة التعليميـــة التـــي تحمـــل شـــحنات مـــن االسـ ضـــمن اطـــار العمليـ

فـــي إطـــار مجتمـــع الدراســـة  ) اي جامعـــة اليرمـــوك( فهـــي. االنفعاليـــة
جغرافيـــَا، وأعـــضاء هيئـــة التـــدريس فيهـــا متفـــاعلون مـــع المجتمعـــات 

ــة  ــة للدراســ ــديرين   ( الفرعيــ ــدين ومــ ــف ومرشــ ــات صــ ــم ) معلمــ بحكــ
ن خـالل برنـامج التربيـة العمليـة،         مشاركتهم في االشراف والمتابعة مـ     

وصــــلتهم المــــستمرة بالميــــدان التربــــوي ألغــــراض البحــــث وخدمــــة 
  . المجتمع

ولجمـــع البيانـــات مـــن العينـــة الرئيـــسة المـــستهدفة، تـــم توزيـــع   
المقيــاس بــصورته النهائيــة علــى ثالثــة مــن معلمــي الــصفوف ومرشــد  
ومــدير فــي كــل مدرســة مــشتركة فــي العينــة، بعــد تحديــد المــدارس    

ولتجنـب الـتحفظ فـي اإلجابـات        . بالمواصفات الُمشار إليها فـي العينـة      
ــة     ــين، وإمكانيـ الناتجـــة مـــن الـــشعور بتهديـــد الـــذات بالنـــسبة للمعلمـ

أي أن يقـوم المعلـم بتزييـف إجاباتـه        -التزييف اإليجابي في اإلجابات     
ويحــاول أن ُيظهــر نفــسه بأنــه يــدرك مــضامين اإلســاءة االنفعاليــة فــي 

ه بشكل أعلى مما هو عليه فعًال مـن بـاب حمايـة الـذات       أقواله وأفعال 
ُمعتقدًا أن هذه الـصورة هـي مواصـفات المعلـم الكفـؤ والمؤهـل التـي                 

 تم صياغة المطلوب في اإلجابة بناء على ما يقـوم           -يريدها المجتمع 
به المعلمون وليس لما يقـوم بـه هـو فقـط، وهـي صـياغة مماثلـة لمـا                 

  .لمرشدين والمجموعة المرجعيةهو مطلوب من عينة المديرين وا

ــي الـــصفوف     ــة معلمـ ــه لعينـ ــاس الموجَّـ ــوذج المقيـ ويتـــضمن نمـ
والمرشــدين والمــديرين أســئلة مفتوحــة خاصــة بالمرشــدين للتعــرُّف    
ــه        ــائي والعالجــي للمــشرف لمــا يمكــن أن يتعــرض ل ــدور الوق علــى ال
الطالــب فــي الــصفوف الثالثــة األولــى مــن إســاءة انفعاليــة، ويتطلــب         

  :الجابة عن السؤالين اآلتيينتحديدًا ا
هل يقوم المرشد بتوثيـق اإلسـاءات االنفعاليـة التـي قـد تلحـق               - 

  بالطفل في المدرسة؟ وكيف يتم ذلك؟ 
ما اإلجراءات التـي يقـوم بهـا المرشـد فـي المدرسـة للحـد مـن                     - 

  اإلساءة االنفعالية للطفل؟ 
  اجراءات جمع البيانات وتحليلها

التربوي في كليـة التربيـة      و  اإلرشادي نفس علم ال  مخاطبة قسم   . 1
ــة اليرمــوك  ــة ومــديريات     بجامع ــة ورئاســة الجامع  وعمــادة الكلي

ــة      ــى الموافقــ ــصول علــ ــول للحــ ــسب األصــ ــة حــ ــة المعنيــ التربيــ
وتسهيل مهمة الباحثة في الحصول علـى االحـصائيات الخاصـة           

 .بمجتمع الدراسة وجمع المعلومات من عينات الدراسة
المقيــاس الخــاص بالمجموعــة المرجعيــة  توزيــع النمــوذج  مــن   .2

 عضو هيئة تدريس في كلية التربية بجامعة اليرمـوك،          48على  
 . استبانة بعد المتابعة خالل اسبوعين20وقد تم استعادة 

تحديد عدد المدارس الحكومية التابعة لمـديريتي تربيـة اربـد             .3
شـــريطة أن تتـــضمن  (األولـــى والثانيـــة بالمواصـــفات المطلوبـــة

  ).مرشدة/لثالثة األولى، ومرشدالصفوف ا
توزيع المقياس على المدارس بـشكل طـرود يتـضمن كـل منهـا                . 4

ثالثًا منها لمعلم الصف ونـسخة للمـدير وأخـرى         (خمس نسخ   
ُجمعت بعد اإلجابة عنها على مدار ثالثة أسابيع فـي          ) للمرشد

ــة   ــة اربـــد األولـــى والثانيـ ــع هـــذه  . مـــدارس تربيـ ــّم توزيـ وقـــد تـ
ا بمــــــساعدة كــــــوادر عاملــــــة فــــــي كــــــال  المقــــــاييس وجمعهــــــ

  . المديريتين
ــن صـــحة         . 5 ــد مـ ــوب والتأكـ ــي الحاسـ ــات فـ ــال البيانـ ــدقيق إدخـ تـ

 .إدخالها قبل إجراء عملية التحليل
عينــــــة المــــــديرين، (تفريــــــغ البيانــــــات مــــــن العينــــــات األربــــــع    . 6

ــة      ــضاء هيئــــــــــ ــصف، وأعــــــــــ ــم الــــــــــ ــدين، ومعلــــــــــ والمرشــــــــــ
ــدريس ــة (التــ ــة المرجعيــ ــرقيم االســــ  )) المجموعــ ــد تــ تبانات بعــ

  .وترميز المتغيرات في ملف خاص
التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالهـا مـن خـالل عينـة مـن                  . 7

االســـتبانات، والمعالجــــات اإلحـــصائية الخاصــــة بـــالتحقق مــــن    
تمهيــدًا إلجــراء ) SPSS(صــحة البيانــات التــي يوفرهــا برنــامج 

  .التحليالت اإلحصائية التي تجيب عن أسئلة الدراسة
  : حصائيات هي وهذه اإل

االســتفادة مــن البيانــات المتــوفرة فــي إجــراء التحليــل العــاملي      -
للمقارنــة بــين الــصدق المنطقــي الــذي اتــضح عنــد بنــاء أداة        

صدق العـــاملي اإلحــــصائي االستكــــشافي  قيـــاس اإلســــاءة، والــــ 
(Exploratory factor analysis). 

ــاخ     - ــة كرونبـ ــاس بمعادلـ ــات المقيـ ــدير ثبـ ــي ) Cronbach(تقـ فـ
 .ائج التحليل العامليضوء نت
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حــساب المتوســطات للفقــرات لتحديــد مــستوى اإلســاءة التــي      -
تتــضمنها كــل فقــرة مــن وجهــة نظــر الفئــات األربعــة، وحــساب      
االرتبــاط الرتبــي بــين الفقــرات والنــسب فــي كــل مــستوى مــن         

 .مستويات االساءة
حساب النسب في كل فئة مـن فئـات التقـدير لتحديـد فيمـا إذا                 -

 .أوًال ومستوى اإلساءة ثانيًاكانت تحمل إساءة 
المقارنة بين المتوسطات للتقديرات باسـتخدام تحليـل التبـاين           -

  ).Levene(األحادي للفئات األربعة، والتباينات بطريقة ليفين 
التحليـــل النـــوعي إلجابـــات المرشـــدين علـــى األســـئلة مفتوحـــة    -

  .االجابة
  النتائج

لــم هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحديــد مــدى إدراك كــل مــن مع    
الصف والمرشد والمدير لإلساءة االنفعالية التي قد تتضمنها أقـوال     
معلــم الــصف وأفعالــه ضــمن إطــار العمليــة التعليميــة التعلُّميــة خــالل     

ولتحقيـــق ذلــــك تـــم تـــصميم مقيـــاس خــــاص     . تفاعلـــه مـــع األطفـــال   
أمـــا . باإلســـاءة االنفعاليـــة التـــي قـــد يتعـــرض لهـــا الطفـــل مـــن ُمعلِّمـــه

  :لنحو التاليالنتائج فسترد على ا
  .النتائج اإلحصائية الخاصة بالمقياس نفسه .1
  .النتائج اإلحصائية الخاصة بأسئلة الدراسة .2

  :النتائج اإلحصائية الخاصة بالمقياس نفسه: أوال
تبـين مـن خلفيـة الدراســة والدراسـات الـسابقة أن هنـاك الكثيــر       
مـــن محـــاور البحـــث ضـــمن إطـــار اإلســـاءة االنفعاليـــة، وأن تطـــوير        

لهذا النـوع مـن اإلسـاءة يـشكل محـورًا هامـًا فيـه الكثيـر مـن          مقاييس  
ــا مـــن     ــا يترتـــب عليهـ ــاءة االنفعاليـــة ومـ القـــضايا بـــدءًا بتعريـــف اإلسـ
إجراءات فـي صـياغة فقـرات المقيـاس، واألفعـال الدالـة علـى اإلسـاءة          
والـــــشحنات النفـــــسية التـــــي تحملهـــــا، وإمكانيـــــة تـــــصنيفها منطقيـــــًا  

الت ومؤشــرات الــصدق فــي ضــوء   وإحــصائيًا، ومــا تتــضمنه مــن دال  
التــداخل ألنــواع محتملــة مــن اإلســاءة االنفعاليــة وتعــدد المــسميات،   
وبناء عليه فإن البحث في القياس النفسي التربـوي يتفـرد فـي تغذيـة               
مؤشرات الخصائص الـسيكومترية عنـدما تتـوفر أي بيانـات ميدانيـة،             

 إجـراءات   وبناء عليه فقد تّم فحص ما قامت به الدراسة الحالية مـن           
بناء المقياس منطلقًة مما توصلت إليه الدراسات، والتي أشارت إلـى           
أنه من المبكر الحديث عن مقاييس فرعية أو عوامل ُمكوِّنـة لإلسـاءة             
ــة علــى أنهــا        االنفعاليــة، حيــث مــا زالــت تتعامــل مــع اإلســاءة االنفعالي

وهكــذا كانــت . عامــل مــن العوامــل فــي مقــاييس اإلســاءة بــشكل عــام  
ت المقياس الحالي في إجراءات الصدق المنطقي الـذي اعتبـر         مدخال

أفعــال اإلســاءة مثــل التهديــد واالســتغالل والــرفض وغيرهــا مظــاهر      
)aspects (   أو مكونات)components(        فهـل تتفـق نتـائج التحليـل ،

اإلحصائي من البيانات المتـوفرة مـع التحليـل المنطقـي؟ وهـل يحقـق         
؟ فـي ضـوء هـذا التـصور تـم تحليـل         المقياس اتـساقًا داخليـًا مقبـوالً      

ــًا باســـتخدام المكونـــات األساســـية والتـــدوير    البيانـــات تحلـــيًال عامليـ
 principal(المتعامــد للوصــول إلــى عوامــل مــستقلة قابلــة للتفــسيرً 

components with varimax rotation (     كمـا تـم حـساب الثبـات

القـــــيم الفـــــارزة للعوامـــــل  ) 2(ويبـــــين جـــــدول . بطريقـــــة كرونبـــــاخ
تراجعــًا ســريعًا للقــيم الفــارزة  ) 1(الفتراضــية، ويالحــظ مــن الــشكل  ا

بعد العامل العام، ويالحـظ أن نـسبة القيمـة الفـارزة لهـذا العامـل إلـى              
 ، وأن 3:25القيمــة الفــارزة للعامــل الــذي يليــه مباشــرة هــي تقريبــًا    

مـــن التبـــاين، فـــي حـــين فـــسرت العوامـــل  % 47العامـــل األول فـــسَّر 
  .من التباين% 69الثمانية حوالي 

 العوامـل المقترحـة بقيمـة فـارزة ونـسبة التبـاين المفـسر               )2(جدول  
  بعد التدوير للعوامل تدويرًا متعامدًا

ــاين    القيم الفارزة  رقم العامل نــــــسبة التبــــ
  المفسر

ــة   النــسبة التراكمي
  للتباين المفسر

1  25.0  47.2  47.2  
2  3.1  5.9  53.1  
3  1.9  3.5  56.6  
4  1.7  3.3  59.9  
5  1.3  2.5  62.4  
6  1.2  2.3  64.7  
7  1.1  2.0  66.7  
8  1.0  1.9  68.6  
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 الصورة البيانية للقيم الفارزة للعوامل االفتراضية )1(شكل 

  لمقياس االساءة االنفعالية
  

ووفقًا للمعايير اإلحصائية فإن تفوق عامل واحد بقيمـة فـارزة           
ــر مؤشــرًا       ــرة مقابــل عــدٍد مــن العوامــل الــصغيرة يعتب ــًا علــى  كبي قوي

ــة البعــــد  ، )Hambelton, and Swaminathan,1985(أحاديــ
وبالتالي ترجيح التعامل مع العالمة الكليـة علـى المقيـاس، كمـا تؤكـد              

تــرجيح  ) 3(للفقــرات بالعوامــل فــي جــدول    ) loadings(التــشبعات 
  .التعامل مع عامل واحد
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 الضعيفة لمقياس االساءة االنفعالية بعد التدوير المتعامد تشبعات الفقرات بالعامل العام والتشبعات بالعوامل)3(جدول 
Factor 

item 1 2 3 4 5 6 7 8 
I1      .83    
I2 .45    .71    
I3 .65      .33  
I4    .32 .61    
I5 .32    .32  .63  
I6 .60  .36      
I7 .73        
I8 .66  .35      
I9 .73        
I10 .63        
I11 .60        
I12 .29   .62     
I13 .54   .30    .50 
I14 .70        
I15 .62        
I16 .49 .33       
I17 .65       .34 
I18 .66        
I19 .64 .30      .33 
I20   .32     .58 
I21 .74        
I22    .49     
I23    .72     
I24    .69   .35  
I25 .68        
I26   .32    .64  
I27 .84        
I28 .83        
I29 .58 .30       
I30 .75     .32   
I31 .59     .57   
I32 .77        
I33 .42     .40   
I34  .40 .35   .47  .33 
I35 .40 .36    .47   
I36  .70 .34      
I37 .58 .59       
I38 .48 .59       
I39 .69 .53       
I40 .39 .69       
I41 .40 .65       
I42 .51 .59       
I43 .45 .67       
I44  .61       
I45  .51    .53   
I46 .45 .64       
I47  .39 .58      
I48   .78      
I49 .36  .63      
I50 .64 .31       
I51   .63 .35     
I52 .41  .55      
I53 .76 .39       

 تشبعت بالعامل األول بقيمـة   53 فقرة من أصل     43حيث يالحظ أن    
 11 فقــرة مــشبعة علــى العامــل الثــاني وأن  13 ، وأن 0.3أكبــر مــن 

ــا  مـــشبعة علـــى العامـــل األول أيـــضًا، وأن هنـــاك   ) 13أي مـــن ( منهـ
مـــشبعة بـــشكل مـــشترك علـــى  ) 6-4(فقـــرات متفرقـــة تراوحـــت بـــين  

وكــــان معامــــل الثبــــات .  األخــــرى مــــع العامــــل العــــام أيــــضًاالعوامــــل

 وهو مؤشر آخر على أحاديـة البعـد        0.97للمقياس بصورته النهائية    
  .للمقياس

ــًا ــدءًا     : ثانيـ ــة بـ ــئلة الدراسـ ــة بأسـ ــصائية الخاصـ ــائج اإلحـ النتـ
  :بالنتائج اإلحصائية الخاصة بالسؤال األول والثاني والثالث

 المرجعيــة بإدراكــات الفئــات وتتــضمن مقارنــة إدراك المجموعــة
مـن خـالل    ) المقارنـة الخارجيـة   ) (معلم صف ومرشـد ومـدير     (الثالثة  
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ــدين والمــــديرين       ــصف والمرشــ ــي الــ ــستوى إدراك معلمــ ــد مــ تحديــ
فقــرة ) 53(لإلســاءة االنفعاليــة المتــضمنة بفقــرات المقيــاس وعــددها 

 جملة وتفصيًال مقارنًا بإدراك المجموعـة المرجعيـة وفقـًا لتقـديراتهم           
ــدأ ِب ال تحمــل إســاءة       ــذي يب ويأخــذ ( علــى المقيــاس الخماســي ال

، وقـد  ) 4ويأخـذ الـرقم   ( وينتهـي بإسـاءة كبيـرة جـدًا        ) الرقم صـفر  
مجموعة، وفيما يلـي ملخـصًا   / تم حساب معدل التقديرات لكل فقرة   

للمتوسطات وتوزيع الفقرات حسب التدريج اللفظي لإلساءة كما فـي    
  ).4(جدول 
 الفقرات وفقـًا لمعـدل التقـديرات وحـسب موقعهـا             توزيع )4( جدول

  في المدى النظري لفئات التدريج اللفظي وما يقابله من فئات رقمية
    عدد الفقرات

مـــــــــــــستوى 
  االساءة

  
ــدى  المـــــــــــ

  النظري
معلـــــــــــــــم   مرشد  مدير

  صف
عضو هيئـة   

  تدريس
  10  ــــ  ــــ  ــــ  3.5= >  كبيرة جدًا

  كبيرة  23  24  25  21  3.0-3.4
2.5-2.9  27  25  24  12  
  قليلة  8  4  2  5  2.0-2.4
  ــــ  ــــ  1  ــــ  1.5-1.9

  ــــ  1  ــــ  ــــ  1.4-0.5  قليلة جدًا
ــل  ال تحمــــــــ

  إساءة
  ــــ  ــــ  ــــ  ــــ  0.5<

الوســـــــــــــــط  
  الحسابي

  2.86  2.93  2.88  3.02  

  : ما يلي) 4(ويالحظ من جدول 
بعـشر  ) أعضاء هيئـة التـدريس     ( انفردت المجموعة المرجعية    : أوال

فقــرات واقعـــة ضـــمن مـــستوى إســاءة انفعاليـــة كبيـــرة جـــدًا ، وهـــذه   
ذات األرقــام المتسلــسلة مرتبــة تنازليــًا حــسب متوســط (الفقــرات هــي 

، 27، 7، 28، 19، 53: التقـــديرات مقربـــًا لـــرقم عـــشري واحـــد      
21 ،32 ،8 ،30 ،31 (  

اتفــق الجميــع علــى ان جميــع الفقــرات تحمــل إســاءة انفعاليــة،  : ثانيــًا
يث أنه ال توجد أية فقرة من حيث متوسط التقـديرات ضـمن الفئـة               ح

األخيرة، بينما وقعت فقـرة واحـدة ضـمن فئـة إسـاءة قليلـة جـدًا مـن                   
  ).53(وجهة نظر معلمي الصف، وهذه الفقرة هي ذات الرقم 

بــالنظر إلــى تقــسيم الفقــرات مــن زاويــة أخــرى مــن حيــث أنهــا  : ثالثــًا
ــة اإلســاءة االنفعا   ــة ، فقــد كــان    واقعــة ضــمن فئ ــرة أو القليل ــة الكبي لي

 الفقـرات واقعـة ضـمن الفئـة         االتفاق بين الفئات األربعة على أن معظم      
، حيــث كانــت أعلــى نــسبة للفقــرات ضــمن الفئــة الثانيــة حــوالي  األولــى

المجموعـة  (يئـة التـدريس     من وجهة نظر أعضاء ه    )  فقرات %8(15
. وعــةكأقــل نــسبة مــن وجهــة نظــر كــل مجم   % 6مقابــل ) المرجعيــة
، معلــــــم )36، 4، 12(، مرشــــــد )36، 4، 12، 47 ، 23(مــــــدير 
ــة تــــدريس  )53، 48، 47، 23(صــــف  ، 4، 12، 23(، عــــضو هيئــ

36 ،26 ،45 ،34 ،1.(   
ويالحــظ أن الفقــرات التــي اتفقــت فئتــان علــى األقــل علــى أنهــا     

  :بمستوى إساءة انفعالية قليلة هي الفقرات ذات األرقام
مديرًا، مرشـدًا،    (12،  )يئة تدريس مديرًا، معلم صف، عضو ه     (23

، )مدراء ، مرشدين ، عضو هيئة تـدريس        ( 4،  )عضو هيئة تدريس  

مــديرًا، معلــم   (47، )مــديرًا ، مرشــدًا ، عــضو هيئــة تــدريس   ( 36
  ).معلم صف ، عضو هيئة تدريس (26، )صف

