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استهدفت هذه الدراسة تعّرف وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي  :ملخص
طلبة في المدارس العادية ضمن اإلعاقة السمعية نحو عملية تعليم هؤالء ال

مسار الدمج الشامل في األردن، إضافة إلى تحديد الفروق في وجهات النظر 
تبعًا لمتغير نوع المدرسة ومستوى الصف ومكان التدريس والمؤهل 
. العلمي، وإدراكات المعلم للنجاح في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

طلبة ذوي اإلعاقة السمعية من الصف وقد تكونت عينة الدراسة من معلمي ال
. معلمًا) 105(الثاني األساسي وحتى المرحلة الثانوية والبالغ عددهم

. فقرة) 48(ولتحقيق أهداف الدراسة طورت الباحثتان استبانة تكونت من 
وأظهرت النتائج أن وجهات النظر كانت إيجابية على ثماني فقرات ومحايدة 

كما أشارت النتائج إلى وجود . ثالث فقراتعلى سبع وثالثين وسلبية على 
تبعًا لمتغير نوع المدرسة ) α=0.05(فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

لصالح المدارس الخاصة، ولمتغير مكان التدريس لصالح المدارس العادية، 
ولمتغير المرحلة الدراسية لصالح معلمي المرحلة األساسية، ولمتغير 

لح المعلمين الحاصلين على مؤهالت علمية المؤهل العلمي للمعلمين لصا
ولم تظهر النتائج فروقًا دالة . أخرى ال ترتبط بتخصص التربية الخاصة

أحصائيًا تبعًا لمتغير ادراكات المعلمين للنجاح في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة 
المعلمين، اإلعاقة السمعية، نظر وجهات : الكلمات المفتاحية. (السمعية

 ).ية، الدمجالمدارس العاد
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Abstract: This study aimed at identifying the teachers' 
perspective toward mainstreaming students with Hearing 
Impairment (HI) in regular schools in Jordan. In addition to 
determining the possible differences according to school 
type, grade level, placement, specialization, and teachers' 
perception of success in taking care of HI students. To 
achieve the objective of the study, the researchers developed 
a questionnaire that consisted of 48 items. The study sample 
consisted of 105 teachers who teach HI students from Grade 
Two up to the secondary stage. The results revealed that 
teachers' perspective of mainstreaming were positive on 
eight items, neutral on thirty-seven items, and negative on 
three items. Moreover, the results showed significant 
differences at (α=>.05) due to school type in favor of private 
schools, placement in favor of regular schools, grade level in 
favor of elementary level, and specialization in favor of other 
specializations which are unrelated to special education. In 
the other hand, the result showed no significant differences 
due to teachers' perceptives toward their success in care of 
HI students. (Keywords: Teachers' perspectives, Hearing 
Impairment, Mainstreaming, Regular schools). 
 

:ةــالمقدم  

إن التحاق الطلبة ذوي الحاجات الخاصة بالمدرسة العادية 
يوفر لهم ُفرَص تعلم متساوية مع أقرانهم العاديين، تساعدهم على 

فتعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في . النمو االجتماعي واألكاديمي
المدارس العادية حق ضمنته التشريعات الخاصة لذوي االحتياجات 

وبالمقابل ال . (Angelides and Aravi, 2007)ليًا وعالمياالخاصة مح
تستطيع التشريعات والقوانين ضمان تطوير المعلمين لتوجهات 

 .ووجهات نظر ايجابية نحو الدمج

 ,Mcleskey and Waldron)(  ويرى مكليسكي ووالدرون 
 أنه عندما يواجه الطلبة ذوو الحاجة الخاصة صعوبات، فإن 2002

ًة ما يركزون بالدرجة األولى على النواحي األكاديمية، معلميهم عاد
 الطالب تعلمه في المدرسة، وقلما يلتفتون إلى عوعلى ما ال يستطي

وما تتضمنه من وجهات نظر  دراسة البيئة االجتماعية االنفعالية
 والمؤثــرة الحاسمةنحو هؤالء الطلبة، التي ًتعد من العوامل  وتوجهات

 الحاجات الخاصة أو فشلهم ومنهم ذوو اإلعاقة في نجاح الطلبة ذوي
 .  السمعية في الصف العادي

على قياس نوعين من وجهات  (Taylor, 1988)يؤكد تايلور 
وجهات نظر نحو الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية : نظر المعلمين

وفيما يتعلق بوجهات النظر نحو . ووجهات نظر نحو عملية الدمج
ية فإن األبحاث التربوية ركزت على تحديد الطلبة ذوي اإلعاقة السمع

. الفروق في وجهات نظر المعلمين تبعًا لنوع اإلعاقة وطبيعتها وشدتها
ومن ناحية أخرى فقد تركز األبحاث التربوية أيضا على دراسة وجهات 
نظر المعلم نحو برامج الدمج ككل أو نحو أجراء بعض هذه البرامج 

امج وتحقيقها لألهداف المأمولة من بهدف تقييم مدى فعالية هذه البر
 .تطويرها

تّعد عملية التعرف على وجهات نظر المعلمين وتصوراتهم 
نحو الدمج وما يثير قلقهم حول تعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة 

 احـــا في نجـــــًا، ّألن للمعلم دورًا حاسمــــــفي المدارس العادية أمرًا مهم
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. حاجات الخاصة في الصف العاديإدماج األطفال ذوي ال
وبالتالي فإن المعلم يّعد المحفز األكثر تأثيرًا في التفاعل االجتماعي 

 .(Wood, 2002)واإلنجاز لدى هؤالء الطلبة داخل غرفة الصف

 العديد من أن أيضًا (Wood, 2002)وقد أكد وود 
الباحثين حاولوا دراسة وجهات نظر المعلمين وآرائهم نحو الدمج 

كما . اء أكانوا معلمي الصف العادي، أم معلّمي التربية الخاصةسو
حاولوا دراسة خبرات المعلمين وما يثير قلقهم حول قدرتهم على 
تنفيذ مثل هذه البرامج، ووجدوا أن المعلمين يمتلكون خبرات 
ووجهات نظر وردود فعل متباينة نحو الدمج، تعتمد بدرجة أساسية 

 للتعامل مع هؤالء الطلبة ضمن ةت الالزمعلى مدى امتالكهم للكفايا
 . في غرفة الصفةالصف العادي، وتوافر الدعم والتسهيالت الالزم

 ;Houck, 1992)وقد أشار عدد من الدراسات العالمية مثل 
Lobosco and Newman, 1992; Monaham, Miller and 
Cronic, 1997; Phillips, Allred, Brulle and Shank, 1990; 
Schumm and Vaughn, 1992; Siegel, 1992; Thompson, 

1992; Thompson, White and Morgan, 1982) إلى أن لدى 
المعلمين ردود أفعال ووجهات نظر تتسم بالتعقيد واالختالف نحو 
دمج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة، ومنهم ذوو اإلعاقة السمعية في 

 وجهات نظر سلبية المدارس العادية؛ فمنهم من أشار إلى أن هناك
لدى المعلمين نحو الدمج يعود سببها في كثير من األحيان إلى 
ضعف معرفة وخبرة المعلمين في عملية دمج الطلبة ذوي الحاجات 

 ;Houck, 1992) الخاصة في المدارس العادية ضمن مسار الدمج
Lobosco and Newman, 1992; Phillips, Allred, Brulle 
and Shank, 1990; Siegel, 1992; Stenson and Lang,  

، ومنهم من أشار إلى أن المعلمين يشعرون بأنهم غير (1994
مؤهلين للتعامل مع ذوي الحاجات الخاصة في الصفوف العادية 
(Monaham, Miller and Cronic, 1997; Schumm and 
Vaughn, 1992; Thompson, 1992; Thompson, White and 

Morgan, 1982) .نويل واينزوأضاف  (Nowell and Innes, 
أن من العوامل التي ساهمت في تكوين وجهات النظر   (1997

نقص المعرفة لدى المعلم بطبيعة الصعوبات التي يعاني : السلبية هي
منها هؤالء الطلبة، وضعف الخبرة في التعامل مع هؤالء الطلبة، 

ًا ما يعزى وغالب. وغياب التدريب على تدريس هذه الفئات من الطلبة
ذلك إلى عدم وجود التدريب في مجال التربية الخاصة وكيفية 
التعامل المالئم مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، واختالف قدراتهم 
في التعامل مع حاجات هذه الفئة من الطلبة في المدارس العادية 

(Ivey and Reinke, 2002) . وارتبطت وجهات النظر السلبية أيضا
 ,Weiss and Lloyd)أخرى ومنها دراسة ويس ولويد في دراسات 

 التعلمية ت بحجم الصف الكبير وصعوبة تصميم التكيفا(2002
 .المالئمة وتنفيذها

 في هذا المجال إلى أن المعلمين (Wood, 2002)وأشار وود
في المراحل األولى من الدمج غالبًا ما يمتلكون وجهات نظر غير 

ي اإلعاقة السمعية، ومرّد ذلك أن إيجابية نحو تدريس الطلبة ذو
لديهم شعورًا بعدم التهيئة للعمل، وقد يعبرون عن خوفهم من حاجة 

مثل هؤالء الطلبة لوقت وجهد أكبر مقارنة بأقرانهم العاديين، 
وإضافة قلق حول طبيعة دورهم ومسؤولياتهم الجديدة كزيادة 

علمي أوراق العمل واألعباء الموكلة لهم، وحدوث نزاعات مع م
التربية الخاصة ومقدمي الخدمات المساندة، وتخوفهم من عدم 

وبعد خوض التجربة فإنه صار . تحقيق توقعات أولياء أمور الطلبة
لدى الكثير من المعلمين تصور أكثر وضوحًا لدورهم في عملية 
تعلم وتعليم الطلبة ذوي الحاجات الخاصة إضافة إلى زيادة قابليتهم 

 .قدمي الخدمة لهؤالء الطلبةللتعاون مع مختلف م

وبناء على ما سبق، فإنه يالحظ أن وجهات نظر المعلمين 
اإليجابية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية ترتبط بدرجة كبيرة 
بمدى ثقتهم بالكفايات التعليمية التي يمتلكونها، وإدراكهم ألنفسهم 

زمة لتلبية كنموذج إيجابي لجميع الطلبة، وامتالكهم المهارات الال
حاجات الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية والطلبة السامعين، ومدى 

 ,Sari)تعاونهم مع الزمالء الداعمين والمقدمين للخدمات المساندة 
2007; Stanovich, 1999) . ومن العوامل المؤثرة بدرجة عالية

على وجهات نظر المعلمين نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
عادية مدى فعالية البرنامج التربوي المقدم لتلك الفئة في المدارس ال

من الطلبة، وتقبل أقرانهم لهم في الصف العادي، وتطور مجتمع 
المدرسة وتهيئته الستقبال هؤالء الطلبة، وتوافر دعم اإلدارة 
المدرسية واألسرة، فضًال عن توافر خدمات الدعم الالزمة للطلبة 

 ;Austin, 2001)لتدريب المالئم ومعلميهم وحصول المعلمين على ا
Hunt, Hirose-Hatae, Doering, Karasoff, and Goetz, 
2000; Mcleskey and Waldron, 2002; Praisner, 2003; 

Roll-Pettersson, 2001) 
 وتبرز أهمية تعّرف وجهات نظر المعلمين نحو دمج الطلبة 

ى ذوي اإلعاقة السمعية على مستوى غرفة الصف، وعلى مستو
فعلى مستوى غرفة الصف أظهرت نتائج األبحاث كما . المدرسة ككل

 أن وجهات نظر المعلمين واتجاهاتهم (Wood, 1993)أكد وود 
تؤثر في عملية التدريس من خالل تأثيرها على توقعاتهم من طلبتهم 

وبالتالي فإن وجهات النظر . وردود أفعالهم نحو أداء هؤالء الطلبة
 األكاديمي للطلبة وفي وكات تؤثر في األداءهذه والتوقعات والسل

فوجهات نظر المعلمين السلبية نحو . هم نحو ذاتهموجهات نظر
الطلبة ذوي الحاجات الخاصة يمكن أن تؤثر سلبًا على عملية دمج 

أما فيما يتعلق بوجهات النظر على مستوى . الطلبة في غرف الصف
ساعد في الحكم المدرسة ككل، فإن تعّرف وجهات نظر المعلمين ي

على فعالية برنامج الدمج وعلى تحسين اإلجراءات المتبعة في عملية 
 . الدمج

ويشير عدد من الباحثين ومنهم مكليسكي والدرون وسو 
 Mcleskey, Waldron, So, Swansan and)وسوانسن ولفالند 

Loveland, 2001)ووالدرن ومكليسكي وباكشينو ،(Waldron, 
Mcleskey and Pacchiano, 1999) إلى أن المعلمين واإلداريين 

يميلون عادًة إلى الموافقة على مبدأ التحاق الطلبة ذوي اإلعاقة 
السمعية في المدارس العادية، ولكن يرتبط دعمهم لعملية الدمج 
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بالدرجة األولى بما يترتب على هذا الدمج من مسؤوليات وتكيفات 
 .قليلة نسبيًا

لخاصة لذوي اإلعاقة السمعية ويؤكد معلمو مدارس التربية ا
أهمية التعاون والتشارك مع معلمي المدارس العادية التي يوجد فيها 
الطلبة ذوو اإلعاقة السمعية لغايات إثراء خبرة التعلم لمعلمي الصف 

؛ وقد عبر عدد من الباحثين )2005الخطيب والحديدي، (العادي
 ,Cook, Semmel and Gerber)ومنهم كوك وسيمل وجيربر 

 Downing, Eichinger and) وداونينج وايكنجر وويليامز (1999
Williams, 1997)وفهم  عن قلق معلمي مدارس التربية الخاصة وخ

 أكثر سلبية مقارنة بمعلمي المدارس من الدمج، وأبدوا وجهات نظر
العادية من حيث تخوفهم من فقدان الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 

مة لهم، التي توفرها مدارس الصم، للخدمات المحددة والمالئ
 .وكذلك أبدوا تخوفًا من فقدانهم ألعمالهم

 إلى أن (Nowell and Innes, 1997)ويشير ناويل واينز 
دمج األطفال ذوي اإلعاقة السمعية يتطلب توفير عدد من الكوادر 
البشرية والخدمات في الصف العادي، لتلبية احتياجات األطفال ذوي 

 مترجمي لغة اإلشارة، ة، وهذه الخدمات قد تشملاإلعاقة السمعي
ووسائل تعليمية ومستشارين، ومساعدين ألخذ المالحظات، 

 . مساعدة يستخدمها المعلم

يالحظ مما سبق، أن التحاق الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 
وبالتالي . الصف العادي يؤدي إلى زيادة أعباء المعلم داخل الصف

لمعلمين ُيعد قضية هامة لتزويد المعلمين فإن تقييم وجهات نظر ا
بالتدريب، وتقدير احتياجاتهم التدريبية، وتوفير الخدمات الداعمة 

وتشير الدراسات . لتطوير قدرتهم على مواجهة التحديات بنجاح
 ودراسة مين وفرجسون ووالن (Knoff, 1985)ومنها دراسة كنوف 

(Meyen, Vergason and Whelan, 1993) حاجة إلى  أن هناك
إجراء تقييم مستمر لوجهات نظر المعلمين واتجاهاتهم نحو الدمج 
متضمنة سؤالهم عن آرائهم حول مدى نجاحهم أو فشلهم في تزويد 

 في زيادة فرص التعلم مالطلبة بمحتوى منهاج مالئم، واسهاماته
المالئم للطلبة الذي تم دمجهم، وانضباط الطلبة، وجهود الفريق، 

 .ييموإجراءات التق

وبالتالي فإن تعّرف وجهات نظر المعلمين وتقييمها يمكن أن 
يساعد في تحديد خصائص المعلم واإلجراءات المتبعة في تنفيذ 
برامج الدمج، بحيث يساعد ذلك على تحسين تصميم البرامج 
وتنفيذها، واإلجراءات اليومية، وخدمات الدعم المتاحة، وتدريب 

وتوفير الخدمات الداعمة لتطوير المعلمين قبل الخدمة وأثناءها 
وتساعد . (Taylor, 1988) مدارسهم على مواجهة التحديات بنجاح

المراجعة والتقييم المستمر للتغيرات التي قد تطرأ على وجهات نظر 
المعلمين في تقييم فعالية الخبرات واإلجراءات المتبعة في التخطيط 

يب المعلمين، كما والتنفيذ لبرامج الدمج في المدارس، وبرامج تدر
 . تساعد أيضًا في تحديد مدى التقدم في برامج الدمج

 

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

في ضوء خلفية الدراسة والدراسات السابقة، نجد أن عملية 
تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية تقع على عاتق المعلمين الذين 

 وتطوير يعّدون المفتاح األساسي لنجاح عملية التعليم في الصف
وبناء . المخرجات التربوية المرتبطة بالطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

على ذلك، فإن وجهات نظرهم ومدى تقبلهم لتعليم هؤالء الطلبة 
تلعب دورًا جوهريًا وأساسيًا في إنجاح برنامج الدمج وتحسين 
العالقات االيجابية مع األفراد ذوي اإلعاقة السمعية، وبالتالي تسهيل 

ة دمجهم في المدرسة وفي المجتمع اإلنساني ككل، وفي نجاح إمكاني
غير أن المؤشرات في الميدان . التغيير والتطور التربوي عمومًا

التربوي ال تفصح عن مستوى مقبول من اتجاهات ووجهات نظر 
المعلمين العاملين مع هؤالء الطلبة، وهذا يتعارض مع التوجهات 

ذوي الحاجات الخاصة ومنهم العالمية التي تنادي بحق الطلبة 
أصحاب اإلعاقة السمعية في العيش ضمن مجتمعهم وتنادي بدمجهم 

 . في المدرسة العادية والمجتمع

إال أنه يالحظ حاليًا وجود تباين في وجهات نظر المعلمين 
نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية، وقد 

لبة ذوي اإلعاقة السمعية في يعزى ذلك إلى أن عملية تعليم الط
المدارس العادية تكتنفها العديد من التحديات والصعوبات نتيجة 
لطبيعة الحالة التي يعانون منها، والتي ترتبط بدرجة جوهرية 
بقدرتهم على التواصل اللغوي مع أقرانهم السامعين 

، مما قد يؤثر سلبًا على )2005الخطيب، والحديدي، (والمعلمين
. لمين في التواصل مع هؤالء الطلبة داخل غرفة الصفقدرة المع

ويّعد ذلك من وجهة نظر الباحثتين مؤشرًا يستحق الدراسة، حيث 
ال تتوافر دراسات تبحث في وجهات نظر المعلمين العاملين مع 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية نحو الدمج، بالرغم مما قد يترتب على 

وبما أن . ايتهم لهؤالء الطلبةذلك من تأثير كبير على أدائهم ورع
وجهات نظر المعلمين واتجاهاتهم تّعد من العوامل الرئيسية التي 
تحدد طريقة استجابتهم للمثيرات البيئية من حولهم وتأثيرهم 
كأشخاص في البيئة المدرسية حولهم، فإن معرفتنا ووعينا بآرائهم 

لتنبؤ ووجهات نظرهم نحو عملية الدمج المطبقة قد يمكننا من ا
وعليه . بكيفية تعاملهم مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصف

فإن توفير كوادر تتقبل العمل مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 
المدارس المختلفة في مختلف المراحل الدراسية تّعد مسؤولية 

 .كبيرة

وبناء على ما تقدم، فإن مشكلة الدراسة تتمثل في اإلحساس 
 معرفة واضحة بوجهات نظر المعلمين نحو الدمج بأنه ال توجد

  والتعليمبالرغم من التوجه العالمي والسعي المتواصل لوزارة التربية
لتطبيق عملية الدمج ضمن المدارس العادية، ومن هنا هدفت 
الدراسة الحالية إلى استقصاء وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي 

في المدرسة العادية، اإلعاقة السمعية لعملية دمج هؤالء الطلبة 
ومعرفة أثر عدد من المتغيرات في تشكيل وجهات نظرهم حول 
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الدمج بهدف إضافة أفكار جديدة وتطوير توجه إيجابي نحو الدمج، 
 : وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة التالية

ما هي وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية نحو  .1
 ة في المدرسة العادية؟دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعي

هل تختلف وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  .2
 ؟)أساسي، ثانوي(نحو الدمج باختالف الصف الدراسي 

هل تختلف وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  .3
 ؟)خاصة، حكومية( نحو الدمج باختالف نوع المدرسة 

اإلعاقة السمعية هل تختلف وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي  .4
مدارس التربية الخاصة، (نحو الدمج باختالف مكان التدريس 

 ؟)مدارس عادية

هل تختلف وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  .5
دبلوم متوسط، (نحو الدمج باختالف تخصص المعلم 

بكالوريوس تربية خاصة، دراسات عليا في التربية الخاصة، 
 ؟ )تخصصات أخرى

 وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية هل تختلف .6
 رعاية  فينحو الدمج باختالف مستوى إدراك المعلم للنجاح

 الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية؟

 أهمية الدراسة

تنبع أهمية الدراسة من أهمية فهم وجهات نظر المعلمين 
الذين يخدمون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية والعوامل التي تؤثر في 

حيث تّعد من . ي وجهات نظرهم سواء أكانت إيجابية أم سلبيةتبّن
القضايا الهامة لتطوير عملية التوجه نحو إلحاق الطلبة ذوي اإلعاقة 
السمعية في الصف العادي، فعدم تقدير وجهات النظر هذه أو فهمها 
بالشكل المالئم والصحيح ربما يؤثر سلبًا على نجاح عملية التعلم 

  . العاديوالتعليم في الصف

ما يؤكد أهمية الدراسة الحالية، من الناحية النظرية ولعل 
  تفردها بدراسة وجهات نظر معلمي- في حدود علم الباحثتين-هو

الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية وفي مدارس الصم 
تجاه دمج هؤالء الطلبة في المدارس العادية وعالقتها بعدد من 

 مستوى الصف، ونوع المدرسة، ومكان التدريس، :المتغيرات منها
للمعلم، ودرجة إدراك المعلم للنجاح في التعامل مع  والمؤهل العلمي

الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية وأثر ذلك في وجهات نظر المعلم نحو 
 . دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

كما تكمن أهمية الدراسة الحالية في تحديد الخبرات 
المهارات الالزمة التي يمكن أن تؤثر في وجهات نظر والمعارف و

المعلمين نحو الدمج، وبيان مدى توافقها مع نواتج األدب التربوي 
نظريًا وتجريبيًا، وتعرف الممارسات الخاطئة ضمن عملية دمج 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، ومحاولة مساعدتهم في معالجتها 

تحقيق نتاجات تعلم وتعليم وتعديلها في ضوء ما هو متوقع، بهدف 
مرغوبة لهذه الفئة من الطلبة، مما قد يلقي الضوء مستقبًال على 

عوامل أخرى يمكن أن تلعب دورًا في تطوير وجهات نظر وتوجهات 
 .ايجابية لدي المعلمين نحو الدمج

وتنبع أهمية الدراسية الحالية من الناحية العملية أيضا من أن  
جاهاتهم من العوامل األساسية التي تؤثر وجهات نظر المعلمين وات

بطريقة مباشرة على نوعية العملية التربوية وأداء المؤسسات 
التربوية ونجاحها في التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، 
والمفتاح األساسي لتقبل المعلمين للتغير والتعديل الالزم اجراؤه في 

عاقة السمعية ورعايتهم غرف الصف لغايات استقبال الطلبة ذوي اإل
وتقبلهم للبرامج التدريبية الالزمة لتطوير قدراتهم على التعامل مع 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في غرفة الصف، وعلى إجراء التكيفات 
المالئمة على المناهج وأساليب التدريس والتقييم بما يتالءم 

مين وعليه، فإن لوجهات نظر المعل. والحاجات الفردية للطلبة
االيجابية نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 
العادية دورًا مهمًا في التخطيط لبرامج تربوية تسهم في الوصول إلى 
المدرسة الفعالة وما تتضمنه من تطوير المناهج والبرامج التربوية 
وتكييفها بما يتالءم وحاجات هؤالء الطلبة في الصف، وبالتالي فإن 

ه الدراسة قد تسهم في مساعدة المؤسسات التربوية في نتائج هذ
 .رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية وتعليمهم

إضافة إلى ما سبق فإن أهمية الدراسة الحالية يمكن أن 
نتلمسها في كونها جزءًا من عملية تقويم برنامج الدمج المطبقة في 

ذه الدراسة تسعى لفحص فعالية مدارس وزارة التربية والتعليم، فه
ايجابية لدى المعلمين العاملين مع  وتطوير وجهات نظر جالبرنام

الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية سواء في المدارس العادية أو مدارس 
الصم، بوصفها برامج تربوية متكاملة تسعى للوصول بالطالب ذي 
 اإلعاقة السمعية للكفاية الشخصية وتحمل المسؤولية وصوًال

لالندماج في مجتمعهم المدرسي واإلنساني، حيث من المتوقع أن 
تؤثر وجهات النظر االيجابية في تطوير البرامج وإنجاح عملية تعلم 

 .وتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدرسة العادية

كذلك تنبع أهمية الدراسة من طبيعة عينتها ومجتمعها، إذ إن 
التي تناولت وجهات نظر المعلمين نحو غالبية الدراسات السابقة 

تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصفوف العادية، قد بحثت 
عمومًا وجهات نظر المعلمين الذين يدرسون في المدارس العادية 
والذين لم يجربوا، عادة، عملية رعاية وتعليم هذه الفئة من الطلبة 

ّعد الدراسة الحالية من حسب األصول التربوية المتبعة، لذلك ربما ت
الدراسات القليلة التي تبحث في هذا الموضوع، وتدرس وجهات 
نظر المعلمين نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 
العادية الذين اختبروا عملية تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
سواء في المدارس العادية أو المدارس الخاصة بذوي اإلعاقة 

 . معيةالس

كما تكتسب هذه الدراسة أهميتها من محاولتها بناء إطار 
نظري وتوضيحه لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 
المدارس العادية ووجهات نظر المعلمين نحو هذه العملية، خصوصًا 
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 عدوا أن عملية )2005(أن بعض الباحثين كالخطيب والحديدي 
ثر األمور صعوبة نتيجة لطبيعة دمج هذه الفئة من الطلبة من أك

اإلعاقة، وبالتالي فإن عملية تعليم ورعاية هؤالء الطلبة في الصفوف 
العادية لها خصوصيتها ومتطلباتها التي قد تختلف نوعًا ما عن 

 .غيرها من فئات التربية الخاصة

 :التعاريفات اإلجرائية

يقصد بها معتقدات : وجهات نظر المعلمين نحو الدمج -
ين وأفكارهم تجاه تعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية المعلم

في المدارس العادية، وقد تم التعبير عنها من خالل الدرجة 
 . الكلية ألفراد العينة على أداة الدراسة

مستوى إدراك المعلم للنجاح في رعاية الطلبة ذوي  -
 يقصد بها مدى اعتقاد المعلمين لقدرتهم :اإلعاقة السمعية
التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في ونجاحهم في 

الصف، وقدرتهم على توفير التعليم المالئم الذي يلبي 
حاجاتهم الفردية، وتم التعبير عنها إجرائيا من خالل درجات 

 درجة إدراك المعلم إلىالمعلمين على الفقرة التي تشير 
لنجاحه في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في غرفة 

، )3(حيث استحقت استجابة بدرجة عالية الدرجة الصف، 
، واستحقت االستجابة )2( وبدرجة متوسطة استحقت الدرجة

 ).1( بدرجة بسيطة الدرجة

 الدراسات السابقة

هناك العديد من التساؤالت التي يمكن طرحها فيما يتعلق 
بوجهات نظر المعلمين نحو الدمج، فقد بحثت العديد من الدراسات 

معرفية واالنفعالية لدى المعلم وأثرها في اإلجراءات العوامل ال
العالجية المتخذة من ِقَبِلهم، وثمة دراسات أخرى بحثت في تأثير 

. عوامل أخرى كحجم الصف، وخدمات الدعم المتاحة، وبنية الصف
وثمة متغيرات أخرى ذات عالقة بخصائص المعلم تمت دراستها مثل 

 .   مج، ومستوى الصف الذي يدّرسهالجنس، والمعرفة باإلعاقة أو الد

 Lampropoulou)وفي دراسة قام بها المبروبوال وبدليدو 
and Padeliadu, 1997)وجهات نظر واتجاهات  هدفت إلى مقارنة 

المعلمين نحو ذوي الحاجات الخاصة ودمجهم في المدارس العادية، 
 .معلمُا يعملون في ثالثة أماكن التحاق) 290(تكونت العينة من 

وأظهرت النتائج أن وجهات نظر المعلمين تعتمد على مكان 
وقد اظهر معلمو الطلبة الصم بشكل خاص وجهات نظر . االلتحاق

إيجابية أكثر نحو األفراد ذوي اإلعاقات مقارنة بمجموعات المعلمين 
وأشارت . األخرى، لكن وجهات نظرهم نحو الدمج كانت أكثر سلبية

علمي المدارس العادية ومدارس التربية النتائج إلى أن وجهات نظر م
الخاصة نحو الدمج ال ترتبط طرديًا بوجهات نظرهم نحو األفراد 
ذوي اإلعاقات، وأشارت إلى أن المتوسط العام الستجابات المعلمين 
يعبر عن قبول مجموعة المعلمين لعملية الدمج، وأن وجهات نظر 

الف خبرتهم في تعليم المعلمين نحو الدمج تختلف اختالفًا داًال باخت
 .األطفال ذوي اإلعاقة السمعية

 ,Fisher)وقد أظهرت دراسة قام بها فيشر وفري وثاوزند 
Frey and Thousand, 2003) أن معلمي المدارس العادية الثانوية 

مدربون بشكل محدد على مواضيع أكاديمية متخصصة، األمر الذي 
إلعاقة السمعية قد يؤثر في قدرتهم على مراعاة الطلبة ذوي ا
كما أشارت . وتكييف المحتوى ليتالءم وحاجات هؤالء الطلبة

 ,Cole and Mcleskey)الدراسة التي قام بها كول ومكليسكي
 إلى أن معلمي المدارس األساسية يميلون إلى تكوين وجهات (1997

 ممن يدرسون في منظر أكثر إيجابية نحو الدمج مقارنة بنظرائه
وكذلك أظهرت دراسة قام بها . ثانويةالعادية الالمدارس 

 أن مديري المدارس يميلون إلى دعم (Praisner, 2003)برسنر
الدمج للطلبة الذين يظهرون مهارات أكاديمية وسلوكية مالئمة 

 . للصف العادي

- وكذلك أظهرت الدراسة التي قام بها مكليسكي وزمالؤه
(Mcleskey et al., 2001)صفوف الدمج  المعلمين العاملين فين أ 
راؤهم أكثر إيجابية نحو الدمج مقارنة يميلون إلى أن تكون آ

بالمعلمين الذين يدرسون هؤالء الطلبة في مدارس التربية الخاصة 
 .المعزولة

 ,Keith and Rossوهدفت دراسة قام بها كيث وروس 
 إلى توضيح العالقة بين وجهات نظر معلمي الصفوف )(1998

اح عملية دمج الطالب ذوي الحاجات العادية نحو الدمج ونج
الخاصة ومنهم أصحاب اإلعاقة السمعية، وقد تبين أن لدى هؤالء 

وقد ارتبطت . المعلمين وجهات نظر إيجابية، بشكل عام نحو الدمج
المعرفة باإلعاقة والخبرة بوجهات نظر أكثر إيجابية، باإلضافة إلى 

س الطلبة ذوي مدى امتالك المعلمين للكفايات الالزمة في تدري
وقد أشار العديد من المعلمين إلى حاجتهم . اإلعاقة السمعية

للتدريب والمعرفة والمهارة لتسهيل دمج هذه الفئة من الطلبة، فضًال 
عن وجود أخصائيي اللغة ومفسري لغة اإلشارة لتسهيل عملية 

 Soodak, Podell, and) وقد وجد سوداك وبودل وليمان .الدمج
Lehman, 1998)  أن وجهات نظر المعلمين للدمج واستجابتهم

اإليجابية له ترتبط بمدى امتالكهم مهارات التدريس الفعال وخبراتهم 
التدريسية للطلبة ذوي الحاجات الخاصة، ومدى استخدامهم 
وممارستهم للتعليم الفعال، وإدراكاتهم للصعوبات التي يواجهها 

ين وحجم غرفة هؤالء الطلبة، والتعاون مع المعلمين المساند
 .الصف

 ,Cheuk and Hatch)واستهدفت دراسة شيوك وهاتش 
 التعرف إلى وجهات نظر ثمانية معلمين نحو دمج األطفال (2007

ذوي الصعوبات ومنهم األطفال ذوو اإلعاقة السمعية في مرحلة 
رياض األطفال، وقد أظهرت النتائج أن وجهات نظر المعلمين ركزت 

وير النواحي االجتماعية لألطفال ذوي على فائدة الدمج في تط
كما أكدت الدراسة على ضرورة تهيئة المعلمين الستقبال . الصعوبات
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هؤالء الطلبة في صفوفهم العادية من خالل توفير تدريب منظم لهم 
يسهم في تكوين وجهات نظر إيجابية لديهم نحو تعليم األطفال 

 .ذوي الصعوبات في صفوفهم العادية

 ,Hadjikakou)كو وبيترايدو وستاياللنو وقام هادجيكا
Petridou and Stylianou, 2008) بإجراء دراسة هدفت إلى تعّرف 

وجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية وأولياء أمورهم 
والطلبة أنفسهم في المدارس العادية ومدارس التربية الخاصة، نحو 

 توجههم نحو تعلم هؤالء الطلبة في المدارس العادية وكذلك
استخدام التواصل الشفوي السمعي، ووجهات نظرهم نحو الدمج 

طالبًا ذوي ) 69(األكاديمي واالجتماعي، تكونت عينة الدراسة من 
أسرة، ) 61(إعاقة سمعية في المرحلة الثانوية، بلغ عدد أسرهم 

وقد . مدير مدرسة) 34(معلمًا و) 367( مثلها بلغ عدد معلميهم 
أن مهارات التواصل الشفوي السمعي لدى الطلبة أظهرت النتائج 

ذوي اإلعاقة السمعية ترتبط بشكل إيجابي مع وجهات نظر المعلمين 
اإليجابية نحو الدمج األكاديمي واالجتماعي، وأن نجاح الدمج 
األكاديمي يرتبط بمدى توافر عدد من المصادر من أبرزها تدريب 

عليم األقران لتدريب المعلمين أثناء الخدمة واستخدام أسلوب ت
هؤالء الطلبة على المهارات األكاديمية واالجتماعية الالزمة، وتكييف 

 . الصف العادي

يتضح مما سبق أن الدراسات السابقة حاولت دراسة العوامل 
المؤثرة في وجهات نظر المعلمين نحو الدمج كمتغير الجنس، 

غيرها من والعمر، ودرجة التعليم، وسنوات الخبرة في التدريس، و
 Keith and Ross, 1998; Lampropoulou and) المتغيرات

Padeliadu, 1997)  مع استنتاجات قليلة، تحّدد بوضوح العوامل
المؤثرة في قبول المعلمين لعملية دمج األطفال ذوي الحاجات 
الخاصة، إضافة إلى أن الدراسات السابقة المهتمة بدراسة تأثير 

 المعلمين أظهرت نتائج إيجابية برامج الدمج على وجهات نظر
 . وأخرى سلبية

 مجتمع الدراسة وعينتها

تّكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين الذين يدرسون 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في مدارس وزارة التربية والتعليم 
العادية ومدارس الصم من الصف الثاني األساسي وحتى المرحلة 

 في المملكة األردنية 2007/2008الثانوية للعام الدراسي 
الهاشمية، وتم تحديد مجتمع الدراسة من خالل كشوفات تم 
الحصول عليها من قبل وزارة التربية والتعليم تبين أن هناك تسع 
مدارس للصم يتم فيها تدريس الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، وبلغ 

معلمًا ) 150(عدد المعلمين الذين يعملون في هذه المدارس 
لمة، كما تبين من خالل الكشوفات أن هناك أربعين مدرسة ومع

عادية يتوفر فيها صفوف خاصة وغرف مصادر تخدم الطلبة ذوي 
اإلعاقة السمعية، وتبين أن عدد المعلمين الذين يخدمون في هذه 

وبناء عليه، فإن مجتمع الدراسة . معلمًا ومعلمة) 80(الصفوف 
طالبًا ) 863( حوالي معلمًا ومعلمة يخدمون) 230(تكون من 

وطالبة ذوي إعاقة سمعية، موزعين على إحدى وثالثين مديرية 
وزارة التربية والتعليم، ( للتربية والتعليم في محافظات األردن

2008.( 

قائمة : ؛ فقد تم الحصول على قائمتينعينة الدراسةأما 
تتضمن أسماء المعلمين الذين يعملون بمدارس الصم، تم إعطاء 

 معلم ومعلمة ضمن هذه القائمة ومن ثّم تم اختيار وعن رقم لكل
معلمًا ومعلمة، أي ما نسبته ) 75(طريق جدول األرقام العشوائية 

من مجتمع الدراسة الموجودين في مدارس الصم في %) 50(
أما عن الطريقة العشوائية التي استخدمت الختيار أفراد . المملكة

 يخدمون في الصفوف الخاصة العينة من المعلمين والمعلمات الذين
في المدارس العادية، وحيث أنه لم يتوفر للباحثتين قائمة بأسماء 
هؤالء المعلمين والمعلمات؛ فقد تم استخدام الطريقة العشوائية 
العنقودية، حيث تم اختيار عشرين مدرسة بصورة عشوائية، وقد 

معلمًا ومعلمة ممن يعملون في ) 30(احتوت هذه المدارس على 
الصفوف الخاصة في هذه المدارس، وهذا يشكل ما نسبته 

معلمًا من مجتمع الدراسة الموجودين في المدارس %) 37.5(
) 105(وهكذا بلغ العدد النهائي ألفراد العينة . العادية في المملكة

معلمين ومعلمات للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية موزعين على مختلف 
 األساسي وحتى نهاية المرحلة المستويات الصفية من الصف الثاني

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 1(ويبين الجدول رقم. الثانوية
نوع المدرسة والصف ومكان التدريس، المؤهل العلمي، وإدراك 

 .المعلم لنجاحه في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

 ينة الدراسة حسب متغيرات الدراسةتوزيع أفراد ع): 1(الجدول 
             الفئة     

 
المتغير ومستوياته                      

 النسبة التكرار

 نوع المدرسة %26.7 28 مدرسة خاصة

 %73.3 77 مدرسة حكومية
 %43.8 46 أساسي

 %50.5 53 ثانوي

 مستوى الصف

 %5.7 6 لم يحدد
 مكان التدريس %71.4 75 مدارس للصم

 %28.6 30 مدارس عادية
دبلوم متوسط في 

 التربية الخاصة
31 29.5% 

 %28.6 30 تربية خاصة. بكا
دراسات عليا في 

 التربية الخاصة
14 13.3% 

 لمؤهل العلميا

 %28.6 30 تخصصات أخرى
 %30.5 32 درجة بسيطة

 %43.8 46 درجة متوسطة

إدراك المعلم 
للنجاح في رعاية 
الطلبة ذوي 

 اإلعاقة السمعية
 %25.7 27 درجة عالية

 



 الدبابنـــة والحســـن

 

7 

 أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة، قامت الباحثتان بإعداد استبانة 
ضمت مجموعة من السمات والرؤى التي تعبر عن وجهات نظر 
المعلمين لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 

 :العادية، وذلك وفقًا للخطوات التالية

تمت : ي والتجريبيمراجعة األدب النظر: الخطوة األولى -
 ,Houck)مراجعة األدب التربوي والدراسات السابقة منها 

1992; Lobosco and Newman, 1992; Monaham, 
Miller and Cronic, 1997; Phillips, Allred, Brulle 
and Shank, 1990; Nowell and Innes, 1997; 
Schumm and Vaughn, 1992; Siegel, 1992; 
Thompson, 1992; Thompson, White and Morgan, 

1982; Wood, 2002;)  المتعلقة بوجهات نظر المعلمين
وتصوراتهم لعملية دمج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة وذوي 
اإلعاقة السمعية بشكل خاص في الصفوف العادية، وبناًء على 

بحيث اشتملت كل فقرة (ذلك تم تحديد الفقرات وصياغتها 
 المعلمين لعملية دمج الطلبة على واحدة من وجهات نظر

ذوي اإلعاقة السمعية ضمن المدرسة العادية والواردة في 
وقد صممت الفقرات وفقًا لمقياس ). األدب النظري والتجريبي

 الخماسي، وطلب من أفراد العينة (Likert Scale)ليكرت 
أوافق بشدة، (تحديد درجة الموافقة التي تراوحت بين 

، وتكونت )وافق، وال أوافق بشدةوأوافق، ومحايد، وال أ
 . فقرة) 50(األداة في صورتها األولية من 

 تم :التوصل لمؤشرات أولية عن الفقرات: الخطوة الثانية -
عرض األداة بصورتها األولية، للتحقق من صدق المقياس عن 
طريق الصدق الظاهري، على ستة من المحكمين في مجال 

الجامعة األردنية، (الية االختصاص في الجامعات األردنية الت
وعلى عشرة ) جامعة البلقاء التطبيقية، الجامعة الهاشمية

معلمين من مدارس عادية ومدارس الصم، بهدف الوقوف على 
أرائهم حول األداة ومدى تحقيقها لألهداف المتوخاة منها، 

. ومدى دقة الفقرات، ووضوح صياغتها، ودرجة تمثيلها لألداة
لمجتمعة لدى الباحثين تم حذف وفي ضوء المالحظات ا

فقرتين، إلجماع المحكمين على عدم مالءمتهما أو كونهما ال 
تمثالن وجهات نظر المعلمين لعملية تعلم وتعليم الطلبة ذوي 
اإلعاقة السمعية في الصفوف العادية، أو ألنه كان هنالك 

وبذلك أصبحت األداة بصورتها . صعوبة في مقروئية الفقرة
 . فقرة) 48(نة من النهائية مكو

 تصحيح األداة

في ضوء سلم اإلجابة عن فقرات األداة، وبما أن مقياس سلم 
) 3(، وبحيث تشكل القيمة )5-1(االستجابة خماسي يتدرج من 

منتصف هذا المقياس، فقد تم اعتبار متوسط الدرجات الذي 
تقريبًا كمنطقة تمثل الدرجة المتوسطة ) 3.49-2.5(يتراوح من 

ياس، وهكذا تم تحديد فئتين أقل من هذه الفئة وفئتين على المق
 :أعلى من هذه الفئة، على النحو التالي

 .درجة، تمثل وجهات نظر إيجابية جدًا) 5-4.01 (-أ

 .درجات تمثل وجهات نظر إيجابية) 4-3.5 (-ب

 . درجة تمثل وجهات نظر محايدة) 3.49-2.5 (-ج

 .يةدرجة تمثل وجهات نظر سلب) 2.49-1.75 (-د

 .درجة تمثل وجهات نظر سلبية جدًا) 1.74-1 (-هـ

 :التوصل للخصائص السيكومترية لألداة: الخطوة الثالثة -
تم التوصل إلى مؤشرات صدق األداة وثباتها باستخدام 

 :الخطوات التالية

 تم االكتفاء بداللة الصدق المنطقي، :أوال مؤشرات صدق األداة
اس من خالل اإلجراءات  من صدق المقيت الباحثتانكما تحقق

المشار إليها في الخطوتين األولى والثانية والمتمثلة في شمول 
وجهات نظر المعلمين (األداة وفقراتها منطقة السلوك المقاس 

لعمليتي تعلم وتعليم الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصفوف 
، ومن خالل ما توصلت إليه الباحثتان من مؤشرات حول )العادية
حول مالءمة ) أعضاء هيئة التدريس والمعلمين(لمحكمين أراء ا

 .األداة وفقراتها عندما وضعت لقياسه

للتوصل إلى مؤشرات ثبات األداة، : مؤشرات ثبات األداة: ثانيًا
 :باإلجراءات التالية

معلم ومعلمة ) 100(جرى تطبيق األداة على عينة مؤلفة من  -
بين معلمي المدارس العادية تم اختيارهم عشوائيًا من 

ومدارس الصم من غير المشمولين ضمن عينة الدراسة، حيث 
جرى بناًء على بيانات هذه العينة حساب معامل الثبات 
لالتساق الداخلي بداللة إحصائيات الفقرة باستخدام معادلة 

، وهي قيمة مقبولة )95.8(كرونباخ ألفا، إذ بلغ معامل الثبات 
 .(Tuckman, 1994)ألغراض الدراسة

استخدام طريقة إعادة االختبار، حيث جرى تطبيق األداة ألول  -
معلم ومعلمة في ) 100(مرة على عينة استطالعية مؤلفة من 

، وبعد أسبوعين من ذلك التاريخ أعيد تطبيق 4/2/2007
االستبانة على العينة نفسها، وحسب معامل االرتباط بين 

 ).0.88( التطبيقين فبلغ

 الباحثتان ما تحقق للمقياس بصورته النهائية من وقد عّدت
 ,Tuckman)دالالت صدق وثبات كافيا ألغراض الدراسة الحالية

1994). 

 نتائج الدراسة

لإلجابة عن السؤال األول، تم تحديد وجهات نظر معلمي 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية لعملية دمج هؤالء الطلبة في الصفوف 
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ات األداة، باستخراج المتوسطات الحسابية العادية لكل فقرة من فقر
واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في الصفوف العادية، ويبين الجدول 

أبرز النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بوجهات نظر ) 2(رقم
تعليم هؤالء تعلم و لعملية معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

 . الطلبة في الصف العادي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لوجهات نظر معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية لعملية تعليم هؤالء الطلبة في ): 2(جدول ال
 الصف العادي للفقرات مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية 

رقم  الرتبة
 الفقرة

 ع م فقرةال

 0.917 3.85 .ُيقدم الدمج لألطفال نموذجًا مصغرًا عن المجتمع الديموقراطي 36 1
 1.087 3.72 .يؤثر االنتباه الزائد المطلوب للطالب ذي اإلعاقة السمعية على الطلبة اآلخرين سلبيًا 3 2
 0.983 3.69 .يسمح الدمج بتطوير عالقات صداقة بين ذوي اإلعاقة السمعية والعاديين 32 3
 1.042 3.68 .يؤثر وضع األطفال ذوي اإلعاقة السمعية في الصفوف العادية على البرنامج الدراسي ككل 24 4
 1.379 3.65 . على بناء استقالليتهم االجتماعيةاإلعاقة السمعيةيحث دمج الطلبة ذوي  4 5
 1.171 3.62 يرسخ الدمج األمن االجتماعي بين أفراد لمجتمع 28 6
  0.865 3.56  نموذجًا سيئاًً للطلبة اآلخريناإلعاقة السمعيةُيعد سلوك الطالب ذي  38 7
  1.144 3.52 .ُيعّلم الدمج مهارات التعاون بين أفراد المجتمع 23 8
  1.177 3.49 .يساعد الدمج الطلبة على زيادة التقبل للتنوع بينهم 19 9

  1.037 3.45 . التعليم المبني على التعاون بدًال من التنافسيسهم الدمج في تطوير قدرة المعلم على 45 10
  1.337 3.45 .يتيح الدمج الفرص لتفهم اآلخر 15 10
  1.301 3.44 .يساعد الدمج المعلمين على تقدير الفروق الفردية 35 11
  1.124 3.41 .يصعب الحفاظ على النظام في الصف الذي يحتوى على طالب ذي حاجة خاصة 31 12
من الضروري إشراك أولياء أمور الطلبة ذوي الحاجات الخاصة في عملية تعليمهم في المدارس  26 13

 .العادية
3.24 1.197  

يطور الدمج مهارات المعلم على التعامل مع التحديات والصعوبات التي تواجه الطالب ذي  41 14
 .اإلعاقة السمعية

3.2 1.196  

  1.35 3.12 .اإلعاقة السمعيةادر لألطفال ذوي أوصي باستخدام غرف المص 21 15
  1.23 3.12 .اإلعاقة السمعيةيطور الدمج مهارات التعاطف مع الطلبة ذوي  22 15
  1.046 3.1 .يؤكد الدمج على فردية الطالب 47 16
  1.170 3.07 .ُيقدم الدمج لألطفال نموذجًا مصغرًا عن المجتمع الديموقراطي 46 17
 اآلخرين عندما يوضع في صف ةيعزله اجتماعيا عن الطلب اإلعاقة السمعيةلطالب ذي وضع ا 12 17

 .خاص
3.07 1.265  

في الصف العادي من التمييز االجتماعي  اإلعاقة السمعيةيحرر االلتحاق الطالب ذي  20 18
 .واالقتصادي

3.06 1.25  

  1.24 3.04 .يدعم الدمج القيمة االجتماعية للمساواة 16 19
  1.21 3.05 .يطور الدمج مهارات المعلم على العمل كعضو في فريق 48 20
  1.122 3.01 يفيد دمج الطلبة ذوي الحاجات الخاصة الطلبة العاديين 44 21
  1.096 3.01 .للدمج تأثيرات سلبية على الطلبة العاديين 11 21
  1.162 2.93 . ومعلمي التربية الخاصةيؤدي الدمج لتطوير عالقات إيجابية بين المعلمين العاديين 5 22
  1.03 2.91 يطور الدمج الوعي لدى المعلمين بأهمية التعليم الفردي المباشر 43 23
  1.178 2.91 .على زيادة رضاهم عن أنفسهم اإلعاقة السمعيةيساعد برنامج دمج األطفال ذوي  39 23
  1.219 2.89 . ذي الحاجة الخاصةللدمج تأثير سلبي على التطور االنفعالي للطالب 25 24
االلتحاق الطالب ذي الحاجة الخاصة في الصف العادي يساعد المعلم على إدراك مواطن القوة  42 25

 .لدى الطلبة ذوي القدرات المتباينة
2.88 1.25  

  1.276 2.79 .يسهم الدمج في احترام الحقوق المدنية لجميع األفراد 8 26
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رقم  الرتبة
 الفقرة

 ع م فقرةال

بالخدمات التعليمية على نحو كاٍف، لذا ال  اإلعاقة السمعيةص الطالب ذي يزود الصف الخا 37 27
 .حاجة للدمج

 

2.78 1.21  

  1.005 2.76 .اإلعاقة السمعيةيوفر الدمج بيئة مثيرة لنمو وتعلم الطلبة ذوي  14 28
  1.26 2.75 .اإلعاقة السمعيةال يمتلك المعلمين القدرة على تعليم األطفال ذوي  13 29
  1.22 2.72 .بنفس الفرص المتاحة للطلبة العاديين في الصف العادي اإلعاقة السمعيةيزود الطلبة ذوي  10 30
  1.120 2.68 .المهارات األكاديمية الالزمة للتعلم في الصف العادي اإلعاقة السمعيةال يتقن الطفل ذو  17 31
  1.25 2.68 .يشجع الدمج المدارس على تقدير التنوع 7 32
  1.182 2.67 . التربية الخاصةمعلمبشكل أفضل من قبل  اإلعاقة السمعيةينفذ تعليم الطلبة ذوي  40 33
  1.088 2.67 .أحساسا باالنتماء إلى المجتمع غير المتجانس اإلعاقة السمعيةيطور الدمج للطلبة ذوي  6 34
  0.963 2.63 .اإلعاقة السمعيةللطلبة ذوي ُتعد األنشطة الصفية التي تنفذ مع الطلبة العاديين مناسبة  1 35
 1.098 2.59 .والعاديين اإلعاقة السمعيةيزيد برنامج الدمج من الهوة االجتماعية بين ذوي  27 36
 0.950 2.55 .الفرص لألداء في الصف العادي اإلعاقة السمعيةُيعطي الطالب ذو  2 37
 0.866 2.54 .التطور األكاديمي له في الصف على  ذي إعاقة سمعيةيشجع وجود طفل 9 38
 1.118 2.53 .اإلعاقة السمعيةأوصى باستخدام الصف الخاص للطلبة ذوي  33 39
 0.941 2.53 .تلبي المدرسة العادية رغبات ذوي الحاجات الخاصة وميولهم 29 39
 0.885 2.42 .اديمن وجوده في صف الع اإلعاقة السمعيةُيعتبر الصف الخاص أكثر فعالية للطفل ذي  34 40
في الصف الخاص مشاركته في األنشطة كالرياضة  اإلعاقة السمعيةيقيد وجود الطالب ذي  30 41

 .المتاحة للطلبة في الصف العادي
2.35 0.990 

 0.998 2.34 . مع أقرانه العاديينذي اإلعاقة السمعيةال يتكيف الطالب  18 42

 ياالنحراف المعيار= ع المتوسط الحسابي؛=م
 

أن وجهات نظر معلمي الطلبة ) 2(يتضح من الجدول 
ذوي اإلعاقة السمعية لعملية دمج هؤالء الطلبة في الصفوف 

) إيجابية(و) إيجابية جدًا(العادية قد وزعت بين وجهات نظر 
 :، وقد رتبت على النحو اآلتي)سلبية جدًا(و) سلبية(و) محايدة(و

ًا مصغرًا عن ُيقدم الدمج لألطفال نموذج(حصلت الفقرة  -
على أعلى متوسط حسابي مقداره ) المجتمع الديموقراطي

وتمثل وجهات ) 0.917(وبانحراف معياري مقداره ) 3.85(
نظر إيجابية، وكانت وجهات نظر أفراد عينة الدراسة إيجابية 

، 38، 28، 4، 24، 32، 3، 36( على ثماني فقرات هي
على هذه على التوالي، إذ تراوح المتوسط الحسابي ) 23

وباالنحراف المعياري تراوح بين ) 3.85-3.50(الفقرات بين 
أما الفقرات التي حصلت على متوسطات ). 1.38 -0.86(

فقرة، وكانت قيمتها ) 37(حسابية محايدة فقد بلغ عددها 
وبانحراف معياري تراوح بين ) 3.49-2.53(تتراوح ما بين

عينة ، وهذا يبين أن وجهات نظر أفراد )1.38 -0.86(
الدراسة محايدة نحو الدمج على هذه الفقرات، مما يضع 

 .هذه الفقرات بالمرتبة الثانية لالولويات

 

  

 

بلغ عدد الفقرات التي حصلت على متوسطات حسابية متدنية  -
لوجهات نظر معلمي أفراد عينة الدراسة لعملية دمج ذوي 
اإلعاقة السمعية في الصفوف العادية ثالث فقرات، وكانت 

راف معياري وبانح) 2.42 -2.35( بينمتها تتراوح ما قي
، وهذا يبين وجهات نظر سلبية )0.99 -0.88(تراوح بين 

لعملية دمج هؤالء الطلبة في الصفوف العادية على هذه 
الفقرات، مما يضع هذه الفقرات بالمرتبة األخيرة لوجهات 

 . نظر المعلمين أفراد عينة الدراسة

تم استخراج المتوسطات ، )6، 5 ،4، 3، 2(لإلجابة عن األسئلة 
الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة الدراسة على 

المعلمين لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة نظر أداة وجهات 
 .ذلك) 3(السمعية في الصفوف العادية، وتبين نتائج الجدول رقم
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المعيارية بداللة المتوسطات الحسابية واالنحرافات ): 3(الجدول 
سلم اإلجابة لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج الطلبة 

 ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية تبعًا متغيرات الدراسة
 ع م مستويات المتغير/ المتغير

 نوع المدرسة 0.334 3.41 خاص

 0.457 2.87 حكومي

 مكان التدريس 0.477 2.85 مدارس الصم

 0.326 3.42 رس عادية مدا

 المرحلة الدراسية 0.327 3.05 المرحلة األساسية

 0.532 2.88 المرحلة الثانوية

 0.39 2.76 دبلوم متوسط تربية خاصة

 0.382 2.99 تربية خاصة. بكا

 0.665 3.02 دراسات عليا 

 المؤهل العلمي

 0.448 3.3 تخصصات أخرى

 0.517 3.11 بسيطة

 0.514 2.97 متوسطة

 ادراكات المعلم للنجاح

 0.402 2.98 عالية

 االنحراف المعياري:     عمتوسط الحسابي    ال: م

عند استخراج المتوسطات الحسابية للدرجات الكلية 
ألفراد عينة الدراسة على مقياس وجهات نظر المعلمين نحو الدمج 

، نالحظ وحسب ما هو موضح في تبعًا لمتغير نوع المدرسة
أن قيمة متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة الدراسة ) 3( الجدول

الذين يخدمون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس الخاصة 
، وأن قيمة الدرجات الكلية ألفراد عينة )3.41(نحو الدمج يبلغ

الدراسة الذين يخدمون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 
، ومن الواضح أن متوسط )2.87(الحكومية نحو الدمج يبلغ 

الدرجات الكلية للعاملين في المدارس الخاصة نحو الدمج أكبر من 
 .متوسط الدرجات الكلية للعاملين في المدارس الحكومية

 أما بالنسبة لمتغير مكان التدريس فيتضح من الجدول 
أعاله أن قيمة متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة الدراسة في 

 نظام الدمج نحو الدمج كانت محايدة إذ نية ضمالمدارس العاد
، بالمقابل بلغ متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة )3.42(بلغت 

حيث تمثل درجة ) 2.85(الدراسة في مدارس الصم نحو الدمج 
ومن الواضح أن متوسط الدرجات الكلية . وجهات نظر محايدة

دمج، أكبر من للمعلمين العاملين في المدارس العادية ضمن نظام ال
 .متوسط الدرجات الكلية لدى المعلمين العاملين في مدارس الصم

وعند استخراج المتوسطات الحسابية للدرجات الكلية 
ألفراد عينة الدراسة على مقياس وجهات نظر المعلمين نحو دمج 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية تبعًا لمتغير 

أن ) 3( وكما هو موضح في جدول رقمالمرحلة الدراسية، وجد 

قيمة متوسط الدرجات الكلية لوجهات نظر أفراد عينة الدراسة 
ضمن مرحلة التعليم األساسية نحو عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 

حيث تمثل وجهات نظر ) 3.05(السمعية في المدارس العادية بلغت
راد عينة محايدة، وان قيمة متوسط الدرجات الكلية لوجهات نظر أف

الدراسة الذين يدرسون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المرحلة 
حيث تمثل وجهات نظر محايدة نحو دمج ) 2.88(الثانوية بلغت

ومن الواضح أن . الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية
متوسط الدرجات الكلية للمعلمين الذين يدرسون الطلبة ذوي 

المرحلة األساسية، أكبر من متوسط الدرجات اإلعاقة السمعية في 
الكلية لدى المعلمين الذين يدرسون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 

 .في مرحلة التعليم الثانوي
ولفحص المتوسطات الحسابية للدرجات الكلية ألفراد 
العينة على مقياس وجهات النظر نحو الدمج تبعًا لمتغير المؤهل 

راج المتوسطات الحسابية للدرجات العلمي للمعلمين، تم استخ
الكلية ألفراد عينة الدراسة على مقياس وجهات النظر نحو الدمج 

 كما يبين -تبعًا لمتغير المؤهل العلمي للمعلمين، وقد وجد 
 أن قيمة متوسط الدرجات الكلية لوجهات نظر -)3(الجدول رقم

 أفراد عينة الدراسة الذين يحملون درجة الدبلوم المتوسط في
التربية الخاصة نحو عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 

، أي أنها حصلت على أقل متوسط )2.76(المدارس العادية بلغت 
وبلغت قيمة . حسابي على األداة، وهي تمثل وجهات نظر محايدة

متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة الدراسة من ذوي التخصصات 
حو عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة األخرى غير التربية الخاصة ن

، حيث تمثل أعلى متوسط )3.3(السمعية في المدارس العادية 
 .أيضًاحسابي على األداة، وهي تمثل وجهات نظر محايدة 

 للنجاح في نأما فيما يتعلق بمتغير ادراكات المعلمي
التعامل مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، فقد أشارت النتائج 

ذاته أن وجهات نظر أفراد عينة ) 3(جدول رقم الموضحة في ال
الدراسة نحو عملية دمج هؤالء الطلبة في المدارس العادية حصلت 
على أعلى متوسط حسابي الستجابة المعلمين عليها، إذ بلغت 

، مما يشير إلى وجهات نظر محايدة لعملية دمج الطلبة )3.11(
 يبين الجدول وكذلك. ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية

نفسه أن وجهات نظر أفراد عينة الدراسة كانت محايدة، للمعلمين 
الذين يدركون أن درجة نجاحهم في التعامل مع هؤالء الطلبة ذوي 

، إذ بلغ المتوسط الحسابي ةاإلعاقة السمعية متوسطة أو عالي
 .على التوالي) 2.98، 2.97(لالستجابة عليها 

 متغيرات الدراسة ومن أجل فحص أثر كل متغير من
مستوى الصف، ونوع المدرسة، ومكان التدريس، والمؤهل : اآلتية

العلمي للمعلم، وإدراك المعلم للنجاح في رعاية الطلبة ذوي 
اإلعاقة السمعية، على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج 
الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية في الفقرات 

 المقاسة بأداة الدراسة لمعرفة فيما إذا كانت دالة إحصائيًا المختلفة
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أم ال، من أجل ذلك جرى استخراج نتائج تحليل التباين األحادي 
(One-Way ANOVA) 4(، كما يتضح في الجدول .( 

 نتائج تحليل التباين األحادي ألثر متغير مستوى ):4(الجدول 
ل العلمي للمعلم؛ الصف؛ ونوع المدرسة؛ ومكان التدريس؛ والمؤه

وإدراك المعلم للنجاح في رعاية مع الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية، 
 . على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة

مجموع  مصدر التباين المتغير
مربعات 
 االنحرافات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة
 ف

 الداللة

نوع  5.877 1 5.877 بين المجموعات
 0.184 103 18.96 داخل المجموعات المدرسة

31.925 0.000* 

مكان  6.924 1 6.924 بين المجموعات
 0.174 103 17.913 داخل المجموعات التدريس

39.813 0.000* 

المرحلة  2.423 2 4.846 بين المجموعات
 0.196 102 19.99 داخل المجموعات الدراسية

12.364 0.000* 

التحصيل  1.477 3 4.431 بين المجموعات
 0.202 101 20.406 داخل المجموعات العلمي

7.310 0.000* 

ادراكات  0.222 2 0.444 بين المجموعات
المعلم 
 للنجاح

 0.239 102 24.393 داخل المجموعات
0.929 0.398 

 )α=0.01(دالة إحصائية على مستوى * 

أن وجهات نظر المعلمين نحو ) 4(يتضح من الجدول 
وي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية، قد عملية دمج الطلبة ذ

تأثرت بدرجة دالة إحصائيا بمتغير نوع المدرسة على مستوى 
وبالرجوع لجدول المتوسطات الحسابية ). 0.01(داللة أقل من 

يالحظ أن متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة الدراسة ) 3(رقم 
اإلعاقة الملتحقين في المدارس الخاصة نحو دمج الطلبة ذوي 

السمعية في المدارس العادية أكبر من متوسط الدرجات الكلية لدى 
 .المعلمين أفراد العينة الملتحقين في المدارس الحكومية

وجود أثر ذي داللة إحصائية ) 4(كما يالحظ من الجدول 
على ) 0.01(لمتغير مكان التدريس على مستوى داللة أقل من 

حو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة وجهات نظر أفراد عّينة الدراسة ن
حيث يالحظ أن األفراد في عينة . السمعية في المدارس العادية ككل

 ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس ةالدراسة الذين يدرسون الطلب
العادية لديهم وجهات نظر إيجابية لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة 

ظر أفراد السمعية في المدارس العادية بدرجة أكبر من وجهات ن
عينة الدراسة الذين يدرسون الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 

 .مدارس الصم

وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير ) 4(ويبين الجدول 
على وجهات ) 0.01(المرحلة الدراسية على مستوى داللة أقل من 

نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
وبالرجوع إلى جدول المتوسطات . العادية ككلفي المدارس 
يالحظ أن قيمة متوسط الدرجات الكلية ألفراد ) 3( الحسابية رقم

 ذوي اإلعاقة السمعية في ةفي عينة الدراسة الذين يدرسون الطلب
المرحلة األساسية أكبر من متوسط الدرجات الكلية لدى أفراد عينة 

اقة السمعية في المرحلة الدراسة الذين يدرسون الطلبة ذوي اإلع
 .الثانوية

أيضًا أن وجهات نظر أفراد عينة ) 4(جدول الويوضح 
الدراسة نحو عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس 
العادية، قد تأثرت بدرجة دالة إحصائيا بمتغير المؤهل العلمي 

وكذلك ). 0.01(ألفراد عينة الدراسة على مستوى داللة أقل من 
تضح من الجدول نفسه أنه ال يوجد أثر دال إحصائيًا لمتغير ي

 .إدراكات المعلم للنجاح في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية

وللوقوف على اتجاهات القيم الدالة تبعًا لمتغير المؤهل 
العلمي ألفراد عينة الدراسة جرى استخراج نتائج دونت س 

(Dunnett'C)ة، لعدم تحقق افتراض  للمقارنات البعدية الثنائي
 . يوضح هذه النتائج) 5(تجانس التباين في البيانات، والجدول 

 ألثر متغير (Dunnett'C)نتائج اختبار دونت س ): 5(الجدول 
المؤهل العلمي على وجهات نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج 

 . الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية
دبلوم متوسط  م المؤهل العلمي

 صةتربية خا
تخصصات 

 اخرى
   2.76 دبلوم متوسط تربية خاصة

 *0.3136-  2.99 تربية خاصة. بكا
   3.02 دراسات عليا

  *0.5370- 3.3 تخصصات أخرى

 المتوسط الحسابي: م       )α=0.01(ذو داللة إحصائية على مستوى * 

وجود أثر ذي داللة إحصائية عند ) 5(جدول الأظهر 
لمتغير المؤهل العلمي على وجهات ) 0.01(مستوى داللة أقل من 

نظر أفراد عينة الدراسة لعملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
في المدارس العادية المتضمنة في أداة الدراسة، ويالحظ من 
الجدول نفسه أن متوسط الدرجات الكلية ألفراد في عينة الدراسة 

كبر من الحاصلين على تخصصات أخرى غير التربية الخاصة أ
متوسط الدرجات الكلية لدى أفراد عينة الدراسة الحاصلين على 
درجة البكالوريوس في التربية الخاصة والمعلمين الحاصلين على 

 . دبلوم متوسط في التربية الخاصة

 مناقشة النتائج

هدفت هذه الدراسة إلى تعّرف على وجهات نظر معلمي 
الء الطلبة في المدارس الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية لعملية دمج هؤ

نوع : العادية وعالقة ذلك بعدد من المتغيرات ذات العالقة
المدرسة، ومكان التدريس، والمرحلة الدراسية، والتحصيل العلمي، 

. وإدراكات المعلمين للنجاح في رعاية الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية
بشكل عام، وبناًء على النتائج يمكن وصف وجهات نظر المعلمين 

حو برنامج دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية بالمحايدة واإليجابية ن
على وجهات نظر محايدة ) 37(نوعًا ما لحصول معظم الفقرات 

على ) 3(فقرات على وجهات نظر ايجابية، و) 8(للمعلمين، و
ويمكن تفسير ذلك بأن عملية دمج الطلبة . وجهات نظر سلبية
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ص هي عملية صعبة ومليئة ذوي اإلعاقة السمعية على وجه الخصو
بالتحديات، وان وجهات نظر المعلمين تتسم باالختالف والتباين، 
وذلك لظروف اإلعاقة وطبيعتها بحيث أن هناك حاجة إلى وجود 
الكثير من التسهيالت كالدعم الفني والمادي والمعنوي لضمان 
نجاح عملية الدمج، وهذا يتفق مع دراسة كل من مونهام 

 ودراسة شويم (Monaham, et al., 1997)وآخرون
 ودراسة (Schumm and Vaughn, 1992)وفوجن

 ودراسة ثومبسون وآخرون (Thompson, 1992)ثومبسون
(Thompson, et al., 1982) التي بينت أن ردود فعل ووجهات 

 والتنوع نتيجة لنقص فنظر المعلمين نحو الدمج تتسم باالختال
 هؤالء الطلبة، واختالف قدراتهم التدريب الالزم لكيفية التعامل مع

 .في التعامل مع حاجات هذه الفئة من الطلبة في المدارس العادية

وأشارت النتائج أيضًا إلى متوسط الدرجات الكلية ألفراد 
عينة الدراسة العاملين في المدارس الخاصة على مقياس وجهات 
نظر المعلمين نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية أكبر من 
متوسط الدرجات الكلية لدى المعلمين العاملين في المدارس 

ويمكن عزو ذلك إلى توافر اإلمكانات والخدمات بدرجة . الحكومية
أفضل وأغنى في المدارس الخاصة التي قد تسهل تطبيق عملية 
دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس وتفعيلها، مما قد 

لمي هذه المدارس نحو الدمج سينعكس إيجابا على وجهات نظر مع
وفعاليته في تقديم الخدمات التربوية للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 

كما -ففي المدارس الحكومية . مقارنة بمعلمي المدارس الحكومية
 يعتمد نجاح عملية الدمج بالدرجة -أكد المعلمون عينة الدراسة

لديه األولى على المعلم المدرب بدرجة غير كافية وال تتوافر 
المعينات والتجهيزات الكافية والالزمة لتفعيل عملية تعليم الطلبة 

 .ذوي اإلعاقة السمعية ضمن نظام الدمج في المدارس العادية

وفيما يتعلق بمكان التدريس فقد أظهرت النتائج أن 
متوسط الدرجات الكلية ألفراد عينة الدراسة العاملين في المدارس 

 نحو دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية العادية التي اختبرت الدمج
في المدارس أكبر من متوسط الدرجات الكلية لدى أفراد عينة 

ويمكن تفسير ذلك . الدراسة المعلمين العاملين في مدارس الصم
بأن معلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في المدارس العادية قد 

 العادية، اختبروا عمليًا عملية دمج هؤالء الطلبة ضمن المدرسة
واتيحت لهم الفرصة لإلطالع على واقع هذه التجربة والفوائد التي 
قد تعود على الطالب ذي اإلعاقة السمعية مقارنة بمعلمي مدارس 
الصم الذين لم يختبروا عمليًا عملية دمج هؤالء الطلبة، ويتفق 

 ,.Mcleskey et al) هذا مع نتائج دراسة مكليسكي وآخرين
 أن المعلمين العاملين في صفوف الدمج ، التي أكدت(2001

يميلون إلى أن تكون آراؤهم أكثر ايجابية نحو الدمج مقارنة 
 .بمعلمي مدارس التربية الخاصة

وأظهرت النتائج أيضا أن متوسط الدرجات الكلية ألفراد 
عينة الدراسة العاملين في مرحلة التعليم األساسية نحو عملية دمج 

معية في المدارس العادية أكبر من متوسط الطلبة ذوي اإلعاقة الس
الدرجات الكلية لدى أفراد عينة الدراسة العاملين مع الطلبة ذوي 

ويمكن أن يعود ذلك إلى أن . اإلعاقة السمعية في المرحلة الثانوية
المناهج تزداد غنى بالمفردات اللغوية كلما تقدم هؤالء الطلبة في 

هذه المناهج صعوبًة، مما قد المرحلة الدراسية، وبالتالي تزداد 
ينعكس على إمكانية وقدرة المعلم في توصيل المعلومات للطلبة 
ذوي اإلعاقة السمعية كلما زادت المرحلة الدراسية، وهذا ما أكدت 

 التي أشارت (Fisher et al., 2003)عليه دراسة وفيشر وآخرون 
 إلى أن معلمي المدارس الثانوية عمومًا متخصصون في مواضيع

أكاديمية محددة األمر الذي قد يؤثر في قدرتهم على تكييف 
. أساليب التدريس والمناهج بما يتالءم وحاجات هؤالء الطلبة

 Cole and)وكذلك تتفق مع نتائج دراسة كول ومكليسكي 
Mcleskey, 1997) التي أكدت أن معلمي المدارس األساسية 

ة نحو الدمج يميلون إلى تكوين وجهات نظر وأراء أكثر ايجابي
 . مقارنة بمعلمي المدرسة الثانوية

بينت النتائج أيضًا أن المتوسطات الحسابية للدرجات 
الكلية ألفراد عينة الدراسة ذوي التخصصات األخرى غير التربية 

اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، الرياضيات، (الخاصة من مثل 
ه دمج الطلبة في ضوء مقياس وجهات نظر المعلمين تجا) والعلوم

ذوي اإلعاقة السمعية، أعلى من متوسط الدرجات الكلية للمعلمين 
أفراد عينة الدراسة الذين يحملون درجة البكالوريوس أو الدبلوم 

ويمكن تفسير ذلك بأنه قد يكون . المتوسط في التربية الخاصة
لدى المعلمين من تخصصات أخرى الرغبة الفعلية في التعامل مع 

اإلعاقة السمعية بما أنهم اختاروا طبيعة عملهم، وقد الطلبة ذوي 
انعكس هذا على وجهات نظرهم وتقبلهم لفكرة تعليم الطلبة ذوي 
اإلعاقة السمعية في المدرسة العادية، أما فيما يتعلق بالمعلمين 
حملة تخصص التربية الخاصة، فقد يعود انخفاض وجهات نظرهم 

ن فقدان الطلبة ذوي إلى أنهم قد يشعرون بالقلق والخوف م
اإلعاقة السمعية للخدمات المالئمة لهم التي توفرها مدارس الصم، 

 (Cook et al., 1999)ويتفق هذا مع دراسة كل من كوك وآخرون
 أكدت ي الت(Downing et al., 1997)ودراسة داونينج وآخرون 