  :أما مضمون هذه الفقرات فهي 
  . لهتكليف الطفل بواجبات أو مهام يشعر أنها عقابًا  :23
  سؤال الطفل عن خصوصياته األسرية: 12

ــة تتطلــب مــن         :4 تكليــف الطفــل بعمــل بنمــاذج أو وســائل تعليمي
  .األسرة جهدًا أو وقتًا غير عادي لتوفيرها

التكليــف بواجــب بيتــي يتطلــب اســتخدام االنترنــت دون مراعــاة    :36
  .توافر أو عدم توافر خدمة االنترنت لدى الطفل

ــل   :47 ــل بحمــ ــستلزمات   تكليــــف الطفــ ــررة ومــ ــب المقــ ــع الكتــ  جميــ
ــًا بــصرف النظــر عمــا      الدراســة وإحــضارها إلــى المدرســة يومي

  .يحدده جدول الحصص
تهديد الطفل بإنقاص عالمات فـي كـل مـرة يـصدر منـه سـلوك                  :26

  .ال ترضى عنه المعلمة
تبــين فــي أوًال أن المجموعــة المرجعيــة انفــردت بعــشر فقــرات  : رابعــاًً

ــرة    ذات تقــديرات بمعــدل صــنَّ   ــة كبي ــا ذات إســاءة انفعالي فها علــى أنه
إلى أن المجموعـة المرجعيـة       ) 4رقم  ( جدًا، ويشير الجدول نفسه     

ــة الفرعيــة الثانيــة      مــن ) 3.4-3.0(انفــردت بمتوســط عــام ضــمن الفئ
ــسية   ــة الرئيـ ــرة(الفئـ ــة   )كبيـ ــع المتوســـطات الثالثـ ــا وقعـــت جميـ ، بينمـ

، وهــي مــن الناحيــة )2.9-2.5(األخــرى ضــمن الفئــة الفرعيــة الثانيــة  
االحصائية فروق رقميـة ، ولـم تـرَق إلـى مـستوى الفـروق اإلحـصائية          

 ، 0.05 ، 0.01(بالمعيــار النــسبي عنــد مــستويات الداللــة الــشائعة   
)  6(وهذا ما كـشفت عنـه نتـائج تحليـل التبـاين فـي جـدول                  ) 0.10

  ).5(لمتوسطات التقديرات في جدول 
نحرافـات المعياريـة لتقـديرات     المتوسطات الحسابية واال )5(جدول  

) مــدير، مرشــد، معلــم صــف، عــضو هيئــة تــدريس       (الفئــات األربعــة  
  )Levene(ونتائج فحص الفروق في التباينات باختبار ليفين

االنحراف   الوسط الحسابي  العدد  الفئة
  المعياري

  19.9 71.6  36  مدير
 17.5 73.1  34  مرشد

 18.6 72.0  108  معلم صف
عضو هيئة 

  تدريس
20  75.6 8.3 

 17.8 72.5  198  المجموع
ــين    ــار ليفـ ــة اختبـ ــة  ) Levene(قيمـ ــدرجات الحريـ ــال  (3.24)= 194، 3(لـ احتمـ

=0.023(  

 نتــــائج تحليــــل التبــــاين للكــــشف عــــن الفــــروق بــــين       )6(جــــدول 
مــدير، مرشــد، معلــم صــف،   (المتوســطات لتقــديرات الفئــات األربعــة   

  )عضو هيئة تدريس
ــصدر  مــــــــ

  التباين
مجمـــــــــــــــــــــوع  

  المربعات
ــات د رجـ

  الحرية
متوســـــــــــــط 

  المربعات
) ف(قيمــــــة

  المحسوبة
  الداللة

بـــــــــــــــــــين 
  الفئات

261.957  3  87.319  0.273  0.845  

داخـــــــــــــل 
  الفئات

62119.264  194  320.202      

        197  62381.222  المجموع
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ــرات تحمــل اإلســاءة        ــى أن الفق ــالرغم مــن شــبه اإلجمــاع عل وب
ــاءة، إال أن ل     ــستوى اإلســ ــن مــ ــر عــ ــصرف النظــ ــة بــ ــاين االنفعاليــ لتبــ

ــة مـــدلوًال آخـــر، إذ يبـــين الـــشكل     ) 2(الـــداخلي ضـــمن كـــل مجموعـ
اختالفًا جوهريـًا فـي شـكل التوزيـع لتقـديرات اإلسـاءة لكـل مجموعـة                 
مـــن المجموعـــات األربعـــة، حيـــث يالحـــظ تجانـــسًا عاليـــًا نـــسبيًا فـــي   

تقــديرات المجموعــة المرجعيــة مقارنــًا بالمجموعــات الــثالث األخــرى   
؛ وقد كشفت نتائج فحص التباينـات فـي       )مدير ومرشد ومعلم صف   (

عــــن االخــــتالف ) 5(فــــي هــــامش جــــدول ) Levene(اختبــــار ليفــــين
الجوهري بين التباينات، حيـث كانـت الداللـة اإلحـصائية للفـروق بـين               

  )0.024(التباينات 

  ك التقديرات بيانيًا التوزيع التكراري لتقديرات الفئات االربعة لإلساءة االنفعالية لمقارنة التجانس في تل)2(شكل 
  

أما بالمعيار المطلق فقـد تمـت مقارنـة المتوسـطات الفعليـة أو          
   أي ما2.5/4اوي ــــــــــالظاهرية بالمتوسط االفتراضي للمقياس ويس

  .نتائج هذه المقارنة) 7( من مئة، ويبين جدول 62.5يعادل 

   من مئة62.5األربعة والمتوسط االفتراضي للمقياس نتائج فحص الفروق المطلقة بين المتوسطات للمجموعات ) 7(جدول 
الوسط   العدد  المجموعة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

  الداللة  tقيمة 
  اإلحصائية

الداللة العملية 
  )حجم األثر(

النسبة للداللة العملية مقارنًا 
  بالمجموعة المرجعية

  3.46  0.46  0.010  2.74  19.89  71.57  36  مدير

  مرشد
  

34  73.15  17.55  3.54  0.001  0.61  2.50  

  2.25  0.70  0.001  4.21  13.50  71.97  *36  معلم صف

مجموعة 
  مرجعية

20  75.55  8.27  7.06  0.001  1.53  1  

نـسبة   فهـي عنقوديـة بال  لموازنة أعداد المعلمين مع أعداد الفئات األخرى من حيث وحدة االختيار ووحدة التحليل،          ) aggregate(تم استخدام األمر تجميع       *
  ). من كل مدرسة 3(لمعلمي الصف 

ــة    ــدول أن قيمـــ ــن الجـــ ــظ مـــ ــًا  ) t(ويالحـــ ــى رقميـــ ــي األعلـــ هـــ
للمجموعــة المرجعيــة، وأن جميــع الفــروق للمتوســطات للمجموعــات   
األربعـــة أعلـــى إحـــصائيًا مـــن الوســـط االفتراضـــي الـــذي يفـــصل بـــين   

ــرة   ــاءة الكبيـ ــة واالسـ ــاءة القليلـ ــى أن  . االسـ ــشير إلـ ــدول يـ إال أن الجـ
حجـــم (موعـــة المرجعيـــة هـــي األعلـــى بالنـــسبة للداللـــة العمليـــة   المج

: ، حيـــث أن قيمـــة هـــذه الداللـــة للفئـــات الثالثـــة علـــى التـــوالي  )األثـــر
، 1.53 بينمــــــا هــــــي للمجموعــــــة المرجعيــــــة  0.70، 0.61، 0.46

وبالمقارنـة بــين هـذه الــدالالت ُيالحـظ أن الداللــة العمليـة للمجموعــة     
نــصف مــن مجموعــة المــديرين؛   المرجعيــة هــي أعلــى بــثالث مــّرات و  

وبمـــرتين ونـــصف مـــن مجموعـــة المرشـــدين؛ وبمـــرتين وربـــع مـــن        
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وبناًء عليه وفي ضـوء صـحة االفتراضـات    . مجموعة معلمي الصفوف  
التي تم االنطـالق منهـا عنـد تحديـد المجموعـة المرجعيـة، ونظرتهـا                
لمــا تتــضمنه أفعــال معلمــي الــصف وممارســاتهم اللفظيــة مــن إســاءة    

ن الحاجـة قائمـة لتوعيـة الفئـات المعنيـة مباشـرة بالعمليــة       انفعاليـة، فـإ  
  . التربوية الصفية بما تحمله من إساءات للطفل وأخطارها التراكمية

وممـــا تجـــدر اإلشـــارة إليـــه هنـــا أن مـــستوى اإلدراك لإلســـاءة   
االنفعالية كما تعكسه المتوسطات ظاهرة صحية فهـو مـستوى يـدعو     

 لنقلــــٍة نوعيــــٍة فــــي مجــــال  إلــــى التفــــاؤل مــــن حيــــث تــــوفر األرضــــية 
الممارســة، فــإدراك اإلســاءة شــيء والممارســة الفعليــة شــيء آخــر،         
وخاصة لدى معلمـي الـصف أنفـسهم، فهـم الفئـة المقـصودة فـي هـذه                
ــن      ــاًال مـ ــذا التـــصور مجـ ــا، ويـــشكل هـ ــا يعكـــسه عنوانهـ ــة كمـ الدراسـ

  . الدراسات في هذا اإلطار
ــسؤا     ــة بالــ ــصائية الخاصــ ــائج اإلحــ ــسبة للنتــ ــا بالنــ ــع أمــ ل الرابــ

مقارنــة (المتــضمنة مقارنــة إدراكــات معلــم الــصف والمرشــد والمــدير  
فقد أشارت إلى أن إدراك الفئـات الـثالث لإلسـاءة            ،)التوافق الداخلي 

االنفعاليـــة المتـــضمنة فـــي أفعـــال وأقـــوال معلـــم الـــصف ضـــمن إطـــار   
العملية التعليمية بهذا المستوى الذي عكسته متوسطات التقـديرات         

ــة للفقــرات كمــا هــو     أمــر مــشجع، ك  مــا أن تــصنيف االرتباطــات الرتبي
أظهر توافقًا عاليـًا فـي مـستويات اإلسـاءة التـي         ) 8(مبين في جدول    

إن هـذا التوافـق الرتبـي واالرتفـاع النـسبي فـي المتوسـطات               . تحملها
ــه ال يـــسمح      ــاؤل، ولكنـ ــدًا يـــدعو إلـــى التفـ ــحيًا جيـ ــفًا صـ يعكـــس وصـ

 تعكـــس بالـــضرورة مـــستوى بـــاإلفراط فـــي التفـــاؤل كونـــه إدراكـــات ال
الممارســات الفعليــة الــذي يتطلــب دراســات ميدانيــة قــد تكــشف عــن   

ــاك        ــة وأن هنـ ــق؛ خاصـ ــة والتطبيـ ــين النظريـ ــوة بـ ــساع الفجـ ــدى اتـ مـ
ــة        ــشحنة االنفعالي ــًا فــي ال مؤشــرات إحــصائية تفــصيلية تعكــس اختالف
التي تحملها كل فئة من الفئـات األربعـة تجـاه مـا تحملـه الفقـرات فـي                   

ــا ــن جـــدول       المقيـ ــظ مـ ــث يالحـ ــاءة انفعاليـــة، حيـ ــن إسـ أن ) 9(س مـ
ــديرات       ــطات تقـ ــًا لمتوسـ ــرات وفقـ ــب الفقـ ــاري لترتيـ ــراف المعيـ االنحـ

) مــدير، مرشــد، معلــم صــف، عــضو هيئــة تــدريس       (الفئــات األربعــة  
ذات ) 17(فـــــالفقرة رقـــــم ) 13.3 إلـــــى 0.5(تتـــــراوح قيمتـــــه مـــــن 

ــاري للرتــب   ــة   0.5=االنحــراف المعي ــت الرتــب المقابل ، 13،13( كان
علــى التــوالي، وهــذا يــشكل نــوع مــن اإلجمــاع علــى مــا         ) 13، 12

 فـــي 13تحملـــه الفقـــرة مـــن إســـاءة انفعاليـــة، وأنهـــا تحتـــل الرتبـــة        
ذات ) 2(المتوســـط، وبالمقابـــل كانـــت الرتـــب المقابلـــة للفقـــرة رقـــم   

أي أن أقـــل ) 40، 20، 30، 9(هـــي ) 13.3(االنحـــراف المعيـــاري 
  ).2(للفقرة رقم ) 21( و 17 للفقرة رقم 1=فروق في الرتب 

 للفقـــرات فـــي المقيـــاس مـــن حيـــث *االرتباطـــات الرتبيـــة) 8(جـــدول 
  مستوى االساءة االنفعالية التي تحملها من وجهة نظر الفئات األربع

  عضو هيئة تدريس  معلم صف  مرشد  
  0.81  0.90  0.73  مدير
  0.75  0.80    مرشد

  0.78      معلم صف
 وهــي ارتباطــات 0.01<يًا علــى مــستوى جميعهــا ارتباطــات دالــة إحــصائ  *

وهــي  ,.Hinkle et al) 1979(عاليــة حــسب تــصنيف هنكــل وآخــرون 
 Triangulationمؤشـــرات صـــدق متبـــادل بـــين المجموعـــات األربعـــة   

validity or rating validity over persons).(  

  ف في رتب أعلى خمس فقرات تجانسًا االختال)9(جدول 
  أقل خمس فقرات تجانسًا حسب تقديرات كل فئة من الفئات األربعمقابل االختالف في رتب 

رقم   الرتب
  عضو هيئة تدريس  معلم صف  مرشد  مدير  *الفقرة

أعلى فرق 
  رتب

االنحراف 
  المعياري

  مالحظة

17  13  13  12  13  1  0.5  
28  1  2  3  3  2  1.0  
12  51  51  49  48  3  1.5  
32  3  5  6  7  4  1.7  
4  51  53  48  49  5  2.2  

اإلجماعً القوي على مـا تحملـه مـن     
ــة بــصرف النظــر عــن     إســاءة انفعالي

  حجم اإلساءة 

35  36  19  34  15  21  10.6  
43  24  16  6  34  28  11.9  
49  47  26  50  29  24  12.2  
46  41  21  43  51  30  12.8  
2  9  30  20  40  31  13.3  

االختالف الجوهري على ما تحملـه      
الفقرة من إساءة بصرف النظر عـن       

  حجمها

  :رقم الفقرة ومضمونها* 
  .إشعار الطفل بأنه عبء على المعلمة وأنها ترحب بأية فرصة للتخلص منه : 17
  ...).حمار ، بغل ، كلب ، ( تشبيه الطفل بالحيوان مثل :  28
  .سؤال الطفل عن خصوصياته األسرية : 12
  .يا االستهزاء بالطفل باستخدام القاب ومفردات غير مرغوبة اجتماع: 32
  .تكليف الطفل بعمل نماذج  او وسائل تعليمية تتطلب من  األسرة جهدا او وقتا  غير عادي لتوفيرها: 4

  .مسك الطفل بطريقة تتضمن او تحتمل التحقير كمسك  أذنه أو طرف مالبسه: 35
  .عدم تقبُّل المعلمة للطفل ألنه يذكرها بخبرة سلبية من خالل اسم الطفل او شكله: 43
  .ار الخشونة في التعامل مع الطفل بقصد فرض الهيبة أو السلطةإظه: 49
  .تشكيك الطفل بقدراته إلى درجة تدفعه للبحث عمَّن ينصفه أو يعرفه بنفسه : 46
  .إعطاء الطفل عالمة ُمضخَّمة إرضاء لولي امره : 2
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وإذا أخذنا باالعتبار داللة هذه المقارنة التفـصيلية يالحـظ مـن     
ذرة االساءة االنفعالية في تفكير معلمي الـصف        وجود ب ) 10(جدول  

  .وإدراكهم وبعدد أو نسبة أقل بين المديرين والمرشدين
 عــدد الفقــرات التــي تــم تقــديرها علــى أنهــا ال تحمــل    )10(جــدول 

إساءة على اإلطالق وعدد األفراد الذين قدروها بهذا المستوى في          
  كل فئة من الفئات األربع

عضو هيئة 
  التدريس

  مدير  مرشد  فمعلم ص

عدد 
  الفقرات

عدد 
  المدرسين

عدد 
  الفقرات

عدد 
  المعلمين

عدد 
  الفقرات

عدد 
  المرشدين

عدد 
  الفقرات

عدد 
  المديرين

5  1  23  1  26  1  20  1  
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    7  1      2  4  
    5  2      1  6  
    4  4          
    3  6          
    2  17          
    1  13          

تظهر الحاالت المتطرفة نسبيًا في عدد الفقرات التي ال تحمل          
إساءة مطلقًا من وجهة نظر بعض معلمي الصف مشكلة حقيقيـة قـد         

 23تنعكس على الواقع في بعض الصفوف؛ فوجود معلم يـشعر بـأن             
ــة تأهيــل معلمــي ا      ــًا؛ يعكــس أهمي لــصف فقــرة ال تحمــل إســاءة مطلق

وإعادة النظر فـي معـايير تعييـنهم أو اختيـارهم، وبـالرغم مـن وجـود                 
المالحظــة نفــسها بالنــسبة للمــديرين والمرشــدين؛ إال أنهــا محــدودة  

، حيــث بلــغ عــدد  )10(كمــا تــدل عليهــا األرقــام فــي الجــدول نفــسه    
 26الفقرات التي ال تحمل إساءة انفعالية مطلقـة مـن مرشـد واحـد          

 فقـــرة 20 فقـــرات، وكـــذلك 6عـــدد فــورًا إلـــى  فقــرة، وتراجـــع هـــذا ال 
ــسرعة مقارنــًا بتراجــع العــدد         ــّدرها مــدير واحــد، وتراجــع العــدد ب ق

لكـــن هـــذا ال يعنـــي أن العمليـــة التعليميـــة  . بالنـــسبة لمعلمـــي الـــصف
ــًا بإدراكــات ال تعكــس شــحنة مــن         ــديرًا يحمــل نمطــًا إداري تحتمــل م

عــض أفعــال معلمــي االحتــراق تجــاه االســاءة االنفعاليــة التــي تحملهــا ب
ــد      ــم، أو المرشـــ ــت إدارتهـــ ــون تحـــ ــذين يعملـــ ــوالهم الـــ الـــــصف وأقـــ

  . بالمواصفات نفسها
  : المناقشة

هدفت الدراسة كما تترجمها األسـئلة إلـى تحديـد مـدى إدراك             
معلم الصف لإلساءة االنفعالية التي قد تتضمنه أقواله وأفعاله ضمن           

ًا طــويًال مــع نفــس  إطــار العمليــة التعليميــة التعلميــة ألنــه يقــضي وقتــ  
ــام التعليمـــي      ــم النظـ ــة الـــصف، بحكـ ــة فـــي غرفـ ــة مـــن الطلبـ المجموعـ
والتــشريعات المتعلقــة بالــصفوف الثالثــة األولــى والتأهيــل األكــاديمي   

كما هدفت إلى تحديـد مـستوى إدراك كـل          . والمسلكي لمعلم الصف  
ــدنيا       ــصفوف الـ ــة الـ ــة لطلبـ ــاءة االنفعاليـ ــدير لإلسـ ــد والمـ ــن المرشـ مـ

 ســلوكات وممارســـات معلــم الـــصف، وتحديــد مـــدى    المتــضمنة فـــي 
التوافق بـين إدراكـات هـذه الفئـات الثالثـة، ومقارنـة كـل منهـا بـإدراك                   

  .المجموعة المرجعية

  :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال األول
ــة     ــة لطلبـ ــاءة االنفعاليـ ــم الـــصف لإلسـ ــا مـــدى إدراك معلـ     مـ

لوكياته ممارســات معلــم الــصف وســ  الــصفوف الــدنيا المتــضمنة فــي 
  مقارنًا بإدراك المجموعة المرجعية؟

علــى افتــراض أن إجابــة معلــم الــصف ال تحمــل تزييفــًا إيجابيــًا  
)(Faking good    للظهــور بحالــة مقبولــة تربويــًا، ولــم يعــد المعلــم 

حائرًا أمام التشريعات التي تمنع استعمال العـصا أو حملهـا والعقـاب        
ات تمنـــع االســـاءة الجـــسدي، فهـــو مـــستعد أيـــضًا الســـتقبال تـــشريع  