أن قلق معلمي مدارس التربية الخاصة مقارنة بمعلمي المدارس 
 عملية الدمج عائد إلى الخشية من فقدان الطلبة ذوي العادية من

اإلعاقة السمعية للخدمات المحددة والمالئمة لهم التي يتم توفيرها 
 . في مدارس الصم

 
في ضوء أسئلة الدراسة ونتائجها توصلت : تطبيقات تربوية

 :الباحثتان إلى التطبيقات التربوية التالية
ائج هذه الدراسة عند مراعاة وزارة التربية والتعليم لنت -1

التخطيط لتطوير عملية دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية في 
 .المدارس العادية

تنظيم دورات تأهيل لمعلمي الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية  -2
بهدف تحسين اتجاهاتهم ووجهات نظرهم نحو الدمج وهذا 
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ما أشارت إليه نتائج الدراسة، مما قد يؤثر إيجابا على 
لقي التدريب المالئم لتطوير قدرتهم على تكييف دافعيتهم لت

المناهج وتبني استراتيجيات تعلم وتعليم تراعي الفروق 
 . الفردية بين جميع المتعلمين

توفير التسهيالت المادية المعنوية داخل نظام المدارس  -3
والغرف الصفية لتالئم حاجات الطلبة الفردية لضمان نجاح 

. ومية بشكل محددعملية الدمج ضمن المدارس الحك
واالستفادة من بعض التجارب الناجحة في المدارس الخاصة 

 .في مجال دمج الطلبة ذوي اإلعاقة السمعية
تضمين مناهج تخصصات التربية الخاصة تدريبات خاصة  -4

وأنشطة تهدف إلى تهيئة المعلمين للتعامل مع الطلبة ذوي 
هات إضافة إلى تحسين وج. اإلعاقة السمعية في غرفة الصف

نظر واتجاهات المعلمين نحو دمج األطفال في المدارس 
 .العادية

تضمين الخطط الدراسية لتأهيل المعلمين في الجامعات مواد  -5
متخصصة تهدف إلى تأهيل المعلمين وتطوير كفاياتهم 
لرعاية األطفال ذوي الحاجات الخاصة عمومًا ومنهم أصحاب 

 . اإلعاقة السمعية بشكل محدد في الصف العادي

مراعاة الفروق الفردية عند بناء المناهج والبرامج التعليمية 
لمختلف المراحل التعليمية، وتضمين دليل المعلم إرشادات للمعلم 
لكيفية تقديم وعرض المنهاج للطلبة ذوي اإلعاقة السمعية 
والتكييفات الالزم إجراءها واألدوات والتسهيالت الالزم إجراؤها 

ليم هؤالء الطلبة في المدرسة وبالتالي لتسهيل عملية تعلم وتع
 .زيادة تقبل المعلمين لهم
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 إدراكات الوالدين ملشكلة إهمال األطفال واإلساءة إليهم في املجتمع األردني
 

***ولبنى عكروش  ويعقوب الفرح**  الدين  وجهاد عالء∗ماجد أبو جابر  

  28/12/2008تاريخ قبوله    5/6/2008تاريخ تسلم البحث 
 

مستوى اإلدراكات ف نوعية وّرسعت الدراسة الحالية إلى تع :ملخص
عي والمعلومات المتعلقة باإلهمال واإلساءة الجسدية والجنسية والو

يستند البحث . لألطفال، لدى اآلباء واألمهات المقيمين في مدينة عمان
أسلوب المسح لعينة باستخدام ، التحليليوالحالي إلى المنهج الوصفي 

، )اناثًا% 66.7ذكورًا، % 33.3، 1822= ن(عشوائية طبقية ممثلة 
سنة، وبمتوسط عمري وانحراف ) 65-25(ن في الفئة العمرية من الوالْدي
تم جمع المعلومات ). 40(، ووسيط )9.6=، ع38.17=م(معياري 

بإشراف الباحثين من فريق مدّرب من الطلبة الجامعيين المسّجلين في 
توصلت الدراسة إلى شيوع الوعي بخطورة . جامعتْي الهاشمية والبلقاء
لألطفال وتصاعدها واآلثار النفسية المترتبة مشكلة اإلهمال واإلساءة 

عليها، وإلى عدم معرفة نسبة مرتفعة من أفراد عينة الدراسة بخطوات 
التبليغ عن حاالت اإلساءة لألطفال، وبأساليب تأديب وضبط سلوك 
األطفال، وعدم الوعي بخطورة قضايا اللجوء ألساليب الضرب البدني في 

أهمية دور المرأة في تربية األطفال، وعدم معاقبة األبناء، والتقليل من 
الوعي بالخدمات المجتمعية المتعلقة بهذه المشكلة، حيث تبين ان 
المستجيبين كانوا غير متأكدين بشان ما ينبغي أن يقوموا به في حال 
اطالعهم على مشكلة اإلساءة لألطفال، وال يعرفون إلى الجهة التي يمكنهم 

وتشير نتائج هذه الدراسة . و الضحية إليهاتحويل المعتدي أو المسيء أ
إلى الحاجة لزيادة الوعي العام بشان مشكلة اإلهمال واإلساءة نحو 
األطفال، وإلى أهمية التركيز على اإلشارات المنذرة بوجود مؤيدين 
الستخدام العنف أو معتدين أو ضحايا، وعلى إثارة الوعي بالموارد 

)  كلمة210.(ان معالجة هذه المشكلةالمجتمعية المتوفرة في األردن بش
 ادراكات الوالدين، إهمال األطفال، اإلساءة الجنسية، :الكلمات مفتاحية(

 ).اإلساءة الجسدية، ثقافة الصمت، مدى تجنب التأديب
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Abstract: The current study aims at identifying the quality 
and level of perception, awareness and information 
concerning child neglect and physical and sexual abuse 
among a sample of Jordanian parents living in Amman. 
Using a descriptive method, the researchers developed and 
implemented a survey on a stratified random sample (N = 
1822, 33.3% male, 66.7% female) of parents in the age 
group 25-65 years, with a mean age of 38.17 and a 
standard deviation of 9.6, and a median age of 40. The 
data was gathered under the supervision of the researchers 
by a trained team of university students enrolled in two 
state universities (the Hashemite University and the Balqa 
University). In spite of showing a widespread awareness of 
the size and effects of the problems of child neglect 
physical and sexual child abuse, the respondents indicated 
that they lack awareness of the community services 
available for them to cope with this problem. Specifically, 
the respondents were unsure about what they should do in 
case of learning about a child abuse incident, and did not 
know where they could refer the victim or the abuser. 
The findings also provided evidence for an urgent need to 
focus public attention on the problem of neglect and abuse 
of children, and to emphasize the importance of detecting 
indicators of child abuse perpetrators among Jordanian 
parents, and to raise awareness of the community 
resources available in Jordan to cope with this problem. 
(237 words) (Keywords: Parents’ perceptions, Child abuse, 
Child neglect, Sexual abuse, Physical abuse, Silence 
culture, Discipline avoidance). 
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مشكلة اجتماعية خطيرة، تعود جذورها إلى أوائل التاريخ البشري 
(Chase, 1975-1976; as cited in Orton, 1997) كما أنها ،

إحدى المشكالت التي ما زالت تستقطب اهتمامًا عالميًا في الوقت 
االنسان واستجابة لتطور برامج رعاية الحاضر نتيجة لحركة حقوق 

 . الطفولة في العالم بأكمله

ويتضح هذا االهتمام في ازدياد الوعي العام بمشكلة اإلهمال 
ويتجلى ذلك . واإلساءة والعنف الموجه لألطفال خالل العقد األخير

 World Health) منظمة الصحة العالمية من خالل إعالن
Organization-WHO)ن مع المؤسسة الدولية للوقايــــة ، بالتعــاو

 International Society)  العنف واإلهمال واإلساءة لألطفالمن
for Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) ،

، (Center of Disease Control-CDC)ومركز ضبط األمراض 
عن برامج للوقاية من هذه المشكلة كأولوية أولى للصحة العامة 

(World Health Organization -WHO, 1996, 2006). 

من اتفاقية حقوق الطفل الصادرة ) 19(وقد نصت المادة 
ان "عن األمم المتحدة لتحديد مفهوم اإلساءة للطفل على ضرورة 

تتخذ الدول األطراف الموقعة جميع التدابير التشريعية واإلدارية 
من كافة أشكال واالجتماعية والتعليمية المالئمة لحماية الطفل 

العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية أو اإلهمال أو 
المعاملة المنطوية على اإلهمال، وإساءة المعاملة أو االستغالل، 

الوالدين أو / بما في ذلك اإلساءة الجنسية، وهو في رعاية الوالد 
األوصياء القانونيين عليه أو أي شخص آخر / الوصي القانوني 

ومع أن لكل ). 2006منظمة اليونيسيف، ("د برعاية الطفليتعه
دولة عواملها الفريدة التي تحدد نوعية ومعدل الخدمات والموارد 
المتوافرة لألطفال المعرضين لإلهمال واإلساءة وللعنف الوالدي أو 
عنف المربين الرئيسين الذين يقومون بإلحاق األذى الجسمي 

 أن التفاعالت التي تحدث بين والنفسي والجنسي باألطفال، إّال
عوامل نوع الجنس والبناء االجتماعي والمعتقدات واالتجاهات نحو 

 ونحو اإلهمال واإلساءة بصورة خاصة ُتًعد من ،العنف بصورة عامة
المحددات الرئيسة لقابلية األطفال للتعرض لألذى الجسدي 

 . والجنسي والعاطفي ولتهديد سالمتهم الجسدية والنفسية

جمع معظم المؤلفات والكتب العلمية على أن العنف تمثله تو
األفعال التعبيرية غير المشروعة التي ُيًعدها المجتمع ممارسات 

. (Barnett, Perrin and Miller- Perrin, 2004)مسيئة ومعنّفة 
 Gelles, 1985; Straus, 1975 as)وتؤكد نتائج بعض الدراسات 
cited in Wallace, 2005)، أجريت في المجتمعات الغربية،  التي
سنوات، ) 7-3(طفًال، من سن ) 33(أن طفًال واحدًا من بين كل 

 . ممن يعيش مع والديه ُيًعد ضحية لإلهمال واإلساءة والعنف

وُيًعد مفهوما العنف واإلساءة لألطفال بشكل خاص، مفهومين 
غير واضحين تمامًا لدى شريحة اجتماعية كبيرة في المجتمع 

ي، على اعتبار أن العنف أو اإلساءة يأخذان ضربًا من ضروب األردن
التأديب أو التربية أو التهذيب الجيد لألطفال إن جاز التعبير، وال 

عمالة األطفال، التسول، التسرب (تشّكل الظواهر االجتماعية مثل 

من المدارس، التفكك األسري، ُتًعدد الزوجات واستغالل األطفال 
أبو (فهم ومعتقدات الكثيرين إساءة لألطفال في ) الخ....جنسيًا

وغالبًا ما تؤدي اإلدراكات والمفاهيم ). 2004، السندس
 إلى عزوف المجتمعية العامة المشوهة بشان اإلساءة لألطفال

العديد من األشخاص عن التدخل في الحياة الخاصة لآلخرين 
وعدم اإلبالغ عن حاالت العنف الخطيرة للجهات والسلطات 

-University of Rochester Medical Center)مية الرس
URMC, 2000) . 

ونظرًا ألهمية مشكلة اإلهمال واإلساءة لألطفال، وما تتركه 
من آثار سلبية على نمو الطفل الجسمي والنفسي وإعاقة تطوره 
ومسارات نموه الطبيعي، فقد سارع اإلخصائيون النفسيون في كافة 

ل إجراء العديد من الدراسات انحاء العالم لتناولها من خال
والبحوث وإعداد المقاييس والتقييمات اإلكلينيكية ووضع التدخالت 

وقد تضافرت جهود المختصين والمهنيين . العالجية والوقائية لها
من علماء النفس وإخصائيي الصحة النفسية في كافة الدول 

تبطة للتصدي لهذه المشكلة، بهدف التغلب على اآلثار السلبية المر
 . بها

وقد أحرزت الدراسات االجتماعية والنفسية تقدمًا ملموسًا 
في السنوات األخيرة بسبب الشراكة القائمة بين الباحثين وأفراد 

 ,Thompson and Wilcox)المجتمع والمؤسسات الخاصة 
وتبدو هذه الحقيقة واضحة عندما تتضمن الدراسة طرقًا . (1995

ا اجتماعية حّساسة وهامة، تتطلب بحثية معقدة أو مواضيع وقضاي
التمويل والتعاون ما بين الباحثين والجهات المجتمعية التي تعمل 
على رفد واضعي القرارات والسياسات االجتماعية بالمعلومات 

وتمثل . والبيانات الصادقة للتوصل إلى حلول فعالة وواقعية
 هذا األبحاث الخاصة باإلساءة إلى األطفال في المجتمع األردني

الواقع البحثي، فنطاق وجدية وخطورة العنف واإلساءة نحو 
وعليه، . األطفال تستلزم بالضرورة اهتمامًا بحثيًا مخططًا له بإتقان

المنظور  تسعى الدراسة الحالية، انطالقًا من وبصورة محددة،
 The Social Constructionist Perspective)البنائي االجتماعي 

[SCP])دراكات وتوجهات أفراد المجتمع األردني نحو ، إلى معرفة إ
كما تسعى إلى معرفة . ممارسات اإلهمال واإلساءة لألطفال

المعلومات المتوافرة لديهم ونوعية اآلثار المترتبة على هذه 
الممارسات، إضافة إلى معرفة موقف الوالدين نحو تأديب األطفال، 

وتربوية بهدف رفد وإحداث وتطوير تدخالت وبرامج إرشادية 
 . للحد من ظاهرة العنف واإلهمال واإلساءة لألطفال في األردن

وال ُتًعد الدراسات المتعلقة باإلهمال واإلساءة والعنف نحو 
األطفال مهمة فقط لفهم أصول وأسباب اإلساءة وكيفية معالجة 
المعتدين والتعامل معهم بكفاءة، لكنها توفر أيضًا تقييمًا لجهود 

سر، والمدارس والمؤسسات، وتحسينًا للخدمات الوقاية داخل األ
القانونية واالجتماعية من أجل توفير خدمات أفضل لمساعدة 
األطفال المعّرضين للخطر وأسرهم، ولتقوية عوامل الحماية عند 
األطفال داخل األسر التي يمكن ان تعمل على التخفيف من آثار 

 . هذه الممارسات
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المهنية للذين يتعاملون مع  الفروع العلمية ووقد أدى تعدد
هذه المشكلة ذات األوجه المهنية المُتًعددة التي تتضمن مجاالت 
علم النفس واإلرشاد النفسي واالجتماع والخدمة االجتماعية 

 Thompson)والعدل الجنائي والصحة العامة والقانون وغيرها 
and Wilcox, 1995) وعدم إمكانية تبني توجه موّحد لوجهات ،

لمختصين في هذا المجال، إلى عدم اإلفادة من المعلومات نظر ا
فمثًال، ال . الناتجة عن الدراسات التي تناولت هذا الموضوع

تستقطب االكتشافات الجديدة اآلتية من علم النفس المتعلقة 
) مثل دورة العنف(بأصول أو نتائج اإلهمال واإلساءة لألطفال 

اعيين والمحامين والقضاة االهتمام الكافي من اإلخصائيين االجتم
ويؤدي هذا إلى تجاهل المعالجين . واألطباء والممارسين اآلخرين

واإلخصائيين النفسيين وجهات نظر اآلخرين في المجاالت األخرى 
(Thompson, 1993; Thompson and Wilcox, 1995).  

لقد حدا هذا الوضع البحثي الباحثين القائمين على هذه 
لون تخصصات أكاديمية نفسية واجتماعية الدراسة، الذين يمث

متنوعة تفادي هذه الفجوة من خالل إلقاء الضوء على مشكلة 
اإلهمال واإلساءة والعنف الموجه نحو األطفال في المجتمع األردني 

 . من وجهة نظر نفسية واجتماعية

 اإلطار النظري للدراسة

أصبحت مفاهيم العنف واإلهمال واإلساءة لألطفال من 
ضوعات الهامة التي تلقى اهتمامًا خاصًا من مختلف المو

المؤسسات واألطراف ذات العالقة في السنوات األخيرة عربيًا 
ودوليًا، بدءًا من األسرة ومرورًا بالمرشدين النفسيين والتربويين 
واإلخصائيين االجتماعيين والدينيين ووصوًال إلى القائمين على 

البحث في مشكلة العنف ويلزم . رسم السياسات االجتماعية
واإلساءة لألطفال ضرورة إلقاء الضوء على اإلطار والمجال الذي 

وقد تعرض مصطلح العنف . يتم فيه، أال وهو العنف األسري
األسري إلى الكثير من الخالف والحوار، فالبعض يقترح ان 
استخدام كلمة األسرة يقّيد المعنى كثيرًا نظرًا ألن ممارسات العنف 

 كما يحدث في – ألفراد من األسرة خارج نطاق األسرة قد تحدث
االعتداءات الجسمية والجنسية التي يرتكبها راشدون على األطفال 

 إّال أن غالبية المختصين يميلون –العاملين في ورش ومصانع 
لتحديد معنى العنف األسري بحاالت اإليذاء التي تقع ضمن 

ق إّال على مواقف وأوضاع العالقات الحميمة والقوية، التي ال تنطب
 .تتم داخل مؤسسة الزواج واألسرة كوحدة اجتماعية

ويتضمن العنف األفعال الجسدية والمادية، التي يمارسها 
المعتدي التي ينجم عنها وتؤدي إلحداث جروح وإصابات، لدى 

: الشخص الضحية، كما أن بعض أشكال العنف األسري قد تتضمن
ن توفير الدعم المادي أو العاطفي، اإليقاف والحجز واالمتناع ع

وقد تنطوي على نتائج مدمرة طويلة األمد، على الشخص 
الضحية، كما أن العنف قد يوجه نحو تقييد أو انكار حقوق أو 

 . (Wallace, 2005)) الضحية(حريات شخص آخر 

 العنف واإلساءة إلى (Wallace, 2005) واالسوقد عًرف 
مباشرة وغير المباشرة التي توجه نحو الطفل بأنها ردود األفعال ال

الطفل بهدف إيقاع األذى النفسي أو اللفظي أو الجسدي أو 
كما عّرفت منظمة الصحة العالمية اإلساءة إلى . الجنسي عليه

جميع أشكال  ":، بأنها(Child Maltreatment [CM])األطفال
أو العاطفية السيئة، واإلساءة الجنسية، /المعاملة الجسدية و

إلهمال، أو المعاملة المهملة، المؤدية إلى إلحاق أذى فعلي أو وا
محتمل لصحة الطفل وبقائه وتطوره ونموه أو كرامته في سياق 

 World Health)" عالقة من المسؤولية والثقة أو القوة
Organization - WHO, 1999, p. 15) . 

وتشير الدراسات كذلك إلى عدم وجود اتفاق وخلط في 
لمتعلقة باإلهمال واإلساءة والعنف الموجه نحو األطفال المفاهيم ا

بشكل عام، ألن مثل هذه السلوكات ال يمكن اعتبارها معنفة من 
قبل معظم الناس، فهي أفعال شائعة جدًا، فقد أشارت دراسات 

من الوالدين %) 90( إلى أن (Straus, 1991; 1999)ستراوس 
ية مع أطفالهم، يستخدمون بعض أشكال العنف واإلساءة الجسد

وأن نسبة األطفال الذين تعرضوا للعقاب الجسدي تتراوح بين 
من أهم الناقدين لهذا ) 1991(وُيًعد ستراوس %). 95-93%(

القبول الثقافي واالجتماعي للعقاب البدني وخاصة ممارسة سلوك 
تقّدر دراسته أن األطفال الذين  ، إذ(Spanking)الصفع على الكفل 
خالل عام ما، كانوا قادرين على القيام باالعتداء عوقبوا جسديًا 

الجسدي على أحد األخوة أو األقارب خالل نفس العام، أكثر بثالث 
 . مرات من غيرهم من األطفال غير المعاقبين

وفي المقابل يوجد اتفاق عام على أن العنف واإلهمال 
دية واإلساءة لألطفال تمثل أفعاًال إجرامية وخاطئة، فاإلساءة الجس

لألطفال مثًال، تتضمن كًال من اإليذاء الجسدي والتعريض للخطر، 
وقد تكون اإلساءة الجسدية بسيطة أو شديدة تؤدي لجروح 

وعلى سبيل المثال، فإن سلوك هًز الطفل الرضيع . وأضرار مختلفة
بشدة، يمكن أن يتسبب في وفاته، لكنه قد ال يؤدي إلى إلحاق 

كما ُتًعد حاالت تعّرض . مس سنواتالضرر الجسيم ألطفال سن الخ
األطفال لألذى وللضرر والكدمات، والحرق، والتمزيق، والكسور 
نتيجة لسلوك الوالدين، أمثلة واضحة على ممارسات العنف واألذى 
واإلساءة األسرية الممكن إثباتها والبرهنة على وجودها وشيوعها 

(American National Research Council [NRC], 1993) .
 وتبرز هذه الحقيقة الحاجة الماسة لوضع تعريف دقيق وإجرائي

 بين أوساط الباحثين األردنيين محدد ومتفق عليه لإلساءة لألطفال
والعرب لمنع اختالط الحاالت وتيسير إجراء المقارنات البحثية 

 Skowron and)والتوصل إلى حصيلة بحثية صادقة 
Reinemann, 2005) . 

 طفالأشكال اإلساءة لأل

 : تتخذ اإلساءة لألطفال عدة أشكال من أهمها

النبذ التي وصفها  تشير إلى تصرفات (Neglect) :إساءة اإلهمال
اإلهمال "، بأنها عبارة عن (Fontana, 1984)العالم فونتانا 
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العاطفي أو الحرمان الصادر من األم أو المربي الرئيس بسبب 
لى اإلهمال الجسدي الغياب أو الممارسات السلبية، باإلضافة إ

الذي يشمل سوء التغذية والمالبس غير المالئمة واالفتقار إلى 
، ويشتمل كذلك (P.736)" اإلشراف واإلهمال الطبي والتعليمي

، وإهمال وإهمال النظافة الشخصية، إهمال الرعاية الصحيةعلى 
وإهمال شروط وتدابير حفظ الصحة العامة داخل السالمة المنزلية، 

الحماية غير الكافية، والتخلي والهجر، وإهمال اإلشراف، و المنزل،
 .واإلهمال التربوي، وتشجيع االنحراف

عملية اإليذاء  تشير إلى: (Physical Abuse)اإلساءة الجسدية 
عامًا من قبل ) 18(المادي لجسم الطفل ممن هو دون عمر 

ُيًعد و. شخص ُيًعد مسؤوًال عن رعايته، وهذا ال يشمل الحوادث
ذا الشكل من أكثر أشكال اإلساءة وذلك إلمكانية مالحظته ه

. واكتشافه مباشرة، لما يتركه من آثار وكدمات على الجسم
اإليذاء والجروح، مثل الحروق والتمزيق وتتضمن هذه اإلساءة 

والكسور، وأي نموذج آخر من إساءة المعاملة المادية والجسدية 
 ,Walker, Katon)) اعة س48(التي تستمر لمدة تتجاوز اليومين 

Harrop-Griffits, Holm, Russo and Hickok, 1988) .
 سلوكات الضرب باليد، والضرب أيضًاوتتضمن اإلساءة الجسدية 

بأداة حادة، والكدمات بأشكالها المختلفة، والخنق، والدفع، والعض، 
وعادة . والدهس، والمسك بعنف، وشد الشعر، والقرص، والبصق

ألشكال آثار صحية ضارة قد تصل لمرحلة الخطر ما تكون لهذه ا
 .أو الموت إذا ما تفاقمت

يمكن تعريفها بأنها عبارة : (Sexual Abuse) اإلساءة الجنسية
 )18(تحت سن(عن عملية اشتراك وإقحام األطفال والمراهقين 

غير الناضجين وغير المستقلين من الناحية النمائية من سنة 
ة ال يفهمونها بصورة تامة وال والتطورية، في انشطة جنسي

يستطيعون الموافقة عليها أو رفضها بحكم القوة والسلطة التي 
 .يتمتع بها المسيء جنسيًا سواء كان من داخل األسرة أو خارجها

ويتم من خاللها تجاوز وخرق القواعد الدينية واألخالقية والعادات 
 توفير الحماية واألعراف االجتماعية المتفق عليها ألدوار األسرة في

حاالت  ويضاف إلى ذلك .(Wallace, 2005)والسالمة ألفرادها 
االغتصاب والرقيق األبيض واستغالل األطفال في صور 

 ,U.S. Department of Health and Human Services)إباحية

أن اإلساءة الحادة ، (Wilbur, 1984) ويؤكد ويلبر. (1999
سية، قد تكون مقدمة لحدوث المنظمة وبصورة خاصة اإلساءة الجن

اضطرابات الشخصية المُتًعددة في جميع الحاالت التي تولى 
 ومن بعض المؤشرات الدالة على وقع اإلساءة الجنسية .دراستها

مظاهر الشعور بعدم األمان وتجنب أماكن محددة، ومظاهر خوف 
واضحة من شخص معين، وبكاء شديد، وعدم تركيز وسرحان 

االنفعالي، / راجع في عملية النمو االجتماعيوأحالم مزعجة، وت
إضافة إلى وجود أعراض جسدية كالنزيف والحكة والتقرحات في 

 ,Barnett) بيرن -ويرى بارنيت وبيرن وميللر . المناطق التناسلية
Perrin and Miller- Perrin, 2004)العنف الجنسي يتضمن  أن 

ه يؤدي إلى فشل الكثير من اآلثار الضارة على الضحية، خاصة أن
األطفال المجبرين على إقامة العالقات الجنسية مع الوالد المعتدي 

نهم من اجنسي المالئم مستقبًال، وإلى حرمفي تطوير النشاط ال
وغالبًا ما يقوم المعتدون . مجرد التفاعالت الطبيعية مع األقران

المسيئون جنسيًا بمعاقبة الطفل المساء إليه والقسوة عليه، لدى 
دور أية إشارة من إشارات النشاط الجنسي من قبل هذا الطفل، ص

كما أنهم يحافظون على إبقاء التحكم ووجود السيطرة الحازمة 
الشديدة على أية عالقات للمصادقة قد يجريها الطفل مع الجنس 

 . اآلخر

 :(Psychological/Emotional Abuse) العاطفية/اإلساءةالنفسية
من أشكال اإلساءة التي ال يمكن تبريرها ألنها  اإلساءة النفسية ُتًعد

من  النفسية والعاطفية وتتألف اإلساءة. تهاجم القيمة الذاتية للطفل
سلوكات التحقير وتشويه السمعة أو السخرية من الطفل في أي 
وقت، خصوصًا عندما يكون اهتمامه مركزًا على شيء اخترعه أو 

لنفسية بعض التصرفات وتتضمن اإلساءة ا. (Kluft, 1984)أنجزه 
التي تضع الطفل في مواقف مستمرة ودائمة من التهديد والخوف 

وُيًعد اإلهمال والحماية الزائدة والتشدد في فرض . أو اإلرهاب
األوامر، ورفض الطفل، والتوقعات العالية جدًا من الطفل، إضافة 
 إلى النقد المتكرر، واأللفاظ غير الالئقة، والشتائم، واإلهانات،

والتحقير، الذي يطلق عليه أحيانًا العنف اللفظي، من األمثلة على 
 .الممارسات السلبية لإلساءة النفسية للطفل

 خصائص ضحايا العنف الجسدي من األطفال

تعكس نتائج الدراسات أثر عامل السن على معدالت حدوث : السن
العنف الجسدي ضد األطفال، وتؤكد الكثير من تلك النتائج على أن 
خطر العنف الجسمي ضد األطفال يتراجع مع تقدم األطفال في 
العمر، فعلى سبيل المثال، تشير اإلحصائيات إلى أن معظم ضحايا 
العنف الجسدي ضد األطفال يقعون في فئة األطفال من واحد إلى 

 سنة 11-6، ويتبعهم فئة األطفال من %)51(خمس سنوات 
 %)23( سنة 17-12، وأخيرًا فئة األطفال من سن %)26(

(Wallace, 2005) . 

وعلى الرغم من أن األطفال الصغار يمثلون أكثر الفئات 
العمرية تعرضًا للعنف الجسمي، إّال أن الخبراء يؤكدون ضرورة 
االنتباه إلى أن المراهقين غالبًا ما يكونون أيضًا ضحايا لهذا النوع 

بين من العنف األسري، حيث تحدث أعلى معدالت العنف الجسدي 
مجموعتي األطفال الرضع، واألطفال في سن المشي، تليها مجموعة 

 . المراهقين

 إلى (Gelles and Cornell, 1990)ويشير جيليز وكورنيل 
 قد ،أن غياب االهتمام واالنتباه إلى ضحايا العنف من المراهقين

يعود إلى االعتبارات والمفاهيم المجتمعية المتضمنة ان المراهقين 
. قوة في بعض التواطؤ بشان العنف الموجه إليهميشاركون ب

ويشيرون أيضًا إلى أن الحجم والقوة البدنية والسلوكات المتحدية 
الصعبة التي يمارسها معظم المراهقين مسؤولة عن استثارة سلوك 
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وبالتالي، فإن مثل هذه التفاعالت العنيفة، وبدًال . العنف من آبائهم
ة، ُتًعد طرقًا مشروعة، للضبط من ان ينظر إليها بأنها معنّف

 .الوالدي

تشير نتائج الدراسات المتعلقة بعامل الجنس إلى : نوع الجنس
نتائج مزدوجة، إذ تشير بعض الدراسات إلى تعرض األوالد الذكور 

أكثر من الفتيات اإلناث، في حين توصلت دراسات  لعنف جسدي
لعنف أخرى إلى تعرض كال الجنسين إلى معدالت متساوية من ا

الجسدي بغض النظر عن نوعية الجنس، في حين تشير بعض 
الدراسات إلى تدّخل عامل العمر في اختالف النتائج، فاألوالد 

سنة يكونون أكثر عرضة للعنف ) 12(أقل من  الذكور في سن
، )سنة وأكبر 13(الجسدي، في حين أن الفتيات اإلناث في سن 

 Kwong, Bartholomew)يكن أكثر عرضة لهذا النوع من العنف 
and Dutton, 1999). 

تحدث أعمال العنف الجسدي : الحالة االجتماعية واالقتصادية
لألطفال، بصورة أكبر بين المجموعات االقتصادية واالجتماعية 

من جميع األسر التي تمارس %) 49(المتدنية، فقد تبين أن 
العنف الجسدي مع أطفالها كانت تتلقى العون الحكومي أو 

ساعدات العينية بسبب بطالة رب األسرة أو تدني دخل األسرة الم
 . (Wallace, 2005)وفقرها الشديد 

توجد خصائص معينة في ضحايا العنف : عوامل خطر إضافية
أكثر عرضة لخطر متزايد من  الجسدي ضد األطفال، مما يجعلهم

إذ تشير بعض . حدوث هذا النوع من العنف واإلهمال معهم
وجود ارتباط وصلة بين العنف ضد األطفال الدراسات إلى 

ومضاعفات الوالدة، كانخفاض وزن الطفل، عند والدته، والوالدة 
كما أن اإلعاقات الجسدية والعقلية والنمائية تمثل عوامل . المبكرة
 Levi and)ممّهدة لحدوث العنف الجسدي ضد األطفال  خطر

Brown, 2005; Wallace, 2005). 

ل غالبية المعتدين والمتسببين في وقوع ويمّثل والدا الطف
، ويمثل %)82(العنف الجسدي ضد األطفال في معظم الحاالت 

األشخاص من خارج األسرة نسبة بسيطة ال تتجاوز  أو الغرباء
، كما تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أن العنف %)14(

األخوة يبدو غير واضح أو لم يتم  الجسدي الذي يتسبب فيه
 وغالبًا ما يبّرر الوالدان اإلساءة .(Wallace, 2005) عدتمييزه ب

ً التربية الجيدة " الجسدية ضد األطفال، بأنها نوع من
لصالحهم الخاص "، أو ما يطلقون عليه عبارات "التصحيح"و

التأثير الحقيقي لإلساءة ، (Miller, 1990)، ويوّضح ميللر "بهم
 :لألطفال كما يلي

 كما أخبرك –ضت للضرب وأن ذلك إن المعرفة بأنك قد تعّر"
 كان لصالحك، قد يتم االحتفاظ فيها في بعض األحيان -والداك

وليس دائمًا، لكن المعاناة واأللم التي تسببت فيه وأدت إليه الطريقة 
التي أسيئت فيها معاملتك، ستبقى ال شعورية في العقل الباطن 

سب وح. (p.45)" وستمنعك الحقًا من التعاطف مع اآلخرين

، فإن حوالي (Kaufman and Ziegler, 1993)كوفمان وزيغلر 
ثلث األطفال الذين يتعرضون لإلساءة والمعاملة القاسية سيسيئون 

. هم أيضًا ألطفالهم، وبالمقابل فان ثلثي األطفال لن يكونوا مسيئين
فان كون الشخص قد تعّرض إلساءة المعاملة وهو ، وبلغة أخرى

ن يكون هو نفسه مسيئًا في المستقبل، طفل، يضعه عرضة لخطر أ
لكن الطريق والمسار ما بين هاتين النقطتين ال يكون مباشرًا أو 

 .(Cited in NCR, 1993, p. 223)حتميا

 النظريات التي فسرت العنف ضد األطفال

يشير األدب التربوي إلى ظهور عدد من النظريات التي 
 : ذه النظرياتومن ه. حاولت تفسير العنف بأشكاله المختلفة

 ,Garbarino)وهي نظرية وضعها غاربارينو :  النظرية البيئية-1
ضرورة توافر لتفسير العنف األسري، مشيرًا فيها إلى ، (1977

 لكي يحدث العنف األسري وخاصة العنف ،شرطين اثنين في البيئة
متقبلة نحو األطفال، أوالهما أن تكون البيئة التي تعيش فيها األسرة 

 األطفال، وأن تكون األسرة  القوة مع أسلوب استخدام علىةوموافق
معزولة عن االنظمة أو الخدمات المجتمعية الداعمة، وثانيهما 
يتعلق بالبيئات المجتمعية التي ال تتوافر فيها المؤسسات والهيئات 
التي تتولى دعم ومساعدة األسر، مما يرفع من خطر حدوث العنف 

 .وتفّشيه داخل تلك األسر

 الذي قدمه من المنهج البيئي ومنهج االنظمة انطالقًاو
ُتًعد الخبرات الفردية ، (Bronfenbrenner, 1979) برونفينبرينر
، دفخبرات الفر، كل واحدة منها ضمن الثانيةتأتي عية، يخبرات تجم

ويقسم . (p. 22) نظمة أكبرأهي أنظمة فرعية، موجودة ضمن 
باالنظمة  خاصة توياتالبيئية إلى أربعة مس منهج االنظمة

من المستوى الفردي، وتتراوح هذه المستويات  أبعد: االجتماعية
 ومن ،من المستويات الصغيرة جدًا إلى المستويات الكبيرة

وتوّفر هذه . المستويات الخارجية إلى المستويات الداخلية
المستويات البيئية اإلطار الذي يتم من خالله فهم إيكولوجية 

ية المبّكرة بما فيها الممارسات األسرية المسيئة األخطار النمائ
 . والمعّنفة لألطفال

 وُتًعد القدرة على تصعيد المواقف اإلشكالية وإبرازها في 
/ المجتمعات، واحدة من أهم األبعاد المفيدة في المنهج اإليكولوجي

التي  وذلك في المواقف، (Bronfenbrenner, 1979; 1986)البيئي 
مع أي ) الوالدين واألمهات مثًال(هات وأفعال الناس تكون فيها اتجا

قد ال تنطوي على أي اتصال أو ) األطفال مثًال(كان من األفراد 
احتكاك مباشر، إّال أنها تؤثر بصورة هامة ومفيدة على تطور 

 فعند توجيه أسئلة لها عالقة بالشروط واألوضاع .األطفال ونموهم
ا، يجب علينا ان نكون جاهزين الصحية لنمو األطفال واالجابة عنه

ومسُتًعدين للنظر إلى المستوى الثاني من االنظمة التي تقف وراء 
الخصب والغنى  إذ يمكن حسب المنهج قياس. هذه األوضاع

االجتماعي المتوافر في حياة الطفل من خالل االنظمة الصغيرة 
ت جدًا والدقيقة في حياته، بواسطة التعّرف إلى مدى توافر العالقا

التي ترّكز على اللعب والعمل  المُتًعددة األوّجه المتبادلة الدائمة
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وتتم عملية القياس هذه عبر مرور الزمن، ويعود ذلك . والحب
وبصورة مماثلة لما يحدث مع األفراد، إلى كون العالقات تتغير 

وفي الجانب اآلخر من العالقات التي تظهر في حياة . بمضي الزمن
ر الخطر الذي يستند إلى أنماط اإلساءة وسوء األفراد، يكمن ظهو

المعاملة واإلهمال ونقص الموارد والتوتر التي تؤدي مجتمعة أو 
 إلى إلحاق األذى والضرر بالطفل وإلى تهديد عملية هكًل على حد

 . (Shonkoff and Meisels, 2000)النمو بمجملها 

انت تحدد نظرية دورة العنف ما إذا ك:  نظرية دورة العنف-2
النزعات العنيفة توّرث من قبل األسرة األصلية، نتيجة لعملية تعّلم 
السلوك العنيف من خالل مالحظة ممارساته داخل األسرة، أو لكون 

وتعّرف هذه النظرية . الفرد نفسه قد وقع ضحية لهذا العنف
باإلضافة لكونها دورة العنف، بأنها نظرية انتقال العنف عبر 

فهوم دورة العنف إلى أن العنف سلوك يتم األجيال، إذ يشير م
. تعّلمه داخل األسرة وأنه ينتقل من جيل إلى الجيل الذي يليه

للعنف  وتتبنى هذه النظرية فكرة ان األطفال الذين يقعون ضحايا
الموّجه نحو األطفال، أو الذين يشهدون العدوان العنيف الذي 

ن ويستجيبون يمارسه زوج نحو الزوج اآلخر، سيكبرون ويتعاملو
إذ غالبًا ما يطور األطفال . ألطفالهم أو أزواجهم باألسلوب نفسه

الناجون من العنف األسري اسُتًعدادًا مسبقًا ونزعة نحو ممارسة 
وقد دعمت العديد من . العنف مع أفراد أسرهم المستقبلية

الدراسات المهمة فكرة دورة العنف، وقد استمدت معظم الدراسات 
ل نظرية دورة العنف األسري مصادرها من دراسات التي أجريت حو

الحالة، والمقابالت اإلكلينيكية والتقارير الذاتية وسجالت الهيئات 
 . الرسمية

في  يؤكد النموذج الثقافي االجتماعي:  نظرية ثقافة العنف-3
أدوار الرجال والنساء في المجتمع، باإلضافة  العنف األسري على

ات الثقافية نحو النساء واألطفال، وعلى إلى التركيز على االتجاه
تقبل ممارسة العنف والموافقة عليه، بوصفها جميعًا أسبابًا مسؤولة 

وتستند نظرية ثقافة العنف إلى الفكرة . عن العنف األسري
المتضمنة ان العنف موّزع بصورة غير متكافئة أو عادلة داخل 

ات المكانة المجتمعات، وأنه أكثر شيوعًا في طبقات المجتمع ذ
االقتصادية واالجتماعية الدنيا وتستخدم الثقافات الفرعية أسلوب 

بصورة أكثر  العنف والقوة كاستجابة لما تتعرض له من مثيرات
وتفترض هذه النظرية أن . تكرارًا مقارنة بفئات المجتمع األخرى

العنف استجابة متعلمة تعكس نوعية عملية التطبيع االجتماعي التي 
رسات العنف أو تشير إلى القبول والرضا عن العنف تعزز مما

 O’Leary, 1988; Wolfgang and)بوصفه سلوكًا مناسبًا 
Ferracuti, 1982) . 

 ,Wolfgang and Ferracuti)ويؤكد ولفغانغ وفيراكوتي 
، أن بعض الثقافات الفرعية في بعض دول العالم ومنها (1982

 القيم التي تبّرر استخدام الواليات المتحدة األمريكية تتقبل بشدة
  .القوة والعنف

وتتضمن هذا النظرية ان ردود : النظرية البنائية االجتماعية -4
إعادة تعريف، أي وضع  الفعل المجتمعية ُتًعد أساسية في عملية

تأتي وتذهب  اجتماعي والقيام بوصفه مشكلة اجتماعية، إذ
تمعية وتبعًا المشكالت االجتماعية حسب تغير ردود األفعال المج

 Barnett, Perrin and Miller - Perrin, 2004; Spector)لها 
and Kitsuse, 1977) . ومن الواضح أنه بسبب ندرة اتفاق صانعي

المطالبات وُتًعدد نقاط الخالف بينهم، فال يوجد تعريف عالمي 
واحد متفق عليه لمفهوم العنف وإهمال األطفال واإلساءة إليهم، 

الباحثين يستخدمون العديد من التعريفات، تبعًا وبالتالي فإن 
للنظريات التي يتبنونها  لمتطلبات بحثهم ونتائجهم باإلضافة

وُيًعد هذا األمر طبيعيًا، . ولوجهات نظرهم المتعلقة بهذه المشكلة
خاصة أن المشكالت االجتماعية عادة ما تكون ذات تركيبة 

 المشكالت االجتماعية اجتماعية، وأنه من المستحيل القيام بتعريف
 .بطريقة موضوعية

وتتميز النظرية البنائية االجتماعية لدى تطبيقها على مشكلة 
 :العنف، بالعديد من المزايا التي من أبرزها

لماذا ُيحكم في بعض "ل توفير رؤيا وبصيرة مساعدة حو •
األحيان على العنف بأنه إساءة في بعض الثقافات وال يحكم 

؟ ففي دولة كاليابان مثًال، "ات أخرىعليه كذلك في ثقاف
وعلى الرغم من كون العنف في العالقات الحميمة بين األزواج 
موجودًا وشائعًا، إّال أنه غير مالحظ أو معترف به وال ُيًعد 

. مشكلة اجتماعية وينظر إليه على أنه حالة أو وضع اجتماعي
انية واألكثر من ذلك أنه في الحقيقة ال توجد في اللغة الياب

كلمة تقابل كلمة العنف أي أنها ليست موجودة في قاموس 
، وألنه (Yoshihama and Sorenson, 1994)اللغة اليابانية 

ال يوجد في اليابان إدانة مجتمعية أو تظّلم اجتماعي، بشان 
 .العنف بين األزواج أو الواقع على األطفال

فها تفسير كيف تصبح بعض التعميمات التجريبية مقبولة بوص •
حقائق علمية تتوصل إليها معظم الدراسات بطرق مختلفة، 
وذلك تبعًا لما يخدم مطالب ودعاوى أصحابها مع استمرارية 
الخبراء في التحاور والجدال والمناقشة حول العديد من 

وعادة ما تتولى كل جهة، بالتذرع . القضايا المتعلقة بالعنف
لدراسات والتسلح بمجموعتها الخاصة فيها من نتائج ا
وحسب . التجريبية وتفرضها وتتعامل معها كحقائق ثابتة

المنظور البنائي االجتماعي، فان من يربح المعركة التجريبية 
يحظى ويتمتع بالحق في تعريف الحقيقة للعامة من الناس 

(Barnett, Perrin and Miller- Perrin, 2004) . 

اجتماعية مدة إبراز التطور التاريخي للعنف، فالعنف كان حالة  •
طويلة من الزمن صاحبت ظهور األسر، لكن هذه الحالة نمت 

 .وتطورت لتصبح مشكلة اجتماعية في العصر الحديث

وأخيرًا، ُيًعد المنظور البنائي االجتماعي مهمًا في كونه يقدم  •
 األسري، وكيفية إطارًا مساعدًا لتوضيح مفهوم مشكلة العنف

ملية صنع المطالبات، وكما تعريفه، من خالل الدور الحاسم لع
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، المشار إليه في بارنيت (Best, 1989)يشير بعض الباحثين 
، إلى أن صانعي المطالبات (Barnett et al., 2004)وآخرين 

ال يقومون فقط بإثارة االهتمام واالنتباه لوجود حالة 
اجتماعية معينة بل أن صانعي المطالبات يشكّلون اتجاهنا 

 .شكلة بالضبطوإحساسنا بما هي الم

 اآلثار الناجمة عن ممارسات العنف واإلساءة لألطفال

يترك العنف بأشكاله المختلفة آثارًا سلبية على األطفال قد 
إذ قد تؤثر خبرات العنف على األداء الوظيفي . تستمر مدى الحياة

للطفل برمته وعلى االتجاهات والكفاءة االجتماعية واألداء 
قبلية في مراحل المراهقة والرشد المدرسي والعالقات المست

(Jaffe, Wolf, and Wilson, 1990; Jaffe, Wolfe, Wilson 
and Zak, 1986; Margolin, 1998; Osofsky, 1995; 

Schewe, 2002) ، إضافة إلى تناقل ممارسات اإلساءة عبر
األجيال، حيث أن األوالد الذين يشهدون العنف األسري داخل 

رار دورة العنف في مراحل عمرهم المتقدمة بيوتهم قد يقومون بتك
ويمكن تلخيص اآلثار الناجمة عن . مع أبنائهم في المستقبل

 :ممارسات العنف بما يلي

تتضمن الكسور، خاصة األطراف : اآلثار الطبية والصحية  -
. والجمجمة، وإصابات العين الدائمة، والضرر ألغلفة الدماغ

ل المعذب الذي يحمل وقد يؤدي العنف إلى ما يسمى بالطف
وقد تأخذ . عالمات سريرية نتيجة تعرضه لإلصابة أو العنف

بعدًا مرضيًا بصورة ظاهرة على جسده ونفسيته مما 
وقد يؤدي ذلك إلى التقيؤ . يستوجب العالج الطبي السريري

 ....واإلسهال، الخ

من ضحايا اإلهمال يظهر األطفال : اآلثار التطورية النمائية  -
أعراض اضطراب توتر ما بعد ألسري واإلساءة،  االعنفو

 (Post traumatic stress disorder [PTSD])الصدمة 
بصورة مماثلة نسبيًا للكبار، باستثناء أن األطفال يظهرون 

وعلى سبيل . أعراضًا معرفية أقل وأعراضًا سلوكية أكثر
. يعبر األطفال عن ذكرياتهم العقلية من خالل اللعب: المثال

التعّرض لخبرات مأساوية مُتًعددة أو مزمنة كاإلساءة ويؤدي 
الجسمية والجنسية في مرحلة الطفولة، إلى تعطيل وتخريب 
بالغ للتطور الطبيعي، وإلى تبني اتجاهات حذر وإلى تأثيرات 
بالغة على تقدير الذات والثبات االنفعالي طويل األمد 

(Kronenberger and Meyer, 1996) . وقد يؤدي العنف
إلى التأخر في النمو، والتأخر في النطق واالستيعاب، والتأخر 
في نمو الذكاء، باإلضافة إلى إعاقة في تطور الشخصية 

 . بشكل سوي

غالبًا ما يرّكز : اآلثار النفسية االنفعالية والعاطفية  -
إخصائيو الصحة النفسية عند تناول جوانب التعّطل العاطفي، 

ار العنف واإلساءة الوالدية لدى األطفال المعّرضين ألخط
واألسرية، على األعراض واالضطرابات العقلية التي قد تتفاقم 
مع تقدم سن الطفل، مع مراعاة ان سوء التوافق النفسي لدى 

هؤالء األطفال يمكن ان يظهر أيضًا في جوانب أخرى من 
التطور العاطفي والنفسي بما في ذلك التنظيم العاطفي 

 Cicchetti and)ان والتعّلق ونظام الذات والعالقات مع األقر
Toth, 1995) إضافة إلى االكتئاب والقلق وضعف الثقة ،

بالنفس، وعدم الوثوق باآلخرين، والخلل السلوكي 
كاضطرابات تناول الطعام وتعاطي الكحول والتشويه الذاتي، 

 ,Deblinger, Mcleer) واضطراب توتر ما بعد الصدمة
Atkins, Ralphe and Fao, 1989)إلخ ،.... 

 تشير إلى السلوكات الظاهرة مثلو: اآلثار االجتماعية  -
العدوان على أطفال آخرين أو على ممتلكات أو أشخاص أكبر 
 سنًا كالمعلمين، أو االنحراف والتمرد، ومشكالت السلوك

أو الجنوح والتسّرب من المدرسة  القلق واالكتئاب،المرتبطة ب
إلى العزلة والوحدة التي تتمثل في وقد يؤدي ذلك . أو البيت

 . عدم األمان واالنسحاب االجتماعي

  مشكلة الدراسة وأهميتها

ُتًعد مشكلة العنف وإهمال األطفال واإلساءة إليهم، واحدة 
من أخطر المشكالت االجتماعية التي تقف في وجه تقدم المجتمع 

اء وقد ساهم اإلخصائيون النفسيون في كافة انح. وتهدد تماسكه
العالم في دراسة هذه المشكلة من خالل إجراء البحوث وإعداد 
المقاييس والتقييمات اإلكلينيكية، وقاموا بوضع التدخالت العالجية 

وعلى الرغم من . والوقائية للتصدي لها والحد من تأثيراتها
االهتمام العالمي بهذه المشكلة، فان لكل دولة عواملها الفريدة التي 

دمات ومعدلها والموارد المتوفرة لمساعدة تحدد نوعية الخ
وُيًعد األردن من الدول التي . األطفال المعرضين لإلساءة واإلهمال

تسعى جاهدة لرفع مستوى الوعي العام بهذه المشكلة، خاصة ان 
مفهوم العنف وإهمال األطفال واإلساءة إليهم ما زالت من المفاهيم 

 في المجتمع األردني، غير الواضحة لدى شريحة كبيرة من الناس
على اعتبار ان اإلساءة ُتؤخذ على أنها ضرب من ضروب التأديب 
أو التأديب الجيد لألطفال، كما أنها مثل العديد من الظواهر 

إلخ، ال ...االجتماعية كالتسرب من المدارس والتفكك األسري
ولمعرفة حجم . معتقدات الكثيرين إساءة لألطفالتشكل في فهم و

لة التي ما زالت غير معروفة بشكل دقيق في المجتمع هذه المشك
األردني، ال ُبًد من دراسة موضوع العنف وإهمال األطفال واإلساءة 
إليهم بطريقة علمية تعتمد على المعلومات الدقيقة الموثقة لتحديد 
أبعادها وتحديد حجمها ومعرفة آثارها على شخصية األطفال 

ختلفة، ولكي تكون هذه وصحتهم النفسية ومظاهر نموهم الم
 .المعلومات أساساًَ التخاذ القرارات السليمة لحل هذه المشكلة

المعلومات وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تسعى إلى الكشف عن 
 عن مشكلة العنف وإهمال األطفال واإلساءة التي يمتلكها الوالدان

دية إليهم، ومدى وعيهم بها واتجاهاتهم نحوها وممارساتهم الوال
الفعلية، إضافة إلى التعّرف على إمكانية وجود حاالت إساءة عديدة 
لألطفال قد يتعرضون لها من قبل أفراد أسرهم والقائمين على 

وتنبثق أهمية هذه الدراسة أيضًا من اتساع مجال األسئلة . رعايتهم
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التي طرحتها وحاولت اإلجابة عنها، ومن طبيعة النتائج التي ستقود 
علومات والبيانات الهامة التي قد تغطي بعض الثغرات إليها والم

الموجودة في هذا المجال، مما يعطي أصحاب القرار قدرة أكبر 
للوقوف على واقع المشكلة في المجتمع األردني وبالتالي اتخاذ 

 .قرارات أكثر دقة وفاعلية

 وال تخفى أهمية استخدام مثل هذه البيانات والمعلومات في 
رامج التدخل المبكر للحد والوقاية من هذه وضع سياسات وب

الظاهرة والستخدام القواعد والممارسات العلمية السليمة 
 . لحل هذه المشكلة المستندة إلى البراهين العلمية

 وتبرز أهمية هذه الدراسة أيضًا من كونها تأتي استجابة 
لندرة الدراسات والجهود البحثية في مجال إدراكات وتصورات 

ن لمشكلة العنف وإهمال األطفال واإلساءة إليهم وطبيعة الوالدي
البرامج الخاصة بهذه المشكلة في المجتمع األردني بصورة خاصة 
والعربي بصورة عامة، خاصة ان معظم الدراسات السابقة تناولت 
أنماط اإلساءة ومدى تكرارها، والعوامل المختلفة التي تؤدي إلى 

 هذه العوامل المسببة لإلساءة هي ومع ان معرفة. اإلساءة لألطفال
ذات أهمية كبرى في الوقاية والحد من هذه الظاهرة من خالل 
وضع برامج وسياسات هادفة لتحقيق هذه الغاية، إّال ان هناك حاجة 
ملحة للتعّرف إلى اتجاهات وإدراكات المجتمع كآباء وأمهات نحو 

ستبانة التي تم كما ُتًعد اال. العنف وإهمال األطفال واإلساءة إليهم
تطويرها والتحقق من معايير صدقها وثباتها لغايات الدراسة 
الحالية، ذات أهمية كبيرة حيث أنه يمكن اإلفادة منها في دراسات 

كما ان ما تضمنته هذه الدراسة من أدب ومراجع . أخرى مستقبلية
ودراسات يمكن ان يشجع الباحثين على البناء عليها ونقدها 

راء هذا المجال في الدراسات النظرية واإلمبريقية وتمحيصها وإث
التي تعود بالفائدة اإليجابية على إثراء ورفد مجال رعاية الطفولة 

 . في النواحي الجسدية والعقلية واالنفعالية والنفسية واالجتماعية

 أسئلة الدراسة

تسعى هذه الدراسة إلى استقصاء إدراكات واتجاهات 
ال األطفال واإلساءة إليهم ومدى الوالدين عن ممارسات إهم

المعلومات التي يمتلكونها، ونوعية اآلثار المترتبة عليها، ومدى 
إلمامهم بالخطوات العملية الواجب اتخاذها لدى المعرفة بوجود 
حاالت إهمال أو إساءة لألطفال، ومدى إطالعهم على الجهود 

 إلى المجتمعية المبذولة في هذا المجال في األردن، باإلضافة
التعرف على موقف الوالدين نحو أساليب تأديب األطفال، 

 : وبالتحديد تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة اآلتية

ما مدى إدراكات الوالدين النتشار مشكلة إهمال األطفال  .1
 وآلثارها وبرامج الحد منها؟

ما مدى إدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجسمية  .2
 ارها وبرامج الحد منها؟لألطفال وآلث

ما مدى إدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجنسية  .3
 لألطفال وآلثارها وبرامج الحد منها؟

ما مدى تقدير الوالدين للخطوات العملية المتخذة من قبلهم  .4
لدى المعرفة بوجود مشكلة إهمال أو إساءة في البيئة 

 ؟)ثقافة الصمت(األسرية أو المجاورة 

 موقف الوالدين نحو تأديب األطفال، فيما يتعلق ما هو .5
حسب نوع جنس (بتجنب التأديب، وكفايته، ونوعيته، وتبعيته 

؟ وما مواقف الوالدين نحو استخدام )المربي والطفل
 ممارسات اإلساءة لألطفال في تأديب األطفال؟

 التعريفات اإلجرائية لمفاهيم ومتغيرات الدراسة 

غرض هذه الدراسة على النحو الوارد في ُيعرَّف الطفل ل: الطفل
كل انسان لم يتجاوز "من اتفاقية حقوق الطفل بأنه ) 1(المادة 

الثامنة عشرة، ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون 
وبالتالي فان المعلومات المتعلقة بإستراتيجية ". المنطبق عليه

 عشرة ينبغي التصدي للعنف ضد الفتيات والفتيان دون سن الثامنة
توفيرها في كل أجزاء االستبيان، وهو التعريف المعتمد في أغلب 
البلدان العربية إال في الحاالت التي حددت فيها القوانين الوطنية 

 ).2006األمين العام لألمم المتحدة، ( سنة مثًال 16سنًا أخرى، 

 ُيعّرف في الدراسة الحالية، بأنه اإلهمال العاطفي: إهمال األطفال
الصادر من األم ) بسبب الغياب أو الممارسات السلبية(أو الحرمان 

 سنة، باإلضافة 18أو المربي الدائم للطفل من سن الحمل حتى 
لذي يضم سوء التغذية والمالبس غير اإلى اإلهمال الجسدي 

 . المالئمة واالفتقار إلى اإلشراف واإلهمال الطبي والتعليمي

عّرف في الدراسة الحالية بأنها ُت: اإلساءة الجسدية لألطفال
السلوكات التي تتضمن كًال من اإلساءة واإليذاء الجسدي 

اإليذاء المادي لجسم الطفل ممن هو "والتعريض للخطر، وأنها 
 عامًا من قبل شخص ُيًعد مسؤوًال عن رعايته، وهذا 18دون عمر 

 ".ال يشمل الحوادث

الحالية بأنها تعّرف في الدراسة : اإلساءة الجنسية لألطفال
غير من )  سنة18 تحت(اشتراك وإقحام األطفال والمراهقين "

الناضجين وغير المستقلين من الناحية النمائية والتطورية، في 
انشطة جنسية ال يفهمونها بصورة تامة وال يستطيعون الموافقة 
عليها أو رفضها بحكم القوة والسلطة التي يتمتع بها المسيء 

 ويتم خاللها .ن داخل األسرة أو خارجهاجنسيًا سواء كان م
تجاوز وخرق القواعد الدينية واألخالقية والعادات واألعراف 
االجتماعية المتفق عليها ألدوار األسرة في توفير الحماية والسالمة 

 ."ألفرادها

الوالدة / تشير إلى مدى قيام أو عدم قيام الوالد: ثقافة الصمت
مال أو إساءة لألطفال، أو مدى والتردد في اإلبالغ عن قضية إه

 . الخ...المعرفة بخطوات وإجراءات اإلبالغ عنها

يقصد بها مدى تجنب : مواقف الوالدين نحو تأديب األطفال
التأديب، ومستوى كفايته، ونوعيته وأساليبه، ونوعيته تبعًا لنوع 
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جنس المربي والطفل، ومواقف الوالدين نحو استخدام العنف في 
 .ل اإلعالمالمدارس ووسائ

كل شخص يقطن في مدينة عمان الكبرى  :الوالدة/ الوالد
سنة، ومتزوج ) 65-25( تجاوز سن )شمال، جنوب، شرق، غرب(

 .زوجها/ ولديه ابن أو أكثر ويعيش مع زوجته

 حدود الدراسة

تتحدد نتائج الدراسة الحالية، تبعًا للخصائص الديموغرافية 
راسة من الوالدين من الجنسين واالجتماعية واالقتصادية لعينة الد

  مناطق شمال وجنوب وشرق وغرب،المقيمين ضمن أسر في
 باإلضافة إلى الخصائص السيكومترية الخاصة مدينة عمان الكبرى،

بأداة الدراسة، وأسلوب التقرير الذاتي الذي اتبع في جمع البيانات 
ية، الذي غالبًا ما يكون عرضة لدرجة عالية من المرغوبية االجتماع

وبالتالي فان دقة البيانات التي تم الحصول عليها تعتمد على دقة 
وصدق أفراد العينة في اإلجابة عن أسئلة االستبانة، وتتحدد 
بالخصائص االجتماعية واالقتصادية الخاصة بأفراد عينة الدراسة، 
هذا باإلضافة إلى نوعية الخصائص السيكومترية الخاصة بأداة 

 . الدراسة

 السابقةالدراسات 

في دراسته حول حجم وأشكال ) 1988(توصل ربيحات 
اإلساءة لألطفال في األردن، إلى أن نسبة حاالت األطفال دون سن 
الخامسة عشر الذين تعرضوا لإليذاء البدني كانت تمثل حوالي 

، من مجموع ضحايا اإليذاء البدني البسيط، وان أكثر %)29.45(
، بنسبة ) سنة12-7(هي فئة عمرية تعرضت لإليذاء الجنسي 

، باإلضافة إلى ارتفاع حاالت إهمال األطفال من قبل %)63.5(
أفراد األسرة المرتبطة بالتعّرض إلصابات حوادث السير، حيث 

دراسة حول ) 1990(كما أجرت خلقي %). 87.8(بلغت نسبتها
العالقة بين اإلساءة الجسدية والجنسية للطفل األردني وبعض 

وتضمنت عينة . غرافية المتعلقة باألسرة المسيئةالمتغيرات الديمو
حالة من الحاالت المسجلة في األمن العام ) 102(الدراسة 

من أبرز النتائج التي توصلت إليها . كإساءات جسدية وجنسية
الدراسة ان نسبة اإلساءة الجسدية الواقعة على الذكور أعلى منها 

ساءة الجنسية من لدى اإلناث، في حين أن اإلناث أكثر عرضة لإل
وتبين كذلك تزايد حدوث اإلساءة الجسدية والجنسية . الذكور

لألطفال ضمن فئة المستوى االقتصادي المتدني، وأن أعلى نسبة 
 . من مرتكبي اإلساءة ينتمون لمستوى تعليمي متدن

حجم مشكلة (، دراسة بعنوان )1997(وأجرى البلبيسي 
وتكمن أهمية هذه ). نيإساءة معاملة الطفل في المجتمع األرد

الدراسة في أنها ركزت على حوادث اإلهمال التي تسجل قضاًء 
والجسدية، وقد تبين وجود  وقدرًا، باإلضافة إلى اإلساءة الجنسية

عالقة ذات داللة إحصائية بين سن الطفل وتعرضه لإليذاء، فالفئة 
 سنوات كانت األكثر تعرضًا لحوادث الدهس) 9-6(العمرية من 

 وكذلك فقد زادت نسبة االعتداءات الجنسية، ).همالاإل(

فاالغتصاب ارتفع لدى اإلناث وزادت حاالت هتك العرض بين 
بدافع الشرف ) اإلساءة الجسدية(وشكلت نسبة القتل . الذكور
 ). سنة18-12(من الفئة العمرية من %) 46.7(لالناث 

) 1998(وأجرى مكتب اليونيسيف في األردن مسحًا عام 
شكلة التمييز بين األبناء على أساس الجنس والتعّرض إلى شمل م

طفٍل ) 300(اإلساءة الجسدية واللفظية لدى عينة تألفت من 
وطفلة تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة عشرة سنة، 
وقد أظهرت الدراسة أن الذكور أكثر عرضة من اإلناث لإلساءة 

تحدث في البيت بالدرجة الجسدية لالناث  الجسدية، وأن اإلساءة
اإلساءة في  األولى، في حين ان معظم الذكور واجهوا هذه

 .المدرسة

بدراسة هدفت إلى دراسة أشكال ) 1999(وقامت الطراونة 
إساءة معاملة الوالدين لألبناء وعالقتها ببعض المتغيرات 

الخاصة ) التوتر النفسي(والنفسية ) التعليم والدخل(الديموغرافية 
) 913(ين، وذلك على عينة عشوائية طبقية بلغ عددها بالوالد

طالبة في الصف العاشر في ) 458(طالبًا و) 455(طالبًا مكونة من 
بينت النتائج تعرض أفراد العينة ألشكال اإلساءة . محافظة الكرك

الوالدية بدرجات مختلفة أكثرها اإلساءة النفسية، يليها إساءة 
ية، إضافة إلى تعرض الذكور لصور اإلهمال وأخيرًا اإلساءة الجسد

). الجسدية، واإلهمال، والنفسية(اإلساءات الثالث أكثر من اإلناث 
وكان مصدر هذه اإلساءة في الدرجة األولى الوالدان يليهم 
األمهات، كما بينت النتائج وجود عالقة بين تدني دخل األسرة 

طفالهم، وتدني المستوى التعليمي للوالدين وإيقاع اإلساءة على أ
حيث تبين أن أكثر حاالت اإلساءة التي يتعرض لها األبناء تكون في 
األسر التي يكون فيها مستوى تعليم الوالدين المرحلة األساسية 
وما دون، كما يتعرض األبناء لإلساءة بشكل كبير في األسر التي 

وتبين أن درجة التوتر النفسي . دينارًا) 120(يقل الدخل فيها عن 
. طفال تزداد بازدياد التعرض لكل شكل من أشكال اإلساءةلدى األ

إلى ان العنف ) 1999(كما توصل الحاج أحمد وعبد الفتاح 
الجسدي هو من أكثر األشكال شيوعًا من وجهة نظر األسر في 

، وأن األطفال الذكور %)98.7(مدينة عجلون والهاشمية بواقع 
وأن %). 42.1(ة يعانون من العنف الجسدي بالدرجة األولى بنسب

 الذكور يعانون من العنف الجسدي في حين تعاني اإلناث من العنف
كما أظهرت نتائج الدراسة ان العنف الجسدي يمارسه . اللفظي

، وتمارسه األمهات )30.6(الذكور مثل األب واألخ األكبر بنسبة 
 أنمن األسر إلى %) 22.1(، وأشارت نسبة )11.2(بنسبة 

فالها كانت بهدف التربية والتأديب، كما تبين ممارسة العنف ضد أط
من أفراد األسرة الممارسين للعنف األسري ضد %) 19.2(أن 

 .أطفالهم قد تعرضوا في طفولتهم للعنف األسري

دراسة للكشف عن االكتئاب لدى ) 1999(وأجرى القضاة 
األطفال وعالقته بالبيئة األسرية والكفاءة المدركة والتحصيل 

دى عينة من طلبة الصف السادس األساسي، وتألفت األكاديمي ل
طالبة ) 208(طالبًا و) 211(طالبًا منهم ) 419(عينة الدراسة من 

من الصف السادس في محافظة عجلون واستخدم الباحث مقاييس 
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اكتئاب األطفال ومقياس الكفاءة الذاتية المدركة ومقياس البيئة 
ت النتائج ان الطلبة األسرية ومقياس الممارسات الوالدية وأظهر

الذين يتصف نمط الممارسات الوالدية لديهم بالنبذ والتحكم 
الشديد سجلوا درجات مرتفعة وأعلى على قائمة االكتئاب مقارنة 

  .بالطلبة الذين يتعرضون لممارسات والدية تتسم بالتقبل والمرونة

بإجراء دراسة حول أنماط اإلساءة ) 2001(وقام رطروط 
األطفال من أفراد أسرهم وعالقتها ببعض المتغيرات الواقعة على 

والخصائص السكانية واالجتماعية واالقتصادية لألطفال واألفراد 
حالة من حاالت ) 481(المسيئين، فقد اشتملت هذه الدراسة على 

اإلساءة لألطفال المسجلة لدى مكتب الخدمة االجتماعية المرتبط 
) 199(منها ) 1999(عام بوحدة حماية األسرة في األمن العام 

. حالة إساءة جسدية) 256(إساءة جنسية و) 26(حالة إهمال و
واستخدم الباحث في دراسته أسلوب المراجعة لملفات األطفال 
االجتماعية والقضائية والطبية الشرعية، باإلضافة لتطوير استبيان 

مع الحاالت، وتبين من نتائج  لتعبئته بواسطة إجراء المقابلة
اإلساءة : ة ان ترتيب نسب وقوع اإلساءة كان كالتاليالدراس

ومن أهم نتائج هذه . الجسدية، اإلهمال ثم اإلساءة الجنسية
لإلساءة هم اإلناث، وان األطفال  الدراسة ان األطفال األكثر عرضة

سنة هم أكثر تعرضًا لإلساءة تليها الفئة العمرية ما ) 12(في سن 
طفال األكثر عرضة لإلساءة هم كما تبين ان األ.  سنة12-6بين 

هؤالء غير المنتظمين في المدرسة والذين تكون أسرهم من ذوي 
الدخل المتدني ومن الذين يتصفون بصحة نفسية وجسدية غير 
سوية وان األسرة األكثر إساءة لألطفال هي األسرة النواة حيث 

األب هو المسيء الرئيسي  من أفراد العينة، وان%) 97.9(شكلت 
أما النتائج . المسيئين قد تعرضوا لإلساءة في طفولتهموان 

المتعلقة بالمسيئين فقد تبين ان المتزوجين والعاملين في الخدمات 
والباعة في المحالت واألسواق هم أكثر أفراد العينة إساءة لألطفال 

منهم عادة تناول الكحول والمخدرات %) 31.8(كما كان لدى 
 . ضوا لإلساءة في طفولتهممنهم سبق لهم وان تعر%) 61(و

دراسة هدفت إلى تعّرف ) 2006(وأجرى الزيود وعكروش 
تكونت . أسباب اإلساءة الواقعة على الطفل في المجتمع األردني

حالة إساءة إهمال وجسدية وجنسية ) 17(عينة الدراسة من 
التابع ) دار األمان(لألطفال المقيمين في مركز العالج والتأهيل 

بينت الدراسة وجود أسباب مُتًعددة لإلساءة، . ألردنلمؤسسة نهر ا
كان من أبرزها تفكك األسرة، وجهل الوالدين بمطالب النمو، 
وإشباع حاجات األطفال، إضافة إلى عدم تفعيل القوانين 

 .والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل من اإلساءة

 STOP IT NOW and)وفي البيئة الغربية، أجرت مؤسسة 
Market Street Research, Inc, 1997) دراسة لتطوير مقاييس 

صحة عامة للوقاية من اإلساءة الجنسية ضد األطفال باستخدام 
فردًا ) 200(وقد بلغ عدد أفراد العينة . طريقة المسح الهاتفي

أشارت .  سنة فأكثر18اناث، تراوحت أعمارهم من %) 54(منهم 
معرفة والمعلومات نتائج المسح إلى ارتفاع مستويات الوعي وال

وأشار %). 90(الخاصة بالمشكلة بين أوساط األسر حيث بلغت 

من أفراد العينة إلى معرفتهم بوجود مشكلة اإلساءة % 73
فاعلية البرامج %) 79(وأّيد . الجنسية لألطفال داخل مدينتهم

ان المعتدين %) 87(اإلرشادية في عالج المشكلة، في حين أّيد 
 البرامج العالجية خالل فترة عقوبتهم داخل يمكنهم االستفادة من

 .السجن

 Market Street)وأجرت مؤسسة أبحاث أمريكية 
Research, Inc, 2003) دراسة لتقييم إدراكات سكان والية 

مينيسوتا، بشان اإلساءة الجنسية لألطفال، من خالل استخدام 
 500أسلوب المسح التليفوني لعينة ممثلة من الجنسين مؤلفة من 

أظهرت نتائج الدراسة ان . منهم من اإلناث% 61.7مستجيب، 
األطفال يساء إليهم جنسيًا من شخص قريب يعرفونه، وال يوجد 
لديهم معلومات كافية حول ما الذي يمكنهم فعله في حال اشتباههم 

 . بوجود حالة إساءة جنسية لألطفال

اءة وللتعرف على آراء وإدراكات أفراد المجتمع المتعلقة باإلس
 University of)الجنسية ضد األطفال، أجرى فريق بحثي 

Massachusetts Poll, and Massachusetts Kids Count, 
، دراسة مسحية تم فيها اختيار عينة عشوائية تألفت من (2003

أشارت النتائج إلى . من اإلناث%) 50(مستجيبًا، نصفهم ) 325(
عن اإلساءة الجنسية، من عينة الدراسة يعرفون القليل %) 40(ان 

ال يعرفون المشكلة بشكل كاٍف، وان %) 38(في حين ان 
وفي . أشاروا إلى أنها تمّثل مشكلة خطيرة في المجتمع%) 57.1(

دراسة تتبعيه للتعرف إلى آراء وإدراكات أفراد المجتمع المتعلقة 
بالعنف واإلهمال واإلساءة لألطفال، أجراها مركز المعلومات بوالية 

، (North Dakota State Data Center, 2005)داكوتا نورث 
، تم فيها استخدام عينة عشوائية )2002(لدراسة مسحية سابقة 

مستجيبًا، من مناطق حضرية وقروية، أشارت ) 455(طبقية ضمت 
من المستجيبين اعتبروها مشكلة %) 70(نتائج الدراسة إلى ان 

ست مشكلة على معتدلة، والبقية اعتبروها مشكلة بسيطة أو لي
من أفراد العينة، ان مصدر اطالعهم %) 77(كما أبدى . اإلطالق

من الصحف %)23(على المشكلة كان من خالل التلفزيون، و
وفيما يتعلق بكيفية . من لوحة إعالنات%) 15(اليومية والراديو، و

إلى إبالغ %) 66(التصرف حيال المشكلة، أشار معظمهم 
إلى %) 7(تحدث إلى الوالدين، وال%) 19(السلطات الرسمية، و

 . جهلهم بما يفترض ان يقوموا به من إجراءات

 دراسة (Levi and Brown, 2005)كما أجرى ليفي وبراون 
للتحقق من فاعلية تشريعات التقارير اإلجبارية للتبليغ عن اإلساءة 
لألطفال لدى أطباء األطفال من خالل كشفهم عن مدى فهمهم لها 

الشبهة المنطقية في إطار التبليغ اإلجباري عن وتفسيرها لمعنى 
تألفت العينة من . اإلساءة لألطفال من خالل البريد االلكتروني

، وأكثر من نصفهم ) سنة43(طبيبًا، وبمتوسط عمري ) 1249(
وقد طلب من األطباء عند فحص طفل مصاب . من اإلناث%) 55(

وعنف بجروح ان يحددوا مقدار درجة احتمالية حدوث إساءة 
باستخدام مقياس (للطفل المعين، مع تحديد مدى حدة اإلساءة 

على  Differential-diagnosis scale (DDS))تشخيص تمييزي 
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قائمة مؤلفة من عشرة مظاهر آلثار العنف، بحيث تصل إلى درجة 
. األقل=10األشد إلى =1تم ترتيبها ابتداًء من الشبهة وبحيث ي

هائلة بين المستجيبين حول ما أشارت النتائج إلى وجود فروق 
بأنهم يجب ان يضعوا %) 12(يؤلف الشبهة المنطقية، إذ أجاب 