االنفعاليـــة  والتجـــاوب معهـــا؛ وبنـــاء عليـــه فـــإن المتوســـط الحـــسابي  
ــداره      ــة ومقـ ــاءة االنفعاليـ ــى مقيـــاس االسـ ــم الـــصف علـ لتقـــديرات معلـ

قيمـــة كميـــة مـــشجعة ذات داللـــة  ) 4( كمـــا تبـــين مـــن جـــدول  2.88
مـــن ناحيـــة أخـــرى وبمقارنـــة المتوســـطات الفعليـــة  . تربويـــة إيجابيـــة

ــــ  ــروق  ) 4/2.5 (62.5ي بالمتوســـــط االفتراضـ ــّين أن الفـــ ــد يتبـــ فقـــ
المطلقة للمتوسطات لفئة المعلمين دالة إحـصائيًا، وأن قيمـة الداللـة       

، وبالمقارنــة بــين 1.53 بينمــا هــي للمرجعيــة 0.70العمليــة لهــا هــي 
هـــذه الـــدالالت ُوجـــد أن الداللـــة العمليـــة للمجموعـــة المرجعيـــة هـــي 

وهـــذا يعنـــي أن أعلـــى بمـــرة وربـــع مـــن مجموعـــة معلمـــي الـــصفوف،  
ــه ســلوكاتهم مــن        ــة معلمــي الــصفوف بمــا تحمل الحاجــة قائمــة لتوعي

  .إساءات للطفل
بــالرغم مــن أن مــستوى إدراك معلــم الــصف لإلســاءة االنفعاليــة 

ديرات هـو مـستوى يدعـــــو إلـى التفـاؤل           كما تعكسها متوسطات التقـ    
ه ، ولكنه ال يسمح باإلفراط فـي التفـاؤل كونـ          -كما سبق اإلشارة إليه   -

ــي      ــة والتـ ــات الفعليـ ــستوى الممارسـ ــات ال تعكـــس بالـــضرورة مـ إدراكـ
تتطلــب دراســات ميدانيــة قــد تكــشف عــن مــدى اتــساع الفجــوة بــين    
النظريــة والتطبيــق، فــإدراك اإلســاءة شــيء والممارســة الفعليــة شــيء  
آخـــر خاصـــة لـــدى معلمــــي الـــصف أنفـــسهم، خاصـــة وأن للتحليــــل       

فقـد أشـارت النتـائج     . مـالي التفصيلي دالالت ال يكشفها التحليـل اإلج      
إلى أن هناك أكثـر مـن معلـم صـف فـي العينـة ينظـر                 ) 10(في جدول   

مـن الفقــرات ال تحمـل إســاءة انفعاليـة مطلقــًا،    % 25إلـى أن حــوالي  
وهــذا يعنــي وجــود بــذرة االســاءة االنفعاليــة فــي تفكيــر معلــم الــصف   
 وإدراكاته، حيث أظهـرت الحـاالت المتطرفـة نـسبيًا فـي عـدد الفقـرات               

التــي ال تحمــل إســاءة انفعاليــة مطلقــًا مــن وجهــة نظــر بعــض معلمــي   
. الصف مـشكلة حقيقيـة قـد تـنعكس علـى الواقـع فـي بعـض الـصفوف                  

ومــن أمثلــة هــذه الفقــرات التــي ال تحمــل إســاءة انفعاليــة مطلقــًا مــن     
  :وجهة نظر معلمي الصف ما يلي

  .توبيخ أو معاقبة طفل على أمر ما تسبب به طفل آخر •
ــفة • ــفة   إلـــصاق صـ ــا صـ ــه بأنهـ ــعاره أو إقناعـ  الكـــسل بطفـــل وإشـ

 .مميزة له
ــه      • ــؤال تطرحـ ــن سـ ــل عـ ــة طفـ ــتهزاء بإجابـ ــتخفاف أو االسـ االسـ

 .المعلمة
 .استخدام مفردات نابية لوصف الحالة العقلية للطفل •
 ...).حمار، قرد،(تشبيه الطفل بالحيوان مثل  •
 .تشويه المعلمة لصورة طفل أمام معلمات المدرسة •
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ل أو أمــور خاصــة متعلقــة بــه ســواء كانــت      إفــشاء أســرار طفــ   •
 .تحصيلية أو سلوكية أو أسرية

 .استخدام أسلوب التجويع للعقاب والتأديب •
 .اعتماد عالقة المعلمة بالطفل بمستوى ونوع عالقتها بأهله •
إلصاق صفة السرقة بالطفـل وتوجيـه التهمـة إليـه كلمـا تكـررت                •

  .حادثة السرقة في الصف
ــا أشــــ     ــى مــ ــاًء علــ ــا وبنــ ــن هنــ ــان   مــ ــة كروجمــ ــه دراســ ارت إليــ

 طفًال 15من أن ) Krugman and Krugman, 1984(وكروجمان 
 طفًال كـانوا ضـحية االسـاءة االنفعاليـة مـن معلمهـم فـي                17من أصل   

صــف واحــد جــّراء ســلوكاته المتمثلــة بالمــضايقة واإلزعــاج المتكــرر    
ــل       ــصاق صــفة بالطف واإلذالل والقمــع واإلســكات اللفظــي ونعــت أو إل

تقلــب ومتنــاقض للمعلــم والــصراخ بوجــه الطفــل وتــشجيع    وســلوك م
ــه       ــتهزاء بــ ــصغيره أو االســ ــر أو تــ ــل آخــ ــضايقة طفــ ــى مــ ــل علــ الطفــ
واستخدام الواجبات المنزلية للعقاب، وأنه قـد تحـسنت حـالتهم بعـد             
إخراج ذلك المعلم من المدرسة وفقًا لمؤشرات التحسن التي ذكرها          

ــة تكمــن فــ       ــأن المــشكلة الحقيقي ــي دراســته، وب ي أن معلمــًا واحــدًا  ف
فلعـل هـذا يعكـس لنـا مـستوى اإلسـاءة            . يسيء لطلبته بهذه الصورة   

االنفعاليـــة المحتملـــة علـــى أرض الواقـــع، خاصـــة وأننـــا نتحـــدث عـــن   
  .  مستوى إدراك معلم الصف من وجهة نظره

  :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤالين الثاني والثالث
سـاءة االنفعاليـة   ما مستوى إدراك كل من المرشـد والمـدير لإل   

ــم الــــصف      ــات معلــ ــي ممارســ ــضمنة فــ ــدنيا المتــ ــة الــــصفوف الــ لطلبــ
  وسلوكياته مقارنًا بإدراك المجموعة المرجعية ؟

عنــدما نتوقــع مــن المعلــم أن يكــون حاميــًا للطفــل مــن اإلســاءة  
االنفعالية، ويصبح مصدرًا لها وفقًا لمدركاته التي تكون قـد تبلـورت         

مج التأهيــل التــي خــضع لهــا، وفــي   فــي ضــوء مؤهالتــه ومكونــات بــرا  
ضـــوء ثقافـــة المجتمـــع وتـــصورات أوليـــاء األمـــور ووعـــيهم بمخـــاطر  
اإلســاءة االنفعاليــة، فــإن ذلــك يعنــي أن فئــات أخــرى يمكــن ان تكــون    
معنيــة بحمايــة الطفــل مــن اإلســاءة داخــل المدرســة باإلضــافة لمعلــم    

ن الصف، فقد أشارت متوسطات التقديرات لفئة المديرين والمرشدي       
إلـــى فـــروق رقميـــة فقـــط، كمـــا أشـــارت االنحرافـــات  ) 5(فـــي جـــدول 

ــي هــذه التقــديرات بعكــس المجموعــة         ــة إلــى تبــاين نــسبي ف المعياري
المرجعية التي كانت تقديراتهم أكثر تجانسًا كما كشف عنهـا اختبـار            

، كمــــا يفتــــرض بــــأن  تقــــديراتهم لإلســــاءة )Levene test(ليفــــين
ــة واقعيــة فــي تــصوراتها،   االنفعاليــة تمثــل الحــد األدنــى ال   مقبــول كفئ

وهــي باإلضــافة إلــى مؤشــر التجــانس كداللــة صــدق، وباإلضــافة إلــى     
ــار      ــديراتهم بالمعيـ ــإن تقـ ــا يدحـــضه، فـ االفتـــراض الـــذي ال يوجـــد مـ

بــالرغم مــن  ) 7(المطلــق كانــت دالــة إحــصائيًا كمــا ورد فــي جــدول    
موعـات  الفروق غير الدالة إحصائيًا وفقـًا لنتـائج تحليـل التبـاين للمج        

تبـين  ) حجم األثـر  (وبالنسبة للداللة العملية    ). 6(األربعة في جدول    
ــة      ــذه الداللـ ــة هـ ــى حيـــث أن قيمـ ــي األعلـ ــة هـ ــة المرجعيـ أن المجموعـ

 0.61، 0.46: لمجمـوعتي المـديرين والمرشـدين علـى التـوالي هـي      
ــة    ــة المرجعيــ ــي للمجموعــ ــا هــ ــذه  1.53بينمــ ــين هــ ــة بــ  ، وبالمقارنــ

ة العمليــة للمجموعــة المرجعيــة هــي أعلــى  الــدالالت يالحــظ أن الداللــ

بــثالث مــرات ونــصف مــن مجموعــة المــديرين، وبمــرتين ونــصف مــن  
مجموعــة المرشــدين، ومــن هنــا فــإن الحاجــة قائمــة لتوعيــة هــاتين         
الفئتــــين بمــــا قــــد تحملــــه ســــلوكات المعلمــــين مــــن إســــاءة للطفــــل  

  . وأخطارها التراكمية
ى فئة معلمـي  إن مستوى التفاؤل الذي عكسته المتوسطات لد    

الصفوف في وعيهم لهذه اإلساءة تعكسه المتوسطات لهاتين الفئتـين       
ــرات      ــاؤل، ألن المؤشــ ــي التفــ ــاإلفراط فــ ــسمح بــ ــا ال تــ ــضًا؛ ولكنهــ أيــ
اإلحـــصائية التفـــصيلية أظهـــرت الحـــاالت المتطرفـــة نـــسبيًا فـــي عـــدد  
الفقرات التي ال تحمل إساءة مطلقًا من وجهة نظر معلمـي الـصفوف          

ــضًا   ــدى المــديرين والمرشــدين بدرجــة     وكــشفت أي ــا موجــودة ل بأنه
أقل، حيث بلغ عدد الفقرات التي ال تحمل إساءة انفعالية مطلقًا مـن           

 6 فقـرة وتراجـع هـذا العـدد فـورًا إلـى       26وجهة نظـر مرشـد واحـد      
  :فقرات لدى مرشد آخر، ومن األمثلة على هذه الفقرات

 االســـتخفاف بمـــا لـــدى الطفـــل مـــن معلومـــات وإشـــعاره بـــأن        •
  .المعلمة هي المصدر الوحيد للمعرفة في الصف

ــستلزمات      • ــررة ومــ ــب المقــ ــع الكتــ ــل جميــ ــل بحمــ تكليــــف الطفــ
الدراســـة وإحـــضارها إلـــى المدرســـة يوميـــًا بغـــض النظـــر عمـــا 

 .يحدده جدول الحصص
 .سؤال الطفل عن خصوصياته األسرية •
 .منع الطفل من الحد األدنى من الحركة في غرفة الصف •
ــه ال   • يفهــم شــيئًا مــن المــادة ولــذلك اســتحق    وصــف الطفــل بأن

 .درجة تساوي صفرًا
تكليــف الطفــل بعمـــل نمــاذج أو وســائل تعليميـــة تتطلــب مـــن       •

 .األسرة جهدًا أو وقتًا غير عادي لتوفيرها
التكليــف بواجــب بيتــي يتطلــب اســتخدام االنترنــت دون مراعــاة   •

 .توافر أو عدم توافر خدمة االنترنت لدى الطفل
 .مضخمة إرضاًء لولي األمرإعطاء الطفل عالمة  •
 .استخدام مفردات نابية لوصف الحالة العقلية للطفل •
 .استخدام أسلوب التجويع للتأديب والعقاب •

 إرشــاديًا  نمطــًايعتمــدإن العمليــة التعليميــة ال تحتمــل مرشــدًا 
إدراكــــات ال تعكــــس شــــحنة مــــن االحتــــراق تجــــاه االســــاءة يتــــضمن 

الــصف وأفعالــه؛ فهــي مؤشــرات  االنفعاليــة التــي تحملهــا أقــوال معلــم   
علــــى الخــــصائص الشخــــصية للمرشــــد، واســــتعداده لتعظــــيم األداء 
ــة       ــة، أو معالجـ ــاءة االنفعاليـ ــن اإلسـ ــة مـ ــال الوقايـ ــي مجـ ــادي فـ اإلرشـ

مما يعكـس حـساسية دور      . الحاالت التي يتعرض لها بعد تشخيصها     
ــداد     ــة، وإعـ ــاءة االنفعاليـ ــاالت اإلسـ المرشـــد فـــي رصـــد وتـــسجيل حـ

تقـــارير التـــي تـــوفر البيانـــات والمعلومـــات الــــضرورية      الـــسجالت وال 
ألغــراض البحــث واتخــاذ القــرارات والتــشريعات المتعلقــة بالطفــل فــي 

. صـفِّه ومدرســِتِه التــي تحفــظ حقوقــه وتحميــه مــن االســاءة االنفعاليــة 
فــي ) Bryant and Milsom, 2005(لقــد أشــار بريانــت وملــسم  

ــة االرشــادية وطبي   عــة العالقــة بــين المرشــد   دراســتهما إلــى أن العملي
ــًا باإلســاءة مــن حيــث أســبابها والحــد      والطالــب تجعــل المرشــد معني

وأوصــيا بأهميــة تأهيــل المرشــد فــي مجــال اإلســاءة مــن حيــث . منهــا
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تعريفها ومؤشراتها وآثارها ومنهجية التعامـل مـع المواقـف المختلفـة            
  .ضمن إطار القوانين والتعليمات وأخالقيات العملية االرشادية

 فقـــرة بأنهـــا ال تحمـــل 20بالمقابـــل فقـــد قـــّدر مـــدير واحـــد و
ــًا بتراجــع        ــًا، وتراجــع هــذا العــدد بــسرعة مقارن ــة مطلق إســاءة انفعالي

  :ومن أمثلة هذه الفقرات. العدد بالنسبة لمعلمي الصفوف
إعطــاء عالمــة ُمــَضخَّمة إليهامــه وإقناعــه بأنــه قــد فهــم المــادة       •

  .الدراسية
تــًا إضــافيًا فــي امتحــان مقابــل عــدم االســتجابة لطفــل يطلــب وق •

 .قبول الطلب ذاته لطفل آخر
إشعار الطفل بأنه عبء على المعلمـة وأنهـا ترحـب بـأي فرصـة          •

 .للتخلص منه
حرمان الطفل من المشاركة في نشاط معين دون تفهـم ظروفـه     •

 .عند اتخاذ ذلك القرار
حرمــان الطفــل مــن الــدفاع عــن نفــسه عنــدما يكــون فــي موقــف   •

 .اتهام
لطفل بخصم عالمات في كل مرة يصدر منه سـلوك ال           تهديد ا  •

 .ترضى عنه المعلمة
إفشاء أسرار طالب أو أمور خاصة به سواء كانـت سـلوكية أو           •

 .تحصيلية أو أسرية
 .عدم تفهم حاجة الطفل أو اضطراره للخروج من الحصة •
ــستلزمات      • ــررة ومــ ــب المقــ ــع الكتــ ــل جميــ ــل بحمــ تكليــــف الطفــ

يوميـــًا بغـــض النظـــر عمـــا الدراســـة وإحـــضارها إلـــى المدرســـة 
 .يحدده جدول الحصص

المبالغــة فــي تنبيــه الطفــل علــى االنتبــاه والتركيــز أثنــاء الــدرس   •
ومعاقبته على أي إيماءة تبدو عليه توحي بعدم انتباهـه خـالل      

 .الدرس
وكمـــــــا أن العمليـــــــة التعليميـــــــة ال تحتمـــــــل مرشـــــــدًا بتلـــــــك  

ــديرًا      ــل مـ ــذلك ال تحتمـ ــا كـ ــفات؛ فإنهـ ــاً المواصـ ــد نمطـ ــًا يعتمـ  إداريـ
 شــــحنة مــــن االحتــــراق تجــــاه االســــاءة تعكــــسإدراكــــات ال يتــــضمن 

ــذين        ــوالهم الـ ــصفوف وأقـ ــي الـ ــال معلمـ ــا أفعـ ــي تحملهـ ــة التـ االنفعاليـ
 Bryant and(وقــد أكــد بريانــت وملــسم . يعملــون تحــت إدارتهــم

Milsom, 2005 (      أهميــة أن يكــون المرشــد المعنــي بالتعامــل مــع
وطبيعـة العالقـة بينـه وبـين الطالـب      اإلساءة بحكـم العمليـة االرشـادية      

محميـــــًا بـــــالقوانين ومـــــدعومًا مـــــن اإلدارة التـــــي يتوقـــــع أن تكـــــون  
بمواصفات تدرك دالالت اإلساءة االنفعالية لتكون قـادرة علـى تقـديم            

  الدعم والحماية للمرشد المعني بالتعامل مع هذه اإلساءات؟ 
  :مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الرابع

فــق بــين إدراك معلــم الــصف والمرشــد والمــدير  مــا مــدى التوا
لإلســاءة االنفعاليــة لطلبــة الــصفوف الــدنيا المتــضمنة فــي ممارســات     

  معلم الصف وسلوكياته ؟
بناًء على ما سبق من مناقشة للنتائج الخاصة باألسـئلة الثالثـة        
األولــى، فــإن التوافــق بــين المــديرين والمرشــدين مــع معلمــي الــصف   

ي كـل المؤشـرات مـع المجموعـة المرجعيـة بمـا             وعدم التوافق التام ف   
مــن حيــث توزيــع الفقــرات حــسب    ) 4(فــي ذلــك مــا ورد فــي جــدول    

مـن حيـث    ) 7(مستويات اإلساءة، باإلضافة إلى ما أشار إليه جـدول          
أن المجموعة المرجعية هي األعلى بالنسبة للداللة العملية؛ فإن هذا          

ءة االنفعاليـة التــي  يعكـس أهميـة توعيــة الفئـات الــثالث بمخـاطر اإلســا    
) Judy,1990(أشارت إليه الدراسات السابقة، حيث أشـارت جـودي          

إلى أن االسـاءة االنفعاليـة تـدمر الـروح وتفقـد المـشاعر نحـو الـذات                  
) Doyle,1997( وتحـط مــن القــدرة علــى اإلنجـاز، كمــا أشــار دويــل  

إلى أن االساءة االنفعاليـة تتلـف الطفـل نفـسيًا، وبالتـالي فهـي جريمـة            
لــروح، فمعلــم الــصف بحاجــة إلــى التوعيــة بثقافــة اإلســاءة االنفعاليــة  ا

. ethics of care)(وثقافة العناية بالطفل وأخالقيات العناية بالطفل 
الـدور  ) Webb and Vulliamy, 2001(لقـد أكـد ويـب وفوليـامي    

المميز واالستثنائي لمعلم الصفوف األولى فـي مجـال حمايـة الطفـل،             
يمــي وترفيهــي نظــرًا لطبيعــة العالقــة بــين الطفــل  وأن دور المعلــم تعل

ومعلم الصف وطول الوقت الذي يقـضيه الطفـل مـع المعلـم فـي تلـك              
) Hinson and Fossey,2000(المرحلة، كما أكد هنسون وفوسي 

إلى أن معلمي الصفوف االبتدائية غيـر قـادرين علـى تمييـز مؤشـرات            
)Signs (    ،مـــع أن هنـــاك   االســـاءة االنفعاليـــة، وتـــشخيص أعراضـــها

تعليمــات تلــزمهم بتــسجيل اإلســاءة وإعــداد التقــارير الخاصــة بــذلك،  
وقــد أشــار المعلمــون إلــى أنهــم لــم يتلقــوا تــدريبًا كافيــًا فــي هــذا           

  .المجال
إن دور معلــــــم الــــــصف ال ينفــــــصل عــــــن دور المــــــدير ودور  
المرشــد، فهــم جميعــًا َمعنيُّــون بحمايــة الطفــل ومنــع اإلســاءة إليــه،         

تفــاق فــي متوســطات التقــديرات الخاصــة بإدراكــاتهم      وربمــا كــان اال 
لإلساءة االنفعالية يعكـس فهمـًا مـشتركًا ومتواضـعًا بالمعيـار المطلـق          
ألقوال معلم الصف وأفعالـه التـي تحمـل إسـاءة انفعاليـة، حيـث كانـت               
ــط       ــة بالمتوسـ ــطات الفعليـ ــة المتوسـ ــثالث بمقارنـ ــات الـ ــديرات الفئـ تقـ

 مـــع أنهـــا بالمعيـــار النـــسبي فـــي  االفتراضـــي جميعهـــا دالـــة إحـــصائيًا،
المتوســط تعكــس بدايــة نقلــة نظريــة للتعامــل بجديــة مــع الكثيــر مــن      
األقوال واألفعال المسيئة انفعاليًا كمـا عكـستها العبـارات الـواردة فـي              
المقيـــاس، إال أن للمـــدير اهتمامـــات وأدوارًا تعتمـــد علـــى الـــنمط أو 

ــروف ا    ــوء الظــ ــي ضــ ــا فــ ــة التــــي يتبناهــ ــاط اإلداريــ ــة األنمــ الجتماعيــ
ــا مـــن العوامـــل التـــي تـــشكل المنـــاخ     واالقتـــصادية والتربويـــة وغيرهـ
المدرســي، فانــشغال المــدير بــاألمور الروتينيــة اليوميــة وانعكاســاتها   
السلبية عليه وطريقة تأثره بها أو تأثيرها عليه يحدد مدى اهتمامه           
بمتابعـــة األمـــور الدقيقـــة وغيـــر المنظـــورة، فقـــد ال يمـــانع بممارســـة  

ءة االنفعاليــة فعــًال أوقــوًال إذا ســاهمت فــي الــضبط المدرســي،    اإلســا
ولــم تــصل أي شــكاوي لــإلدارة وبقيــت طــي الكتمــان، وقــد ال يمــانع    
ــاطة     أيـــضًا بمـــشاركة المرشـــد فـــي امتـــصاص أي ردود فعـــل والوسـ
إلنهاء الموضوع حتى لو اقتصر ذلك علـى الـشكل دون الـدخول فـي            

كم االسـاءة االنفعاليـة التـي       المضمون، وإبقـاء المـشكالت كامنـة لتتـرا        
تبلــغ مرحلــة ُمــدمِّرة للطفــل وألســرته وبالتــالي المدرســة والمجتمــع،     

  . فقد تكون األمة في خطر عندما يكون األطفال في خطر
  :تحليل إجابات المرشدين على األسئلة المفتوحة

أشــار المرشــدون فــي اســتجاباتهم علــى الــسؤالين المفتــوحين     
وم المرشــد بتوثيــق اإلســاءات االنفعاليــة هــل يقــ (فــي نهايــة المقيــاس
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ــا        ــك؟ ، مـ ــتم ذلـ ــة؟ وكيـــف يـ ــي المدرسـ ــل فـ ــق بالطفـ ــد تلحـ ــي قـ التـ
اإلجــراءات التــي يقــوم بهــا المرشــد فــي المدرســة للحــد مــن اإلســاءة 

مـنهم ُيوثِّقـون االسـاءة االنفعاليـة        % 50إلـى أن    ) االنفعالية للطفل؟   
د في إجاباتهم   التي تلحق بالطفل في المدرسة، ويشير مجمل ما ور        
  :حول اإلجراءات االرشادية التي يتبعونها إلى ما يلي 

َتَقبُّــل الطفـــل المـــساء إليـــه وإجــراء مقابلـــة معـــه والـــسماح لـــه    )1
ــة للطفــل المــساء إليــه      بــالتعبير االنفعــالي ،وإجــراء دراســة حال

 .وتعزيز الذات لديه
إعطاء حصص توجيه جمعي للطلبة لتعريفهم بمفهـوم اإلسـاءة        )2

ــا ــد    وأنواعهـ ــد عنـ ــارة المرشـ ــى زيـ ــشجيعهم علـ ــا وتـ  ومظاهرهـ
 .تعرضهم لإلساءة

عقد اجتماعات و لقاءات تربوية مع معلمي المدرسـة لتوضـيح      )3
 .مفهوم االساءة وأثرها على نفسية الطفل

ــاءة     )4 ــع المعلمـــين الـــذين تـــسببوا باإلسـ ــة مـ ــاءات فرديـ عمـــل لقـ
للطفــل وتنــاُول الــسلوك المــسيء الــذي صــدر مــنهم وســلبياته   

 .ية الطفلعلى نفس
عمــل نــشرات إرشــادية تتــضمن إرشــادات حــول كيفيــة حمايــة      )5

الطفــل مــن االســاءة وتحديــدًا دور المدرســة كونهــا المؤســسة  
ــن       ــسؤولة عـ ــرة والمـ ــدور األسـ ــة لـ ــة والمتممـ ــة المكملـ التربويـ

 .تنشئة الطفل وتنمية شخصيته وكافة الجوانب
ــور األطفـــال الـــذين يتعرضـــون     )6 ــاء أمـ ــع أوليـ ــابالت مـ ــراء مقـ إجـ

 .ساءةلإل
عقـــد دروس توعيـــة للمعلمـــين للتعامـــل مـــع الطفـــل بـــاحترام        )7

واهتمـــام، بحيـــث ال يتـــأثر ذلـــك التعامـــل بأيـــة خلفيـــات أخـــرى  
كالعالقة مـع األهـل أو بنـاء علـى شـكل الطفـل، وتـذكيرهم بـأن                  
الطفل إنسان له مشاعره وأحاسيسه، وأنه فرد ذكي يدرك كـل           

 وصـور هـذا     ما هو حوله وقادر على فهم تعامـل اآلخـرين معـه           
 .التعامل

احترام الطفل وعدم تهميـشه     : تنبيه المعلم إلى عدة نقاط مثل      )8
 .وعدم شتمه وعدم التحيز لطفل دون آخر

كمــا يــشير مجمــل مــاورد فــي اجابــاتهم عــن موانــع أو معيقــات   
  :توثيق االساءة االنفعالية وأبرزها

ان مثل هذا النوع من اإلساءة ال يصل إلى المرشد فـي أغلـب       •
  .ناألحيا

 .ان سبب ذلك يعود إلى الجهل بمظاهر االساءة االنفعالية  •
أنه عادة ال يـتم توثيقهـا ألن معلمـي الـصفوف األولـى يحّلونهـا           •

 .بأنفسهم
ان ما يصل الى المرشـد يـتم عـن طريـق اوليـاء االمـور الـذين                   •

 .يوصلونها بدورهم للمدرسة
ن اجابــاتهم الــسابقة تفــصح عــن حــاجتهم الــى التعريــف بآليــة     إ

جراءات توثيقها، كما تعكس اهمية بلورة مهـام المرشـد ودور كـل             وا
طـار، وان الحاجـة قائمـة الـى         اإلمن المدير ومعلم الصف ضمن هـذا        

لتحديـد  ) ان وجـدت  (دراسات ميدانيـة تفحـص الـسجالت االرشـادية          
ــاءة     ــه علـــى التعامـــل مـــع مـــصادر االسـ طبيعـــة عمـــل المرشـــد وقدرتـ

ــا واجـــراءات  ــا ونوعهـ ــا، والحـــد مـــن  االنفعاليـــة وحجمهـ  الوقايـــة منهـ
تاثيرهــــا علــــى الطفــــل، فهــــذه االجابــــات او االجــــراءات ال تعكــــس       
استراتيجيات ارشادية واضحة تستند الى تشريعات ونصوص تحـدد    

ثيــق االســاءة االنفعاليــة  مــا هــو مطلــوب مــن المرشــد، وان اهميــة تو  
  .غير واضحة

شارت الدراسات الـسابقة الـى عـدة قـضايا ضـمن هـذا االطـار            أ
فقـــد . علهـــا موضـــوعات لدراســـات الحقـــة فـــي المدرســـة االردنيـــة تج

إلى ) Bryant and Milsom, 2005(اشارت دراسة بريانت وملسم 
أن المرشــدين يواجهــون صــعوبة فــي تــشخيص االســاءة االنفعاليــة،       
وأنهــم ال يعرفــون إن كانــت القــوانين أو التــشريعات تحمــي المرشــد     

ندما يتم مساءلتها، وأشـار     نفسه من الجهات المتسببة في االساءة ع      
ــا ال تتعـــدى     ــتم توثيقهـ ــاءات التـــي يـ ــسبة اإلسـ ــى أن نـ ــن % 40إلـ مـ

الحجم الفعلي لالساءة؛ وبناًء عليه فان السؤال المطروح هو النسبة          
مقابـل مـا    ) مجتمـع الدراسـة   (التي يتم توثيقها في المدرسة االردنيـة        

 أشـــارت إليـــه الدراســـات ذات الـــصلة، فقـــد اشـــارت دراســـة هنـــسون  
من معلمـي  % 45الى ان ) Hinson and Fossey, 2000(وفوسي 

ــدة مــن إعــداد تقــارير االســاءة        ــة ال يــرون أيــة فائ الــصفوف االبتدائي
ــسبة عاليــة مــن المعلمــين غيــر          ــى أن ن ــط، إضــافة إل ــا للحفــظ فق ألنه

وبناًء عليـه فإننـا نبـالغ       . قادرين على تمييز مظاهر االساءة االنفعالية     
ــا نفتــرض بــأن م  علــم الــصف والمرشــد فــي المدرســة األردنيــة    إذا كن

مؤهالن للتعامل مع االساءة االنفعالية للطفل، ألننا نتحدث عـن هـذه            
االســاءة التــي تــأتي مــن معلــم الــصف نفــسه فــي ضــوء المــسوغات          
الواردة في خلفيـة الدراسـة، بـصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة، وعلـى         

دراســات ســابقة أيــة حــال فــإن الدراســة الحاليــة ال تحــاكي توصــيات و
ــصبًا        ــاًال خـ ــشكِّل مجـ ــضايا تـ ــك القـ ــن تلـ ــرى، ولكـ ــات أخـ ــي مجتمعـ فـ
لدراســات الحقـــة كمـــا أســـلفت، آخــذين باالعتبـــار أن حقـــوق الطفـــل   
وحمايته مـن االسـاءة االنفعاليـة ال تنفـصل عـن االنـسان بـشكل عـام،          
بما في ذلك ما قد يحدث بـين المعلمـين انفـسهم، أو بـين المعلمـين          

 فما يحـدث فـي المجتمـع مـن أقـوال وأفعـال مـسيئة              وادارة المدرسة، 
في مواقف ومواقع معينة يمكن أن تنتقل بسهولة إلى مواقف ومواقع           

 إلـى أن االسـاءة للطفـل    )   Judy, 1990(أخرى، فقد أشار جـودي  
فـــي المدرســـة هـــي اكتمـــال لحلقـــة االســـاءة مـــن البيـــت والمجتمـــع         

  .والمدرسة
 األفعـال الدالـة علـى    من جانـب آخـر، وفـي معـرض اإلشـارة إلـى        

ــاًال مــسيئة        ــارات التــي تحمــل أقــواًال وأفع ــة فــي العب اإلســاءة االنفعالي
) الفقـرات (يمكن أن تدفع الباحثين إلى اعتماد أوزان نسبية للعبارات     

وفقًا لشحنات اإلساءة االنفعالية التي تحملها من وجهـة نظـر معلمـي       
ــرار تـــــدريج ثيرســـــتو   ن الـــــصف والمـــــديرين والمرشـــــدين علـــــى غـــ

)Thurstone scale(   ــات ــستها االنحرافــ ــي عكــ ــات التــ ، فاالختالفــ
المعياريــة لرتــب متوســطات التقــديرات يــشجع علــى التوصــية بإعــادة    

  .تطوير المقياس وفقًا ألسلوب ثيرستون
  : االستنتاجات والتوصيات

لقـــــد ورد فـــــي ثنايـــــا مناقـــــشة النتـــــائج بعـــــض االســـــتنتاجات  
 األساس الذي انبثقـت منـه،       والتوصيات في مواقعها وذلك لربطها مع     
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وفيما يلي ُملخص لما توصلت إليه الدراسة الحاليـة مـن اسـتنتاجات             
  :وتوصيات

إّن نتائج التحليل العاملي تشير إلى أن إعداد مقيـاس لإلسـاءة             )1(
االنفعاليـــة كعامـــل مميـــز عـــن غيـــره مـــن أنـــواع اإلســـاءة يعتبـــر 
 خطـوة متقدمــة، وإضــافة نوعيــة فــي الدراســة الحاليــة منــسجمة 

  .مع تنامي االهتمام باإلساءة االنفعالية
إّن التباين في رتب تقديرات الفئات األربع يشير إلـى االخـتالف             )2(

فــي تفــسير مــا تحملــه الفقــرة الواحــدة مــن شــحنة انفعاليــة فــي   
. االساءة، كما يدل عليها الفعل الدال على السلوك فـي الفقـرة           
ــا      ــاس االسـ ــوير مقيـ ــة تطـ ــاحثين امكانيـ ــذا للبـ ــي هـ ــد يعنـ ءة وقـ

االنفعاليـــة بأســـلوب ثيرســـتون الـــذي يعطـــي أوزانـــًا للفقـــرات       
ــا      ــي تحملهـ ــة التـ ــاءة االنفعاليـ ــحنة اإلسـ ــع شـ ــبة مـ ــا . متناسـ كمـ

يحتمل تقديم محكات ومؤشرات لتـشخيص االسـاءة االنفعاليـة          
التــي تحملهــا الفقــرة فــي ضــوء مــا تنطــوي عليــه مــن دالالت         
بالنــــسبة لكــــل فئــــة، ومناقــــشة وجهــــات النظــــر وفــــق أســــلوب  

الـــذي يـــوفر فرصـــة اإلجمـــاع بـــين الخبــــراء      ) Delphi(دلفـــي 
 .والمحكمين على المحكات والمؤشرات المشار إليها

ــًا،      )3( ــط رقميـــ ــأعلى متوســـ ــة بـــ ــة المرجعيـــ ــراد المجموعـــ إن انفـــ
وانفرادهـــا أيـــضًا بعـــدة فقـــرات بـــأعلى فئـــة مـــن فئـــات التوزيـــع  
حـــسب المتوســـطات مقارنـــًا بالفئـــات األخـــرى، وكـــذلك وجـــود  

ي فــي متوســطات التقــديرات بالمعيــار المطلــق،  الفــرق الجــوهر
وغياب هذا الفرق بالمعيار النسبي، يشير إلى أن إدراك الفئات          
المعنية مباشرة بغرفة الصف بحاجة إلى توعيـة بثقافـة اإلسـاءة     

 .االنفعالية
ــة مــــن حيــــث     )4( ــئلة المفتوحــ إن إجابــــات المرشــــدين علــــى األســ

ــوثيقهم لحــاالت اإلســاءة االنفعال   ــًا بمــا   تــسجيلهم أو ت ــة مقارن ي
طرحته الدراسات السابقة يشير إلى السطحية فـي التعامـل مـع            

 .هذا الموضوع
إن التوافــــق بــــين تقــــديرات المــــديرين مــــع تقــــديرات معلمــــي   )5(

الــصف، واالنخفــاض النــسبي فــي إدراكــاتهم لإلســاءة االنفعاليــة   
قد يعكس اهتمـام المـدير بالجانـب اإلداري وفقـًا للـنمط الـذي               

بط المدرسي، مع أن هذا النـوع مـن الـضبط قـد       ُيركِّز على الض  
يحمل فـي طياتـه شـحنات مـن االسـاءة االنفعاليـة عنـدما تكـون                 
االساءة الجسدية مـضبوطة بتـشريعات وزاريـة ممـا قـد يعكـس        
عدم الممانعة باإلساءة االنفعاليـة إذا بقيـت كامنـة، ولـم ُتحـِدث         

 .تشويشًا على إدارة المدرسة
 over(ف مبنيــة علــى المبالغــة إذا كانــت تقــديرات معلــم الــص  )6(

estimation (  والتزييــف اإليجــابي)faking good ( ألســباب
ــم كمـــا يتوقعهـــا المجتمـــع         ــل حمايـــة الـــذات ومكانـــة المعلـ مثـ
بممارساته من أقوال وأفعال، ووعيـه بالحملـة العالميـة القائمـة            
ــادة البلــــدان     ــاءة، وزيــ ــة الطفــــل مــــن اإلســ ــعار حمايــ علــــى شــ

ي فــي هــذا المجــال ومحاولتهــا ترجمــة الملتحقــة بالركــب العــالم
ذلك علـى أرض الواقـع مـن خـالل التـشريعات، وزيـادة الحـديث           
عن المساءلة القانونية للمتسبب باإلساءة، وزيادة وعي أولياء        

األمور بمخاطر االساءة االنفعالية؛ فـإن الفرصـة مهيـأة لتحويـل           
اإلدراكــات إلــى قناعــات تــضيف مؤشــرًا نوعيــًا لخــصائص معلــم  

 . المتميزالصف
ــفات       )7( ــصف بالمواصـ ــي الـ ــة لمعلمـ ــديرات الذاتيـ ــل التقـ ــد يقابـ قـ

تقــديرات مبنيــة ) 6(المــشار إليهــا فــي االســتنتاج الــسابق رقــم 
ــة      ــة، فأعـــضاء هيئـ ــى المثاليـ ــي علـ ــا هـ ــر ممـ ــة أكثـ علـــى الواقعيـ
التدريس كمجموعة مرجعية هي جـزء مـن هـذا المجتمـع تـؤثر              

لحـد األدنـى مــن   فيـه وتتـأثر بـه، ولـذلك قـد تعكـس تقـديراتها ا       
اإلســـاءة االنفعاليـــة علـــى افتـــراض أنهـــم يحـــددون درجـــة قطـــع 

)cut-point (    ــة ــة نقطــ ــذه الدرجــ ــصبح هــ ــاس، لتــ ــى المقيــ علــ
مرجعية في الحكم على مستوى االساءة االنفعالية، ولذلك فـإن    
المقارنة بين عالمات القطع في الثقافات المختلفة أو بين فئات          

فــي القــرارات المبنيــة علــى  المجتمــع الواحــد يمكــن أن يــساعد  
الُمــساءلة حــال صــدور تــشريعات لحمايــة الطفــل فــي المدرســة  

 .من االساءة االنفعالية
 : بما يليالتوصيةوفي ضوء االستنتاجات السابقة يمكن 

إجــراء دراســات تهــدف إلــى تطــوير مقيــاس اإلســاءة االنفعاليــة    .1
الـــذي يعطـــي أوزانـــًا للفقـــرات وفقـــًا (وفـــق أســـلوب ثيرســـتون 

  ).ة اإلساءة االنفعالية التي تحملهالشحن
إجـــــراء دراســـــات يقـــــدم فيهـــــا الباحـــــث محكـــــات ومؤشـــــرات    .2

لتشخيص اإلساءة االنفعاليـة التـي تحملهـا الفقـرة الواحـدة فـي              
مقيـــاس االســـاءة االنفعاليـــة فـــي ضـــوء مـــا تحملـــه مـــن دالالت   

 .بالنسبة لكل فئة ومناقشة وجهات النظر وفق أسلوب دلفي
معلــم الــصف بمــا تقدمــه أدبيــات االســاءة   إثــراء بــرامج تأهيــل   .3

ــا الدراســـات الـــسابقة بـــدءًا    االنفعاليـــة والقـــضايا التـــي تطرحهـ
بتعريـــف تلـــك االســـاءة وانتهـــاًء بآثارهـــا الـــسلبية علـــى الطفـــل  

 .ومساءلة الُمتسبب بها
إغنـــــاء بـــــرامج تـــــدريب وتأهيـــــل المرشـــــدين أثنـــــاء الخدمـــــة   .4

ــل      ــاءة بكـ ــال اإلسـ ــي مجـ ــستجدات فـ ــى المـ ــم علـ ــام واطالعهـ عـ
وتأهيل المـديرين وتـدريبهم     . واإلساءة االنفعالية بشكل خاص   

 على أنماط إدارية تكاملية حتى ال تكون اإلدارة حلقة ضعيفة 
إجراء دراسات تتناول واقع االسـاءة االنفعاليـة مـن وجهـة نظـر         . 5

ــسهم   ــال أنفــ ــور واألطفــ ــاء األمــ ــضررة   -أوليــ ــة المتــ ــم الجهــ  َفُهــ
سون بمـــدلول أفعـــال معلـــم بالدرجـــة األولـــى، وهـــم الـــذين يحـــ