اإلساءة في الترتيب األول أو الثاني لكي تصل االحتمالية إلى 
ويرى الباحثان ان نتائج الدراسة تلقي . مستوى الشبهة المنطقية

ة الضوء على أهمية تدريب األطباء على الكشف المبكر عن اإلساء
 . لألطفال وعلى التقيد بقوانين التبليغ اإلجباري

 إجراءات الدراسة

 مجتمع الدراسة وعينتها: أوًال

يتألف مجتمع الدراسة الحالية من جميع الوالدين واألمهات 
من األزواج الذين تشير السجالت الرسمية إلى أنهم لديهم أبناء، 

ان وتموز ومن المقيمين في مدينة عمان الكبرى خالل أشهر حزير
دائرة ) (945806(، والبالغ عددهم 2007وآب من عام 

، وممن تراوحت أعمارهم من )2004اإلحصاءات العامة األردنية، 
وقد ). 65-25(سن الخامسة والعشرين حتى الخامسة والستين 

تم اختيار عينة الدراسة الممثلة لمدينة عمان الكبرى، باتباع 
دة المراحل، لضمان عينة ممثلة من الطريقة العشوائية الطبقية مُتًعد

شمال وجنوب (األسر التي لديها أبناء، ضمن مدينة عمان الكبرى 
أسرة، ) 2000(وقد بلغ عدد أفراد عينة الدراسة ). وشرق وغرب

وبلغ عدد األسر التي استجابت بتعبئة كافة البيانات الخاصة 
 . أسرة) 1822(بإستبانة الدراسة 

المنطقة أفراد عينة الدراسة حسب توزيع ) 1(الجدول  يبينو
شمال، جنوب، شرق، ( في مدينة عمان موقع السكنالجغرافية ل

  .، وحسب الجنس، وحسب الفئة العمرية)غرب

 العمرية حسب الجنس، وحسب الفئة، و توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المنطقة الجغرافية للسكن):1(جدول 
 المنطقة الجغرافية

  للسكن
 النسبة المئوية التكرار نوع الجنس سبة المئويةالن التكرار

الفئة 
 العمرية

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 53.5 974 37-25 33.3 606 ذكور 11.3 206 شمال عمان
 36.5 665 51-38 66.7 1216 اناث 22.6 412 جنوب عمان
 10 183 65-52    32.3 589 شرق عمان
       33.8 615 غرب عمان
 100 1822  100 1822  100 1822 المجموع

 
أن منطقة عمان الغربية قد شكّلت أعلى ) 1(ويوضح الجدول 

، ومنطقة عمان الشمالية أدنى نسبة، وشكلت نسبة اإلناث نسبة
) 37-25( الرشد المتأخر شكلت فئةأكثر من ثلثي العينة، في حين 

سنة، أقل ) 65-52(نسبة، وفئة كبار السن ) %53.5(سنة، أعلى 
 . نسبة%) 10(

توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) 2(يوضح الجدول و
المستوى التعليمي، وطبيعة العمل، والدخل الشهري، والتوجه 

.االجتماعي

 الدخل الشهري، والتوجه االجتماعيأفراد العينة حسب المستوى التعليمي، وطبيعة العمل، وتوزيع ): 2(جدول 
المستوى التعليمي

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 طبيعة العمل
 التكرار

النسبة 
 المئوية

 فئة الدخل
 الشهري بالدينار

 النسبة التكرار
نوع 
 التوجه

 التكرار
النسبة 
 المئوية

 18.4 334محافظ جدًا  2.9 52 99أقل من  30.6 558 قطاع حكومي 5.1 93 أمي

 26.6 484 199-100 30.5 556 قطاع خاص 35.1 640 دون الثانوية العامة
 محافظ إلى
 66.8 1218  حد ما 

 6.5 118 متحرر 34.5 629 299-200 29.9 544 ربة بيت 32.3 589 الثانوية العامة
 0.3 6 متحرر جدًا 9.5 173 399-300 5.1 93 متقاعد 10.4 189 دبلوم

 8.2 150 499-400 3.9 71 بال عمل 14.4 262 البكالوريوس
ال أرغب في 

 5.8 106 اإلجابة

 2.2 40 ال أعرف 9.1 165 وأكثر-500    2.7 49)دكتوراه-ماجستير(
    9.3 169 ال أرغب في اإلجابة      

 100 1822  100 1822  100 1822  100 1822 المجموع الكلي
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ان أعلى نسبة من المستوى ) 2(ويظهر الجدول 
 تم تقسيمها إلى ست فئات قد التعليمي الفراد العينة التي

 ة الثانوية على التوالي دون الثانوية وفئشكلتها فئة
 في حين شكلت فئة الدراسات العليا ،%)32.3، 35.1%(

أن فئة القطاع الحكومي والقطاع ، و%)2.7(أقل نسبة 
على %) 30.5، %30.6(الخاص تمثالن أعلى نسبة 

وأن توزيع . التوالي الفراد عينة الدراسة حسب طبيعة العمل
-200(ئة أفراد العينة حسب الدخل الشهري تمثل فيه ف

دينارًا أعلى نسبة من أفراد عينة الدراسة، في حين ) 299
نسبة حسب %) 66.8(تمثل فئة محافظ إلى حد ما، أعلى 

 . التوجه االجتماعي

 أدوات الدراسة: ثانيًا

استبانة إدراك الوالدين لمشكلة اإلهمال واإلساءة 
 بهدف استقصاء إدراكات تم تطوير االستبانة: لألطفال

مدى المعلومات التي يمتلكها الوالدان عن واتجاهات و
ممارسات إهمال األطفال واإلساءة إليهم، ونوعية اآلثار 

إضافة إلى تعرف موقف الوالدين نحو تأديب . المترتبة عليها
األطفال والبرامج المجتمعية المتوافرة لعالج هذه المشكلة، 

. ونحو تطوير برامج وتدخالت إرشادية وتربوية للحد منها
 بالرجوع إلى األدب د صممت فقرات هذه االستبانةوق

النفسي واإلطار النظري للمفاهيم المتطورة المتعلقة بالعنف 
؛ 1997البلبيسي،  (األسري وإهمال األطفال واإلساءة إليهم

 North Dakota State)؛ 1999؛ الطراونة، 2001رطروط، 
Data Center-North Dakota State University, 2005; 
Market Street Research, Inc. Northampton, 
Massachusetts, 2003; STOP IT NOW and Market 

Street Research, Inc., 1997) حيث تم تجميع عدد من ،
الفقرات من عدد من المقاييس المستخدمة سابقًا، مع إجراء 

 .الُتًعديالت الالزمة عليها بما ينسجم وهـدف الدراســة

 رية لألداة الخصائص السيكومت

للتحقق من صدق األداة، تم عرضها على :  صدق األداة
لجنة تحكيم تكونت من مجموعة من أعضاء الهيئة التدريسية 

عضو هيئة تدريس من كليات العلوم التربوية ) 11(وعددهم 
وقد طلب . في الجامعة األردنية والهاشمية والبلقاء التطبيقية

ت األداة للمفاهيم التي إليهم إبداء الرأي حول مناسبة فقرا
وضعت لقياسها، باإلضافة إلى اقتراح ما يرونه مناسبًا من 

وأكثر على %) 80(واعتبرت موافقة . فقرات وأفكار جديدة
وعلى ضوء نتائج . الفقرة، دليًال ومؤشرًا على صدق الفقرة

لجنة التحكيم، تم حذف وُتًعديل بعض الفقرات وإضافة 
في  حالية، حيث تألفت االستبانةت الفقرات أخرى على الفقرا

فقرة غطت نفس األبعاد الخمسة ) 68(صورتها النهائية من 
في األداة بصورتها األولية قبل التحكيم والتي بلغت عدد 

 . فقرة) 98(فقراتها 

للتوصل إلى دالالت عن ثبات أداة الدراسة، تم : ثبات األداة
الثبات  -أ: استخراج نمطين من المؤشرات عن ثبات األداة

 الثبات بطريقة االتساق -بطريقة االعادة، وب
. لفاأالفقرة باستخدام معادلة كرونباخ حصائيات إ/الداخلي

 . وفيما يلي عرضًا ألبرز النتائج التي تم التوصل إليها

للتحقق من : الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار  -أ
تم حساب معامل ارتباط بيرسون ، ثبات األداة

، من (Test Re-test) دام طريقة إعادة االختبارباستخ
من خارج والد ووالدة ) 100(خالل توزيعها على 

) 3(عينة الدراسة، وتمت اإلجابة عنها مرة أخرى بعد 
تراوحت معامالت الثبات . أسابيع من العينة نفسها

بطريقة اإلعادة للمجاالت المختلفة ألسئلة االستبانة 
بانتشار إهمال ول الخاصة لفقرات الجزء األ 0.77بين 

بانتشار لفقرات الجزء الثاني الخاصة  0.67واألطفال، 
 ،اإلساءة الجسدية لألطفال وآثارها وبرامج الحد منها

بانتشار اإلساءة لفقرات الجزء الثالث الخاصة  0.70و
المتعلق  لفقرات الجزء الرابع 0.69و، الجنسية لألطفال

رفة الشخص بالخطوات العملية المتخذة لدى مع
بوجود مشكلة إهمال أو إساءة في البيئة األسرية أو 

 0.72، و)ثقافة الصمت(المدرسية أو المجاورة 
لفقرات الجزء الخامس الخاص بأسئلة عامة تتعلق 
بمواقف الوالدين نحو تأديب األطفال، وتشتمل على 
عبارات لها عالقة بتجنب التأديب، وكفايته، ونوعيته، 

الوالدين نحو استخدام العنف في وتبعيته، ومواقف 
لجميع (وقد بلغ معامل الثبات العام . اإلعالم والمدارس

 هذه المعامالت ضمن المدى وتعّد، 0.71) الفقرات
والبالغ في حده األدنى ، المقبول ألغراض الدراسة

)0.60.( 

تم : حصائيات الفقرةإ/الثبات بطريقة االتساق الداخلي  -ب
واسطة حساب معامالت ثبات حساب ثبات االستبانة ب

). كرونباخ ألفا(االتساق الداخلي باستخدام معادلة 
تبين ان جميع المعامالت مقبولة ألغراض الدراسة، 

 لفقرات 0.758حيث تراوحت معامالت الثبات ألفا بين 
بانتشار إهمال الجزء األول من االستبيان الخاصة 

قرات لف، 0.709 إلىاألطفال وآثاره وبرامج الحد منه 
بانتشار اإلساءة الجسدية وآثارها الجزء الثاني الخاصة 

 لفقرات الجزء الثالث 0.696وبرامج الحد منها، و
بانتشار اإلساءة الجنسية لألطفال وآثارها الخاصة 

 لفقرات الجزء الرابع 0.671و ،وبرامج الحد منها
المتعلق بالخطوات العملية المتخذة لدى معرفة 

همال أو إساءة في البيئة الشخص بوجود مشكلة إ
، )ثقافة الصمت(األسرية أو المدرسية أو المجاورة 

 الجزء الخامس الخاص بأسئلة عامة  لفقرات0.712و
تتعلق بمواقف الوالدين نحو تأديب األطفال، وقد بلغ
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، 0.709) لجميع الفقرات(معامل الثبات الداخلي العام  
غراض وُيًعد هذه المعامالت ضمن المدى المقبول أل

ويبين ). 0.60(والبالغ في حده األدنى ، الدراسة
معامالت الثبات باإلعادة واالتساق ) 3(الجدول 
ألجزاء االستبانة الفرعية ) كرونباخ ألفا(الداخلي 

 .المختلفة، ولإلستبانة بشكل عام

معامالت الثبات باإلعادة واالتساق الداخلي ): 3(جدول 
 لإلستبانة ولإلستبانة بشكل لألجزاء المختلفة) كرونباخ ألفا(

 عام
عدد  المجال

 الفقرات
معامل 
الثبات 

 ادةـباإلع

معامل االتساق 
الداخلي 

 )كرونباخ ألفا(
 0.758 0.77 7 اإلهمال

 0.709 0.67 8 الجسدية
 0.696 0.70 8 الجنسية

 0.671 0.69 4 ثقافة الصمت
اتجاهات ومواقف الوالدين 

 0.712 0.72 41 تأديب األطفال نحو

 0.709 0.71 68 الكلي

تكونت االستبانة باإلضافة إلى جزء المعلومات األولية، 
 :، وهيفقرة، غطت خمسة أجزاء) 68(بصورتها النهائية من 

األب (تشير إلى معلومات عامة عن أحد األبوين : المقدمة
واألسرة، من حيث مكان السكن، والعمر، وعدد ) أو األم

 والمستوى التعليمي، ونوع مرات الزواج، ونوع السكن،
 . إلخ...العمل، والدخل الشهري، والمستوى االجتماعي،

يتضمن أسئلة لها عالقة بالدراية بانتشار : األولالجزء 
همال األطفال وآثارها وبرامج الحد منها، ويتضمن إمشكلة 

أسئلة لها عالقة بمشكلة اإلهمال بنوعيه العاطفي والجسدي، 
دوث ضرر أو وجود خطر يضر بهدف التعرف على مدى ح

 .) فقرات7(بصحة أو سالمة الطفل 

 يتضمن أسئلة لها عالقة بالدراية بانتشار :الجزء الثاني
مشكلة اإلساءة الجسدية وآثارها وبرامج الحد منها، من 
خالل عبارات تتضمن اإلساءة الجسدية وتعريض الطفل 

 .) فقرات8(للخطر 

قة بانتشار مشكلة  يتضمن أسئلة لها عال:الجزء الثالث
 8(اإلساءة الجنسية لألطفال وآثارها وبرامج الحد منها 

 ).فقرات

يتضمن أسئلة لها عالقة بثقافة الصمت : الجزء الرابع
الوالدة والتردد / وتشير إلى مدى قيام أو عدم قيام الوالد

في اإلبالغ عن قضية إهمال أو إساءة لألطفال، أو مدى 
 ). فقرات4. (الخ...هاالمعرفة بخطوات اإلبالغ عن

أسئلة عامة تتعلق بمواقف الوالدين نحو : الجزء الخامس
وتشتمل على عبارات لها عالقة بتجنب . تأديب األطفال

التأديب، وكفايته، ونوعيته، وتبعيته، ومواقف الوالدين نحو 
استخدام مواقف اإلساءة لألطفال وممارسات العنف في 

) 4(وضح الجدول وي).  فقرة41. (اإلعالم والمدارس
 .مجاالت أجزاء االستبانة وعدد الفقرات الخاصة بكل جزء

 مجاالت أجزاء إستبانة إدراك الوالدين لمشكلة اإلهمال واإلساءة لألطفال وعدد الفقرات الخاصة بكل جزء): 4(الجدول 
 عدد الفقرات المجال الجزء
 -- معلومات أولية وديموغرافية مقدمة
  فقرات7 شار مشكلة إهمال األطفال وآثارها وبرامج الحد منهاالدراية بانت األول
  فقرات8 الدراية بانتشار مشكلة اإلساءة الجسدية وآثارها وبرامج الحد منها الثاني
  فقرات8 المعرفة بانتشار مشكلة اإلساءة الجنسية وآثارها وبرامج الحد منها الثالث
  فقرات4 ثقافة الصمت الرابع

 الخامس  عامة تتعلق بمواقف الوالدين نحو تأديب األطفالأسئلة
تجنب 
 التأديب

 نوعية التأديب كفاءة التأديب
 التأديب تبعًا لنوع جنس المربي

 واألطفال
 المواقف الوالدية نحو

 استخدام العنف

  فقرة41

 5 5 9 6 16  
  فقرة68      الكلي

  والمعالجة اإلحصائية للبياناتتصميم الدراسة

ت الدراسة في تصميمها إلى المنهج الوصفي استند
 إحصاءتم والتحليلي، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة الخمسة، 

 والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسةوالتكرارات األعداد 
ها جمعالواردة في بيانات أداة الدراسة، وذلك بعد تفريغها و

 .ةة اإلحصائية للعلوم االجتماعيرزمباستخدام الها، وتحليل

 الدراسةتطبيق إجراءات 

بعد التأّكد من صدق األداة وثباتها، تم استصدار 
كتاب رسمي من رئيس جامعة البلقاء التطبيقية إلى دائرة 
اإلحصاءات العامة األردنية في بداية العام الدراسي 

، لتسهيل إجراء الدراسة والختيار العينة 2006/2007
/  ن محافظة العاصمةالعشوائية الطبقية التي تم اختيارها م
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 تم استصدار الكتب الرسمية ماعمان وتحديد عناوينها، ك
الخاصة بتسهيل عملية جمع البيانات من أفراد الدراسة، 

%) 61.1، 1114=ن(نظرًا الن أكثر من نصف العينة 
. كانوا من فئة الموظفين في القطاعين الحكومي الخاص

عة من طلبة  باختيار وتدريب مجمووبعد ذلك قام الباحثون
من الطلبة ) 50=ن(الدراسات العليا والبكالوريوس 
، على )البلقاء والهاشمية(المسجلين في جامعتين حكوميتين 

باإلضافة إلى شرح أغراض الدراسة، عملية تعبئة االستبانة 
تمهيدًا لجمع والتأكيد لهم على أهمية سرية المعلومات، 

 اختيارها وتحديد المعلومات من أفراد عينة الدراسة التي تم
وقد استمرت عملية توزيع وجمع . عناوينها حسب األصول

 توزعت ما بين زيارة ،اإلستبانات أكثر من تسعة أسابيع

 ،العناوين والمؤسسات المعنية التي يتواجد فيها أفراد العينة
 .  ثم استعادتها،والتأكيد عليها بزيارة أخرى إذا لزم األمر

 نتائجال

ما مدى إدراكات الوالدين " ألولل الإلجابة عن السؤا
النتشار مشكلة إهمال األطفال وآلثارها وبرامج الحد 

أفراد األعداد والنسب المئوية إلجابات تم استخراج ، "منها؟
 على فقرات إدراكات الوالدين النتشار مشكلة عينة الدراسة

كما هو مبين في  إهمال األطفال وآلثارها وبرامج الحد منها
 ). 5(الجدول 

 على فقرات إدراكات الوالدين النتشار مشكلة إهمال األطفال األعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة: )5(الجدول 
 وآلثارها وبرامج الحد منها

  ال أعرفهـ  ليست مشكلة. د مشكلة ثانوية. ج مشكلة معتدلة. ب مشكلة خطيرة.  أ
 %)3.3(60 %)1.2(21 %)5.3(96 %)19.3(352 %)71(1293 ن إهمال األطفال في األردن؟ إهل تعتقد ) 1(

 -من عمر يوم واحد . أ
  سنوات4

حســــب اعتقـــــادك غالبـــــًا مـــــا يتعـــــرض الطفـــــل  ) 2( ال أعرف. و  فما فوق17. هـ 16 - 13. د 12 – 9. ج 8 – 5. ب
 لإلهمال عند العمر؟

119)6.5(% 428)23.5(% 435)23.9(% 406)22.3(% 264)14.5(% 170)9.3(% 

ن األطفــــال الــــذين يــــتم إهمــــالهم أهــــل تعتقــــد ) 3( ال أعرف. ج ال. ب نعم. أ
ــون علــى األرجــح إلهمــال أطفــالهم عنــدما       يميل

 يصبحون آباء أو أمهات؟
624)34.2(% 968)53.1(% 230)12.6(% 

ن األشــــــخاص الــــــذين ُيًعــــــدون أهــــــل تعتقــــــد ) 4( ال أعرف. هـ المجتمع. د أفراد العائلة. ج .األب. ب .األم. أ
مسؤولين بدرجة أولـى عـن إهمـال األطفـال هـم            

 األرجح؟على 
732)40.2(% 169)9.3(% 716)39.3(% 164)9(% 41)2.3(% 

. 1: (درجـات ) 5(باستخدام مقياس مكون مـن   ) 5(
يســـــهم بشـــــكل . 2.ال يســـــهم علـــــى اإلطـــــالق 

يســهم . 4.  يســهم بشــكل متوســط. 3. بســيط
ــر  ــكل كبيـ ــرف. 5.  بشـ ــى). ال أعـ ــدى إلـ  أي مـ

 حسب رأيك يسهم إهمال األطفال فيما يلي؟

1 2 3 4 5 

 %)3.8(69 %)58.7(1069 %)22.6(412 %)11.5(209 %)3.5(63 االكتئاب. أ

 %)3.7(67 %)66.4(1210 %)19.8(361 %)6.6(121 %)3.5(63 العنف.ب
 %)8.7(158 %)20.1(367 %)22.8(415 %)26.3(479 %)22.1(403 اضطرابات تناول الطعام. ج
 %)4.8(88 %)46.5(847 %)29.5(537 %)15.5(282 %)3.7(68 .مشكالت مدرسية. د
 %)18.8(343 %)15.2(277 %)19.9(362 %)25.6(466 %)20.5(374 .اضطرابات النوم. هـ
 %)7.1(129 %)29.2(532 %)32.5(593 %)21.5(329 %)9.7(176 .مشكالت صحية. و
 %)96(1750 %)2(37 %)1(18 .%)4(7 .%)5(10  .أخرى. ز

 8 -يوم واحد . أ
 سنوات

 ترك ال يجوزحسب رأيك، ما العمر الذي ) 6( ال أعرف. هـ 17 - 15. د 14 – 12. ج 11 – 9. ب
 لمدة ثالث  من راشدين الطفل دون مراقبة
 %)19.5(356 %)10.6(193 %)24.9(454 %)12.3(224 %)32.7(595 إلى أربع ساعات؟

ُيًعـد  مـا   :  العبارة التاليـة  ما مدى موافقتك على   ) 7( أوافق بشدة. هـ أوافق. د ال رأي. ج ال أوافق. ب ال أوافق بشدة. أ
ــرامج      ــه الجهــات الرســمية مــن جهــود وب تقــوم ب

 توعية للحد من إهمال األطفال كاف؟
438)24.1(% 822)45.1(% 185)10.2(% 284)15.6(% 93)5.1(% 

 .عكسية* 

فراد عينة الدراسة على ستجابات أفيما يتعلق بنتائج ا
 فقرات الجزء األول من أداة الدراسة المتعلقة بإهمال األطفال

 : ما يلي)5(الجدول ، يبين ) فقرات7(
من المستجيبين يدركون أن %) 71(أن نسبة عالية  .1

إهمال األطفال يشّكل مشكلة خطيرة، ونسبة متوسطة 
ترى أنها مشكلة معتدلة، مقابل نسبة بسيطة %) 19.3(
ُيًعدها مشكلة ثانوية، ونسبة قليلة جدًا %) 5.3(

وتشير . ُيًعدها ليست مشكلة على اإلطالق%) 1.2(
هذه النتيجة بمجملها إلى ارتفاع مستوى إدراك 
المستجيبين لخطورة مشكلة إهمال األطفال في األردن 

 ).1 الفقرة(
؛ %23.5؛ %23.9(أن نسبة مرتفعة من المستجيبين  .2

ل يتعّرض لإلهمال في سن يدركون أن الطف%) 22.3
على التوالي، وأن نسبة ) 16-13(و) 8-5(و) 9-12(
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من المستجيبين تدرك أن الطفل %) 6.5(قليلة 
)  سنوات4-يوم واحد (يتعرض لإلهمال في سن 

 ).2 الفقرة(
تدرك ان األطفال %) 53.1(أن نسبة مرتفعة  .3

المهَملين ال ينقلون هذا السلوك ألطفالهم في 
 يشير إلى قصور في فهم المستجيبين المستقبل، مما

فيما يتعلق بأهمية عدم إهمال األطفال في هذه 
 ). 3 الفقرة(المرحلة المبكرة من العمر 

على التوالي، %) 39.3؛ %40.2(أن نسبة عالية  .4
األشخاص الذين ترى أن األم وأفراد العائلة، هم 

 بدرجة أولى عن إهمال األطفال، ُيًعدون مسؤولين
على التوالي، %) 9؛ %9.3(فنسبة بسيطة وبالمقابل 

 ). 4 الفقرة(ترى أن األب والمجتمع هما المسؤوالن 
؛ %58.7؛ %66.4(أن نسبة مرتفعة من المستجيبين  .5

على التوالي، ترى أن إهمال األطفال يسهم %) 46.5
في حدوث العنف، واالكتئاب، والمشكالت المدرسية، 

؛ %20.1؛ %29.2(وبالمقابل فإن نسبة بسيطة 
على التوالي، ترى أنه يسهم في حدوث %) 15.2

المشكالت الصحية واضطرابات تناول الطعام والنوم 
 ). 5 الفقرة(

 ترك الطفل دون ال يجوزالعمر الذي فيما يتعلق ب .6
%) 32.7(، أشارت نسبة متوسطة ) 6الفقرة (مراقبة

، تلتها نسبة ) سنوات8-يوم واحد(إلى سن 
إلى %) 12.3(ونسبة ، )14-12(إلى سن %) 24.9(

 ). 17-15(إلى سن %) 10.6(، ونسبة )11-9(سن 
على التوالي، %) 24.1؛ %45.1(أن نسبة مرتفعة  .7

 وعدم الموافقة بشدة على اأشارت إلى عدم موافقته
 من إهمال للحّدكفاءة الجهود الرسمية المبذولة 

على %) 5.1؛%15.6(، مقابل نسبة بسيطة األطفال
تأييدها وتأييدها بشدة لكفاءة تلك التوالي، أشارت إلى 

 ). 7الفقرة (الجهود 

ما مدى إدراكات الوالدين " ثانيللإلجابة عن السؤال او
النتشار مشكلة اإلساءة الجسدية لألطفال وآلثارها وبرامج 

األعداد والنسب المئوية إلجابات تم استخراج  "الحد منها؟
متعلق  ال الجزء الثاني على فقراتأفراد عينة الدراسة

بإدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجسدية لألطفال 
فقرات كما هو ) 8(وآلثارها وبرامج الحد منها وعددها 

 ).6(مبين في الجدول 

  على فقرات إدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجسديةاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة: )6(الجدول 
 فال وآلثارها وبرامج الحد منهالألط

  هـ ال أعرف ليست مشكلة. د مشكلة ثانوية. جمشكلة معتدلة. بمشكلة خطيرة.  أ
 %)4.8(87 %)2.2(40 %)9.1(165 %)27.5(501%)56.5(1029 ُتًعد مشكلة اإلساءة الجسدية لألطفال في األردن؟) 8(

من عمر يوم . أ
  سنوات4-واحد

ــل لإلســــاءة) 9( ال أعرف. و  فما فوق17. هـ 16 - 13. د 12 – 9. ج 8 – 5. ب ــا يتعــــرض الطفــ ــادك غالبــــًا مــ ــب اعتقــ حســ
 لجسدية عند العمر؟ا

83)4.6(% 634)34.8(% 514)28.2(% 292)16(% 87)4.8(% 212)11.6(% 
ــيهم) 10( ال أعرف. ج ال. ب نعم. أ ــاءة إلــ ــتم اإلســ ــال الــــذين يــ هــــل تعتقــــد ان األطفــ

طفــــالجســــديًا يميلــــون علــــى األرجــــح لإلســــاءة جســــديًا لأل 
 اآلخرين وألبنائهم عندما يصبحون آباء أو أمهات؟

855)46.9(% 694)38.1(% 237)15(% 

ــدياًً) 11( ال أعرف. هـ المجتمع. د أفراد العائلة. ج باأل. ب األم. أ ــيئون جســ ــذين يســ ــخاص الــ ــد ان األشــ ــل تعتقــ هــ
 %)8.5(154 %)14.9(271 %)13.4(245 %)21.2(387 %)42(765 لألطفال هم على األرجح؟

ال. 1: (درجــــات) 5(باســــتخدام مقيــــاس مكــــون مــــن  ) 12(
ــى اإلطـــالق   ــهم علـ ــيط  . 2.يسـ ــهم بشـــكل بسـ يســـهم. 3. يسـ

إلـى). ال أعـرف  . 5.  يسهم بشكل كبيـر   . 4.  بشكل متوسط 
 *أي مدى حسب رأيك تسهم اإلساءة الجسدية فيما يلي؟

1 2 3 4 5 

 %)5.4(98 %)62.1(1132 %)17.8(325 %)10.1(184 %)4.6(83 االآتئاب. أ
 %)5.8(105%)68.8(1254 %)17(309 %)5.8(106 %)2.6(48 العنف.ب
 %)10.3(188 %)20(364 %)21.1(384 %)24.4(445 %)24.2(441 اضطرابات تناول الطعام. ج
 %)4.9(90 %)40.6(740 %)31.8(579 %)16.8(306 %)5.9(107 .مشكالت مدرسية. د
 %)15.4(281 %)19.8(360 %)18.1(329 %)24.5(446 %)22.3(406 طرابات النوماض. هـ
 %)6(110 %)36.5(665 %)29.6(539 %)18.3(334 %)9.5(174 .مشكالت صحية. و
%)98.5 (1794 %)1.1(20 .%)1(2 .%)1(2 .%)2 (4 أخرى . ز

ال أرغب في . و هـ بانتظام 8 -6. د  مرات5 -3. ج مرتان-مرة. ب أبدًا. 1
 اإلجابة

كــم مــرة فــي الغالــب اســتخدم والــداك العقــاب الجســدي) 13(
 ندما كنت طفًال؟من أجل تأديبك ع

560)30.7(% 488)26.8(% 207)11.4(% 73)4(% 203)11.1(% 291)16(% 
بمقارنــــة نفســـــك مـــــع والـــــديك، هـــــل تصـــــف احتمـــــال) 14( ال أعرف. د أقل احتماًال. ج تقريبًا نفس االحتمال. ب أكثر احتماًال. أ

 %)16.1(293 %)48.5(883 %)26.7(486 %)8.8(160 استخدامك للعقاب الجسدي في تأديب طفلك أنه؟

ُيًعـد مـا تقـوم بـه: ما مدى موافقتك على العبارة التالية     ) 15( أوافق بشدة. هـ أوافق. د ال رأي. ج أوافقال  . بال  أوافق بشدة. أ
الجهات الرسمية من جهود وبـرامج توعيـة للحـد مـن اإلسـاءة

 الجسدية لألطفال كافية؟
445)24.4(% 795)43.6(% 260)14.3(% 279)15.3(% 43)2.4(% 

 عكسية* 
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ستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات فيما يتعلق با
الجزء الثاني من أداة الدراسة المتعلقة باإلساءة الجسدية 

 :ما يلي )6(الجدول ، يتّضح من ) فقرات8( لألطفال

على التوالي، من %) 27.5؛ %56.5(أن نسبة عالية  .1
 لألطفال الجسديةالمستجيبين يدركون أن اإلساءة 

تشّكل مشكلة خطيرة ومشكلة معتدلة، وأن نسبة قليلة 
ترى أنها مشكلة ثانوية، ونسبة قليلة جدًا %) 9.1(
ُيًعدها ليست مشكلة على اإلطالق، وتشير %) 2.2(

رتفاع مستوى إدراك هذه النتيجة بمجملها إلى ا
 اإلساءة الجسدية لألطفالالمستجيبين لخطورة مشكلة 

 ). 8الفقرة(في األردن 

على %)28؛ %34.8( نسبة مرتفعة من المستجيبين أن .2
 في الجسدية الطفل يتعّرض لإلساءة أنالتوالي، يدركون 

، ترى %)16( نسبة قليلة أن، و)12-9(و) 8-5(سن 
، )16-13( في سن يةالجسد الطفل يتعرض لإلساءة أن

على %) 4.6؛ %4.8(في حين تدرك نسبة قليلة جدًا 
 في سن الجسدية الطفل يتعرض لإلساءة أنالتوالي، 

 ).9الفقرة()  سنوات4- فما فوق، ويوم واحد 17(

 األطفال المساء أنتدرك %) 46.9( نسبة متوسطة أن .3
إليهم جسديًا ينقلون هذا السلوك ألطفالهم في 

يشير إلى وعي هؤالء المستجيبين فيما المستقبل، مما 
يتعلق بخطورة أبعاد هذه المشكلة وآثارها وانسجامها 
مع مفهوم نظرية دورة العنف، وبالمقابل فإن نسبة 

 هذه اإلساءة ال تؤدي أنترى %) 38.1(متقاربة 
%) 15(لممارسة مماثلة في المستقبل، ونسبة بسيطة 

 ).10قرة الف(ترى أنها ال تعرف اإلجابة الصحيحة 

 األم هي المسؤولة أنترى %) 42( نسبة متوسطة أن .4
 نسبة أن لألطفال، و الجسديةبدرجة أولى عن اإلساءة

 األب هو المسؤول، وبالمقابل أنترى %) 21.2(قليلة 
 المجتمع أن، ترى %)13.4؛ %14.9(فنسبة بسيطة 

 أنهم المسؤولون، في حين  وأفراد العائلة على التوالي
 ).11الفقرة (ترى أنها ال تعرف %) 8.5(نسبة 

ترى أن اإلساءة %) 62.1؛ %68.8(أن نسبة مرتفعة  .5
الجسدية لألطفال تسهم في حدوث العنف واالكتئاب 

%) 36.5؛ %40.6(على التوالي، وأن نسبة متوسطة 
ترى أنها تسهم في حدوث مشكالت مدرسية وصحية 

ترى أنها %) 19.8؛ %20(على التوالي، ونسبة قليلة 

م في حدوث اضطرابات تناول الطعام والنوم على تسه
ترى %) 1.1(التوالي، وبالمقابل فإن نسبة قليلة جدًا 

 ). 12الفقرة(أنه يسهم في حدوث مشكالت أخرى 

؛ %30.7(تبين أن نصف المستجيبين تقريبًا  .6
لم يتعرضوا أبدًا لإلساءة الجسدية من قبل %) 26.8

لتوالي، وذلك والديهم، أو مجرد مرة أو مرتين على ا
تعرضت من %) 11.1؛ %11.4(مقابل نسبة قليلة 

مرات، وبانتظام، على التوالي، ونسبة قليلة جدًا 3-5
لم %) 16( مرات، ونسبة 8-6تعرضت من %) 4(

 ). 13الفقرة(ترغب في اإلجابة 

صنفت %) 48.5(تبين أن نصف المستجيبين تقريبًا  .7
لجسدي نفسها أنها أقل احتماًال الستخدام العقاب ا

ترى أن سلوكها يماثل %) 26.7(مثل الوالد، وأن 
ترى أنها %) 8.8(سلوك الوالدين، ونسبة قليلة جدًا 

أكثر احتماًال من والديها لممارسة اإلساءة الجسدية 
 ). 14الفقرة (

على التوالي، %) 24.4؛ %43.6(أن نسبة مرتفعة  .8
 وعدمه بشدة على كفاءة اأشارت إلى عدم موافقته

 الجسدية اإلساءة للحد منلرسمية المبذولة الجهود ا
%) 2.4؛ %15.3(، مقابل نسبة بسيطة ألطفالل

أشارت إلى تأييدها وتأييدها بشدة على التوالي، 
 ). 15الفقرة(لكفاءة تلك الجهود 

ما مدى إدراكات " ثالثللإلجابة عن السؤال او
الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجنسية لألطفال وآلثارها 

األعداد والنسب المئوية تم استخراج ، "رامج الحد منها؟وب
 على فقرات الجزء الثالث أفراد عينة الدراسةإلجابات 

المتعلق بإدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجنسية 
فقرات كما ) 8(لألطفال وآلثارها وبرامج الحد منها وعددها 

 ). 7(هو مبين في الجدول 
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 على فقرات إدراكات الوالدين النتشار مشكلة اإلساءة الجنسية اد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسةاألعد :)7(الجدول 
 .لألطفال وآلثارها وبرامج الحد منها

ُتًعــــد مشــــكلة اإلســــاءة الجنســــية لألطفــــال فــــي) 16(  أعرفهـ ال ليست مشكلة. د مشكلة ثانوية. ج مشكلة معتدلة. ب مشكلة خطيرة.  أ
 %)6.1(111 %)1(18 %)6.5(119 %)19.1(348%)67.3(1226 األردن ؟

ــوم. أ ــر يـــ ــن عمـــ مـــ
  سنوات4 -واحد 

غالبًا ما يتعـرض الطفـل لإلسـاءة الجنسـية عنـد) 17( ال أعرف. و  فما فوق17. هـ 16 - 13. د 12 – 9. ج 8 – 5. ب
 العمر؟

51)2.8(% 497)27.3(% 550)30.2(% 329)18.1(% 143)7.8(% 252)13.8(% 
ن األطفال الذين تتم اإلسـاءة إلـيهمإهل تعتقد   ) 18( ال أعرف. ج ال. ب نعم. أ

جنســـــيًا يميلـــــون علـــــى األرجـــــح لممارســـــة اإلســـــاءة
 الجنسية مع  اآلخرين مستقبًال؟

778)42.7(% 619)34(% 425)23.3(% 

معارف أو . ج جيران. ب أفراد العائلة. أ
 أصدقاء

ن األشخاص الذين يسيئون جنسـيًاإهل تعتقد   ) 19( ال أعرف. هـ .غرباء. د
 لألطفال هم على األرجح؟