 لمعرفــة حجــم اإلســاءة االنفعاليــة وانعكاســاتها -الــصف وأقوالــه
  .اآلتية والمؤجلة
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  ى أداء الطلبة الصم وضعاف السمعتقييم مستو
  *املتغريات ذات الصلة الكتابي في األردن في ضوء عدد من التعبريفي مهارات 

  
  ** إبراهيم الزريقات

  

 23/12/2007 تاريخ قبوله     29/4/2007 تاريخ تسلم البحث

 الصمتقييم مهارات التّعبير الكتابي لدى الطلبة هدفت هذه الدراسة إلى  :ملخص
 وضعيف سمع من الملتحقين ًا أصمًا طالب172اشتملت على وضعاف السمع، وقد 

ولتحقيق هدف . طالبة) 75(طالبًا و) 97(بمدارس الصم في األردن، منهم 
 الكتابات الحرة ألفراد عينة الدراسة اعتمادًا على اختبار قيّمتالدراسة، فقد 

. ستخرجت دالالت صدقه وثباتهمهارات التّعبير الكتابي الذي طّوره الباحث وا
 .واختبار تحليل التباين األحادي لإلجابة على أسئلة الدراسة )ت( واستخدم اختبار

 أنَّ الطلبة الصم وضعاف السمع الذكور واإلناث يمتلكون في أشارت النتائج إلىو
المجمل مهارات تّعبير كتابي ضعيفة، وأنَّ طلبة الصف السابع يمتلكون مهارات تّعبير 

كما أظهرت النتائج أنَّ الطلبة الذين لديهم . كتابي أفضل من طلبة الصفوف األدنى
 فما فوق ديسبل كان أداؤهم على ُبعد المفردات 90فقدانًا سمعيًا مقداره 

والمحتوى أفضل من فئات الفقدان السمعي األخرى، وكذلك تبّين أنَّ الطلبة الذين 
ابية تّعبيرية أفضل من الطلبة الذين يستخدمون لغة اإلشارة يمتلكون مهارة كت

وأوصت الدراسة بضرورة إضافة مهارات التّعبير . يستخدمون طريقة التواصل الكلي
: الكلمات المفتاحية(.  وضعاف السمع الكتابي إلى المناهج الخاصة بالطلبة الصّم

  .)الصم، ضعاف السمع، مهارات التّعبير الكتابي، التّعبير الحر، التربية الخاصة

  

  
  

 المقدمة
يترتب على اإلصابة بالصمم أو ضعف السمع مشكالت كثيرة 

 عن صعوبات التواصل، فالعديد من - بالدرجة األولى-ناتجة
المشكالت التربوية واالجتماعية التي تواجه الطلبة المعاقين سمعيًا 

ويغّطي مفهوم . في المدارس هي مشكالت ناجمة عن العيوب اللغوية
األفراد الذين يتراوح فقدان السمع لديهم من اإلعاقة السمعية 

ويعّرف . البسيط إلى الشديد جدًا ليشمل الصم وضعاف السمع
األصّم تربويًا بأنه ذلك الشخص الذي يمنع عجزه السمعي المعالجة 
الناجحة للمعلومات اللغوية من خالل السمع، سواء استخدم 

تربويًا فهو أما ضعيف السمع . السماعة الطبية أم لم يستخدمها
الشخص الذي يوجد لديه بقايا سمعية مناسبة ويستطيع من خالل 

 أن يعالج بنجاح المعلومات  hearing aidاستخدام السماعة الطبية 
  .(Hallahan & Kauffman, 2006)اللغويـة سمعيًا 

وعلى الرغم من أنَّ الطلبة الصّم وضعاف السمع يمتازون 
  دة ــــة واحــتركون بخاصيــ إال أنهم يشةـــدرات وأساليب تعلم مختلفـبق

________________________  
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Assessing Performance Level of Deaf and Hard of Hearing 

Students in Expressive Writing Skills in Jordan and its 
Relation to Some Variables 

 
Ibrahim  El-Zraigat, University of Jordan,Amman, Jordan. 

 
Abstract: The main purpose of the present study was to assess 
expressive writing skills among deaf and hard of hearing students. 
The sample of the study consisted of 172 students enrolled at schools 
for deaf children in Jordan. An expressive writing skills test was 
developed and used in assessing spontaneous writing of students. The 
reliability and validity of the test were established. The researcher 
used the t-test and ANOVA to answer the research questions. The 
results indicated that the deaf and hard of hearing students had poor 
expressive writing skills in general. Additionally, findings revealed 
that students at grade seven had better expressive writing skills than 
students at lower grades. Also, the results showed that students who 
had a hearing loss of 90 dB or above had better expressive writing 
skills than other students on the dimensions of content and 
vocabulary. Differences between mean scores of students who used 
sign language and total communication were in favor of students who 
used sign language. The study recommended adding expressive 
writing skills to these students' curricula.(Keywords: Deaf, Hard of 
hearing, Expressive writing skills, Spontaneous writing, Special 
education). 

 
وهي أن قدرتهم على السمــع محدودة، فالطلبة الذين ال يسمعــــــــــون 
كالم اآلخرين وحديثهم يواجهون صعوبات كثيرة في التعلم من خالل 

ويعاني معظم ). Smith, 2007(استخدام الطرق التعليمية التقليدية 
الطلبة الصّم وضعاف السمع صعوبات في معظم المجاالت 

 تلك المرتبطة بالقراءة والرياضيات، وهنا من األكاديمية، خصوصًا
المهم أن ال نساوي األداء األكاديمي بالذكاء بالنسبة للطلبة الصّم، 
فالصمم بحدِّ ذاته ال يحدِّد القدرات المعرفية؛ إذ إن بعض الطلبة 

كما أن ). Heward, 2006(الصّم يمتلكون قدرات أكاديمية عالية 
السمع يمتلكون قدرات ذكائية معظم األطفال الصّم أو ضعاف 

طبيعية، ويمرون بالتسلسل الطبيعي نفسه في النمـو المعرفي، إال أن 
محدودية الخبرات اللغوية التي يتعرضون إليها تجعل من هذا النمو 

 ,Kirk, Gallagher)أبطأ من غيره، وذلك مقارنة باألطفال السامعين 
& Anastasiow, 2003).  

سمعية على نحو واضح في النمو ويظهر تأثير اإلعاقة ال
، فعدم قدرة الطفل المعاق سمعيًا على )1997الخطيب، (اللغوي 

سماع اللغة المنطوقة يؤثر سلبًا على تطوير المظاهر اللغوية 
 & Schow)الصرفية والنحوية والصوتية واالستخدام الوظيفي للغة 

Nerbonne, 2007) .فاألطفال المعاقون سمعيًا يعانون من نقص 
في الخبرات الالزمة الكتساب اللغة بمستوياتها المختلفة، ولذلك فإنَّ 
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التحصيل األكاديمي بالنسبة للطلبة الصم أو ضعاف السمع هو 
مشكلة لغوية، إنَّ اإلعاقة السمعية تؤثر سلبًا في مهارات القراءة 

ومن هنا فإنَّ لغة ). 2003الزريقات، (والكتابة واللغة المنطوقة 
ّم وضعاف السمع تتصف بأنها ضعيفة مقارنة مع أقرانهم الطلبة الص
  ).2005الخطيب والحديدي، (السامعين 

ويتأثر تطور اللغة لدى الطلبة الصّم وضعاف السمع بعوامل 
درجة الفقدان السمعي، والعمر عند اإلصابة، وحالة السمع، ونموذج 

ة أم التواصل المستخدم من قبل األسرة، والبيئة اللغوية هل هي غني
فقيرة، هذا باإلضافة إلى وجود إعاقات أخرى كما تؤثر فرص التعّلم 

  ) Scheetz, 2004(التي يتعرض إليها الطفل 
مهارات التّعبير الكتابي من المهارات اللغوية الضرورية وتعّد 

التي تحدد النجاح في األداء المدرسي، فالطلبة الذين يعانون ضعفًا 
شلون في تحقيق المتطلبات األكاديمية، في مهارات اللغة المكتوبة يف

ولذلك فإن اللغة المكتوبة تعّد واحدة من المجاالت التي يتم التركيز 
وتقّيم مهارات التّعبير . عليها في تقييم ذوي الحاجات الخاصة

الكتابي ألسباب مختلفة، فالكتابة تعّد جزءًا مهمًا في المنهاج 
بة تطور طالبه من خالل المدرسي، إذ إنَّ المعلم يعمل على مراق

وفي . اكتسابهم لمهارات اإلمالء والكتابة اليدوية ومهارات اإلنشاء
التربية الخاصة نجد أّن مهارات التّعبير الكتابي تعّد تقييمًا ألهداف 

 ,McLoughlin & Lewis)تحديد األهلية لخدمات التربية الخاصة 
2005) .  

اج المدرسي على وتشتمل مهارات التّعبير الكتابي في المنه
ألن التّعبير الكتابي يعّد . التّعبير الكتابي واإلمالء والكتابة اليدوية

واحدًا من أكثر أشكال التواصل المعقده في المجتمع، فإن العديد 
من الطلبة ذوي الحاجات الخاصة يعانون صعوبات في الكتابة، 

ًا يعانون والطلبة الذين يفتقرون إلى مهارات التّعبير الكتابي هم أيض
ضعفًا في مهارات التفكير الناقد الالزمة للنجاح المدرسي والنجاح 

  ).Venn, 2000(المهني 
  :خصائص كتابة الصّم

يرتبط تطور مهارات الكتابة لدى الطلبة الصّم بتطور اللغة 
كما يمكن . المنطوقة ولغة اإلشارة، وكذلك بتطور القراءة لديهم

 الكتابة وأن يستعملوها في كتابة للطلبة الصّم أن يمتلكوا مهارات
و يتناول تقييم الكتابة مجاالت مثل . أفكارهم والتعلم والتواصل

األفكار والتنظيم واختيار الكلمة وبناء الجملة (خصائص الكتابة 
مثل التخطيط (وعملية الكتابة ) السليمة قواعديًا وآليات الكتابة
مثل قدرة الطفل (بة وأنواع الكتا) والتأليف وربط الجمل والمراجعة

على استعمال أشكال متنوعة من الكتابة مثل كتابة المقاالت 
  .  (Schirmer, 2001)) والقصص والخواطر والتقارير وغيرها

عندما يقرأ الشخص نصًا أو يكتبه فان هذا يساعده على 
توليد أفكار وبناء معاِن لغوية مختلفة، وتحدد قدرات الشخص على 

ي من خالل قدرات التواصل والتحصيل في الفهم وبناء المعان
وتؤدي الكتابة وظائف مختلفة . المدرسة فضًال عن تطور المعرفة

لدى الطلبة الصّم، فهي تساعدهم على التّعبير عن أفكارهم وتطور 
المعرفة لديهم وأداء األنشطة اليومية مثل تدوين المالحظات الهامة 

 الكتابة تعطي فرصة للطلبة واالحتفاظ بها، وفي السياق التعليمي فإنَّ
وبالتالي فإن افتقار الطلبة . الصّم في ممارسة قواعد الكتابة وآلياتها

ثر سلبًا على تطور الصّم إلى الخبرات الكتابية من شأنه أن يؤ
 تطور مهارات القراءة والكتابة يعتمد على تطور ولعّل .مهارات اللغة

لصّم، وذلك اعتمادًا على المهارات اللغوية والكالمية لدى األطفال ا
. درجة الفقدان السمعي والعمر الذي شخِّصت فيه اإلعاقة السمعية

وهكذا، فإنَّ النظام اللغوي الجيد يتطلب معرفة بقواعد المحادثة 
والمفردات والنحو وربط الفكرة بالفكرة، والتسلسل في طرح 

ويختلف األطفال الصّم عن األطفال السامعين في . الموضوع
الت اإلمالء المبكرة، فاألطفال السامعون يركزون على العالقة محاو

بين الرمز أو الصوت والكتابة، بينما يستعمل األطفال الصّم 
استراتيجيات تستند إلى اإلشارة أو كلمات مطبوعة، فضًال عن أن 

 .(Scheetz, 2004)األطفال يركزون على المظاهر البصرية للكلمات 
ات متعددة مثل القواعد، وفهم وتشتمل الكتابة على نوعي

عملية التخطيط والتكيف والمراجعة، وتقييم اإلنشاء الكتابي اعتمادًا 
على األفكار، والتنظيم واستعمال التفاصيل لدعم الفكرة الرئيسة، 

. (Schirmer, 2001)واختيار الكلمة والقواعد وبناء الجملة 
ّم، فإن منهاج وبسبب الصعوبات الكتابية التي يعانيها الطلبة الص

الكتابة الخاص بهم يجب أن يركز على زيادة مفرداتهم وامتالكهم 
لقواعد الكتابة وآلياتها، فالقواعد والمفردات يجب أن تعّلم مباشره، 
كما يجب أن تعطى فترة زمنيًة طويلةً، وضمن برامج كتابية تشجع 
على الكتابة من الخبرات الشخصية والموضوعات المختلفة، فضًال 

 & Albertini)ن إشغال الطلبة بممارسة أنشطة تّعبيرية كتابيةع
Schley, 2003).  

ونظرًا ألهمية الكتابة للطلبة الصم، فإنها تستخدم أداة للقراءة 
والتعّلم، كما أنَّ الكتابة تساعد القارئ على تصحيح المعلومات 

 وفي مجتمع الصّم فإنَّ الكتابة تؤدي وظائف ثقافية. وزيادة الفهم
.(Marschark, Lang, & Albertini, 2002) ويعّبر االنتقال إلى 

مراحل متقدمة من الكتابة عن القدرات المعرفية للطلبة، كما أنَّ 
الكتابة المعّقدة للموضوع تعتمد على معرفة الشخص وقدراته 

فالكتابة شكل من أشكال األنشطة . العقلية ومدى صعوبــة الموضوع
: لورق، وهناك نوعان من المحددات للكتابةالتي تكتب الكلمات على ا

أولهما المحددات المادية التي تشتمل على الورق والتعّلم 
والمالحظات والخطط السابقة للكتابة، أما المحدد الثاني فيشتمل 
على المحدد النفسي الذي يتضمن فقدان الدافعية التي تأتي من 

قدرة على مصادر مختلفة مثل قلة االهتمام بالموضوع وعدم ال
التّعبير قواعديًا على نحو صحيح، وبالنسبة للطلبة الصّم فإن 
االفتقار لممارسة الكتابة وخفض الثقة في امتالك المهارات اللغوية 

 & Stewart)ربما يكون من أكثر المعوقات النفسية التي تواجههم
Kluwin, 2001)  . 

لتي وتعّد صعوبات التّعبير الكتابي من المشكالت الرئيسة ا
يعاني منها الطلبة المعاقون سمعيًا، إذ ترتبط هذه الصعوبات بعوامل 

 ,Paulشدة اإلعاقة السمعية والتدخل المبكر واللغة المحكية 
فاألخطاء الكتابية لدى الطلبة الصّم تعني صعوبة التواصل ). (2007
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الكتابي أو حتى فشله؛ ألن الكتابة لم توصل المعنى المقصود، كما 
طاء القواعدية واألخطاء في آليات الكتابة تخفِّض أثر أنَّ األخ

  . (Stewart & Kluwin, 2001)التواصل، ولكنها ال تدمر محتواه 
وتتــصف الجمــل المكتوبــة مــن قبــل األطفــال والمــراهقين الــصّم، 
بأنهـــا قـــصيرة وتحتـــوي علـــى كلمـــات قليلـــة، وعلـــى تكـــرار للكلمـــات    

ر مقارنــة مــع األطفــال  وأشــباه الجمــل، وتــستعمل أدوات وأســماء أكثــ  
والمراهقين األسوياء، وتستخدم حروف العطف والظـروف علـى نحـو          
أقل، ومع التقدم فـي العمـر فـإنَّ الجمـل التـي يكتبونهـا تأخـذ بالزيـادة                  
مــــن حيــــث طولهــــا وتنــــوع اســــتعمال الكلمــــات وانخفــــاض األخطــــاء   

ــة ــرتبط باألخطــاء       . القواعدي ــر األخطــاء شــيوعًا تلــك التــي ت ومــن أكث
ية والتنــسيق غيــر المناســب وقلــة اســتعمال الكلمــات الوظيفيــة    الــصرف

(Bochner & Albertini, 1988)   ــابي ، كمــا يتــصف التّعبيــر الكت
للطلبـــة الـــصّم بأنـــه يـــستخدم مفـــردات محـــدودة جـــدًا، ويـــصعب فيـــه  
ــة، وكـــذلك تتـــصف     ــة الـــصحيحة فـــي الكتابـ ــتعمال القواعـــد النحويـ اسـ

ي توضـــيح لمـــن يعـــود  كتابـــاتهم بحـــذف الفعـــل والفاعـــل، والفـــشل فـــ  
الـضمير، وحـذف النهايـات التـصريفية، وقلـة الجمـل المعقـدة، وتكــرار        

 ;Brandley-Johnson & Evans, 1991)للــصياغات والكلمــات
Kelly, 1990; & Marschark, Lang, & Albertini, 2002) 

وباستعمال كلمات غير ضرورية، وحذف الكلمات الرئيـسة واسـتعمال          
كمــا تتــصف أيــضًا  . (Kuder, 2003)ات ترتيــب غيــر صــحيح للكلمــ 

ــة متكــــررة     ــة وأخطــــاء إمالئيــ بــــصعوبات فــــي اســــتخدام آليــــات الكتابــ
.(Albertini & Schley, 2003; & Andrews, Leigh, & 

Wiener, 2004)      وهذا ربما يعود إلـى االفتقـار فـي ممارسـة مهـارات 
ّم ـــــكتابـــة الموضـــوعات اإلنـــشائية، ولـــذا يجـــب إعطـــاء الطفـــل األص      

صة فـي ممارسـة مـا تعّلمـه مـن قواعـد لغويـة ومفـردات مـن خـالل                 الفر
ويــشير مــورس  . (Livingston, 1997)كتابــة موضــوعات إنــشائية   

)Moores, 1996 ( ال الــصم ــــفـــإلــى أنَّ المــشكالت التــي تواجــه األط
فــي إتقــان الكتابــة أكثــر مــن تلــك التــي يواجهونهــا فــي تطــوير مهــارات   

ن ــــروف عـــــعـير غيــر مـه ال يــزال الكثــ ـــــ فإنةـــــوفــي الحقيق. راءةــــــالق
ــة الــــــصّم للــــــنص خ   ــة الطلبــــ ــة معالجــــ ـــكيفيــــ ــراءة  ــــــ ــة القــــ الل عمليــــ

، وكيفيـة اكتـساب مهـارات القـراءة والكتابـة       (Kelly, 1990)ابةــــ والكت
ــة ويــشير . (Marschark, Lang, & Albertini, 2002) الفعال

لكتـابي لــدى الطلبـة الــصّم   االسـتنتاج العـام المــرتبط بمهـارات التّعبيــر ا   
 عامـــًا يكتـــب بمـــستوى   18إلـــى أنَّ الطالـــب األصـــّم بمتوســـط عمـــر     

ــب الــسامع مــن عمــر       ويــشبه .  ســنوات10-8قواعــدي مقارنــة بالطال
ــًا مــستوى تطــور         ــصّم تقريب ــة ال ــة للطلب ــة المكتوب مــستوى تطــور اللغ

كما أن معظم مظاهر الكتابة لديهم هي أدنـى وبدرجـة           . القراءة لديهم 
وفــي العمــوم، فــإن الكتابــة للطلبــة     . وظــة مــن أقــرانهم الــسامعين   ملح

  :الصّم تتصف بـ
الجمل القصيرة والقواعد النحوية البسيطة مقارنة بأقرانهم   -1

  .السامعين
  .مفردات محدودة أو مكررة وقاموس لغوي محدود  -2
  .مواجهة مشكالت في ربط الجمل بعضها ببعض  -3
ة للغة المكتوبة، مثل إظهار صعوبات في مظاهر متنوع  -4

المفردات والصرف والنحو واستخدام التعابير االجتماعية، 

علمًا أن المظاهر المتصلة بالجانب الصرفي القواعدي تعّد 
  ). Paul, 2001(الفتة لالنتباه أكثر من غيرها 

ويتطلب معالجة ضعف مهارات التّعبير الكتابي لدى الطلبة 
 ,Belson)اق ببرنامج التدخل المبكر الصّم توفير بيئة لغوية، وااللتح

وبهدف تحسين هذه المهارات فقد اقترح كل من ستيوارت . (2003
أنموذجًا معّدًال يشتمل ) Stewart & Kluwin, 2001(وكلوين 