257)14.1(% 124)6.8(% 590)32.4(% 510)28(% 341)18.7(% 
.1: (درجـات ) 5(باستخدام مقياس مكون مـن      ) 20(

.3. يســهم بشــكل بســيط . 2.ال يســهم علــى اإلطــالق 
ال. 5. يسـهم بشـكل كبيـر   . 4.  يسهم بشكل متوسط  

إلـــى أي مـــدى حســـب رأيـــك تســـهم اإلســـاءة). أعـــرف
 الجنسية لألطفال فيما يلي؟

1 2 3 4 5 

 %)6.3 (115%)72.1(1314 %)11.9(217 %)6.1(112 %)3.5(64 االكتئاب. أ
 %)5.5(101%)65.2(1188 %)16.4(299 %)9.2(168 %)3.6(66 العنف.ب
 %)10.4(190 %)24(437 %)21.2(386 %)20.4(371 %)24(438 اضطرابات تناول الطعام. ج
 %)8.3(151 %)40(729 %)29.1(531 %)16.4(298 %)6.2(113 .مشكالت مدرسية. د
 %)7.6(139 %)33.7(614 %)19.9(363 %)17.1(311 %)21.7(395 اضطرابات النوم. هـ
 %)6.5(119 %)46.8(852 %)23.8(434 %)15.5(283 %)7.4(134 .مشكالت صحية. و
 %)98(1787 %)1.2(21 .%)1(2 .%)1(2 .%)5(10 أخرى . ز

ن اإلسـاءة الجنسـية لألطفـال تـؤديإهل تعتقد   ) 21( ال أعرف. ج ال. ب نعم. أ
 %)2.7(49 %)4.6(83 %)92.8(1690 إلى التسبب في إحداث مشاكل نفسية بالغة لديهم؟

المؤتمرات أو .ج ولراديا. ب الصحف.أ 
 اللقاءات الرسمية

حصــولك علــى معلومــات عــن اإلســاءة الجنســية) 22( أخرى. ز االنترنيت.و التلفاز.هـاللوحات اإلعالنية-د
 :لألطفال كان من خالل

503)27.6(% 33)1.8(% 95)5.2(% 28)1.5(% 718)39.4(% 210)11.5(% 235)12.9(% 
ُيًعد ما : ما مدى موافقتك على العبارة التالية) 23( أوافق بشدة.هـ أوافق. د ال رأي. ج ال أوافق. بال أوافق بشدة. أ

  توعيةتقوم به الجهات الرسمية من جهود وبرامج
 د من اإلساءة الجنسية لألطفال كاف؟للح

492)27(% 814)44.7(% 258)14.2(% 214)11.7(% 44)2.4(% 

 :ما يلي) 7(يتّضح من الجدول 
من المستجيبين يدركون أن %) 67.3(أن نسبة عالية  .1

شكلة خطيرة، ونسبة اإلساءة الجنسية لألطفال تشّكل م
ترى أنها مشكلة معتدلة، مقابل %) 19.1(متوسطة 

ُيًعدها مشكلة ثانوية، ونسبة %) 6.5(نسبة بسيطة 
. ُيًعدها ليست مشكلة على اإلطالق%) 1(قليلة جدًا 

تشير هذه النتيجة بمجملها إلى ارتفاع مستوى إدراك 
 اإلساءة الجنسية لألطفالالمستجيبين لخطورة مشكلة 

  .)16الفقرة(ألردن في ا
%) 27.3؛ %30.2(أن نسبة مرتفعة من المستجيبين  .2

يدركون أن الطفل يتعّرض لإلساءة الجنسية في سن 
على التوالي، وأن نسبة قليلة ) 8-5(و) 9-12(
ترى أن الطفل يتعرض لإلساءة %) 7.8؛ 18.1%(

على )  فما فوق17، و16-13(الجنسية في سن 
تدرك أن %) 2.8(ًا التوالي، وأن نسبة قليلة جد

-يوم واحد (الطفل يتعرض لإلساءة الجنسية في سن 
 .)17الفقرة()  سنوات4

تدرك أن األطفال المساء %) 42.7(أن نسبة مرتفعة  .3
إليهم جنسيًا قد ينقلون هذا السلوك ألطفالهم في 

المستقبل، مما يشير إلى وعي هؤالء المستجيبين فيما 
وآثارها وانسجامها يتعلق بخطورة أبعاد هذه المشكلة 

مع مفهوم نظرية دورة العنف، وبالمقابل فإن نسبة 
ترى أن هذه اإلساءة ال %) 23.3؛ %34(متوسطة 

تؤدي لممارسة مماثلة في المستقبل أو أنها ال تعرف 
 ). 18 الفقرة( اإلجابة الصحيحة، على التوالي

ترى أن المعارف %) 28؛ %32.4(أن نسبة عالية  .4
األشخاص ء، على التوالي، هم واألصدقاء والغربا

 بدرجة أولى عن اإلساءة الذين ُيًعدون مسؤولين
؛ %18.7(الجنسية لألطفال، مقابل نسبة بسيطة 

على التوالي، ترى أنها ال تعرف، %) 6.8؛ 14.1%
وأن أفراد العائلة والجيران، هم المسؤولون 

 ). 19الفقرة(
؛ %72.1(تبين أن نسبة مرتفعة من المستجيبين  .5

ترى أن هذا %) 33.7؛ %40؛ %46.8؛ 65.2%
النوع من اإلساءة لألطفال، يسهم في حدوث االكتئاب، 
والعنف، والمشكالت الصحية والمدرسية واضطرابات 
النوم، على التوالي، وبالمقابل فإن نسبة بسيطة 

فقط، ترى أنه يسهم في حدوث اضطرابات %) 24(
 ). 20الفقرة(تناول الطعام 
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تؤيد أن %) 92.8(ن المستجيبين أن نسبة مرتفعة م .6
اإلساءة الجنسية تتسبب في إحداث مشكالت نفسية 

 ). 21الفقرة(لألطفال 

فيما يتعلق بمصدر الحصول على معلومات عن  .7
، تبين أن التلفاز يشّكل )22الفقرة(اإلساءة الجنسية 

 . الصحف%) 27.6(مصدر، تاله %) 39.4(أعلى 

رسمية المبذولة فيما يتعلق بتقدير كفاءة الجهود ال .8
، )23الفقرة  (ألطفالل اإلساءة الجنسيةللحد من 

إلى عدم %) 27؛ %44.7(أشارت نسبة مرتفعة 
 وعدمه بشدة، على التوالي، على كفاءة تلك اموافقته

 ؛%11.7(الخدمات، وذلك مقابل نسبة بسيطة 

أشارت إلى تأييدها وتأييدها بشدة، على %) 2.4
  .التوالي، لكفاءة تلك الجهود

ما مدى الخطوات العملية " رابعللإلجابة عن السؤال او
الوالدة لدى المعرفة بوجود مشكلة /المتخذة من قبل الوالد

ثقافة (إهمال أو إساءة في البيئة األسرية أو المجاورة 
األعداد والنسب المئوية إلجابات تم استخراج " ؟ )الصمت

ثقافة (علق بـِ على فقرات الجزء الرابع المتأفراد عينة الدراسة
فقرات كما هو مبين في الجدول ) 4(وعددها ) الصمت

)8 .( 

 

  على فقرات ثقافة الصمتاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة :)8(الجدول 
ما رأيك بمدى انتشار ظاهرة ) 24( ال أعرف. هـ في تناقص. ج متساوية تقريبًا. ب في ازدياد. أ

اإلهمال واإلساءة لألطفال خالل 
 %)21.6(394 %)16.2(296 %)11.6(212 %)50.5(920 العشر سنوات السابقة في األردن؟

عدم الرغبة في . أ
 التورط في الموضوع

ن اإلساءة أأكد عدم الت. ب
عارضة وتحدث للمرة األولى

عدم تكرار اإلساءة . ج
بشكل يكفي لإلبالغ 

 .عنه

 عدم امتالك. د
 كافية عن معلومات

 . الطفل موقف أسرة

هـ عدم امتالك معلومات 
كافية عن كيفية التصرف 

 .في مثل هذا الموقف

إذا وجدت نفسك مترددًا في ) 25 ( )أذكرها(أخرى . و
اإلبالغ عن قضية إهمال أو إساءة 
لألطفال، فان سبب ترددك 

بإمكانك اختيار أكثر من (هو؟
 ).*بديل

722)39.6(% 205)11.3(% 188)10.3(% 312)17.1(% 316)17.3(% 79)4.3(% 

ن طفًال ما أإذا كنت متأكدًا من ) 26( أبلغ السلطات. هـ أتحدث إلى األبوين. د أتحدث إلى اآلخرين. ج ال شيء. ب ال أعرف. أ
قد تم إهماله أو اإلساءة إليه، ماذا 

 %)9.4(171 %)61.7(1125 %)13.7(250 %)8.6(156 %)6.6 (120 ستفعل على األرجح؟

أعرف بعض الشيء عن (لست متأكدًا. ب )أعرف تمامًا الخطوات الواجب إتباعها(نعم . أ
 )الخطوات الواجب إتباعها

ل تعرف خطوات اإلبالغ عن  ه)27( ال أعرف. ج
قضية إهمال أو إساءة لألطفال إذا 

 %)53.5(974 %)24.5(447 %)22(401 كنت مهتما بأحدهم؟

 عكسية* 
 :ائج التالية النت،)8(كما ويوّضح الجدول 

، ترى أن %)50.5(أن نسبة نصف المستجيبين تقريبًا  .1
ظاهرة اإلهمال واإلساءة لألطفال في العشر سنوات 

%) 16(السابقة في األردن في ازدياد، وترى نسبة 
%) 11.6(منهم أنها في تناقص، في حين ترى نسبة 

منهم %) 21.6(منهم أن النسب متساوية، وأن نسبة 
 ). 24الفقرة (ال تعرف اإلجابة 

فيما يتعلق بسبب الترّدد في التبليغ عن قضية إهمال أو  .2
من المستجبين %) 39.6(إساءة لألطفال، ترى نسبة 

أنه يعود إلى عدم الرغبة في التوّرط في الموضوع، وأن 
على التوالي، تعزو ذلك %) 17.1؛ %17.3(نسبة 

إلى عدم امتالك معلومات كافية عن كيفية التصرف في 
هذه المواقف، أو بسبب موقف أسرة الطفل في مثل 

 التوالي، ىعل%) 10.3؛ %11.3(حين تنسب نسبة 
السبب إلى عدم التأّكد من الحادثة، وعدم تكرارها 

 ). 25الفقرة(بشكل يستحق التبليغ عنها 
فيما يتعلق باإلجراءات التي يتخذها المستجيب في  .3

، )26رةالفق(حالة تأّكده من حدوث اإلهمال أو اإلساءة 

تتحدث %) 61.7(تبين أن نسبة عالية من المستجبين 
تتحدث إلى %) 13.7(إلى األبوين، وأن نسبة قليلة 

أشخاص آخرين، في حين أن نسبة قليلة جدًا 
تبّلغ السلطات الرسمية، %) 6.6؛ %8.6؛ 9.4%(

أو ال تقوم بشيء، أو أنها ال تعرف ما تفعله، على 
 . التوالي

، ال تعرف %)53.5(تجيبين أن أكثر من نصف المس .4
%) 22؛ %24.5(خطوات التبليغ، مقابل نسبة قليلة 

تعرف الخطوات أو غير متأكدة من معرفتها، على 
 ).27الفقرة(التوالي 

 
ما هو موقف الوالدين "ولإلجابة عن السؤال الخامس 

نحو تأديب األطفال، فيما يتعلق بتجنب التأديب، وكفايته، 
، وما )نوع جنس المربي والطفلحسب (ونوعيته، وتبعيته 

هو مواقف الوالدين نحو استخدام ممارسات اإلساءة 
األعداد والنسب تم استخراج " لألطفال في تأديب األطفال؟

 على فقرات الجزء أفراد عينة الدراسةالمئوية إلجابات 
الخامس من أداة الدراسة المتعلق بأسئلة عامة تتعلق 

وتشتمل على عبارات . طفالبمواقف الوالدين نحو تأديب األ



 والفرح   وعكروش الدينوعالء جابر أبو 

 

 33.

لها عالقة بتجنب التأديب، وكفايته، ونوعيته، وتبعيته، 
ومواقف الوالدين نحو استخدام العنف في اإلعالم والمدارس 

، 14/2، 9/1(، كما يتّضح في الجداول الخمسة ) فقرة41(
9/3 ،9/4 ،9/5.(  

 
 )تجنب التأديب( المجال األول  على فقراتالدراسةاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة  :)9/1(الجدول 

 ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة تجنب التأديب: المجال األول
أتردد في فرض القوانين على أبنائي بسبب ) 28 (

خوفي من كونهم سيقومون باالنتقام من أفراد 
 *.أنفسهمآخرين في األسرة أو يؤذون 

339)18.6(% 838)46(% 91)5(% 370)20.3(% 184)10.1(% 

ن أكون حريصًا على عدم أأشعر أنه يجب ) 29(
 *.مضايقة وإزعاج أبنائي عندما يخطئون

399)21.9(% 907)49.8(% 43)2.4(% 352)19.3(% 121)6.6(% 

يجب ) البالغين(ن أفراد األسرة اآلخرين أأشعر ) 30(
 وإزعاج تأنيبن يكونوا حريصين على عدم أ

 *.ي عندما يخطئونأبنائ

203)11.1(% 828)45.4(% 124)6.8(% 453)24.9(% 214)11.7(% 

في األعمال من أبنائي، المساعدة  عندما أطلب )31(
ن ذلك سيؤدي أأشعر المنزلية والمهام األخرى، 

 *. معهمإلى حدوث مشاكل أكثر

448)24.6(% 1053)57.8(% 102)5.6(% 162)8.9(% 57)3.1(% 

أبنائي سيكرهونني لو حاولت ن أأعتقد ) 32(
 .*إجبارهم على طاعتي

337)18.5(% 809)44.4(% 115)6.3(% 394)21.6(% 167)9.2(% 

 عكسية* 
 :ما يلي )9/1(الجدول يتّضح من 

على %) 18.6؛ %46(أن نسبة تتجاوز نصف العينة  .1
التوالي، توافق وتوافق بشدة على كونها تتردد في 

ًا من ردود فعلهم فرض القوانين على األبناء حرص
 ). 28الفقرة (

على %) 21.9؛ %49.8(أن نسبة تتجاوز ثلثي العينة  .2
) 29(التوالي، توافق وتوافق بشدة على انطباق الفقرة 

أشعر أنه يجب أن أكون حريصًا على "التي تنص على 
 ".عدم مضايقة وإزعاج أبنائي عندما يخطئون

ى عل%) 11.1؛ %45.4(أن نسبة كبيرة من الوالدين  .3
التوالي تؤكد موافقتهم وموافقتهم بشدة على كونهم 
حريصين على عدم قيام البالغين من أفراد اآلسرة 

 ). 30الفقرة (بتأنيب األبناء عندما يخطئون 

%) 57.8؛ %24.6(أن نسبة عالية من الوالدين  .4
يوافقون بشدة، أو يوافقون على التوالي، على أن 

 المنزلية أو الطلب من األبناء المساعدة باألعمال
المهام األخرى سيؤدي إلى حدوث مشاكل أكبر، في 

على %) 3.1؛ %8.9(حين أن نسبة قليلة منهم 
التوالي ال يوافقون أو ال يوافقون بشدة على ذلك 

 ). 31الفقرة (
%) 18.5؛ %44.4(أن نسبة عالية من الوالدين  .5

توافق وتوافق بشدة على أن األبناء سيكرهونهم لو 
 ).32الفقرة (طاعتهم أجبروهم على 

 

  مجال كفاءة التأديب على فقراتاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة :)9/2(الجدول 
 ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة كفاءة التأديب: المجال الثاني

إذا حدث وعاقبت أبنائي بالضرب، ) 33(
 *.أتوقع تغير سلوكهم لألسوأ

315)17.3(% 617)33.9(% 129)7.1(% 652)35.8(% 109)6(% 

/ في غياب الزوج (يعندما أكون وحد) 34(
، أواجه )الزوجة، الكبار اآلخرين

 .صعوبة أكبر في ضبط سلوك أبنائي

249)13.7(% 745)40.9(% 104)5.7(% 510)28(% 214)11.7(% 

أجد صعوبة أكبر في ضبط سلوك ) 35(
 اآلخرين من أبنائي، في حضور الكبار

 *.أفراد األسرة

129)7.1(% 597)32.8(% 87)4.8(% 735)40.4(% 272)14.9(% 

إذا حدث وعاقبت أبنائي بالضرب، ) 36(
 *.ن سلوكهم يتغير لألحسنأأجد 

227)12.5(% 772)42.4(% 191)10.5(% 511)28(% 121)6.6(% 

أجد ان أسلوب التأديب الذي أتبعه مع ) 37(
 .ي ضبط سلوكهمأبنائي مفيد وفعال ف

65)3.6(% 233)12.8(% 192)10.5(% 962)52.8(% 370)20.3(% 

 ة عكسي* 
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 : النتائج التالية)9/2(الجدول تبين من 

، %17.3(أن أكثر من نصف العينة تقريبًا بنسبة  .1
يوافقون بشدة ويوافقون على التوالي، %) 33.9و

إذا حدث وعاقبت أبنائي بالضرب، ) "33(على الفقرة 
ن سلوكهم يتغير لألسوأ، في حين أن نسبة أجد أ

على التوالي ال %) 6، و%35.8(متوسطة منها 
 . يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك

على  %) 13.7؛ %40.9(أن أكثر من نصف العينة  .2
التوالي، توافق وتوافق بشدة على مواجهتها لصعوبة 
في ضبط سلوك األبناء في غياب الشريك أو الكبار 

 ). 34الفقرة (اآلخرين 

على  %) 7.1؛ %32.8(أن أكثر من ثلث العينة  .3
التوالي، توافق وتوافق بشدة على مواجهتها لصعوبة 
في ضبط سلوك األبناء في حضور الكبار اآلخرين 

 ). 35الفقرة (

على %) 42.4؛ %12.5(أن أكثر من نصف العينة  .4
إذا حدث "التوالي، توافق بشدة وتوافق على فقرة 

ئي بالضرب، أجد أن سلوكهم يتغير وعاقبت أبنا
، %28(لألحسن، في حين أن نسبة متوسطة منها

ال يوافقون وال يوافقون بشدة على ذلك %) 6.6و
 ).36الفقرة (

على %) 20.8؛ %52.8(أن أكثر من نصف العينة  .5
التوالي، ال يوافقون وال يوافقون بشدة، على فقرة 

ي مفيد أجد أن أسلوب التأديب الذي أتبعه مع أبنائ"
 ).37الفقرة "(وفّعال في ضبط سلوكهم

 

 )نوعية التأديب( المجال الثالث  على فقراتاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة: )9/3(لجدول ا

ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة نوعية التأديب:المجال الثالث

 غير مقبول، أقوم إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا) 38(
 .بتوجيههم لفظيًا

93)5.1(% 178)9.8(% 63)3.5(% 799)43.9(% 689)37.8(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، أقوم ) 39(
 *.بضربهم بدنيًا

399)21.9(% 1009)55.4(% 137)7.5(% 195)10.7(% 82)4.5(% 

 ُيًعد ضرب الطفل عندما يسيء التصرف أمرًا مقبوًال) 40(
 *.لدّي

264)14.5(% 814)44.7(% 158)8.7(% 498)27.3(% 88)4.8(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، أقوم ) 41(
 .نهم من مزايا مهمة لديهمابحرم

77)4.2(% 196)10.8(% 94)5.2(% 1001)54.9(% 454)24.9(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، أقوم ) 42(
 *.لتغاضي عن سلوكهمبإهمالهم وا

166)9.1(% 52)2.9(% 78)4.3(% 624)34.2(% 902)49.5(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا مقبوًال، أقوم ) 43(
 *.بإهمالهم وتجاهل سلوكهم

660)36.2(% 860)47.2(% 70)3.8(% 131)7.2(% 101)5.5(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا جيدًا، أقوم بتوجيه ) 44(
 .هم أو مكافأتهم على سلوكهمالمديح ل

59)3.2(% 86)4.7(% 44)2.4(% 655)35.9(% 987)53.7(% 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، أقوم ) 45(
 .باستخدام أكثر من أسلوب معهم تبعًا للموقف

52)2.9(% 129)7.1(% 66)3.6(% 869)47.7(% 706)38.7(% 

ابتًا في تأديب نني أستخدم أسلوبًا ثأأصنف نفسي ) 46(
 .أبنائي عند ارتكابهم سلوكًا غير مقبول

91)5(% 664)36.4(% 226)12.4(% 641)35.2(% 200)11(% 

 
 :ما يلي) 9/3(يبين الجدول  
من الوالدين على %) 37.8؛ %43.9(أن نسبة  .1

) 38(التوالي ال توافق وال توافق بشدة على فقرة 
، أقوم إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول"

 ". بتوجيههم لفظيا

%) 55.4؛ %21.9(أن أكثر من ثلتي العينة بنسبة  .2
على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون، على فقرة 

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، ) "39(
، في حين أن نسبة قليلة جدًا "أقوم بضربهم بدنيًا

 .ال توافق على ذلك%) 15.2(



 والفرح   وعكروش الدينوعالء جابر أبو 

 

 35.

%) 44.7؛ %14.5(نسبة أن أكثر من نصف العينة ب .3
 ضرب على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون، على أن

 في حين أن الطفل عندما يسيء التصرف أمرًا مقبوًال
الفقرة (ال توافق على ذلك %) 27.3(نسبة قليلة 

40 .( 
؛ %54.9(أن أكثر من ثلثي العينة وما نسبته  .4

ال توافق وال توافق بشدة على التوالي، %) 24.9
إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا غير ) "41(رة على فق

 ". نهم من مزايا مهمة لديهمامقبول، أقوم بحرم
ال توافق وال %) 34.2؛ %49.5(أن نسبة عالية  .5

إذا حدث ) "42(توافق بشدة على التوالي على الفقرة 
وارتكب أبنائي سلوكًا غير مقبول، أقوم بإهمالهم 

ة قليلة جدًا ، في حين أن نسب"والتغاضي عن سلوكهم
 .تشير إلى موافقتها عليها%) 12(

تشير إلى %) 12.7(أن نسبة قليلة جدًا من الوالدين  .6
إذا حدث وارتكب أبنائي ) "43(موافقتها على الفقرة 

، في "سلوكًا مقبوًال، أقوم بإهمالهم وتجاهل سلوكهم
ال توافق %) 36.2؛ %47.2(حين أن نسبة عالية 

 . التواليوال توافق بشدة عليها على 

؛ %53.7(أن أكثر من ثلتي العينة ما نسبته  .7
على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون، %) 35.9

إذا حدث وارتكب أبنائي سلوكًا ) "44(على الفقرة 
جيدًا، أقوم بتوجيه المديح لهم أو مكافأتهم على 

ال %) 7.9(، في حين أن نسبة قليلة منها "سلوكهم
 . توافق على ذلك

على التوالي ال %) 38.7، و%47.7(ه أن ما نسبت .8
يستخدمون أساليب مختلفة مع أطفالهم تبعًا للموقف 

 ). 45الفقرة (
على %) 11؛ %35.2(أن حوالي نصف العينة تقريبًا  .9

) 46(التوالي، ال توافق وال توافق بشدة على الفقرة 
نني أستخدم أسلوبًا ثابتًا في تأديب أأصنف نفسي "

، وأن نسبة لوكًا غير مقبولأبنائي عند ارتكابهم س
، تشير إلى %)5؛ %36.4(مساوية لها تقريبًا 

 . موافقتها عليها

تبعًا لنوع جنس المربي التأديب ( المجال الرابع  على فقراتاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة :)9/4(الجدول 
 ) طفلوال

ي التأديب تبعًا لنوع جنس المرب: المجال الرابع
 واألطفال

 ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة

اعتقد بان الرجل وليست المرأة هو الذي ) 47(
 *.ن يتولى تأديب األطفالأيجب 

331)18.2(% 878)48.2(% 166)9.1(% 276)15.1(% 171)9.4(% 

أعتقد ان المرأة تفسد األطفال بتدليلها ) 48(
 *.لهم

205)11.3(% 548)30.1(% 137)7.5(% 565)31(%  367)20.1(% 

ُتًعد إساءة األم إلى الطفل أسوأ وأشد من ) 49(
 *.إساءة األب إلى الطفل

194)10.6(% 670)36.8(% 180)9.9(% 448)24.6(% 330)18.1(% 

ن تدور معظم المشكالت أال أجد مانعًا ) 50(
 *.الزوجية واألسرية أمام األطفال

995)54.6(% 585)32.1(% 88)4.8%( 84)4.6(% 70)3.8(% 

ن مع األطفال الذكور ايجب ان يتعامل الوالد) 51(
بأسلوب قاس وعنيف لكي يصبحوا رجاًال في 

 *. المستقبل

597)32.8(% 903)49.6(% 54)3(% 165)9.1(% 103)5.7(% 

يجب ان يتعامل الوالدين مع األطفال اإلناث ) 52(
بأسلوب خاص مناسب لهن لكي يصبحن نساء 

 .في المستقبلصالحات 

72)4(% 169)9.3(% 50)2.7(% 737)40.5(% 794)43.6(% 

 عكسية* 
 :النتائج اآلتية) 9/4(يبين جدول 

؛ %48.2(أن أكثر من ثلثي أفراد العينة  .1
 على التوالي، يوافقون ويوافقون بشدة، على%)18.2
 يتولى يجب أنالرجل وليست المرأة هو الذي أن 

 ).47الفقرة  (تأديب األطفال

على التوالي، توافق %) 11.2؛ %30.1(أن نسبة  .2
 المرأة تفسد األطفال بتدليلها وتوافق بشدة، على أن

 ).48الفقرة  (لهم
على التوالي، توافق %) 10.6؛ %36.8(أن نسبة  .3

مقارنة باألب تكون إساءتها األم وتوافق بشدة، على أن 
 ).49الفقرة (لطفل أسوأ وأشد ل
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؛ %54.6(ينة بما نسبته أن أكثر من ثلثي أفراد الع .4
على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون، %) 32.1

على أن تدور معظم المشكالت الزوجية واألسرية أمام 
 ).50الفقرة (األطفال 

على %) 49.6؛ %32.8(أن نسبة من الوالدين  .5
التوالي، توافق بشدة وتوافق، على معاملة األطفال 

رجاًال في الذكور بأسلوب قاٍس وعنيف لكي يصبحوا 

ال %) 8.4(المستقبل، في حين أن نسبة قليلة جدًا 
 ). 51الفقرة (توافق على ذلك 

عدم الموافقة بشدة وعدم الموافقة بما نسبته  .6
على التوالي، على أن يتعامل %) 43.6؛ 40.5%(

الوالدان مع األطفال اإلناث بأسلوب خاص مناسب لكي 
 ).52الفقرة (يصبحن نساء صالحات في المستقبل 

 
 

المواقف الوالدية نحو استخدام ( المجال الخامس  على فقراتاألعداد والنسب المئوية إلجابات أفراد عينة الدراسة :)9/5(الجدول 
 ) العنف

 المواقف الوالدية نحو: المجال الخامس
 استخدام العنف

 ال أوافق بشدة ال أوافق ال رأي أوافق أوافق بشدة

وا أفالم المغامرات التلفزيونيةن يشاهدأأسمح ألبنائي ) 53(
 *.التي تتضمن القتل والعنف

545)29.9(% 848)46.5(% 85)4.7(% 275)15.1(% 69)3.8(% 

ن مشاهد العنف في التلفزيون مسؤولة عنأأعتقد ) 54(
 .الكثير من سلوك العنف لدى األطفال

100)5.5(% 212)11.6(% 61)3.3(% 770)42.3(% 679)37.3(% 

لوقت الكافي لمتابعة نوعية ما يشاهده أبنائياخصص ا) 55(
 .من األفالم والمسلسالت التلفزيونية

37)2(% 88)4.8(% 113)6.2(% 958)52.6(% 626)34.4(% 

إذا تسبب األطفال اآلخرون في مضايقة أبنائي في) 56(
 حتى لو كانأنفسهمالمدرسة، أطلب منهم الدفاع عن 

 *.من خالل ضرب اآلخرين

197)10.8(% 905)49.7(% 112)6.1(% 479)26.3(% 129)7.1(% 

انزعج لو علمت أو وجدت أبنائي يعتدون جسديًا أو) 57(
 .لفظيًا على أطفال آخرين، مهما كانت األسباب

85)4.7(% 195)10.7(% 64)3.5(% 714)39.2(% 764)41.9(% 

إذا حدث وان تشاجر أبنائي مع أطفال آخرين، ال أحاول) 58(
ألطفال يجب ان يظهروا أنهم قادرون علىمنعهم الن ا
 *.أنفسهمالدفاع عن 

208)11.4(% 797)43.7(% 135)7.4(% 513)28.2(% 169)9.3(% 

ن العراك الجسدي واللفظي يساعد أبنائي فيأأعتقد ) 59(
 *.االحتفاظ بعالقات أفضل مع األطفال اآلخرين

501)27.5(% 1010)55.4(% 142)7.8(% 122)6.7(% 47)2.6(% 

انزعج لو تعرض أبنائي في الواقع لرؤية شخص كبير) 60(
 .يضرب شخصًا آخر

90)4.9(% 171)9.4(% 119)6.5(% 836)45.9(% 606)33.3(% 

ال أجد مانعًا لو كان لدى أبنائي سمعة في مدرستهم) 61(
 )*.ال يغلبهم أحد(بأنهم أطفال أقوياء 

124)6.8(% 566)31.1(% 240)13.2(% 663)36.4(% 229)12.6(% 

نني أجهل الكثير من قواعد وأساليب التربيةأأعتقد ) 62(
 *.الصحيحة

193)10.6(% 719)39.5(% 270)14.8(% 496)27.2(% 144)7.9(% 

ن ممارسات اإلهمال والعنف الجسدي واإلساءةأأعتقد ) 63(
الجنسية ُتًعد أمرًا عائليًا خاصًا ال يجب التدخل فيه من

 *.قبل السلطات

618)33.9(% 832)45.7(% 110)6(% 181)9.9(% 81)4.4(% 

ال يقوم آباء اليوم بتوعية جيدة ألبنائهم كما كان يفعل) 64(
 .آباؤهم في السابق

161)8.8(% 524)28.8(% 116)6.4(% 645)35.4(% 376)20.6(% 

 %)33.2(604 %)48.5(884 %)4.6(84 %)9.9(181 %)3.8(69 .ن وقتًا كافيًا مع أطفالهماال يقضي الوالد) 65(

ن بخصوص ما يجب فعله من أجلايتحير ويتردد الوالد) 66(
 .تربية أطفالهم

64)3.5(% 333)18.3(% 173)9.5(% 916)50.3(% 336)18.4(% 

ن يتأثر طفل ما قبل المدرسة سلبيًا بعملأمن المرجح ) 67(
 .أمها خارج المنزل/أمه

78)4.3(% 308)16.9(% 179)9.8(% 813)44.6(% 444)24.4(% 

ن الوالدين بحاجة إلى استشارة من األخصائيينأأعتقد ) 68(
 .االجتماعيين والنفسيين

76)4.2(% 195)10.7(% 151)8.3(% 808)44.3(% 592)32.5(% 

 عكسية *
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 : النتائج التالية)9/5(الجدول يوّضح 

؛ %29.9(العينة تقريبًا، أو ما نسبته أفراد ن ثلثي أ .1
 السماح ألبنائهم أنويوافقون على يوافقون بشدة %) 46.5

يشاهدوا أفالم المغامرات التلفزيونية التي تتضمن القتل 
 نسبة قليلة منهم في حين أنوالعنف، على التوالي، 

ال يوافقون وال يوافقون بشدة على %) 3.8؛ 15.1%(
 . )53الفقرة  (ذلك، على التوالي

 الي،، على التو%)11.6؛ %5.5( نسبة قليلة من العينة أن .2
 مشاهد العنف في  على أنيوافقون بشدة ويوافقون،

 ،التلفزيون مسؤولة عن الكثير من سلوك العنف لدى األطفال
ال %) 37.3؛ %42.3(ن ثلثي العينة تقريبًا أو ما نسبته أو

الفقرة  (يوافقون وال يوافقون بشدة على ذلك، على التوالي
54( . 

%) 4.8؛ %2(ته ن نسبة قليلة جدًا من العينة أو ما نسبأ .3
يقومون   أنهميوافقون بشدة ويوافقون علىعلى التوالي، 

 من همص الوقت الكافي لمتابعة نوعية ما يشاهده أبنائيخصبت
أكثر من ثلثي العينة أن األفالم والمسلسالت التلفزيونية، و

ال يوافقون وال %) 34.4؛ %52.6(أو ما نسبته  تقريبًا
 .)55الفقرة  (والييوافقون بشدة، على ذلك، على الت

%) 49.7؛ %10.8( نصف العينة تقريبًا أو ما نسبته أشار .4
على قيام يوافقون بشدة ويوافقون على ذلك،  على التوالي،

 حوالي أنوأبنائهم بضرب اآلخرين في حال مضايقتهم لهم، 
ال %) 7.1؛ %26.3(ثلث العينة تقريبًا، أو ما نسبته 

الفقرة (، على التوالييوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك
56.( 

؛ %4.7( نسبة قليلة جدًا من العينة، أو ما نسبته أشارت .5
 كونهم على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون على%) 10.7

 أكثر من ثلثي أنو ،ينزعجون من اعتداء أبنائهم على اآلخرين
ال يوافقون %) 41.9؛ %39.2(العينة تقريبًا، أو ما نسبته 

 .)57الفقرة (، على ذلك، على التواليوال يوافقون بشدة
ن نسبة تتجاوز نصف العينة تقريبًا، أو ما نسبته أ .6

يوافقون بشدة ويوافقون على التوالي، %) 43.7؛ 11.4%(
 كونهم ال يمنعون أبنائهم من المشاجرة مع األطفال على

؛ %28.2(ن ثلث العينة تقريبًا، أو ما نسبته أواآلخرين، 
 يوافقون بشدة، على ذلك، على ال يوافقون وال%) 9.3

 .)58الفقرة  (التوالي
يوافقون %) 55.4؛ %27.5 ( الوالدينن نسبة عالية منأ .7

ن العراك الجسدي أعلى  بشدة ويوافقون على التوالي،
هم في االحتفاظ بعالقات أفضل مع ءواللفظي يساعد أبنا

%%) 2.6؛ %6.7(ن نسبة قليلة منهم أ و،األطفال اآلخرين
 ن بشدة، وال يوافقون على ذلك، على التواليال يوافقو

 . )59الفقرة (

؛ %4.9 ( من الوالدينن نسبة قليلة جدًا، أو ما نسبتهأ .8
عدم يوافقون بشدة ويوافقون على  على التوالي،%) 9.4

انزعاجهم من تعّرض أبنائهم لمشاهد العنف الواقعية التي 
بته ن معظم أفراد العينة، أو ما نسأوتدور بين راشدين، 

ال يوافقون وال يوافقون بشدة، على %) 33.3؛ 45.9%(
 .)60الفقرة  (ذلك، على التوالي

على %) 31.1؛ %6.8(ن ثلث العينة تقريبًا، أو ما نسبته أ .9
 هم لدى أبنائأن يكونيوافقون بشدة ويوافقون على  التوالي،

ن أ، و)ال يغلبهم أحد(سمعة في مدرستهم بأنهم أقوياء 
ال %) 12.6؛ %36.4(ًا، أو ما نسبته نصف العينة تقريب

الفقرة  (يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي
61(. 