  :على أربع مراحل هي
، وتهدف إلى توفير )Prewriting(مرحلة ما قبل الكتابة    -1

ستثارتها وذلك من فرص للتّعبير الذاتي وتوضيح األفكار وا
أجل زيادة دافعية الطلبة للكتابة، وتستخدم المناقشات كأداة 

  .لتحقيق هذا الهدف
، وتشتمل هذه المرحلة على )Organizing(مرحلة التنظيم    -2

تنظيم األفكار والمفاهيم واألحداث واالستنتاجات، فضًال عن 
لم اتخاذ القرار حول الشكل العام للموضوع وفيها يساعد المع

الطلبة الصم على التفكير بالبدائل المتاحة والممكنة 
  .االستخدام

، وتعتمد هذه المرحلة على القدرات )Writing(مرحلة الكتابة    -3
الذكائية ومعرفة الطلبة الصّم ومستوى تعقيد الموضوع، 
وتتطلب المستلزمات المادية للكتابة مثل األوراق والقلم 

الكتابة، كما تتطلب أيضًا والمالحظات والتخطيط المسبق و
  .الدافعية واالهتمام بالموضوع، وامتالك المهارات اللغوية

، وقد تكون التغذية Feedback)(مرحلة التغذية الراجعة    -4
الراجعة موجهة ذاتيًا أو نشاطًا جماعيًا، كما تتطلب اشتراك 
المعلم، وهذا يتحدد بقدرة الكتابة للطالب األصّم، وهنا يجب 

  . التغذية الراجعة إيجابية وضمن خطوات بنائيةأن تكون
ويركز تقييم كتابة الطلبة الصّم على مدى استعمال القواعد 
الصحيحة وتراكيب الجمل واستعمال المفردات المناسبة وتنظيم 

 وقد تقّيم كتابة الصّم على نحو مباشر من خالل اختبارات .األفكار
نحو غير مباشر من المقاالت أو الموضوعات، أو قد تقّيم على 

خالل اختبارات االختيار من متعّدد أو تقييم السجالت كالدراسات 
ففي اختبارات الموضوعات أو المقاالت؛ فإن الكتابة تستثار . الطولية

ويقّيم اإلنتاج الكتابي وفقًا لمعيار معّد مسبقًا، أما في اختبارات 
من بين االختيار من متعدد فإنه يطلب إلى الطلبة أن يختاروا 

وفي تقييم السجالت أو الدراسات الطولية . البدائل المعطاة لهم
وتختار طرق . تؤخذ عينات كتابية في فصل دراسي لسنة دراسية

التقييم اعتمادًا على عوامل مثل هدف االختبار وخصائص أفراد 
وتستخدم الدراسة . (Schley & Albertini, 2005)الدراسة 

شر، حيث تستثار الكتابة لدى الطلبة الصم الحالية منهج التقييم المبا
ومن ثم ، وضعاف السمع من خالل كتابة قصة عن صورة بعد رؤيتها

تقييم مهارات التّعبير الكتابي وفقًا الختبار مهارات التّعبير الكتابي 
  .المعّد مسبقًا لهذا الهدف

  :أهمية الدراسة
ب يدرس الطلبة المعاقين سمعيًا في مدارس خاصة بهم، وبسب

األعداد المحدودة التي تقبلها هذه المدارس فإنَّ العديد من الطلبة 
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المعاقين سمعيًا يبقون على قوائم االنتظار لفترات زمنية حتى 
يلتحقوا بهذه المدارس ولذلك فإنَّ معّدل األعمار في الصفوف قد 

ويدرس الطلبة المعاقون . يزيد عما هو معروف في الصفوف العادية
ج نفسها التي يدرسها أقرانهم السامعين في المدارس سمعيًا المناه

العادية ويتواصلون باستخدام الطريقة الكلية وطريقة لغة اإلشارة، 
كما أنَّ معظم المعلمين الذين يعملون مع هذه الفئة من الطلبة 

ونظرًا لخصوصية اإلعاقة . قادمون من مدارس عادية نظامية
ة يحتاجون إلى تعديالت خاصة السمعية وآثارها، فإنَّ هؤالء الطلب

حتى يتمكنوا من القيام بواجباتهم التعليمية، وهذه التعديالت ال 
  .  تجرى إال في ضوء التقييم

ولقد أشارت العديد من الدراسات إلى أنَّ األطفال الصّم 
 ;Hall, 1995)وضعاف السمع يعانون صعوبات في التّعبير الكتابي 

Yoshinaga-Itano & Downey, 1996; Fabbretti, Volterra, 
& Pontecorvo, 1998; Musselman & Szanto, 1998; & 

Antia, Reed, & Kreimeyer, 2005) . إال أنَّ الدراسات المختلفة
لذلك جاءت الدراسة . أشارت إلى صعوبات ومشكالت مختلفة أيضًا

الحالية لمحاولة تحديد طبيعة ومحتوى هذه الصعوبات في إطار 
  .ة والتعليم في األردننظام التربي

ولذلك، فإنَّ تقييم مستوى أداء المهارات الكتابية وتوفير 
أدوات مناسبة لهذا الغرض يساعد العاملين والمختصين في مجال 

  : تعليم الطلبة الصّم وضعاف السمع على عدة أمور منها
  . تحديد مستوى أداء طلبتهم في المهارات الكتابية .1
 في أدائهم الكتابي بحيث تساعد تحديد جوانب القوة والضعف .2

هذه المعرفة في تطوير الخطط والبرامج العالجية المناسبة في 
 .الكتابة واإلمالء

تحديد الطرق التي تشبع الحاجات الكتابية الخاصة للطلبة  .3
 .الذين يعانون ضعفًا في مهارات التّعبير الكتابي

 .ة فيـهمراقبة البرنامج التعليمي الكتابي وتحديد تقّدم الطلب .4
يمكن استخدام األداة المطّورة في هذه الدراسة في إجراء  .5

البحوث والدراسات التي تربط بين مهارات التّعبير الكتابي 
 .وغيرها من المتغيرات لدى هذه الفئة من الطلبة

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم مهارات التّعبير الكتابي لدى  

اف السمع الملتحقين في مدارس الصّم في الطلبة الصم وضع
وبالتحديد فإنَّ الدراسة الحالية تحاول اإلجابة عن األسئلة . األردن
  :اآلتية

ما مستوى أداء الطلبة الصّم وضعاف السمع في مهارات  •
  التّعبير الكتابي؟

هل يختلف مستوى أداء الطلبة الصّم وضعاف السمع في  •
   جنس الطالب؟مهارات التّعبير الكتابي باختالف

هل يختلف مستوى أداء الطلبة الصّم وضعاف السمع في  •
  مهارات التّعبير الكتابي باختالف الصف الدراسي؟

هل يختلف مستوى أداء الطلبة الصّم وضعاف السمع في  •
  مهارات التّعبير الكتابي باختالف درجة فقدان السمع؟

هل يختلف مستوى أداء الطلبة الصّم وضعاف السمع في  •
  رات التّعبير الكتابي باختالف طريقة التواصل؟مها

 تعريف مصطلحات الدراسة
تشتمل المصطلحات المستخدمة في هذه الدراسة على ما 

  :يلي
 وهي تلك المهارات المستخدمة في التّعبير :مهارات التّعبير الكتابي

). Venn, 2000(عن األفكار والمشاعر واآلراء على نحو مكتوب 
ة فتعّرف مهارات التّعبير الكتابي إجرائيًا بداللة أما في هذه الدراس

الدرجات الكّلية والدرجات الفرعية ألبعاد أداة الدراسة والتي حصل 
  . عليها أفراد الدراسة على اختبار مهارات التّعبير الكتابي

 وهي الطريقة التي يستخدمها الطلبة في التعّبير :طريقة التواصل
 ,Heward) وتبادل المعلومات عن أفكارهم وآرائهم ومشاعرهم

وإجرائيًا تعّرف طريقة التواصل باألسلوب الذي يستخدمه . (2006
أو الطالبة في تبادل المعلومات حيث يستخدم أفراد / الطالب

الطريقة الكلية والتي تشمل استعمال : الدراسة طريقتين هما
ا أم. التواصل اليدوي واإلشارات وتهجئة األصابع مع التواصل الفمي

الطريقة الثانية فهي لغة اإلشارة التي تتضمن استخدام إشارات 
  .  خاصة لها معاني واضحة ويمكن ربط الكلمات لتكوين الجمل

 وهو مصطلح يصف درجة شدة اإلعاقة :درجة فقدان السمع
وإجرائيًا ). (Paul, 2007السمعية من البسيطة إلى الشديدة جدا 
لموثقة في سجالت الطلبة فقد اعتمدت نتائج قياس حدة السمع ا

الملتحقين في المدارس الخاصة بالمعاقين سمعيًا وفقا للمستويات 
  :اآلتية

  )متوسط( ديسبل 54 – 35  -1
  )متوسط الشّدة( ديسبل 69 – 55  -2
  )شديد( ديسبل 89 – 70  -3
  )شديد جدًا( فما فوق ديسبل 90  -4
 وال وهو الشخص الذي يعاني من فقدان سمٍع شديد جدًا: األصّم

يستطيع معه أن يسمع الكالم ويفهمه بواسطة حاسة السمع سواء 
). Smith, 2007(استخدام أو لم يستخدم المضخمات الصوتية 

أو / أو الطالبة الذي يعاني/ وإجرائيًا في هذه الدراسة فهو الطالب
/  فما فوق ديسبل، وملتحق90التي تعاني من فقدان سمع مقداره 

  ً.ة بالمعاقين سمعياأو ملتحقة في مدرسة خاص
 وهو الشخص الذي يعاني من مستوى من الفقدان :ضعيف السمع

السمعي يصبح معه صعبًا فهم الكالم بواسطة حاسة السمع لوحدها 
إال أنه يستطيع باستخدام المضخمات الصوتية المناسبة أن يسمع 

وإجرائيًا في ). (Hallahan & Kauffman, 2006الكالم ويفهمه 
أو التي تعاني من /أو الطالبة الذي يعاني/ ، فإنَّه الطالبهذه الدراسة

أو /  ديسبل وملتحق89-35فقدان سمعي يتراوح مقداره ما بين 
  .ملتحقة في مدرسة خاصة بالمعاقين سمعيًا

  :الدراسات السابقة
مهارات التّعبير الكتابي لدى تقييم  استهدف موضوع لقد

 الدراسات، ونظرًا لندرة الطلبة الصّم وضعاف السمع في العديد من
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الدراسات العربية في هذا المجال فإنه سوف يقتصر العرض على 
  .الدراسات األجنبية وفقا لترتيبها الزمني

 إلى أنَّ Gaura & Williams, 1981)(أشار جورا ووليامز 
األطفال الصّم ال يمارسون قواعد الكتابة في النصوص الكتابية؛ 

  .لمفاهيم المتعّلمة بالسياق المكتوببسبب عدم قدرتهم على ربط ا
 & Jonhson)كما أشارت دراسة جونسون وروبنسون 

Robenson, 1988) إلى فاعلية استخدام منهج خبرة اللغة لمدة 
ثالثة أشهر مع األطفال المعاقين سمعيًا في مرحلة الروضة في زيادة 

    .المفردات ومهارات الكتابة والثقة بالذات
بدراسة هدفت إلى مقارنة مهارات ) Hall, 1995(قام هل 

 طالبًا أصّمًا في جامايكا تراوحت أعمارهم 12القراءة والكتابة لدى 
 طالبًا سامعًا تراوحت أعمارهم ما 12 سنة، بأداء 16- 15ما بين 

 سنة، وقد أشارت النتائج إلى أن قدرة الطلبة الصّم في 14-13بين 
 يمتلكها الطلبة التعّبير عن أفكار معقدة أضعف من تلك التي

السامعين، كما أكدت نتائج الدراسة ضرورة استعمال منهج ثنائي 
  .اللغة في تعليم مهارات الكتابة للطلبة الصّم

 & Yoshinaga-Itano) إتــانو وداونــي  –وقــام يوشــيناجا 
Downey, 1966)       بتقييم أفكـار كتابـة القـصة قواعـديًا للطلبـة الـصّم 

مـن الطلبـة ال   % 50راسـة إلـى أن   أو ضعاف السمع، وقد أشـارت الد      
ــابريتي    .يستطيعون إنتاج أدنى عناصر القصة الجيدة ــام فـ وقـ

 ,Fabbretti, Volterra, & Pontecorvo)وفـولترا وبونتيكورفـو    
 أطفــاٍل صــّم 10 بتحليــل النــصوص الكتابيــة لعينــة مكونــة مــن   (1998

يـــستخدمون لغـــة اإلشـــارة فـــي إيطاليـــا، وقـــد قـــورن اإلنتـــاج الكتـــابي   
ــابي      أل ــاج الكتـ ــّم باإلنتـ ــاء صـ ــن آبـ ــم مـ ــة الـــصم الـــذين هـ ــراد الدراسـ فـ

 طــالٍب ســامعين آلبــاء  10لمجمــوعتين ضــابطتين األولــى تتكــون مــن   
 طــالٍب ال يتواصــلون مــع الــصّم أو ال  10صــّم، واألخــرى تتكــون مــن  

يــستخدمون لغــة إشــارة، وقــد أشــارت النتــائج إلــى أنَّ أفــراد الدراســة    
بيــق قواعــد النحــو والــصرف االيطاليــة الــصم يعــانون صــعوبات فــي تط

  . والكلمات الوظيفية
 ,Musselman & Szanto(كما قام موسلمان وشانتو 

 طالبًا يعانون من 69بدراسة مهارات اللغة المكتوبة لدى ) 1998
وقد استخدم الباحثان اختبار . فقداٍن سمعيٍٍٍ شديٍد إلى شديد جدًا

)TOWL-2 (لنتائج إلى أنَّّ أداء لتحقيق هدف الدراسة، وأشارت ا
أفراد عينة الدراسة كان عاليًا نسبيًا على بعد دالالت المعاني، فيما 
كان أداؤهم منخفضا في مجال القواعد، كما أشارت النتائج إلى أنَّ 
أداء اإلناث كان أعلى من الذكور، وأنَّ أداء الطلبة الملتحقين في 

لبة الذين يستخدمون البرامج السمعية الفمية كان أعلى من أداء الط
  .التواصل الكلي
) Tur-Kaspa & Dromi,1998(كاسبا و درومي  -رقام تو

بدراسة هدفت إلى تقييم اللغة المكتوبة لدى عينة من األطفال الذين 
يعانون من الفقدان السمعي والمدمجين في مدرستين من المدارس 

 9هم  طفًال معاقًا سمعيا من13العامة، وقد اشتملت العينة على 
 إناث، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن أفراد العينة 4ذكور و

المدروسة تعاني أخطاء قواعدية نحوية وصرفية مقارنة بأقرانهم 

السامعين الذين أظهروا تفوقًا نوعيًا وكميًا في القدرات اللغوية 
    .المكتوبة

وقد قارنت دراسة سينجلتون ومورجان وديجيلو ووايلس 
 ,Singleton, Morgan, DiGello, Wiles, & Rivers)وريفرز 
 طالبًا أصّمًا من طلبة 72 المفردات اللغوية المكتوبة لـ  (2004

المدارس االبتدائية الذين يملكون لغة اإلشارة األمريكية بمفردات 
 طالبًا سامعًا تعّد اللغة اإلنجليزية لهم لغة ثانية ومن األعمار 60

. ا قصة بعد مشاهدتها بالفيديووقد طلب إليهم أن يكتبو. نفسها
وقّيم أداء الطلبة اعتمادًا على عدد الكلمات المكتوبة واستعمال 
الكلمات المعروفة والكتابة غير الضرورية واستعمال الكلمة الوظيفية، 
وقد أشارت النتائج إلى أن استعمال الطلبة الصّم للكلمات الوظيفية 

  . السامعينالمعبرة عن أفكارهم كان أدنى من أقرانهم
 ,Antia, Reed, & Kreimeyer)وقام أنتيا وريد وكريمير 

بدراسة هدفت إلى تقييم مهارات اللغة المكتوبة للطلبة   (2005
الصّم وضعاف السمع في المدارس العامة، وقد اشتملت الدراسة 

 من الطلبة الصّم وضعاف السمع، وأشارت النتائج إلى أن 110على 
القصة كانت ضمن المدى المنخفض، كما قدرة الطلبة على بناء 

أشارت إلى أنَّ مهارات التّعبير الكتابي كانت أفضل لدى طلبة 
وقد أكدت النتائج ضرورة . الصفوف العليا من طلبة الصفوف الدنيا

إعطاء القدرة الكتابية اهتمامًا خاصًا بغض النظر عن درجة الفقدان 
    .السمعي

بدراسة ) Schley & Albertini, 2005(قام شلي والبرتيني 
 Nationalهدفت إلى تطويــر اختيـــار المعهد الوطني التقني للصم

Technical Institute for the Deaf ~(NTID)  ؛ وذلك بهدف
تقييم المكان المناسب وتحديده في مساقات الكتابة النمائية، وقد 

 طالبًا أصمًا،  وفي ضوء نتائجها ألحق 261اشتملت الدراسة على 
راد الدراسة بمناهج الكتابة وفقًا لقدراتهم كما عكسها اختبار أف
)NTID.(  

ويتضح من العرض السابق للدراسات أنَّ الطلبة الصم وضعاف 
السمع يعانون من مشكالت في مهارات التّعبير الكتابي، ونظرًا لندرة 
الدراسات العربية في هذا المجال فقد اهتمت الدراسة الحالية في 

ت التّعبير الكتابي ووصفها لدى الطلبة الصم وضعاف تحديد صعوبا
  .السمع الملتحقين في مدارس الصم في األردن

  الطريقة واإلجراءات
  :أفراد الدراسة

 طالبًا أصمًا وضعيفًا في سمعه من       172اشتملت الدراسة على    
ــنهم     ــي األردن، مـ ــصم فـ ــدارس الـ ــين بمـ ــًا و) 97(الملتحقـ ) 75(طالبـ

طالبــًا وطالبــة ) 39(لبــة فــي الــصف الثالــث وقــد بلــغ عــدد الط. طالبــة
ــع   ــة وفــي الخــامس   ) 32(وفــي الراب ــًا وطالب ــة  ) 49(طالب ــًا وطالب طالب

طالبـًا وطالبـة،    ) 32(طالبـًا وطالبـة وفـي الـسابع         ) 20(وفي الـسادس    
طالبـًا  ) 20(أما عدد الطلبة الذين يستخدمون لغـة اإلشـارة فقـد بلـغ             

 . وطالبةطالبًا) 152(وطالبة، والطريقة الكلية 
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  :         أدوات الدراسة
لتحقيق هدف الدراسة، فقد جمعت البيانـات مـن خـالل أداتـين،            

  :هما
ه الباحـث لهـذا الغـرض    ّدوقد أعـ : اختبار مهارات التّعبير الكتابي : أوال

اعتمادًا على دراسة مسحية وعلى مراجعة األدب والدراسـات الـسابقة     
كتــابي لــدى الطلبــة الــصم وضــعاف المرتبطــة بتقيــيم مهــارات التّعبيــر ال

 & ,Antia, Reed) مثــل دراســة أنتيــا وريــد وكريميــر     الــسمع،
Kreimeyer, 2005)     ودراســة شــلي والبرتينــي(Schley & 

Albertini, 2005)    ودراسـة موسـلمان وشـانتو (Musselman & 
Szanto, 1998)،   36 وقــد اشــتمل االختبــار بــصورته األوليــة علــى 

مين تكـّون االختبـار بـشكله النهـائي مـن            المحكّ فقرة، وبعد عرضه على   
 :اآلتي فقرة موزعة على خمسة أبعاد وهي على النحو 28

  :المحتوى، ويضم الفقرات التالية: البعد األول .1
  .وضوح األفكار •
 .تسلسل أفكار المحتوى •
  .صياغة محتوى الموضوع بدقة لغوية •
  .مالءمة العنوان للمحتوى •
 .وظيفية موضوع المحتوى •

  :المفردات، ويضم الفقرات التالية: الثانيالبعد  .2
 .مناسبة المفردات لألفكار •
 .تنوع استعمال المفردات •
  .استعمال األفعال •
  .استعمال األسماء •
  .استعمال الصفات •
  .استعمال الضمائر •

  :الجمل، ويضم الفقرات التالية: البعد الثالث .3
  .الجمل المكتملة ذات المعنى •
 .البناء القواعدي للجمل •
  .أدوات الربط بين الجملاستعمال  •
  .استعمال الجمل البسيطة قواعديًا •
  .تنّوع طول الجملة •

  :آليات الكتابة، ويضم الفقرات التالية: البعد الرابع .4
 .استعمال الهامش •
 .ترك الفراغ في بداية الفقرة •
  .استعمال عالمات الترقيم •
  .الفراغ المستعمل بين الكلمات •
  .استخدام التفقير •

  :ابة اليدوية، ويضم الفقرات التاليةالكت: البعد الخامس .5
 .استقامة الكتابة على السطر •
 .ربط األحرف مع بعضها في الكلمة •
  .حجم األحرف •
  .التناسق بين حجم األحرف •
  .التناسق بين حجم الكلمات •
  .شكل األحرف من حيث استدارتها واستقامتها •

  .حروف الكلمة متصلة حيث يلزم •
سـة فـي مهـارات التّعبيـر        لقد حكم علـى مـستوى أداء عّينـة الدرا         

  :اآلتيالكتابي على النحو 
الطالبـــة وفـــق النظـــام الكتـــابي  / إذا كانـــت كتابـــة الطالـــب: جيـــد جـــدًا

ذلك النظام الذي يتقيد به الكاتب فـي        (المتعارف علية في اللغة     
  ).الكتابة، مثل تقيد الكاتب بقواعد كتابة الهمزة

ظـام الكتـابي فـي اللغـة     الطالبـة وفـق الن   / إذا كانـت كتابـة الطالـب      : جيد
  .ولكن ليس بالشكل المتعارف علية

الطالبــة وفــق النظــام الكتــابي فــي  / إذا لــم تكــن كتابــة الطالــب : ضــعيف
  .اللغة ولكن تشبه هذا النظام

الطالبـة وفـق النظـام الكتـابي        / إذا لـم تكـن كتابـة الطالـب        : ضعيف جداً 
  .المتعارف علية في اللغة وال تشبه هذا النظام

ــ  فقـــرة وضـــوح األفكـــار فـــي ُبعـــد المحتـــوى، فقـــد   :يحيمثـــال توضـ
  :أعطيت التقديرات كما يلي

إذا كانــت الفكــرة تحمــل معنــى محــددًا قــابًال للتمييــز عــن   : جيــد جــدًا
  .غيره من المعاني واألفكار

إذا كانــت الفكــرة تحمــل معنــى واحــدًا قــد يلتــبس مــع غيــره مــن : جيــد
  .المعاني

  . تحمل أكثر من معنى وداللةالفكرة غير محددة تمامًا وقد: ضعيف
  .الفكرة ال يمكن تحديد معنى لها: ضعيف جدًا

وجرى تحديد مجموعة من المحّكات المماثلة حيث أمكن لبقيـة   
فقرات االختبار وقـام الباحـث بنفـسه بتـصحيح جميـع األوراق الخاصـة               

  .بكتابات أفراد عينة الدراسة وفقًا لنظام التصحيح المشار إليه
جيــد جــدًا، ( صحيح االختبــار التــدرج الربــاعي وقــد اتبــع فــي تــ

وتــم االعتمـاد علــى المعيـار اإلحــصائي   ). جيـد، ضـعيف، ضــعيف جـداً   
ذي التدريج المطلق، حيث قسم فيه الفارق على عدد فئات التصنيف           

 ويمّثــل االنتظــام فــي االنتقــال  0,75، وبــذلك أصــبح الفــارق  )4 / 3(
جيد جـدًا،   ) 4 - 3,27(: من فئة إلى أخرى، وذلك على النحو اآلتي       

ضــعيف ) 1,75-1(ضــعيف، ) 2,50 -1,76(جيــد، ) 3,26 -2,51(
  .جدًا

  : االختبار صدق
ــى       ــار علـ ــرض االختبـ ــث عـ ــوى، حيـ ــدق المحتـ ــتخدم صـ  12اسـ

مختصًا في هذا المجـال؛ وذلـك مـن أجـل الحـصول علـى آرائهـم حـول            
مدى مالءمة الفقرات وارتباطها بالمجاالت التـي تنتمـي إليهـا، وكـذلك             

وقــد تــّم االحتفــاظ بــالفقرة التــي زادت   . كفايــة عــدد الفقــرات للمجــال  
. فــأكثر% 83، أي مــا نــسبته 10نــسبة اتفــاق المحكمــين عليــه علــى  

 :ومن األمثلة على الفقرات التي عّدلت
مناسـبة المفـردات    "عـّدلت إلـى     " استخدام مفردات دقيقة  "فقرة   •

  ".لألفكار
  ".ضوح األفكارو"عّدلت إلى " إيصال الفكرة بوضوح"فقرة  •
ــرة  • ــدياً "فقـــ ــاء "عـــــّدلت إلـــــى " الجمـــــل الـــــصحيحة قواعـــ البنـــ

  ".القواعدي للجمل
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أمــا الفقــرات التــي أشــار المحّكمــون إلــى حــذفها فقــد كــان مــن بينهــا       
  :الفقرات اآلتية

  ً.استعمال الجمل المعّقدة قواعديا •
  .عكس تنظيم الجمل للعالقة بين األفكار في المحتوى •
   .وضوح الكتابة •

  : االختبارثبات
ثبــات البيانــات التــي جمعــت مــن خــالل االختبــار،     وللتحقــق مــن 

فقــد اســتخدم الباحــث ثبــات المــصححين لمجموعــة اختيــرت عــشوائيًا 
، حيــــث كــــان 40مــــن كتابــــات التّعبيــــر الحــــر للطلبــــة، وبلــــغ عــــددها 

المصحح األول الباحث نفسه و اآلخر مـن حملـة درجـة الـدكتوراه فـي         
) 1(علمــًا للطلبــة الــصّم، ويوضــح الجــدول   التربيــة الخاصــة ويعمــل م 
  :معامالت اتفاق المصححين

   معامالت اتفاق المصححين):1(جدول 
 معامالت اتفاق المصححين البعد

 0.97 المحتوى
 0.82 المفردات
 0.97 الجمل

 0.92 آليات الكتابة
 0.98 الكتابة اليدوية

 0.98 الكلي
  

التفـاق بـين المـصححين      يالحظ من الجدول أعاله أنَّ معـامالت ا       
ــا بـــين   ــة  0.98 و0.82قـــد تراوحـــت مـ  وهـــي معـــامالت اتفـــاق مقبولـ

  .ألغراض البحث
التّعبير الحر، حيث ينتج الطالب قصة استجابة لـصورة اختيـرت          : ثانيا

مـن  ) خالد وعايده ( حكايات محبوبة    –لهذا الغرض من كتب الفراشة      
 مـع عـضوين   اتفق عليها) 29( ص   1991منشورات مكتبة لبنان لعام     

مــن أعــضاء الهيئــة التدريــسية فــي كليــة العلــوم التربويــة فــي الجامعــة      
األردنية، أحدهما متخصص في مناهج وأساليب تدريس اللغة العربيـة          

وتبــين الــصورة مــشهدًا لفــارس ولبــؤتين . واآلخــر فــي التربيــة الخاصــة
، ويـشاهد الطالـب الـصورة ويعطـى خمـس عـشرة         )-1-انظر الـشكل    (

ة القـصة، مــع التوضـيح للطلبـة بــأنَّ للقـصة الجيـدة عنوانــًا      دقيقـة لكتابـ  
  .وبداية ووسطًا ونهاية

   الفارس واللبؤتين):1(شكل 
    :جمع البيانات

لغايات هذا البحث، فإنَّ جزء التّعبير الحر هو الـذي طبِّـق علـى              
تقيــيم مهــارات التّعبيــر الكتــابي للطلبــة الــصم وضــعاف        وتــم. الطلبــة

نهـــا فـــي كتابـــاتهم التّعبيريـــة الحـــرة اعتمـــادًا علـــى  الـــسمع، والمعّبـــر ع
  . االختبار المعد خصيصًا لهذا الغرض والموصوف سابقًا

  : التصميم والتحليل اإلحصائي
تقيــيم تعـّد الدراســة الحاليــة دراسـة مــسحية وصــفية هـدفت إلــى    
 وقـــد .مهـــارات التّعبيـــر الكتـــابي لـــدى الطلبـــة الـــصم وضـــعاف الـــسمع

  :لمتغّيرات اآلتيةاشتملت الدراسة على ا
ــرات المــستقلة  وقــد قــام بتعبئتهــا معلــم الطلبــة، وذلــك    : (المتغّي

  :وقد اشتملت على) بالرجوع إلى الملفات الموجودة في المدرسة
  ).ذكر، أنثى(وله مستويان : الجنس •
الثالـث، الرابـع، الخـامس، الـسادس،       (وله خمسة مستويات    : الصف •

  ).السابع
 ديــسبل، 54-35(ربعــة مــستويات ولهــا أ: درجــة الفقــدان الــسمعي •

  ). فما فوق ديسبل90 ديسبل، 89-70 ديسبل، 55-69
  ).الكليلغة اإلشارة، التواصل (ا مستويان وله: طريقة التواصل •

 . مستوى أداء التّعبير الكتابي: المتغّير التابع
ــئلة        ــن أسـ ــة عـ ــي اإلجابـ ــة فـ ــصاءات اآلتيـ ــتخدمت اإلحـ ــد اسـ وقـ

، وتحليـل   )ت( المعيارية، واختبـار     المتوسطات واالنحرافات : الدراسة
  .التباين األحادي، واختبار توكي للمقارنات البعدية

  :النتائج
يعرض هذا الجزء من الدراسـة النتـائج التـي تـّم التوصـل إليهـا،                

  . وهي منظمة وفقا ألسئلتها
ما مستوى أداء الطلبـة      :ينص السؤال على  : نتائج السؤال األول  

  ت التّعبير الكتابي؟الصّم وضعاف السمع في مهارا
المتوســطات الحــسابية لإلجابــة عــن هــذا الــسؤال، فقــد حــسبت  

واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة على أبعـاد اختبـار مهـارات      
 والفقرات الممثلة لكـل بعـد، وذلـك كمـا هـو ظـاهر فـي                 التّعبير الكتابي 

  ).  2(الجدول 
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ة ألداء ــــــــلمعياري المتوسطات الحسابية واالنحرافات ا:)2(جدول 
  أفراد الدراسة على أبعاد وفقرات اختبار التّعبير الكتابي 

 الفقرات البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.67 1.82 وضوح األفكار
 0.67 1.73 مالئمة العنوان للمحتوى
 0.55 1.73 تسلسل أفكار المحتوى

 0.51 1.69 وظيفية موضوع المحتوى
 0.50 1.68 لغويةصياغة محتوى الموضوع بدقة 

 المحتوى

 0.50 1.73 الكلي
 0.69 2.58 استعمال األسماء

 0.80 2.39 تنوع استعمال المفردات
 0.83 2.31 مناسبة المفردات لألفكار

 0.86 2.05 استعمال األفعال
 0.60 1.34 استعمال الصفات
 0.44 1.18 استعمال الضمائر

 المفردات

 0.53 1.97 لكليا
 0.59 1.66 الجمل المكتملة ذات المعنى

 0.54 1.66 استعمال الجمل البسيطة قواعديًا
 0.56 1.65 تنّوع طول الجملة

 0.54 1.65 استعمال أدوات الربط بين الجمل
 0.51 1.62 البناء القواعدي للجمل

 الجمل

 0.51 1.65 الكلي
 0.73 1.88 بين الكلماتالفراغ المستعمل 

 0.51 1.72 استعمال عالمات الترقيم
 0.57 1.68 استعمال الهامش

 0.54 1.66 ترك الفراغ في بداية الفقرة
 0.54 1.65 استخدام التفقير

آليات 
  الكتابة
 

 0.52 1.72 الكلي
 0.75 2.67 حجم األحرف

 0.76 2.66 ربط األحرف مع بعضها في الكلمة
 0.74 2.66 اسق بين حجم الكلمات التن

الكتابة 
  اليدوية

 
 0.75 2.65 التناسق بين حجم األحرف 

 الفقرات البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.73 2.63 حروف الكلمة متصلة حيث يلزم
 0.76 2.61 استقامة الكتابة على السطر

شكل األحرف من حيث استدارتها 
 0.74 2.61 واستقامتها

 0.72 2.64 الكلي
لمطلــق فــي ااعتمـادًا علــى المعيــار اإلحــصائي ذي التــدريج    

تقيــيم مهــارات التّعبيــر الكتــابي المــذكور ســابقًا، فالبيانــات الــواردة فــي 
جميع فقـرات بعـد المحتـوى تـصنَّف علـى أنَّهـا             تفيد بأنَّ   ) 2(الجدول  

   .ضعيفة جدًا، باستثناء فقرة وضوح األفكار؛ إذ كانت ضعيفة
 المعلومــات فــي  فــإنَّ، )المفــردات(البعــد الثــاني  فقــرات وفيمــا يخــص  

الجـــدول تـــشير إلـــى أنَّ اســـتعمال األســـماء كـــان جيـــدًا، بينمـــا كانـــت  
تنــــوع اســــتعمال المفــــردات واســــتعمال  ومناســــبة المفــــردات لألفكــــار

ــد كــان ضــعيفًا         ــال ضــعيفًا، أمــا اســتعمال الــصفات والــضمائر فق األفع
، فــإنَّ البيانــات فــي الجــدول  )الجمــل(البعــد الثالــث فقــرات أمــا  .جــدًا

الطلبــة الــصّم وضــعاف الــسمع علــى كتابــة جمــل    تــشير إلــى إنَّ قــدرة  
البعـد الرابـع   فقـرات   وفيما يتعلق ب  . مكتملة وسليمة كانت ضعيفة جداً    

ــة ( ــات الكتاب ــة     فتــشير، )آلي ــات الكتاب ــى أنَّ آلي ــات فــي الجــدول إل  البيان
 الفـراغ  لدى الطلبة الصّم وضعاف السمع كانت ضـعيفة جـدًا باسـتثناء    

وفيمـا يخـص فقـرات البعـد     .  ضـعيفاً المستعمل بـين الكلمـات؛ إذ كـان       
كمـــا يتـــضح مـــن البيانـــات الـــواردة فـــي و، )الكتابـــة اليدويـــة(الخــامس  

ــة        ــسمع يمتلكــون مهــارات كتاب ــصّم وضــعاف ال ــة ال الجــدول فــإنَّ الطلب
  .يدوية جيدة

هـل يختلـف مـستوى       :يـنص الـسؤال علـى     : نتائج السؤال الثاني  
ّعبيــر الكتــابي أداء الطلبــة الــصّم وضــعاف الــسمع فــي مهــارات الت 

  باختالف جنس الطالب؟
المتوســطات الحــسابية لإلجابــة عــن هــذا الــسؤال، فقــد حــسبت  

ــة  ــات المعياريـ ــاث   واالنحرافـ ــذكور واإلنـ ــن الـ ــل مـ ــتخدم ، ألداء كـ  واسـ
لفحــص مــستوى داللــة الفــروق إحــصائيًا، وذلــك كمــا هــو  ) ت(اختبــار 

  ).3(في الجدول 

  
   بين متوسطات أداء الطلبة في التعبير الكتابي حسب متغير جنس الطالبلداللة الفروق) ت( نتائج اختبار):3(جدول 

 أنثى ذكر 

 البعد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 0.64 0.47 0.54 1.71 0.52 1.75 المحتوى
 0.81 0.24 0.60 1.96 0.48 1.98 المفردات

 0.57 0.56 0.56 1.63 0.48 1.67 ملالج
 0.53 0.62 0.52 1.69 0.53 1.74 آليات الكتابة

 0.34 0.96 0.76 2.58 0.70 2.69 الكتابة اليدوية
 0.62 0.50 0.55 1.96 0.49 2.00 الكلي
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ــه ال توجــد  ) 3(تــشير البيانــات الموجــودة فــي الجــدول     إلــى أن
كور واإلناث فـي مهـارات      فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الذ      
غيـر دالـة إحـصائيًا      ) ت(التّعبير الكتابي جميعهـا، إذ كانـت جميـع قـيم            

  ).α ≥ 0.05(عند مستوى داللة 
هـل يختلـف مـستوى      :يـنص الـسؤال علـى     : نتائج السؤال الثالث  

أداء الطلبــة الــصّم وضــعاف الــسمع فــي مهــارات التّعبيــر الكتــابي   
  باختالف الصف الدراسي؟

المتوســطات الحــسابية هــذا الــسؤال، فقــد حــسبت  لإلجابــة عــن 
 ألداء أفــــراد الدراســــة تبعــــًا لمتغيــــر الــــصف  واالنحرافــــات المعياريــــة

لمعرفـة مـستوى    تحليـل التبـاين األحـادي        الدراسي، واستخدم اختبـار   
المتوســطات الحــسابية ) 4(داللــة الفــروق إحــصائيًا، ويظهــر الجــدول  
تحليـل  نتائج اختبـار   ) 5(ول  واالنحرافات المعيارية، بينما يظهر الجد    

  .التباين األحادي

  وفقًا لمتغير الصف الدراسي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء عينة الدراسة على أبعاد اختبار التّعبير الكتابي :)4(جدول 

 السابع السادس الخامس الرابع الثالث 

  البعد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

سط المتو
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحتوى
1.73 0.57 1.62 0.50 1.50 0.54 1.87 0.41 2.09 0.29 

 المفردات
1.94 0.59 1.84 0.52 1.80 0.53 2.04 0.41 2.35 0.31 

 الجمل
1.65 0.51 1.56 0.48 1.45 0.51 1.69 0.49 2.02 0.35 

 آليات الكتابة
1.66 0.57 1.62 0.48 1.55 0.53 1.72 0.43 2.11 0.31 

 الكتابة اليدوية
2.47 0.83 2.61 0.74 2.54 0.81 2.72 0.44 2.97 0.33 

 0.27 2.36 0.50 1.99 0.52 1.82 0.47 1.90 0.57 1.93 الكلي
  

أنَّ هنالــك  ) 4(لبيانــات الــواردة فــي الجــدول     كمــا يتــضح مــن ا   
فروقًا ظاهرية بين المتوسطات الحـسابية الممثلـة ألداء الطلبـة الـصّم             
وضــعاف الــسمع تظهــر واضــحة علــى مهــارات التّعبيــر الكتــابي مــدار          

البحث تبعًا لمتغير الصف الدراسي، وللمقارنـة بـين هـذه المتوسـطات             
ر الــصف فقــد أجــري اختبــار  ومعرفــة داللــة الفــروق بينهــا حــسب متغيــ 

 .)5(الجدول تحليل التباين األحادي، وذلك كما هو في 
  نتائج تحليل التباين األحادي لمتوسطات أداء عينة الدراسة في مجاالت التّعبير الكتابي وفق متغير الصف الدراسي):5(جدول 

 البعد
 مجموع المربعات 

درجات 
 الحرية

 لةمستوى الدال Fقيمة متوسط المربعات

 0,00 7.61 1.84 4 7.34 بين المجموعات
 المحتوى   0.24 165 39.77 ضمن المجموعات

    169 47.11 الكلي
 0,00 6.60 1.66 4 6.66 بين المجموعات

 المفردات   0.25 165 41.65 ضمن المجموعات
    169 48.31 الكلي

 0,00 7.27 1.68 4 6.74 بين المجموعات
 الجمل   0.23 165 38.25 وعاتضمن المجم

    169 44.98 الكلي
 0,00 6.86 1.65 4 6.58 بين المجموعات

 آليات الكتابة   0.24 165 39.61 ضمن المجموعات
    169 46.2 الكلي

 0.03 2.64 1.33 4 5.32 بين المجموعات
 الكتابة اليدوية   0.50 166 83.58 ضمن المجموعات

    170 88.90 الكلي
 0,00 6.29 1.49 4 5.97 بين المجموعات

 لكليا   0.24 166 39.36 ضمن المجموعات
    170 45.33 الكلي

 المحــسوبة دالــة إحــصائيًا Fأنَّ جميــع قــيم ) 5(يظهــر الجــدول 
ــة   ــة  )α ≥ 0.05(عنـــد مـــستوى داللـ ، ولمعرفـــة لـــصالح أّي مـــن طلبـ

 كمــا هــو الــصف، فقــد أجــري اختبــار تــوكي للمقارنــات البعديــة، وذلــك
 ).6(في الجدول 
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   على أبعاد اختبار التّعبير الكتابي نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية تبعًا لمتغير الصف الدراسي):6(جدول 