%) 39.5؛ %10.6(ن نصف العينة تقريبًا أو ما نسبته أ .10
  كونهم يجهلون يوافقون بشدة ويوافقون على،على التوالي

ن ثلث العينة أالكثير من قواعد وأساليب التربية الصحيحة، و
ال يوافقون وال %) 7.9؛ %27.2(ًا، أو ما نسبته تقريب

 .)62الفقرة  (يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي
؛ %33.9(ن معظم أفراد العينة تقريبًا أو ما نسبته أ .11

ن أعلى التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون على %) 45.7
ممارسات اإلهمال والعنف الجسدي واإلساءة الجنسية ُتًعد 

 خاصًا ال يجب التدخل فيه من قبل السلطات، أمرًا عائليًا
ال %) 4.4؛ %9.9(ن نسبة قليلة جدًا، أو ما نسبته أو

الفقرة (يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي
63.( 

%) 28.8؛ %8.8(ن ثلث أفراد العينة تقريبًا أو ما نسبته أ .12
ال  آباء اليوم أن يوافقون بشدة ويوافقون على على التوالي،

كما كان يفعل آباؤهم في جيدًا بتوعية أبنائهم يقومون 
ن أكثر من نصف العينة تقريبًا، أو ما نسبته أالسابق، و

ال يوافقون وال يوافقون بشدة، على %) 20.6؛ 35.4%(
 ).64الفقرة (ذلك، على التوالي 

؛ %3.8(ن نسبة قليلة جدًا من العينة أو ما نسبته أ .13
 أن قون بشدة ويوافقون علىيواف، على التوالي%) 9.9

ن أكثر من أ وقتًا كافيًا مع أطفالهم، وانال يقضيالوالدين 
ال %) 33.2؛ %48.5(ثلثي العينة تقريبًا، أو ما نسبته 

الفقرة  (يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي
65.( 

%) 18.3؛ %3.5(ن نسبة قليلة من العينة أو ما نسبته أ .14
ردد الوالدين  توافقون بشدة ويوافقون علىعلى التوالي، ي

ن أكثر من ثلثي في حين أبخصوص تربية أطفالهم، وحيرتهم 
ال يوافقون %) 18.4؛ %50.3(العينة تقريبًا، أو ما نسبته 

 ).66الفقرة (وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي 
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%) 16.9؛ %4.3(ن نسبة قليلة من العينة أو ما نسبته أ .15
ر طفل ما قبل لي، يوافقون بشدة ويوافقون على تأّثعلى التوا

ن أكثر من أأمها خارج المنزل، و/المدرسة سلبيًا بعمل أمه
ال %) 24.4؛ %44.6(ثلثي العينة تقريبًا، أو ما نسبته 

الفقرة (يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي 
67.( 

%) 10.7؛ %4.2(ن نسبة قليلة من العينة أو ما نسبته أ .16
الوالدين  حاجة على التوالي، يوافقون بشدة ويوافقون على

ن أكثر من أ األخصائيين االجتماعيين والنفسيين، والستشارة
ال %) 32.5؛ %44.3(ثلثي العينة تقريبًا أو ما نسبته 

الفقرة (يوافقون وال يوافقون بشدة، على ذلك، على التوالي 
68(. 
  والتوصياتالمناقشة

لتحليالت اإلحصائية لبيانات السؤال األول أظهرت نتائج ا
 والثاني والثالث فيما يتعلق بإدراك الوالدين لمشكلة إهمال األطفال

 في األردن، على إليهمواإلساءة الجسدية واإلساءة الجنسية 
ن إهمال األطفال أن نسبة عالية من المستجيبين يدركون أالتوالي، 

صف المستجيبين ن نسبة تتجاوز نأيشّكل مشكلة خطيرة، و
في   لألطفال تشّكل مشكلة خطيرة،الجسديةن اإلساءة أيدركون 

ن اإلساءة الجنسية لألطفال أ يدركون  ثلثيهم منحين أن أكثر
أفراد عينة الدراسة ي  ثلثأن وهذا يعكس. تشّكل مشكلة خطيرة

 هي إليهمواإلساءة األطفال ن مشكلة إهمال أعي تمامًا تقريبا ت
تشير هذه النتيجة بمجملها، و. المجتمع األردنيمشكلة خطيرة في 

إلى ارتفاع مستوى إدراك المستجيبين لخطورة مشكلة إهمال 
.  اإلساءة الجنسية وأخيرًا الجسديةتليهااألطفال في األردن، 

البلبيسي، (تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه بعض الدراسات و
 األطفال من ، من ارتفاع حاالت إهمال)1988؛ ربيحات، 1995

قبل أفراد األسرة في المجتمع األردني والمرتبطة بصورة خاصة 
مع نتائج بعض  تتفق جزئيًاكما  .بالتعّرض إلصابات حوادث السير

 لمراجعة الدراسات هدفتالتي ) 2007عالء الدين، (الدراسات 
ن أفي مجال اإلساءة لألطفال في األردن، وتوصلت إلى التي أجريت 

من حاالت اإلساءة، تلتها %) 52.3(لت  مّثقد اإلهمالإساءة 
، وذلك من مجمل %)31.6(والجنسية %) 46.9(الجسدية 

وتنسجم هذه النتيجة جزئيًا . الدراسات الخمسين التي تم تحليلها
التي أجريت للكشف عن انتشار ) 2003(أيضًا مع دراسة الصويغ 

ن أ إلى وأشارتاإلساءة إلى األطفال في المجتمع السعودي، 
نواع اإلساءة وأشدها، يليه اإلساءة النفسية ثم أيمثل أكثر  اإلهمال

مع ما توصلت إليه وتنسجم كذلك  .الجنسية وأخيرًا الجسدية
 الجمعية الوطنية األمريكية للوقاية من عنف وإهمال األطفال
(National Committee to Prevent Child Abuse and 

Neglect's [NCPCA], 1996)ل مسوحاتها للخمسين ، من خال
 University) مع نتائج دراسة هذه النتيجةتتفقكما  .والية أمريكية

of Massachusetts Poll and Massachusetts Kids Count, 
من عينة الدراسة أشارت %) 57.1(ن أ، التي توصلت إلى (2003

عالء (ن اإلساءة الجنسية تمّثل مشكلة خطيرة في المجتمع أإلى 
وتشير هذه النتيجة التي توصلت الدراسة الحالية ). 2007الدين، 

إليها إلى ارتفاع مستوى الوعي واإللمام بالمشكالت االجتماعية بين 
ن المستوى التعليمي أالرغم من  على أوساط أفراد عينة الدراسة

لم يكن يحمل أكثر من الشهادة الثانوية أو %) 77.8(لمعظمها 
عزى ذلك إلى امتالك عدد كبير من ، ويمكن أن ُييًمأدنى منها أو ُأ

األسر األردنية إلى أجهزة التلفاز والمذياع والهواتف المحمولة، 
إضافة إلى متابعة الصحف اليومية واألسبوعية التي تتطرق لمثل 

 . هذه المواضيع

فيما يتعلق بسن الطفل الذي يتعرض لإلهمال واإلساءة 
تفعة من المستجيبين، ن نسبة مرأالجسدية واإلساءة الجنسية، تبين 

 والجنسية في الجسديةن الطفل يتعرض لإلهمال ولإلساءة أتدرك 
ن أ قليلة جدًا، تدرك ةن نسبأ، كما تبين )12-9(و) 8-5(سن 

 أو الجنسية، في سن الجسديةالطفل يتعرض لإلهمال أو لإلساءة 
 تتفق هذه النتيجة بمجملها نسبيًاو .) سنوات4-يوم واحد (أقل 

ن الفئة العمرية أمن ) 1997(لت إليه دراسة البلبيسي مع ما توص
وتختلف مع النتائج  ،كانت األكثر تعرضًا لإلهمال سنوات) 9-6( من

التي أجريت على ) 2002(التي توصلت إليها دراسة آل مبارك 
ضحايا العنف األسري في مدينة تبوك في المملكة العربية 

%) 25(تمثل نسبة ) 5أقل من ( الفئة نأالسعودية، وأظهرت فيها 
ت عليه مع ما أكّدهذه النتيجة تتباين   كما.من ضحايا اإلساءة

 Pennsylvania Dept., 1993 as ,[NCCAN]) الدراسات بعض
cited in Wallace, 2005)، ن خطر اإلساءة إلى األطفال أ من

 اإلساءة معظم ضحايا نكما أ .يتراجع مع تقدم األطفال في العمر
 أعلى ، وان الخمس سنوات-ألطفال من سن الصفريقعون في فئة ا

معدالت العنف الجسدي تحدث بين مجموعتي األطفال الرضع 
 إلى قصور في يمكن أن ُيعزى ذلكو. واألطفال في سن المشي

إدراك ووعي المفحوصين بالمرحلة العمرية التي قد يكون الطفل 
 .أكثر عرضة لإلساءة فيها

فل المهمل أو المساء إليه فيما يتعلق بإمكانية تحّول الط
 إلى والد مهمل أو مسيء ،جسديًا أو جنسيًا، في المستقبل

ن األطفال أن نسبة مرتفعة تدرك أجسديًا أو جنسيًا ألبنائه، تبين 
ن نسبة أالمهملين ال ينقلون هذا السلوك ألطفالهم في المستقبل، و

ال  ًا األطفال المساء إليهم جسديًا أو جنسيأن تدرك  منهممتوسطة
بأنه  ويمكن تبرير ذلك .ينقلون هذا السلوك ألطفالهم في المستقبل

قصور في فهم المستجيبين بأهمية عدم إهمال األطفال في ل يعود
 بخطورة أبعاد همهذه المرحلة المبكرة من العمر، وإلى عدم وعي

 .هذه المشكلة وآثارها وانسجامها مع مفهوم نظرية دورة العنف
الحاج (مع نتائج دراسات كل من  ة جزئيًاهذه النتيجتختلف و

  والحديدي، وجهشان، والسرحان، ورطروط؛ إلياس،1999 ،أحمد
، التي );2001Steele, 1980; Wallace, 2005 رطروط،؛2001

ن وأ ن المسيئين سبق تعرضهم لإلساءة في الطفولةأتوصلت إلى 
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كبار، من الراشدين ال العديد من مرتكبي األفعال الجنسية المحّرمة
 .نفسهم كانوا ضحايا لإلساءة الجنسية وهم أطفالأهم 

فيما يتعلق بالشخص المسؤول عن إهمال األطفال أو 
ن نسبة عالية من عينة أاإلساءة إليهم جسديًا أو جنسيًا، تبين 

ن األم هي المسؤولة بدرجة أولى عن إهمال أالوالدين، ترى 
النتيجة مع نتائج وتتفق هذه  .إليهماألطفال واإلساءة الجسدية 

 (2005 ,[ACYF])المسح الوطني لإلساءة لألطفال في أمريكا 
ن األمهات أ، الذي توصل إلى )2007(المشار إليه في عالء الدين 

 من  نسبة قليلة، وأنمن مجموع المسيئين%) 40.8(يمثلن 
  األطفالن األب هو المسؤول عن إهمالتعتقد أ المستجيبن

نتائج تختلف هذه النتيجة مع وعليه،  .إليهمواإلساءة الجسدية 
 ؛1999؛ الحاج أحمد، 2004أبو درويش، (بعض الدراسات 
 ؛ رطروط،2005؛ الدباغ، 1990 خلقي، ؛2001إلياس وزمالؤه، 

ن أالتي توصلت إلى  ،)2006القيسي، ؛ 1999الطراونة، ؛ 2001
 هو المسؤول الرئيس عن ممارسات اإلساءة الجسدية في األب

 .ردنيةاألسرة األ

 فيما يتعلق بالشخص المسؤول عن اإلساءة الجنسية 
 ان المعارف واألصدقاء من المستجيبن نسبة عالية رىلألطفال، ت

والغرباء، هم األشخاص الذين ُيًعدون مسؤولين بدرجة أولى عن 
وبوجه عام، تنسجم هذه النتيجة مع  .اإلساءة الجنسية لألطفال

 وتختلف ،)2004عورتاني،  ال؛2001إلياس وزمالؤه، (دراسات 
، والدراسة التي أجراها )2001(جزئيًا، مع نتائج دراسة رطروط 

 National Center for)المركز الوطني إلساءة وإهمال الطفل 
Child Abuse and Neglect [NCCAN] (Pennsylvania 

Dept, 1993 as cited in Wallace, 2005) التي ، )1991(، عام
، من تقارير اإلساءة المحددة %)91(ن ما يقارب أ أظهرت

ن أللمسؤولين عن اإلساءة هي آلباء األطفال أو ألقاربهم، و
من المسيئين كانوا الوالدين، وأزواج الوالدين، وأصدقاء %) 80(

 .األسرة

إسهام اإلهمال أو اإلساءة الجسدية أو بمدى فيما يتعلق 
 النفسية االضطراباتالجنسية لألطفال في حدوث بعض 

 نسبة مرتفعة من الوالدين رىالجتماعية والصحية والمدرسية، توا
 اإلهمال أو اإلساءة الجسدية أو الجنسية لألطفال، تسهم في أن

نسبة متوسطة في حين ترى  وفي حدوث العنف، االكتئابحدوث 
 نسبة ترى تسهم في حدوث المشكالت المدرسية، وأنها هممن

 في حدوث المشكالت  تسهمأنهاتتراوح من قليلة إلى متوسطة 
  أن نسبة مرتفعة من المستجيبينإضافة إلى ذلك تؤيد. الصحية

 .اإلساءة الجنسية تتسبب في إحداث مشكالت نفسية لألطفال

فيما يتعلق باآلثار السلبية لإلساءة الوالدية لألطفال، اتفقت 
 ,Margolin) بعض الدراسات  نتائجمعنتائج الدراسة الحالية 

1998; Osofsky, 1995; Schewe, 2002)ن اآلثار أ  أظهرت التي
السلبية لإلساءة الوالدية لألطفال تتضمن الكرب والتعاسة النفسية 

والشكاوى الجسمية والتأخيرات النمائية أو النكوص، والسلوكات 
الظاهرة كالعدوان واالنحراف والتمرد، ومشكالت السلوك المرتبطة 

 .لحزن الشديد أو االكتئاببحاالت القلق واالنسحاب االجتماعي وا
وهذا بالتأكيد يعكس مدى وعي الوالدين في المجتمع األردني بهذه 

 .المواضيع

إهمال الطفل وتركه فيه يجوز ال فيما يتعلق بالعمر الذي 
 8-يوم واحد( إلى سن لمستجبيندون مراقبة، أشار ثلث ا

 بضرورة عدم ترك هموعيمدى  ويعكس هذا أيضًا .)سنوات
فيما  أما .(Wallace, 2005)لصغار دون مراقبة راشدين األطفال ا

للعقاب الجسدي  يتعلق بعدد المرات التي تعرض فيها المستجيب
ن نسبة قليلة قد تعرضت له أعلى يد والديه في طفولته، تبين 

استخدام العقاب الجسدي  فيما يتعلق بمدى احتماليةأما  .بانتظام
 نسبة قليلة رىسرة األصلية، تمع األبناء مقارنة بالوالدين في األ

. جدًا أنها أكثر احتماًال من والديها لممارسة اإلساءة الجسدية
مصدر الحصول على معلومات عن اإلساءة الجنسية، وبخصوص 

 تشّكل أعلى ثالثة مصادر ،ن التلفاز تاله الصحف، واالنترنتأتبين 
 North)دراسة  نتائج  وتنسجم هذه النتائج مع.لهذه المعلومات

Dakota State Data Center, 2005) .االستنتاج وعليه، يمكن 
ن البرامج التلفزيونية والصحف ُتًعد أدوات صالحة للتأثير على أ

جمهور الوالدين فيما يتعلق بالتوعية بالمعلومات الخاصة باإلساءة 
 .الجنسية لألطفال

فيما يتعلق بتقدير كفاءة الجهود الرسمية المبذولة للحد من 
، أشارت  إليهمل األطفال، أو اإلساءة الجسدية أو الجنسيةإهما

 في حين ،نسبة بسيطة جدًا إلى تأييدها بشدة لكفاءة تلك الجهود
على   إلى عدم موافقتهاتقريبًا نصف العينة تجاوزتأشارت نسبة 

وتعكس هذه النتيجة عدم رضا ما يقارب . كفاءة تلك الخدمات
 مما  الجهود الرسمية المبذولةنصف أفراد عينة الدراسة عن كفاءة

 الخدمات التي عدم كفاءة أسباب  علىيستدعي ضرورة الوقوف
وتنسجم هذه النتائج جزئيًا . ئهاواستقصا تقدمها الهيئات الرسمية

التي توصلت إلى ) 2006الزيود وعكروش، (مع بعض الدراسات 
ن عدم تفعيل القوانين والتشريعات المتعلقة بحماية الطفل من أ

 .برز أسباب اإلساءة لألطفالأساءة، ُتًعد من اإل

 الخاصالرابع  بالجزء  يتعلق برأي المستجيبينأما فيما
واإلساءة األطفال مدى انتشار ظاهرة إهمال بثقافة الصمت و

 في العشر سنوات السابقة في األردن، إليهمالجسدية والجنسية 
في ، دازديان الظاهرة في  أ نسبة تتجاوز نصف المستجيبينرىت

 وينسجم هذا مع نتائج . أنها في تناقصمنهمنسبة قليلة حين ترى 
 بأن  وتأييدهمالسؤال األول المتعلق بارتفاع إدراك المستجيبين

  أصبحتقدن الظاهرة أيعكس وعيًا بحقيقة وهذا . رةيالمشكلة خط
 .)2001رطروط،  ( في ازدياد وتصاعد في المجتمع األردنيفعًال

 الترّدد في التبليغ عن قضية حالة إهمال فيما يتعلق بأسباب
 نسبة قليلة من الوالدين ذلك إلى عدم عزوأو إساءة لألطفال، ت
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امتالك معلومات كافية عن كيفية التصرف في مثل هذه المواقف، أو 
 أن ذلك  نسبة تتجاوز ثلث العينةإذ ترى .عن موقف أسرة الطفل

 أما بخصوص. وع يعود إلى عدم الرغبة في التوّرط في الموضقد
اإلجراءات التي يتخذها المستجيب في حالة تأكده من حدوث 

ن نسبة قليلة جدًا تبّلغ السلطات أاإلهمال أو اإلساءة، تبين 
ن أ يمكنالرسمية، أو ال تقوم بشيء، أو أنها ال تعرف ما الذي 

 نسبة عالية تتجاوز نصف العينة إلى األبوين ، في حين تتحدثتفعله
 . ليلة تتحدث إلى اآلخرينفقط، ونسبة ق

 ن أكثر منأمعرفة خطوات التبليغ، تبين بأخيرًا، فيما يتعلق 
مقابل نسبة قليلة  نصف المستجيبين ال يعرفون تلك الخطوات

وتتفق هذه النتائج مع . تعرف الخطوات أو غير متأكدة من معرفتها
 ,Market Street Research, Inc)نتائج بعض الدراسات الغربية

2003; University of Massachusetts Poll and 
Massachusetts Kids Count, 2003) نسبة نأ، التي أظهرت 

ن تفعله لمواجهة أعالية من عينة الدراسة ال تعرف ما الذي عليها 
وتبرز خطورة هذه المعلومات في عدم إلمام نسبة . حاالت اإلساءة

 تلتعامل مع حاالعالية من الوالدين باإلجراءات الواجب اتخاذها ل
 توفير برامج ضرورةؤكد يثير التساؤل و مما ياإلهمال واإلساءة

تبرز كما . توعوية مباشرة وجهود مكّثفة لتوعية أفراد المجتمع
 ,Garbarino) خطورة هذه البيانات من المنظور اإليكولوجي

نظمة أو الخدمات  األسرة المعزولة عن األنأ الذي يرى ،(1977
 . عمة ُيًعد بيئة خصبة لممارسات العنف األسريالمجتمعية الدا

أما فيما يتعلق بالجزء الخامس واألخير من أسئلة الدراسة، 
تجنب التأديب، وكفايته، وحول موقف الوالدين من تأديب األطفال، 

أشارت نسبة ). حسب نوع جنس المربي والطفل(ونوعيته، وتبعيته 
 في  ترددهمعلى ة توافق وتوافق بشد من المستجيبن أنهاعالية

 على عدم قيامهم أو ون كذلكحرصوي بناء،فرض القوانين على األ
قيام أفراد األسرة اآلخرين من البالغين بإزعاج أبنائهم عندما 

ن أكثر من ثلثي الوالدين يوافقون ويوافقون أيخطئون؛ كما تبين 
ن الطلب من األبناء القيام بالمساعدة في المهام أبشدة، على 

 أو األعباء األخرى سيؤدي إلى حدوث مشاكل أكبر معهم؛ المنزلية
تشير هذه . ن األبناء سيكرهونهم في حال إجبارهم على الطاعةأو

معظم أفراد عينة الدراسة بنمط التأديب اتسام النتائج إلى 
الرغم من كونهم قد يكونون على  ،لذي يعكس أنهماالمتسامح 

  ويفتقرون إلى أطفالهمب يتجنبون تأدي،دافئين ومتقبلين ألطفالهم
ن تتصف بالضبط والتأديب أالمهارات الوالدية الجيدة الواجب 

ن األطفال الذين أ وتبرز خطورة هذا األسلوب في .الحازم
يتعرضون ألساليب والدية متسامحة ومتسيبة، يصبحون في الفترات 

 أفرادًا تنقصهم الكفاءة لمتابعة - وهم راشدون-العمرية الالحقة 
 يظهرون ضبطًا سيئًا لدوافعهم  قدالحياتية المختلفة كماالخطط 

(Wallace, 2005). 

 نسبة نأإلى  نتائجالأما في مجال كفاءة التأديب، أشارت 
تتجاوز نصف العينة توافق وتوافق بشدة، على توقع تغّير سلوك 

 ونواجه، وأنهم ي سلوك الضرب معهمإتباعاألبناء لألسوأ في حال 
في حضور  و سلوك األبناء في غياب الشريك،صعوبة أكبر في ضبط

ن معظم الوالدين أ كما تبين .الكبار اآلخرين من أفراد األسرة
ن أسلوب التأديب الذي يتبعونه مع أيوافقون ويوافقون بشدة، على 

تشير هذه النتائج . أبنائهم غير مفيد وفّعال في ضبط سلوكهم
ممن %) 43.4(بمجملها إلى وجود نسبة متوسطة ال بأس بها 

تصادق على عدم كفاءة أساليب التأديب التي تتبعها، وذلك مقابل 
أما  .ممن أكدت على كفاءة تلك األساليب لديها%) 48.9(نسبة 

ن معظم أفراد العينة ال يقومون أفي ما يتعلق بنوعية التأديب، تبين 
باستخدام التوجيه اللفظي مع أبنائهم في حالة ارتكابهم لسلوكات 

 الضرب البدني في إتباعهم  العينة أكثر من ثلتييؤكدلة؛ وغير مقبو
 أكثر من في حين يؤيدحالة ارتكاب أبنائها لسلوك غير مقبول، 

عدم لجوء تظهر النتائج أيضًا .  فكرة ضرب األطفال العينةنصف
العقاب ( استخدام أسلوب الحرمان من المزايا إلىمعظم الوالدين 

في حالة ارتكاب أبنائها )  التعزيزعدم(أسلوب اإلهمال  أو )السلبي
 في حالة قيام إلى هذه األساليب يلجأون ، ولكنهملسلوك غير مقبول

 كما أيدت نسبة قليلة جدًا فكرة .أبنائهم بسلوك مقبول أو جيد
 وصنفتاستخدام أساليب تأديب مختلفة مع األبناء تبعًا للموقف، 

سلوبًا ثابتًا في  نصف العينة نفسها على كونها تتبع أتجاوزنسبة ت
وتنسجم هذه النتيجة مع النتائج السابقة التي تشير . تأديب أطفالها

إلى عدم كفاءة أساليب التأديب التي يتبعها معظم أفراد عينة 
 .الدراسة مع أبنائهم

فيما يتعلق بالتأديب تبعًا لنوع جنس المربي وجنس األطفال، 
ن أافق بشدة على  ثلثي عينة الدراسة توافق وتونأتبين النتائج 

ن أن يتولى تأديب األطفال، وأالرجل وليست المرأة هو الذي يجب 
ن نصف العينة تقريبًا، توافق أالمرأة تفسد األطفال بتدليلها لهم، و

ن إساءة األم إلى الطفل أسوأ وأشد من أوتوافق بشدة، على 
تحدث ن معظم المشكالت الزوجية واألسرية  وأ،يهإساءة األب إل

 ويوافقون ونن معظم الوالدين يوافقأوتبين أيضًا، . ألطفالأمام ا
، على ضرورة معاملة األطفال الذكور بأسلوب قاٍس وعنيف بشدة

الوالدين مع /ن يتعامل الوالدانأ نسبة قليلة جدًا في حين أيدت
األطفال اإلناث بأسلوب خاص مناسب لكي يصبحن نساء صالحات 

جملها التمييز بين الجنسين تعكس هذه النتائج بم. في المستقبل
والتعامل معهما بأسلوب مختلف يعكس ثقافة المجتمع الذكوري 

 . واألبوي الذي يسود المجتمع األردني

 معظم يؤيدفيما يتعلق بموقف الوالدين من استخدام العنف، 
ن يشاهدوا أفالم المغامرات التلفزيونية  ألمهئالوالدين السماح ألبنا

 نسبة عالية منهم في حين ال توافقعنف، التي تتضمن القتل وال
ن مشاهدة العنف في التلفزيون مسؤولة عن الكثير من سلوك أعلى 

 معظم ، عدم موافقةوتوّضح هذه النتيجة أيضًا. العنف لدى األطفال
الوالدين على ضرورة تخصيص وقت كاٍف لمتابعة نوعية ما 

مما يعكس يشاهده أبنائها من األفالم والمسلسالت التلفزيونية 
 بالدور السلبي الذي تمثله هذه النماذج همخطورة عدم وعي
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ن أكثر من نصف العينة تؤيد ضرب أكما أظهرت النتائج . اإلعالمية
 من اعتداء  معظمهمال ينزعجوأبنائها لزمالئهم دفاعًا عن النفس، 

ن فكرة أأبنائهم على اآلخرين بمعزل عن األسباب؛ وأنهم يؤيدون 
والجسدي يساعد أبناءهم على االحتفاظ بعالقات العراك اللفظي 

أفضل مع األطفال اآلخرين؛ وال ينزعجون من تعّرض أبنائهم لرؤية 
 نصف العينة ال تجد مانعًا من تمتع كما أنمشاهد عنف واقعية؛ 

 نصف العينة تقريبًا رىتوأبنائها بسمعة أنهم أطفال ال يغلبهم أحد؛ 
 توّضح هذه النتائج .ية الصحيحةأنها تجهل الكثير من قواعد الترب

بمجملها النزعة للعنف السائدة في المجتمع األردني ودرجة 
سامح مع حاالت العنف واعتباره وسيلة شائعة ومقبولة للتعامل تال

ن أ أيضًا معظم أفراد العينة ويرى. االجتماعي تتوارثها األجيال
 داخلي ممارسات اإلهمال واإلساءة الجسدية والجنسية، أمر عائلي

ن أ تقريبًا، ترى فهان نصأ؛ و فيهل السلطات تدّخ عدمخاص يجب
الوالدين ال يقومون بتوعية جيدة ألبنائهم كما كان يفعل الوالدين 

 ن معظم أفراد العينةأ ويتضح من النتائج كذلك، .معهم في السابق
ال يوافقون على كون الوالدين ال يمضون وقتًا كافيًا مع أبنائهم؛ 

ن أهم يترددون بخصوص ما يجب فعله لتربية أبنائهم؛ ووعلى كون
عمل األم يؤثر سلبًا على األطفال؛ كما أكّد معظم أفراد العينة على 
عدم الموافقة على حاجة الوالدين إلى استشارة األخصائيين 

 .االجتماعيين والنفسيين

 اإلساءة إنعلى ضوء بيانات هذه الدراسة، يمكننا القول 
وأنها ظاهرة تُتًعدى الحدود  ت تحدث في كل دولة،زال لألطفال ما

للمزيد من  زالت هناك حاجة االجتماعية والثقافية واإلثنية، وما
 .البيانات من أجل رسم صورة كاملة عن حجم هذه المشكلة

دة الرغم من كون نتائج هذه الدراسة، تبقى مقّيوعلى 
 أنها بخصائص أفراد العينة ومدى دقتهم وصدق استجابتهم، إّال

 من أفراد كبيرةقد وفّرت بيانات غزيرة تعكس جزئيًا وعي نسبة 
 في تصاعد، أنهاعينة الدراسة بخطورة المشكلة وجديتها، و

وبقسوة اآلثار النفسية المترتبة عليها، مما يجعل هذه الفئة من 
أفراد عينة الدراسة من الوالدين جاهزين ألي تدّخل إرشادي من 

 وممارساتهم نحو هذه القضية االجتماعية شأنه تحسين إدراكاتهم
 نتائج هذه الدراسة الضوء على ألقت  ذلك،اإلضافة إلىب. الحاسمة

العديد من مؤشرات القصور في إدراك واقع المشكلة والجوانب 
المحيطة بها لدى نسبة مرتفعة إلى حد ما من أفراد عينة الدراسة، 

وث وشيوع اإلساءة والتي ُتًعد هي البيئة الخصبة والممهّدة لحد
ويتحدد أول هذه المؤشرات في . لألطفال في المجتمع األردني

ضعف إدراك ووعي المفحوصين بالمرحلة العمرية التي قد يكون 
الطفل أكثر عرضة لإلساءة فيها، وفي عدم اإللمام باحتمالية انتشار 
دورة العنف عبر األجيال من خالل تحّول الطفل المساء إليه إلى 

ألب يشارك األم المسؤولية  ايء، وعدم االعتراف بكونوالد مس
أو الرئيسية عن ممارسات اإلهمال واإلساءة الجسدية لألطفال، 

كون أحد أفراد األسرة أو األقارب هو الشخص المسؤول عن 
اإلساءة الجنسية لألطفال، وعدم المعرفة بخطوات التبليغ عن 

ب تأديب وضبط سلوك حاالت اإلساءة لألطفال، وعدم اإللمام بأسالي
األطفال، وعدم الوعي بخطورة قضايا اللجوء ألساليب الضرب 
البدني في معاقبة األبناء، والتقليل من أهمية ودور المرأة في تربية 
األطفال، وتعريض األطفال لمشاهدات العنف الزوجي، ومعاملة 

. الذكور بقسوة وعدم التفرقة بين األبناء من الجنسين في المعاملة
ا باإلضافة إلى الموقف العام من قضية استخدام العنف سواء في هذ

 اإلهمال واإلساءة الجسدية وصفنهم، أو باعالقات األبناء بأقر
 التدخل  عدموالجنسية قضايا وأمورًا عائلية خاصة بحتة يجب

ن أفالم التلفزيون والسينما العنيفة ال تقود األطفال أالرسمي فيها، و
ف مع اآلخرين، وعدم الممانعة بتعريض لممارسة لسلوك العني

األبناء لمشاهدة أفالم العنف دون رقابة، وعدم الوعي بأهمية 
المراجعة المبكرة واللجوء الستشارة األخصائيين النفسيين أو 

ن أُتًعد جميع هذه القضايا مواضيع أساسية يجب . االجتماعيين
د األسري تستهدفها الدراسات المستقبلية وبرامج التدخل واإلرشا

 . لمنع تفاقم مشكلة اإلهمال واإلساءة لألطفال في األردن

ن تقدير حجم مشكلة العنف ضد أ نتائج هذه الدراسة تؤكد 
األطفال واإلساءة إليهم، يرتبط مباشرة بدرجة إحساس المجتمع 
وإدراكه لهذه المشكلة، إضافة إلى توجهات ثقافة المجتمع نحو 

أساليب تأديب الطفل وتربيته من من ناحية، وحول  الطفل ودوره
المتغيرات االجتماعية  ذلك بمجموعة منك ويرتبط .ناحية أخرى

إضافة  واالقتصادية والتربوية والقيم والعادات السائدة في المجتمع،
إلى التشريعات القانونية المقّرة ذات العالقة المباشرة بتحديد 

. وص القانونيةاإلجرامي وغير اإلجرامي وفقًا للنص أنماط السلوك
االجتماعية والقوانين والتشريعات  ممن هنا يتضح دور منظومة القي

 وصورها وأشكالها في ،نواعهاأفي تحديد معنى اإلساءة للطفل، و
فخطورة البيانات التي تتضمنها هذه . أي مجتمع من المجتمعات

ك السريع والفاعل لمواجهتها والتعامل مع الدراسة تستدعي التحّر
 . الحقيقية الموجودة خلف األبواب الموصدةأسبابها
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* والشعور بالوحدة  وعالقتها بتقدير الذات الراشدينأنماط تعلق  
 

 عبد الكريم جراداتمعاوية أبو غزال  و
∗*  

  22/1/2009 تاريخ قبوله   15/1/2008 تاريخ تسلم البحث
 

 
  الراشدينهدفت هذه الدراسة إلى بحث عالقة أنماط تعلق :ملخص

 بًا طال526الدراسة من وتكونت عينة . بتقدير الذات والشعور بالوحدة
 أظهرت النتائج أن كًال. وطالبة اختيروا من جميع كليات جامعة اليرموك

من نمطي التعلق الَقِلق واآلمن، قد ارتبط بشكٍل داٍل بتقدير الذات 
 لتجنبيولم يتبين وجود عالقة دالة بين نمط التعلق ا. والشعور بالوحدة

. علق والشعور بالوحدةوتقدير الذات، وال بين هذا النمط من الت
 من نمطي التعلق الَقِلق وبالمثل، فقد أظهر تحليل االنحدار أن كًال

. واآلمن، قد ساهم بشكٍل داٍل في التنبؤ بتقدير الذات والشعور بالوحدة
.  تبين أن نمط التعلق اآلمن هو أكثر أنماط التعلق شيوعًا،إضافة إلى ذلك

الكلمات  (.بوية لهذه النتائجوقد نوقشت التضمينات اإلرشادية والتر
 ). أنماط التعلق؛ تقدير الذات؛ الشعور بالوحدة:المفتاحية

 
Adult Attachment Styles and their Relationship 

To Self-Esteem and Loneliness 
 

Muawia Abu Ghazal and Abdul-Kareem Jaradat, Faculty of 
Education, Yarmouk University, Irbid,  Jordan. 

 

Abstract: This study aimed at investigating the relationship 
between adult attachment styles and self-esteem and 
loneliness. The sample of this study consisted of 526 
undergraduates from all faculties at Yarmouk University. 
The results showed that each of the anxious-ambivalent and 
secure attachment styles correlated significantly with self-
esteem and loneliness. No significant relationship was found 
between the avoidant attachment style and self-esteem, nor 
between this style of attachment and loneliness. Likewise, 
regression analysis indicated that each of the anxious-
ambivalent and secure attachment styles contributed 
significantly to the prediction of self-esteem and loneliness. 
Furthermore, it was found that the most common attachment 
style is the secure one. The counseling and educational 
implications of these findings are discussed. (Keywords: 
Attachment styles; Self-esteem; Loneliness). 
 