 مستوى الداللة

 الصف
 الصف البعد

 السادس الخامس الرابع الثالث
    0.91 الرابع

   0.77 0.19 الخامس
 المحتوى  0.04 0.42 0.84 السادس

 0.56 0.00 0.00 0.02 السابع
    0.92 الرابع

   0.99 0.66 الخامس
  0.39 0.66 0.96 السادس

 المفردات

 0.21 0.00 0.00 0.00 السابع
    0.92 الرابع

   0.87 0.30 الخامس
  0.33 0.86 0.99 السادس

 الجمل

 0.13 0.00 0.00 0.01 السابع
    0.99 رابعال

   0.97 0.84 الخامس
 آليات الكتابة  0.71 0.95 0.99 السادس

 0.05 0.00 0.00 0.00 السابع
    0.91 الرابع

   0.99 0.99 الخامس
  0.87 0.98 0.70 السادس

 الكتابة اليدوية

 0.72 0.06 0.26 0.02 السابع
    0.10 الرابع

   0.94 0.82 الخامس
 الكلي  0.63 0.96 0.99 السادس

 0.07 0.00 0.00 0.00 السابع
أنَّ مصادر داللة الفروق عند ) 6(تشير البيانات في الجدول 

كانت بين متوسطات الصف السابع من ) α ≥ 0.05(مستوى داللة 
جهة، وكل من الصف الثالث والرابع والخامس من جهة أخرى، على 

لعودة إلى أبعاد المحتوى والمفردات والجمل وآليات الكتابة، وبا
يتضح أنَّ الفرق لصالح طلبة الصف السابع؛ إذ بلغ ) 4(الجدول 

 على التوالي، بينما 2.11، 2.02، 2.35، 2.09متوسطات أدائهم 
 1.66، 1.65، 1.94، 1.73كانت متوسطات طلبة الصف الثالث 

، 1.56، 1.84، 1.62على التوالي، ومتوسط طلبة الصف الرابع 
، 1.50طات طلبة الصف الخامس  على التوالي، ومتوس1.62
وكذلك يتبّين من الجدول نفسه .  على التوالي1.55، 1.45، 1.80

كانت بين ) α ≥ 0.05(أنَّ مصادر داللة الفروق عند مستوى داللة 
متوسطات الصف السادس من جهة، والخامس من جهة أخرى على 

 يتضح أنَّ الفرق لصالح) 4(ُبعد المحتوى، وبالعودة إلى الجدول 
، بينما كان متوسط 1.87الصف السادس؛ إذ بلغ متوسط أدائهم 

وأيضًا يتبّين من الجدول نفسه . 1.50أداء طلبة الصف الخامس  
كانت بين ) α ≥ 0.05(أنَّ مصادر داللة الفروق عند مستوى داللة 

 متوسطات طلبة الصف السابع من جهة والسادس من جهة أخرى
يتضح أنَّ الفرق ) 4(دة إلى الجدول على ُبعد آليات الكتابة، وبالعو

، بينما كان 2.11لصالح طلبة الصف السابع؛ إذ بلغ متوسط أدائهم 
وباإلضافة إلى ذلك، فإنَّ . 1.72متوسط أداء طلبة الصف السادس 

كانت بين ) α ≥ 0.05(مصادر داللة الفروق عند مستوى داللة 
ث من متوسطات طلبة الصف السابع من جهة وطلبة الصف الثال

) 4(جهة أخرى على ُبعد الكتابة اليدوية، وبالعودة إلى الجدول 
يتضح أنَّ الفرق لصالح طلبة الصف السابع إذ بلغ متوسط أدائهم 

  .2.47، بينما كان متوسط أداء طلبة الصف الثالث 2.97
هل يختلف مستوى  :ينص السؤال على: نتائج السؤال الرابع

ي مهارات التّعبير الكتابي أداء الطلبة الصّم وضعاف السمع ف
 باختالف درجة فقدان السمع؟

المتوسـطات الحـسابية   لإلجابة عـن هـذا الـسؤال، فقـد حـسبت         
 ألداء أفراد الدراسة تبعًا لمتغير درجة فقـدان         واالنحرافات المعيارية 

لفحــص مــستوى تحليــل التبــاين األحــادي  الــسمع، واســتخدم اختبــار
المتوسـطات الحـسابية   ) 7(دول داللة الفـروق إحـصائيًا، ويظهـر الجـ       

ــدول      ــر الجـ ــا يظهـ ــة، بينمـ ــات المعياريـ ــار  ) 8(واالنحرافـ ــائج اختبـ نتـ
  .تحليل التباين األحادي
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  درجة فقدان السمع وفقًا لمتغيراختبار التّعبير الكتابي  ألداء أفراد الدراسة على أبعاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)7(جدول 

  فما فوق ديسبل90  ديسبل89-70  ديسبل69-55 ل ديسب35-54 

  
 البعد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المحتوى
1.53 0.52 1.68 0.58 1.68 0.55 1.93 0.38 

 المفردات
1.79 0.63 1.99 0.56 1.91 0.56 2.11 0.41 

 الجمل
1.39 0.49 1.66 0.56 1.58 0.51 1.85 0.41 

 آليات الكتابة
1.57 0.68 1.69 0.55 1.66 0.52 1.89 0.39 

 الكتابة اليدوية
2.29 1.02 2.62 0.71 2.61 0.72 2.82 0.58 

 0.39 2.17 0.52 1.93 0.55 1.96 0.63 1.75 الكلي
 

ــدو   ــى الجــ ــالنظر إلــ ــين   )7(ل وبــ ــة بــ ــًا ظاهريــ ــاك فروقــ ، أنَّ هنــ
ــر      ــارات التّعبيـ ــى مهـ ــة علـ ــة ألداء الطلبـ ــسابية الممثلـ ــطات الحـ المتوسـ
الكتــــابي تبعــــًا لمتغيــــر درجــــة فقــــدان الــــسمع، وللمقارنــــة بــــين هــــذه  

تحليـل التبـاين    المتوسطات ومعرفـة داللـة الفـروق فقـد أجـري اختبـار              
 .نتائج هذا التحليل) 8(الجدول األحادي، ويظهر 

  
  نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين أداء الطلبة في مهارات التّعبير الكتابي تبعًا لمتغير درجة فقدان السمع):8(جدول 

 البعد
 

مجموع 
 المربعات

 درجات الحرية
متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
مستوى 
 الداللة

 0.03 3.11 0.84 3 2.53 بين المجموعات
 المحتوى   0.27 164 44.49 ضمن المجموعات

    167 47 الكلي
 0.16 1.77 0.5 3 1.5 بين المجموعات

 المفردات   0.28 164 46.49 ضمن المجموعات

    167 48 الكلي
 0.01 3.69 0.94 3 2.82 بين المجموعات

 الجمل   0.25 164 41.59 ضمن المجموعات

    167 44.38 الكلي
 0.09 2.21 0.59 3 1.77 بين المجموعات

 آليات الكتابة   0.27 164 43.78 ضمن المجموعات

    167 45.58 الكلي
 0.12 2.01 1.02 3 3.05 بين المجموعات

 الكتابة اليدوية   0.51 165 83.58 ضمن المجموعات

    168 86.59 الكلي
 0.03 2.98 0.78 3 2.33 بين المجموعات

 الكلي   0.26 165 42.89 ضمن المجموعات

    168 45.19 الكلي
  

 المحــسوبة لُبعــد المحتــوى Fأن قيمــة ) 8(يبــّين الجــدول   
، وهـي قـيم   3.69 لُبعـد الجمـل   F، بينمـا كانـت قيمـة    3.11قد بلغت  

ــة    ــستوى داللـ ــد مـ ــة إحـــصائيًا عنـ ــاه  )α = 0.05(دالـ ــة اتجـ ، ولمعرفـ

ــات       ــوكي للمقارنـ ــار تـ ــري اختبـ ــد أجـ ــود، فقـ ــن تعـ ــصالح مـ ــروق ولـ الفـ
 ).9(كما هو في الجدول البعدية، وذلك 
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 نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية لمتغير درجة :)9(جدول 
   على ُبعد المحتوى والجملفقدان السمع

 مستوى الداللة

 درجة اإلعاقة البعد درجة اإلعاقة

35-54 
 ديسبل

55-69 
 ديسبل

70-89 
 ديسبل

  ديسبل55-69
0.76   

  ديسبل70-89
0.78 1.00  

 المحتوى

  فما فوق ديسبل90
0.06 0.10 0.08 

  ديسبل55-69
0.33   

  ديسبل70-89
0.64 0.83  

 الجمل

  فما فوق ديسبل90
0.02 0.26 0.04 

أنَّ مـــصادر دالالت الفـــروق عنـــد مـــستوى ) 9(يظهـــر الجـــدول 
كانـــت بـــين متوســـطات الطلبـــة الـــذين يمتلكـــون  ) α ≥ 0.05(داللـــة 

ــسمعي     فمــا فــوق ديــسبل مــن جهــة، وكــل مــن      90درجــة فقــدانهم ال
 ديـسبل  54-35الطلبة الذين تتراوح درجة فقدانهم السمعي مـا بـين           

يتـضح  ) 7( ديسبل من جهة أخرى، وبـالعودة إلـى الجـدول            89-70و
 90أنَّ الفرق لـصالح الطلبـة الـذين يمتلكـون درجـة فقـدانهم الـسمعي             

ط الـذين  ، بينما كـان متوسـ  1.85فما فوق ديسبل؛ إذ بلغ متوسطهم     
ــين      ــا ب ــسمعي م ــدانهم ال ــراوح درجــة فق  89-70 ديــسبل و54-35تت

وفيما يتعلق بمـصادر داللـة فـروق        .  على التوالي  1.58،  1.4 ديسبل
بـــين الفئـــات األربـــع علـــى ُبعـــد المحتـــوى، فلـــم يكـــشف االختبـــار عـــن  

  .مصادر داللة تلك الفروق
هل يختلف مـستوى     :ينص السؤال على  : نتائج السؤال الخامس  

ء الطلبــة الــصّم وضــعاف الــسمع فــي مهــارات التّعبيــر الكتــابي   أدا
  باختالف طريقة التواصل؟

ــذا الــــسؤال، فقــــد حــــسبت      ــة عــــن هــ المتوســــطات لإلجابــ
 ألداء أفـــراد الدراســـة تبعـــًا لمتغيـــر الحـــسابية واالنحرافـــات المعياريـــة

لفحص مستوى داللة الفـروق     ) ت ( واستخدم اختبار  ،طريقة التواصل 
  .)10( كما هو مبين في الجدول إحصائيًا، وذلك

  

   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة):10(جدول 
  حسب متغير طريقة التواصل) ت(ونتائج اختبار على أبعاد اختبار التّعبير الكتابي 

 التواصل الكلي لغة اإلشارة 

 البعد
المتوسط 
 الحسابي

اف االنحر
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 0.01 2.73 0.55 1.68 0.31 1.93 المحتوى

 0.00 5.73 0.55 1.93 0.19 2.29 المفردات

 0.08 1.84 0.53 1.63 0.39 1.81 الجمل

 0.99 0.01 0.54 1.72 0.39 1.72 آليات الكتابة

 0.01 2.94 0.75 2.61 0.38 2.91 الكتابة اليدوية

 0.00 3.89 0.54 1.96 0.18 2.19 الكلي
إلــى وجــود فــروق ذات  ) 10(تــشير البيانــات الموجــودة فــي الجــدول  

داللة إحصائية بين متوسطات الطلبـة الـذين يـستخدمون لغـة اإلشـارة              
ــاد المحتـــوى     ــة الـــذين يـــستخدمون التواصـــل الكلـــي علـــى أبعـ والطلبـ

) ت(؛ إذ كانــت قــيم والمفــردات والكتابــة اليدويــة مــن التّعبيــر الكتــابي  
 α( وهي قيم دالة إحصائيًا عند مستوى داللـة          2.94،  5.73،  2.73

ــدول نفـــسه       ) 0.05 ≤ ــي الجـ ــطات الـــواردة فـ ــى المتوسـ ــالعودة إلـ وبـ
ــة   ؛ إذ  الــذين يــستخدمون لغــة اإلشــارة  يتــضح أنَّ الفــرق لــصالح الطلب

علــى أبعــاد المحتــوى والمفــردات والكتابــة اليدويــة بلغــت متوســطاتهم 
 الـــذين  علـــى التـــوالي، بينمـــا كانـــت متوســـطات 2.91، 2.29، 1.93

 2.61،  1.93،  1.68ها  يستخدمون التواصل الكلي على األبعاد نفس     
  .على التوالي

  :مناقشة النتائج
يعرض هذا الجزء من البحث مناقشة النتائج التي توصلت إليهـا       

  .الدراسة منظمة وفقًا لألسئلة
ف السمع في مهارات ما مستوى أداء الطلبة الصّم وضعا: 1س

  التّعبير الكتابي؟
الذكور (أظهرت النتائج أنَّ الطلبة الصّم وضعاف السمع 

يمتلكون في المجمل مهارات تّعبير كتابي ضعيفة باستثناء ) واإلناث
وهذا ربما يعود إلى قلة . مهارات الكتابة اليدوية؛ إذ كانت جيدة
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فمهارات . المدرسيةالخبرات الكتابية التي يتعرضون لها في المناهج 
التّعبير الكتابي ال تكتسب وال تصقل إال بالممارسة والتدريب وفتح 

. المجال للتّعبير الحر عن الذات وتشجيعه داخل المدرسة وخارجها
ومن هنا فإنَّ النتائج التي جاءت بها الدراسة الحالية تعّد بمثابة 

ع بضرورة دعوة إلى القائمين على تعليم الطلبة الصّم وضعاف السم
توفير مناهج خاصة تعنى بالكتابة لدى هذه الفئة من الطلبة وكذلك 

  .إضافة مهارات التّعبير الكتابي إلى مناهجهم
وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي قام بها  

 والتي أشارت Gaura & Williams, 1981)(كل من جورا ووليامز 
ون ربط المفاهيم المتعّلمة في النص إلى أنَّ الطلبة الصّم ال يستطيع

 التي أّكدت ضعف قدرة الطلبة الصّم (Hall, 1995)الكتابي، وهل 
إتانو وداوني –في التّعبير عن أفكار معقدة، ويوشيناجا

(Yoshinaga-Itano & Downey, 1996) التي أشارت إلى أن 
 ال يستطيعون كتابة أدنى عناصر القصة من الطلبة الصّم% 50

 كل من فابريتي وفولترا  معوكما تتفق نتائج هذه الدراسة  ،الجيدة
 (Fabbretti, Volterra, & Pontecorvo, 1998)وبونتيكورفو 

 والتي (Tur-Kaspa & Dromi,1998) كاسبا و درومي -وتور
أوضحت نتائجهم أن أفراد العينة المدروسة تعاني من أخطاء في 

 ,Antia)كريمير تطبيق قواعد النحو والصرف، وأنتيا وريد و
Reed, & Kreimeyer, 2005)  التي أكدت على قدرة ضعيفة ،

وتختلف نتائج هذه الدراسة مع   .للطلبة الصم في بناء القصة
 (Musselman & Szanto, 1998)نتائج دراسة موسلمان وشانتو 

التي أشارت إلى أنَّ الطلبة الذين يعانون من فقداٍن سمعيٍٍٍ شديٍد 
  . ن أداؤهم عاليًا نسبيًا على بعد دالالت المعانيإلى شديد جدًا كا

هل يختلف مستوى أداء الطلبة الصّم وضعاف السمع في : 2س
  مهارات التّعبير الكتابي باختالف جنس الطالب؟

أشارت النتائج إلى أنَّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
د جاءت ولق. متوسطات الذكور واإلناث على مهارات الكتابة جميعها

هذه النتيجة مخالفة لتوقعات الباحث حيث أشارت العديد من 
الدراسات إلى تفّوق اإلناث في المهارات الحركية الدقيقة مثل 
مهارات التآزر العضلي البصري، ونظرًا لالرتباط الواضح لهذه 
المهارات مع مهارات الكتابة اليدوية فقد توقع الباحث أنَّ تتفّوق 

فربما يكون صغر حجم العينة أحد . كتابة اليدويةاإلناث في ُبعد ال
األسباب المفسرة لعدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى 

وتختلف نتائج هذه الدراسة مع . األداء في مهارات التّعبير الكتابي
 (Musselman & Szanto, 1998)نتائج دراسة موسلمان وشانتو 

  .  أعلى من الذكورالتي أشارت إلى أنَّ أداء اإلناث كان
هل يختلف مستوى أداء الطلبة الصّم وضعاف السمع في : 3س

  مهارات التّعبير الكتابي باختالف الصف الدراسي؟
أظهرت النتائج أنَّ طلبة الصف السابع يمتلكون مهارات تّعبير 
كتابي أفضل من طلبة الصفوف األدنى، وهذه نتيجة منطقية؛ فمع 

نضج الجسمي وتنمو الحركات الدقيقة التقّدم في العمر يزداد ال
والكبيرة، هذا من جهة، وكّلما تقدم الطالب في العمر زادت معه 

. فرص التدريب والممارسة والخبرة الالزمة للتعّلم من جهة أخرى

فمهارات التّعبير الكتابي تتحسن مع العمر، أضف إلى ذلك أنَّ مهارات 
 إلى المعرفة، ولذلك فهي  تحتاجالتّعبير الكتابي الحر للطلبة الصّم

 ,Albertini & Schley)توجد أكثر في الصفوف األساسية األولى 
وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت إليه نتائج دراسة أنتيا . )2003

، التي ) (Antia, Reed, & Kreimeyer, 2005وريد وكريمير 
أوضحت أنَّ مهارات التّعبير الكتابي كانت أفضل لدى طلبة الصفوف 

 .لعليا من طلبة الصفوف الدنياا
هل يختلف مستوى أداء الطلبة الصّم وضعاف السمع في : 4س

  مهارات التّعبير الكتابي باختالف درجة فقدان السمع؟
أظهرت النتائج أنَّ الطلبة الذين يمتلكون فقدانًا سمعيًا مقداره 

 فما فوق ديسبل، كان أداؤهم على ُبعد المفردات والمحتوى 90
 فئات الفقدان السمعي األخرى، وربما يعود ذلك إلى أنَّ أفضل من

الطلبة في هذه الفئة يستعملون لغة اإلشارة في التواصل والتعّلم 
وهذا االستعمال ساعد على اكتساب المفردات والقدرة على صياغة 

وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من البيرتيني . محتوى أفضل
 من حيث أنَّ الطلبة الذين (Albertini & Schley, 2003)وشلي 

  .يستخدمون لغة اإلشارة لديهم مفردات أغنى وتكرار أقل
هل يختلف مستوى أداء الطلبة الصّم وضعاف السمع في : 5س

  مهارات التّعبير الكتابي باختالف طريقة التواصل؟
أظهرت النتائج أنَّّ المهارات التّعبيرية للطلبة الذين يستخدمون 

رة أفضل من تلك التي لدى الطلبة الذين يستخدمون لغة اإلشا
طريقة التواصل الكلي، وربما يعود هذا إلى أنَّ استخدام لغة اإلشارة 
وحدها يساعد الطلبة على التركيز واكتساب مهارات كتابية وفقًا 
للغة متفق عليها وعلى دالالت إشاراتها، وهذا بالتالي ينعكس إيجابًا 

ليمية ومحتواها، أما الطريقة الكلية فتتطلب على تعّلم المادة التع
وتتفق . استخدام قنوات تواصل أكثر، وهذا يتطلب جهدًا إضافيًا

 & Albertini)هذه النتيجة مع ما أشار إليه كل من البيرتيني وشلي 
Schley, 2003) من أنَّ أداء الطلبة الذين يستخدمون لغة اإلشارة 

ضافة إلى ذلك فقد أشارت النتائج كان أفضل في العينات الكتابية، باإل
 إلى أنَّ (Musselman & Szanto, 1998)دراسة موسلمان وشانتو 

أداء الطلبة الملتحقين في البرامج السمعية الفمية كان أعلى من أداء 
  . الطلبة الذين يستخدمون التواصل الكلي

  : التوصيات
  :اعتمادًا على نتائج الدراسة، فإنَّ الباحث يوصي

مهارات التّعبير الكتابي إلى المناهج التي يدرسها الطلبة إضافة  •
  .الصّم وضعاف السمع

 تصميم منهاج خاص في تعليم مهارات التّعبير الكتابية للطلبة  •
الصّم وضعاف السمع خصوصًا في الصفوف األساسية، 

 .واستقصاء مدى فاعليته
 دراسة عالقة مهارات التّعبير الكتابي بمتغيرات أخرى غير تلك •

مثل، الحالة االقتصادية (المستهدفة في هذه الدراسة 
 ). واالجتماعية، والتحصيل، واستخدام مترجم لغة اإلشارة
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