 خلفية الدراسة

تعد أنماط تعلق الراشدين، بشكل عام، امتدادًا لتلك التي 
فاألطفال يعيشون في ظل ظروف . تكونت لديهم في طفولتهم

مختلفة، ويتعرضون ألساليب تنشئه اجتماعية متنوعة، لها بالغ 
األثر في تشكيل اتجاهاتهم نحو أنفسهم ونحو اآلخرين، وفي 

لتعلق شكل من أشكال العالقات فا. تحديد عالقاتهم الشخصية
وقد . الحميمة بين الطفل ومقدم الرعاية الذي يكون غالبًا االم

حاول العديد من علماء النفس الكشف عن طبيعة هذه العالقة 
ودور كل من الطفل ومقدم الرعاية في تشكيلها، وأشكال هذه 
العالقة ومدى استمرارية هذه األشكال مع الزمن، وآثارها 

 . ية في شخصية الفرد وتوافقه االجتماعيالمستقبل

ف التعلق بأنه رابطة انفعالية قوية تؤدي إلى شعور ويعّر
الطفل بالسعادة والفرح واألمن عندما يكون قريبًا من مقدم 
الرعاية، والشعور بالتوتر واالنزعاج عندما ينفصل عنه مقدم 

 أما اينزوورث وبولبي. (Lafreniere, 2000)الرعاية مؤقتًا 
(Ainsworth and Bowlby, 1991) فيعرفانه بأنه رابطة انفعالية 

 قوية يشكلها الطفل مع مقدم الرعاية األساسي، وتصبح فيما بعد 

 بأنه (Shaffer)ويعرفه شيفر . لعالقات الحب المستقبلية أساسًا
عالقة عاطفية قوية بين شخصين تتميز بالتبادل العاطفي والرغبة 

 بأمهويكون التعلق الرئيس للطفل . ب بينهمافي المحافظة على القر
إال أنه قد يتشكل تعلق بأفراد آخرين ممن يتفاعلون معه بشكل 

 ,Eysench)منتظم كاألب أو أحد الجدين أو بعض األقارب 
 Papalia, Old and)أما باباليا واولد وفلدمان . (2001

Feldman, 1999) فقد أكدوا في تعريفهم للتعلق مساهمة كل من 
الطفل ومقدم الرعاية في نوعية رابطة التعلق فعرفوه بأنه رابطة 
انفعالية قوية ومتبادلة بين الرضيع ومقدم الرعاية يساهم كل منهما 

وبناًء على ما تقدم، يرى الباحثان أن التعلق . في نوعية التعلق
تعكس رغبة كل  عاطفة قوية متبادلة بين الطفل ومقدم الرعاية،

ة على القرب بينهما، وُتعد األساس الذي تبنى منهما في المحافظ
 .عليه العالقات الحميمة الالحقة والتفاعالت االجتماعية بشكل عام

وقــد تعــددت التفســيرات النظريــة فيمــا يخــص أســباب نشــوء        
ــباع       ــة بإشـ ــا مرتبطـ ــدون أنهـ ــاء يعتقـ ــبعض العلمـ ــة، فـ ــة التعلقيـ الرابطـ

ــا يعتقـــد آخـــرون أن لـــدى    ــة، بينمـ ــة الحاجـــات البيولوجيـ الطفـــل نزعـ
فطريـــة لتشـــكيل هـــذه العالقـــة، فمـــثًال يـــرى أنصـــار نظريـــة التحليـــل    
 النفسي أن العالقة االنفعالية بين الرضيع ومقدم الرعاية تعد أساسًا 

                                                 
 .جامعة اليرموك/ خّص بدعم مالي من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا   ∗

 .كلية التربية، جامعة اليرموك، إربد، األردن  **
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ه ـللعالقات المستقبلية الالحقة، فإطعام الطفل وإشباع حاجات
وهكذا، . البيولوجية يعدان السياق الرئيس لتشكيل رابطة التعلق

 نظرية التحليل النفسي ربطت التعلق بسلوك الرضاعة، الذي ال فإن
ة ـــة جنسيــــي رغبـــيشبع حاجة جسمية لدى الطفل فحسب، بل يلب

لديه أيضًا، وفقًا للمرحلة األولى من مراحل النمو النفسي الجنسي 
 .وهي المرحلة الفمية" فرويد"في نظرية 

وا التعلق أما بعض أنصار المدرسة السلوكية، فقد فسر
 الذي اقترحه (Drive Reduction)باستخدام مفهوم خفض الدافع 

، بعد ذلك )دافع أولي(فاألم تقوم بإشباع جوع الطفل ". هل"
، ألن وجود األم يقترن )متعلمًا(يصبح وجود األم دافعًا ثانويًا 

ونتيجة لذلك، يتعلم الطفل تفضيل . بشعور الطفل بالراحة والشبع
عناق الات التي تترافق مع اإلطعام، ومن ضمنها كل أشكال المثير

وقد رفض . ألم واالبتسامات الدافئة والكلمات الرقيقةلاللطيف 
التي تشير إلى ) هل(، صاحب نظرية التعلم اإلجرائي، فكرة "سكنر"

فسلوك . أن خفض الدافع هو المسؤول عن تعلق الطفل بأمه
يتبع هذا السلوك التعلق من وجهة نظره يزداد ويثبت من خالل ما 

فإذا . من معززات متنوعة كالطعام واإلطراء، أو الحصول على ألعاب
تم تعزيز مجموعة كبيرة من سلوكيات الطفل؛ فإن ذلك سيؤدي إلى 

أما عند استخدام العقاب أو التوبيخ أو . تشكل رابطة تعلق قوية
سحب بعض االمتيازات؛ فإن النتيجة ستكون خفض سلوك التعلق 

 ).2007ل، أبو غزا(

 االيثولوجية وجهة نظر (Bowlby)" بولبي"وتعد نظرية 
إذ أنها أكدت فكرة أنصار مدرسة . مقبولة في الوقت الحاضر

التحليل النفسي، من حيث أن نوع التعلق مع مقدم الرعاية له 
تضمينات عميقة ومهمة لشعور الطفل باألمن وقدرته على تشكيل 

عن النظريات األخرى، " بولبي"ة وتمتاز نظري. عالقة مفعمة بالثقة
التي فسرت التعلق، بتركيزها على الدور النشط الذي يؤديه الطفل 

 .حديث الوالدة في نشوء هذه العالقة

 أن الطفل البشري يولد (Bowlby, 1982)ويؤكد بولبي 
 مثله مثل صغار األنواع األخرى من الحيوانات، بمجموعة ،مزودًا

 تجعل مقدمي الرعاية بالقرب منه، من السلوكيات الفطرية التي
وبالتالي تزيد من فرص بقائه مثل سلوك الرضاعة واالبتسام 

ويعتقد أن هناك ،واإلمساك باألم والتحديق في وجهها وعيونها
نظامًا سلوكيًا تعلقيًا يتضمن مجموعة من أنماط السلوك وردود 

رعاية الفعل االنفعالية، تهدف إلى المحافظة على القرب من مقدم ال
تحقيق : ويرى أن لهذا النظام ثالث وظائف أساسية هي. األولي

القرب من مقدم الرعاية، وتوفير مالذ آمن للطفل، إذ يهرع الطفل 
إلى األم في مواقف الخطر والتهديد بحثًا عن الدعم والشعور 
بالراحة، واتخاذ األم قاعدة آمنه ينطلق منها الطفل للقيام بنشاطات 

 .يئته المحيطةاستكشافية في ب

 أن الطفل عندما يتفاعل (Bowlby, 1988)" بولبي"وأكد 
 Internal)مع اآلخرين يشكل ما يسمى بالنماذج العاملة الداخلية 

Working Models)ن هذه النماذج تعمل على استمرارية أ، و
وتعد هذه النماذج . أنماط التعلق وتحويلها إلى فروق فردية ثابتة

من حيث أنها الحلقة النمائية " بولبي"رية أبرز المفاهيم في نظ
التاريخية التي تفسر كيفية تأثير ظروف الماضي بظروف الحاضر 

ولهذا السبب ظهرت نظرية بولبي في التعلق كإطار . والمستقبل
 Hazan and(العالقات اإلنسانية في مرحلة الرشد  نظري لدراسة

Shaver, 1987; Collins and Read, 1990.( بيرك وُتعّرف 
(Berk, 1999) النماذج العاملة الداخلية بأنها مجموعة من 

التوقعات المشتقة من الخبرات المبكرة مع مقدم الرعاية، تتضمن 
مدى وجود مقدم الرعاية، واحتمالية تقديمه للدعم أوقات الضيق 
والتوتر، بحيث تصبح هذه التوقعات موجهات للعالقات الحميمة 

ي لعالقة التعلق، التي تشكل أساسًا مستقبال أو هي تمثيل عقل
 ,Bowlby, 1969; Bretherton)للتوقعات في العالقات الحميمة 

1990). 

 Cognitive)كما ُتعرف النماذج العاملة بأنها خرائط معرفية 
Maps) أو تمثيالت أو مخططات (Schemes) أو خطط 

(Scripts) يمتلكها الفرد عن نفسه ككينونة مادية ونفسية، وعن 
يئته المحيطة، وأنها قد تكون على مستويات من التعقيد تتراوح ب

 .(Marrone, 1996)بين التراكيب األولية إلى التراكيب المعقدة 

 للقول بوجود جانبين (Bowlby, 1988)" بولبي"ويذهب 
جانب يتعلق بالذات، ويتضمن تقديرًا لمدى جدارة : لهذه النماذج

من تقديرا لمدى استجابتهم، وآخر يتعلق باآلخرين، ويتض. الذات
فإذا كان مقدم الرعاية رافضًا . والثقة بهم كشركاء اجتماعيين

للطفل وساخرًا منه وغير حساس لحاجاته، فإن الطفل سوف يطور 
نموذجًا عامًال ُيظهر فيه مقدم الرعاية على أنه شخص رافض وأن 

ومن جهة أخرى، إذا مر الطفل بخبرة . الطفل غير جدير بالمحبة
شعر من خاللها أن مقدم الرعاية شخص ُمحب حساس يمكن 
الوثوق به، فانه عندئٍذ يطور نموذجًا عامًال ُيظهر به أن ذلك 

 .الشخص جدير بالمحبة والثقة

أنه رغم بقاء النماذج العاملة الداخلية " بولبي"ويرى 
مفتوحة أمام الخبرات الجديدة عند تفاعل الطفل مع أشخاص 

ذلك تميل نحو االستقرار والثبات، ألن الطفل جدد، إال أنها مع 
سيختار شركاءه ويشكل عالقاته الجديدة بطريقة تنسجم مع 

كما يرى أن النماذج العاملة . النموذج العامل الموجود لديه مسبقا
ستقاوم التغيير بمجرد تشكلها ألنها تعمل خارج إدراك الطفل 

 النموذج ووعيه، وألن المعلومات الجديدة سيتم تمثلها في
فعندما يواجه الطفل خبرات ومواقف جديدة، . الموجود سلفا

سيخضع الطفل هذه الخبرات والمواقف للنموذج العامل الموجود 
 لديه، متجاهال بذلك األدلة الواضحة التي تدحض هذا النموذج

(Lafreniere, 2000). 

 صحة هذه الفكرة في (Lyddon, 2001)" اليدون"وقد أكد 
. رابات الشخصية وعالقتها بنظرية التعلق وأنماطهحديثه عن اضط
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فقد أشار أن هناك مصدرين الستمرارية أنماط التعلق عبر الزمن، 
إن االتجاهات والمشاعر الخاصة بالتعلق، التي تستمر إلى : األول

ليست نتيجة للنماذج العاملة ) الرشد(مراحل نمائية متأخرة 
حسبـ،، بل إن هذه النماذج الداخلية المتشكلة في مرحلة الطفولة ف

تدوم وتستمر عند مواجهتها لمواقف وخبرات تنسجم مع النماذج 
 .العاملة التي تشكلت مبكرًا

 من خاللها بنية  تصبحفهو الطريقة التيالثاني أما المصدر 
 من خالل (Self-Confirmation)أو تركيب الشخصية مثبتة ذاتيا 

لى تقييد الخبرات من أجل آليات التمثل، مثل هذه اآلليات تعمل ع
أن يتم تمثلها بناًء على اعتقادات جاهزة، فهذه اآلليات تطابق 
الخبرات مع التراكيب المعرفية الجاهزة والمتميزة بعدم مرونتها في 

 ,Lyddon, 1993; Mahoney)التعامل مع معلومات جديدة 
1991). 

 ومن الجدير مالحظته أن األفراد ذوي التعلق اآلمن يتميزون
 منفتح نسبيا على المعلومات الجديدة (Self-System)بنظام ذاتي 

فالنماذج العاملة . أو التغذية الراجعة القادمة من البيئة الخارجية
 بين عملية التمثل الداخلية لهؤالء األفراد تعكس توازنًا نسبيًا

)Assimilative Process(  وعملية المواءمة(Accommodative 
Process). ،فإن نظام الذات اآلمن مرن نسبيًا ومنفتح أمام  وهكذا

 .التعلم والتغيرات الجديدة

أما نظام الذات لألفراد ذوي التعلق غير اآلمن، فهو مغلق 
نسبيا أمام المعلومات الجديدة فنماذجهم العاملة الداخلية تعمل 

وبعبارة . (Assimilative Mode)بشكل أساسي بصيغة تمثلية 
ات مسيطر عليها من عملية التمثل، األمر أخرى، فإن أنظمة الذ

الذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم االنفتاح أمام المعلومات 
فمثل هذه النماذج العاملة تميل ألن تتمثل معظم . الجديدة

المعلومات الجديدة بناء على قواعد موجودة، حيث يتم االنتباه 
 انتقائيا للمعلومات التي تتوافق مع هذه القواعد، وتجاهل

 .(Mikulincer, 1997)المعلومات التي ال تنسجم معها 

وبناًء على افتراض استمرارية أنماط التعلق، يرى هازان 
 أن مشاعر الفرد وسلوكياته (Hazan and Shaver, 1987)وشيفر 

وأفكاره في العالقات الرومانسية، تخضع لعمليات التعلق بمقدم 
لفكرة قاما ببناء مقياس والختبار هذه ا. الرعاية في مرحلة الطفولة

ألنماط التعلق في مرحلة الرشد، يعكس األنماط األساسية للتعلق 
ووفقًا لتصور هازان . التي الحظها باحثو التطور لدى الرضع

، يوجد ثالثة أنماط للتعلق (Hazah and Shaver, 1987)وشيفر 
، يسهل على أفراد هذا Secure Attachmentتعلق آمن : هي

اب من اآلخرين، والثقة بهم واالعتماد عليهم، النمط االقتر
ويعتمدون  ويشعرون باالرتياح ألن اآلخرين يثقون بهم أيضا

عليهم، وال يقلقون من أن اآلخرين سيهجرونهم وسيتخلون عنهم، 
كما أنهم ال يقلقون من اقتراب اآلخرين منهم؛ وتعلق تجنبي 

Avoidant Attachmentحبه بعدم ، ويتميز هذا النمط بإقرار صا

شعوره باالرتياح لبقائه قريبا من اآلخرين، ويصعب عليه الثقة بهم 
واالعتماد عليهم، ويشعر بالقلق عندما يقترب منه شخص ما 

 Anxious-Ambivalentكثيرًا؛ وتعلق قلق متناقض وجدانيًا 
Attachment ويشير أصحاب هذا النمط بأن اآلخرين يرفضون ،

قلق ألن نظراءهم ال يهتمون بهم، على االقتراب منهم، ويشعرون بال
 .الرغم من أن لديهم الرغبة بأن يكونوا قريبين جدا من نظرائهم

 ,Hazan and Shaver, 1987)وقد وجد هازان وشيفر 
 في دراستين لهما على عينتين مستقلتين، أن نسبة هذه (1990

تعلقًا % 25تعلقًا آمنًا، و% 56: األنماط في الدراسة األولى هي
أما في الدراسة . تعلقًا قلقًا متناقضًا وجدانيا% 19نبيًا، وتج

تعلقًا % 23تعلقًا آمنًا، و% 56الثانية، فقد بلغت هذه النسب، 
كما وجدا أيضا أن . تعلقًا قلقًا متناقضًا وجدانيا% 21تجنبيًا، و

ق الرضع هذه النسب تشابه تلك التي وجدت في دراسة أنماط تعّل
 .األمريكيةفي الواليات المتحدة 

 Bartholomew and)" وهوروفتز" "بارثولوميو"وقد طور 
Horowitz, 1991) نموذجا متقدما لتعلق الراشدين يتضمن 

وينسجم هذا النموذج مع النماذج العاملة الداخلية التي . بعدين
فالبعد األول، في ). نموذج الذات ونموذج اآلخرين(افترضها بولبي 

ن الذات واآلخرين، بينما يتضمن البعد النموذج، يتضمن التمييز بي
وبناء على التقاطع بين هذين البعدين، فإن . سلبي/ الثاني إيجابي 

 Secureتعلق آمن : الناتج أربعة أنماط لتعلق الراشدين هي
Attachment يتميز األفراد الذين يسود لديهم هذا النمط من 

لذات ونحو التعلق بأن لديهم نماذج عاملة داخلية إيجابية نحو ا
اآلخرين، فاألفراد ذوو التعلق اآلمن يثقون بأنفسهم كما أنهم 

 Preoccupied Attachmentيثقون باآلخرين؛ وتعلق منشغل 
يتميز األفراد في هذا النمط بأن لديهم نماذج عاملة داخلية سلبية 
نحو الذات وإيجابية نحو اآلخرين، ويتمثل ذلك بإحساسهم بعدم 

رين، وبتقييمهم اإليجابي لآلخرين، كما أنهم جدارتهم بمحبة اآلخ
يمتلكون رغبة قوية بتشكيل عالقات حميمة كي يحصلوا على قبول 

 يتميز األفراد Dismissive Attachmentتعلق رافض واآلخرين؛ 
في هذا النمط بأن لديهم نماذج عاملة داخلية إيجابية نحو الذات 

مع اآلخرين وسيلة وسلبية نحو اآلخرين، ويعد تجنبهم للعالقات 
 من الرفض وخيبة Self-Protective Mechanismللوقاية الذاتية 

 يشير إلى نماذج Fearful Attachmentاألمل؛ وتعلق خائف 
عاملة داخلية سلبية نحو الذات وكذلك نحو اآلخرين، إذ يتميز 
األفراد في هذا النمط بشعورهم بعدم الكفاءة، إلى جانب اعتقادهم 

ومما تجدر اإلشارة إليه أن نمط . ير جديرين بالثقةأن اآلخرين غ
، "وشيفر" "هازان"التعلق القلق المتناقض وجدانيا، وفقًا لتصور 

 "وهوروفتز""بارثولوميو"مرادف لنمط التعلق المنشغل في تصور 
(Deniz, Hamart and Ari, 2005). 

 أن (Bartholomew, 1990)" بارثولوميو"هذا ولم يفترض 
فهو يرى أن من . رد من األفراد نمط تعلق واحد بعينهكل فُيظهر 
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األفضل النظر إلى تعلق الراشدين على أنه متعدد األنماط، وبالتالي 
 . فإن كل فرد قد َيظهر لديه نمٌط أو أكثر من هذه األنماط

وقد حظيت أنماط تعلق الراشدين باهتماٍم واسٍع ومكثف من 
ما لهذه األنماط من صلة المختصين في أغلب ميادين علم النفس، ل

وثيقة بشخصية اإلنسان وسماتها، وتفاعالته االجتماعية، وتوافقه 
إذ تميزت عالقات الراشدين من ذوي التعلق . النفسي بشكل عام

غير اآلمن، باالعتمادية والشك والسخط والتردد، بينما اتضح 
وجود مستويات عالية من االعتمادية المتبادلة، والثقة وااللتزام 

 ,Simpson)والرضا في عالقات األفراد الموسومين بالتعلق اآلمن 
1990) . 

وفي مجال العمل، تميز أداء الموظفين ذوي التعلق اآلمن 
بالثقة، وعدم الخوف من الفشل، وعدم السماح لعملهم بعرقلة 
عالقاتهم الحميمة، في حين أن الخوف من الرفض أدى إلى عرقلة 

أما الموظفون . تعلق القلق المتناقضالعمل لدى الموظفين ذوي ال
ذوو التعلق التجنبي، فقد استخدموا العمل وسيلة لتجنب العالقات 

 .(Hazan and Shaver, 1990)االجتماعية 

 أنماط التعلق يوما يميز ذوي نمط التعلق اآلمن عن ذو
وتقاس . األخرى، تفاعالتهم االجتماعية من حيث كميتها ونوعيتها

 خالل قيمتها الشخصية، ومستوى كشف الذات هذه التفاعالت من
 التعلق القلق بمستويات ووقد تميز األفراد ذو. الذي يتم فيها

مرتفعة من االكتئاب والقلق االجتماعي مقارنة بذوي التعلق اآلمن 
وقد تبين أن ألنماط التعلق غير ). 2000حداد، (والتعلق الرافض 

 .(Lyddon, 2001)اآلمن عالقة قوية باضطرابات الشخصية 

وقد ُبحثت عالقة انماط تعلق الراشدين بمتغيرات شخصية 
عديدة كان من بينها تقدير الذات والشعور بالوحدة، فقد أجرى 

 دراسة (Huntsinger and Luecken, 2004)هونتسنجر ولوكن 
هدفت إلى الكشف عن العالقة بين أنماط التعلق والسلوك الصحي 

(Health Behavior)ن الدور التوسطي لتقدير الذات ، والكشف ع
طالبا وطالبة من ) 793(وتألفت عينة الدراسة من . في هذه العالقة

.  سنة19.4جامعة والية أريزونا، وقد كان متوسط أعمارهم 
أظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة ذوي التعلق اآلمن والتعلق الرافض 

ى من شاركوا في سلوك صحي أكثر، وكان تقدير الذات لديهم أعل
ذوي التعلق غير اآلمن، إذ كشفت نتائج الدراسة أن األفراد ذوي 
التعلق اآلمن والرافض كان لديهم تقدير ذات أعلى من ذوي التعلق 
الخائف والمنشغل، وأن الطلبة ذوي التعلق اآلمن كان مستوى 
تقدير الذات لديهم أعلى من ذوي التعلق الرافض، وأن الطلبة 

 لديهم تقدير ذات أعلى من ذوي التعلق ذوي التعلق الرافض كان
باإلضافة إلى ذلك، أظهرت نتائج الدراسة أن . الخائف والمنشغل

تقدير الذات يتوسط جزئيا العالقة بين أنماط التعلق والسلوك 
 .الصحي

 ,Bylsma)أما دراسة بايلسما وكوزارلي وسومر 
Cozzarelli and Sumer, 1997) فقد هدفت إلى الكشف عن ،

وتألفت عينة . قة بين أنماط تعلق الراشدين وتقدير الذات العامالعال
.  سنة19 طالبًا جامعيًا متوسط أعمارهم 5071الدراسة من 

وُطبق على أفراد العينة ثالثة مقاييس تناولت أنماط التعلق وتقدير 
الذات العام والفاعلية الذاتية المدركة في مجاالت حياتية متنوعة، 

أشارت نتائج الدراسة إلى أن . رات االجتماعيةمثل الرياضة والمها
األفراد ذوي التعلق اآلمن واألفراد ذوي التعلق الرافض اظهروا 
تقدير ذات أعلى وفاعلية ذاتية أعلى مقارنة باألفراد ذوي التعلق 

كما كشفت النتائج عن وجود فروق دالة . الخائف والمنشغل
تية في المجاالت إحصائيا بين أنماط التعلق في الفاعلية الذا

إذ حصل كل من نمطي التعلق اآلمن والرافض بشكل . االجتماعية
عام على مستويات أعلى من نمط التعلق الخائف ونمط التعلق 
المنشغل، مع وجود بعض االستثناءات، مثل عدم وجود فروق دالة 
إحصائيا بين نمط التعلق الرافض ونمط التعلق المنشغل في مجال 

اعية، وعدم وجود فروق دالة إحصائيا بين نمط المهارات االجتم
وفي مجال . التعلق اآلمن ونمط التعلق المنشغل في مجال الرياضة

العالقات الرومانسية، تفوق نمط التعلق اآلمن بشكل داٍل على 
أنماط التعلق الثالثة المتبقية، ولم تظهر فروق دالة بين هذه 

بية الجسمية، حصل وفي الجاذ. األنماط الثالثة في هذا المجال
 .أفراد نمط التعلق المنشغل على أدنى المستويات

 (Mitchell and Doumas, 2004)وأجرى ميشيل ودوماس 
دراسة هدفت إلى التحقق من العالقة بين أنماط تعلق الراشدين 

طالبًا جامعيًا، ) 1058(والتوتر النفسي لدى عينة تألفت من 
 عليهم مقاييس تعلق طبقت.  سنة55-16تراوحت أعمارهم بين 

وأشارت نتائج الدراسة . الراشدين واالكتئاب والقلق وتقدير الذات
األفراد ذوي النظرة السلبية للذات، وذوي نمط التعلق لدى أن 

المنشغل ونمط التعلق الخائف، مستويات مرتفعة من االكتئاب 
والقلق ومستويات متدنية من تقدير الذات، مقارنة باألفراد ذوي 

ة اإليجابية للذات واألفراد ذوي نمط التعلق اآلمن ونمط النظر
 .التعلق الرافض

أما فيما يتعلق بالدراسات التي تناولت العالقة بين أنماط 
" آري"و" هامارتا"و" دنز"التعلق والشعور بالوحدة، فقد أجرى 

(Deniz, Hamarta and Ari, 2005) دراسة هدفت إلى التحقق 
المهارات االجتماعية، ومستويات الشعور من أثر أنماط التعلق في 

طالبًا وطالبًة من جامعة ) 383(بالوحدة لدى عينة تألفت من 
. سنة) 20( في تركيا، متوسط أعمارهم (Selcuk)" سلكوك"

كشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة عكسية دالة إحصائيا بين 
 دالة ، وعالقة إيجابية)-0.24(نمط التعلق اآلمن والشعور بالوحدة 

إحصائيا بين الشعور بالوحدة من جهة، ونمط التعلق الرافض 
ونمط التعلق الخائف ونمط التعلق المنشغل من جهة أخرى، إذ 

 .، على التوالي0.16، 0.22، 0.12بلغت معامالت االرتباط 

 وبورجسمكنلتي وروس –أجرى ديتوماسو وبرننو
(Ditommaso, Brennen-McNulty, Ross and Burgess, 

دراسة هدفت إلى الكشف عن العالقة بين أنماط التعلق من  (2003
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جهة، والمهارات االجتماعية والشعور بالوحدة من جهة أخرى لدى 
أشارت نتائج الدراسة إلى . طالبًا جامعيًا) 183(عينة تألفت من 

وجود عالقة موجبة دالة إحصائيا بين التعلق اآلمن والمهارات 
 بين نمط التعلق اآلمن والشعور االجتماعية، وعالقة عكسية

 .بالوحدة، وبين المهارات االجتماعية والشعور بالوحدة

 ,Wiseman)" شرباني"و" مايسلس"و" وايزمان"وأجرى 
Mayseless and Sharabany, 2006) دراسة هدفت إلى التحقق 

من العالقة بين نوعية الرابطة الوالدية المبكرة المدركة والشعور 
أنماط التعلق والميول الشخصية األولية بالوحدة، وبين 
(Predispositions) . فردًا من ) 146(تألفت عينة الدراسة من

وقد تم تطبيق أدوات . الطلبة الجامعيين في مستوى السنة األولى
مقياس الرابطة الوالدية، واستبانة أنماط التعلق، واستبانة (الدراسة 

في منتصف السنة ) دةالخبرات االكتئابية، ومقياس الشعور بالوح
 ةوأشارت النتائج إلى أن كًال من الرعاية الوالدي. الجامعية األولى

والتعلق اآلمن قد ارتبط سلبيًا بشكل داٍل بالشعور بالوحدة، بينما 
 والتعلق التجنبي Ambivalentارتبط كل من التعلق المتناقض 

 .والنقد الذاتي إيجابيا بالشعور بالوحدة

 هميتهامشكلة الدراسة وأ

يتضح من الدراسات التي تم عرضها أن هناك عالقة دالة 
إحصائيًا بين أنماط التعلق وكل من متغيري تقدير الذات والشعور 

 تختلف هذه العالقة من مجتمع آلخر، فأنماط قدولكن . بالوحدة
المعاملة الوالدية، التي تنشأ عنها أنماط التعلق، تختلف من أسرة 

 ,Harwood and Miller(  آلخرألخرى وكذلك من مجتمٍع
. وهذا يوضح األساس المنطقي إلجراء الدراسة الحالية). 1995

 وعن عالقتها هافمفهوم التعلق له أنماط متعددة، وينبغي الكشف عن
بالمتغيرات األخرى كتقدير الذات والشعور بالوحدة، ألن ذلك 

. يسهم إلى حٍد بعيد في تحديد اإلجراءات اإلرشادية المناسبة
انبثقت من أنها حاولت  هذه الدراسةلهمية النظرية األوهكذا، فان 

أن تستكشف أنماط تعلق الراشدين، وتبين مدى ارتباط هذه 
األنماط بكل من تقدير الذات والشعور بالوحدة في مجتمع ذي 

من الناحية العملية، فانه يترتب على الكشف عن أما . ثقافة مختلفة
وإرشادية تزيد من تبصر المرشد  يةهذه العالقة تضمينات تربو

النفسي بالعوامل التي تؤدي إلى سوء التوافق لدى مسترشديه من 
طلبة الجامعات، وترتقي بمهاراته اإلرشادية، كما أنها تبين له أنه 
ينبغي تقديم المساعدة لمن لديهم أنماط تعلق غير آمنة، فهذه 

دت العديد من وقد أك. األنماط ترتبط باضطرابات انفعالية عديدة
الدراسات ضرورة تطبيق نظرية التعلق في اإلرشاد، وحددت 
مهمات رئيسية للمرشد النفسي مثل تأسيس عالقة آمنة مع 
المسترشد، واستكشاف تاريخ تعلق المسترشد مع والديه 
واآلخرين المهمين في حياته، وضرورة مساعدة المرشد 

لية بطريقة أكثر للمسترشد في إعادة بناء نماذجه العاملة الداخ
مرونة وتوافقًا، واالهتمام بالمسترشد لما لهذا االهتمام من دور 

في تعديل النماذج العاملة الداخلية للمسترشد، وعدم استمرارية 
 ,Lyddon and Sherry(النماذج العاملة الداخلية غير المتوافقة 

2001; Lyddon, 1995( . 

يد من اإلرشادات كما يمكن أن ُتقدم النتائج للوالدين العد
. ذات الصلة بالممارسات األبوّية، التي تعزز التعلق األمثل ألبنائهم

 فالممارسات األبوّية هي العامل الحاسم في تمايز أنماط التعلق،
وبالتالي فإن دور الوالدين يتمثل في توجيه األبناء نحو أنماط 

تقدير فان البحث في عالقة أنماط التعلق ببذلك و. تعلق أكثر أمنًا
الذات والشعور بالوحدة، يعد ذا فائدة بالنسبة لآلباء والمعلمين 

 التي تهدف إلى تكوين أنماط تعلق توالمرشدين في اتخاذ اإلجراءا
لدى األبناء أو الطلبة تسهم في تحسين تقدير الذات وتخفيض 

 . الشعور بالوحدة لديهم

 عالوة على ذلك، توفر هذه الدراسة للباحث العربي أداًة
لقياس أنماط التعلق، يمكن من خاللها تشخيص العديد من 
المشكالت التي يعاني منها طلبة الجامعات، وتمكن المختصين في 
مجال اإلرشاد النفسي التحقق من فعالية البرامج اإلرشادية 
والعالجية التي تستند إلى نظرية التعلق، والتي تستهدف تغيير 

 .أنماط التعلق غير اآلمنة

 :لدراسةفرضيات ا

 :سعت هذه الدراسة للتحقق من صحة الفرضيات التالية
أكثر أنماط التعلق شيوعًا لدى الطلبة الجامعيين هو النمط  .1

 .اآلمن ويتبعه التجنبي ومن ثم القِلق
بين الذكور واإلناث ) P<0.05(ال يوجد فروق دالة إحصائيًا  .2

 .على أي نمٍط من أنماط التعلق
بين المستويات ) P<0.05(ة إحصائيًا ال يوجد فروق دال .3

 .الدراسية على أي نمٍط من أنماط التعلق
بين نمط ) P<0.05(  دالة إحصائيًا عالقة إيجابيةيوجد .4

 بين نمط التعلق التجنبي االتعلق اآلمن وتقدير الذات، وكذ
 دالة إحصائيًاوتقدير الذات، في حين أن هناك عالقة سلبية 

 . وتقدير الذاتبين نمط التعلق القلق 
 بين نمط التعلق )P<0.05(  دالة إحصائيًا عالقة سلبيةيوجد .5

 دالةاآلمن والشعور بالوحدة، في حين أن هناك عالقة إيجابية 
 بين ا بين نمط التعلق القلق والشعور بالوحدة، وكذإحصائيًا

 .نمط التعلق التجنبي والشعور بالوحدة
  إحصائيًاٍل داٍليساهم نمط التعلق اآلمن أكثر بشك .6

)0.05>P ( من نمطي التعلق القلق والتجنبي في التنبؤ
 نمط التعلق التجنبي يساهم أكثر أّنكما بتقدير الذات، 

 من نمط التعلق القلق في التنبؤ بتقدير إحصائيًابشكٍل داٍل 
 . الذات

  إحصائيًايساهم نمط التعلق اآلمن أكثر بشكٍل داٍل .7
)0.05>P (ق القلق والتجنبي في التنبؤ من نمطي التعل

 نمط التعلق القلق يساهم أكثر أّن كما بالشعور بالوحدة،
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 من نمط التعلق التجنبي في التنبؤ  إحصائيًابشكٍل داٍل
 .بالشعور بالوحدة

 :هدفت هذه الدراسة إلى ما يلي: أهداف الدراسة
 . الكشف عن أنماط التعلق السائدة لدى الطلبة الجامعيين .1
ة بين أنماط التعلق وكل من تقدير الذات بحث العالق .2

 .والشعور بالوحدة

معرفة مدى مساهمة كل نمط من أنماط التعلق في التنبؤ  .3
 .بتقدير الذات والشعور بالوحدة

  وعينتها الدراسةمجتمع

تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة مرحلة البكالوريوس في 
م جامعة اليرموك المسجلين في الفصل الصيفي من العا

) 20781( البالغ عددهم وفقًا لسجالت الجامعة ،2007الدراسي
شعبة لمواد ) 53(وقد اختيرت أربع شعب من بين  .طالبًا و طالبة

شعبة لمواد إجبارية تطرحها ) 88(شعب من بين ) 3(و، اختيارية
وتكونت عينة الدراسة من . الجامعة لجميع طلبة البكالوريوس

لكليات والمستويات الدراسية  وطالبة ممثلين لًا طالب)526(
، سنة) 20.75(وبلغ متوسط أعمار الطلبة . المختلفة في الجامعة

وقد تم إجراء المسح أثناء المحاضرات . )1.14(بانحراف معياري 
بعد أن ُأخبر الطلبة أن مشاركتهم طوعية، وُأكد لهم على سرية 

 متغيري حسبتوزيع أفراد العينة ) 1 (ويوضح جدول. البيانات
 .الجنس والمستوى الدراسي

توزيع أفراد العينة في ضوء متغيري الجنس : )1(جدول 
 يوالمستوى الدراس

 الجنس              
 المستوى الدراسي

 المجموع إناث ذكور

 192 117 75 سنة أولى
 140 85 55 سنة ثانية
 103 59 44 سنة ثالثة
 91 50 41 سنة رابعة
 526 311 215 المجموع

 لدراسةأدوات ا
  على مقاييس تعلقبعد أن اطَّلع الباحثان: مقياس التعلق .1

 Hazan( التي تضمنتها بعض الدراسات المنشورة الراشدين
and Shaver, 1987; Becker and Billing, 1997; 
Bakker, Van Oudenhoven and Van der Zee, 2004; 

Huntsinger and Luecken, 2004(را مقياسًا للتعلق ، طّو
يتكّون ". مقياس اليرموك ألنماط تعلق الراشدين"أسمياه، 

 فقرة، تتم اإلجابة عنها من خالل )20(هذا المقياس من 
) 0(أسلوب ليكرت ذي التدريج السداسي، بحيث يمثل الرقم 

. تنطبق تمامًا) 5(ال تنطبق على اإلطالق، ويمثل الرقم 
 :ا له، فيما يلي وصٌفنماطوتتوزع الفقرات على ثالثة أ

): Secure Attachment Style(نمط التعلق اآلمن  .أ
 إلى أي درجة ينظر الفرد بشكٍل إيجابي نمطُيظهر هذا ال

) 6(ويتكون هذا النمط من . إلى نفسه وإلى اآلخرين
ومن . )30( إلى )0(وتتراوح الدرجات عليه من . فقرات

من السهل علّي أن أكّون : "مثلة على فقرات هذا النمطاأل
ت حميمة مع اآلخرين؛ أعرف أنني سأجد من عالقا

 ".يساعدني عندما أحتاج إلى مساعدة
 Anxious-Ambivalent(نمط التعلق الَقِلق  .ب

Attachment Style :(إلى أي درجة نمطُيظهر هذا ال 
ينظر الفرد بشكٍل سلبي إلى نفسه وبشكٍل إيجابي إلى 

 وتتراوح.  فقرات)7(ويتكون هذا النمط من . اآلخرين
مثلة على ومن األ. )35( إلى )0(الدرجات عليه من 

لدي انطباع أنني أحب اآلخرين أكثر : "فقرات هذا النمط
مما يحبونني؛ ال يقّدرني أو يحترمني اآلخرون تمامًا كما 

 ".أقّدرهم أو أحترمهم
 :)Avoidant Attachment Style(التجنبي نمط التعلق  .ـج

ر الفرد بشكٍل إيجابي ُيظهر هذا النمط إلى أي درجة ينظ
ويتكون هذا النمط . إلى نفسه وبشكٍل سلبي إلى اآلخرين

  إلى)0(وتتراوح الدرجات عليه من .  فقرات)7 (من
من المهم : "مثلة على فقرات هذا النمطومن األ. )35(

بالنسبة لي أن أكون مستقًال عن اآلخرين؛ ال أقلق عندما 
أنظر " (خرينأكون وحيدًا، فأنا لست بحاجة ماسة لآل

 ).الملحق
خدمت في هذه الدراسة اسُت: مقياس روزنبرغ لتقدير الذات .2

جرادات، (النسخة العربية من مقياس روزنبرغ لتقدير الذات 
فقرات تقيس تقدير ) 10(يتكون المقياس من ). 2006

وتكون االستجابة . الذات العام لدى المراهقين والراشدين
ليكرت ذي التدريج الرباعي، لهذه الفقرات من خالل أسلوب 

ال ) 4(أوافق بشدة، ويمثل الرقم  )1( بحيث يمثل الرقم
 )10(وتتراوح الدرجات على هذا المقياس من . أوافق بشدة

إنني : "مثلة على فقرات هذا المقياسومن األ. )40(إلى 
 من الصفات ًاراٍض عن نفسي، بشكٍل عام؛ أشعر أن لدي عدد

 ".الجيدة
خدم في هذه الدراسة مقياس اسُت: ر بالوحدةمقياس الشعو .3

حداد وسوالمه كٌل من اليرموك للشعور بالوحدة الذي طّوره 
 وقد سبق وأن ُطبق هذا المقياس على عينات من ).1998(

الطلبة الجامعيين، وأظهر مستويات ُمرضية من الصدق 
 . استخدامه في هذه الدراسةيسّوغوالثبات، وهذا ما 
فقرة موزعة على أربعة أبعاد، ) 30(ن ويتكون المقياس م

العالقات االجتماعية؛ العالقات األسرية؛ المشاعر : هي
وتكون االستجابة لهذه الفقرات . الذاتية؛ العالقات الحميمة

من خالل أسلوب ليكرت ذي التدريج الرباعي، بحيث يمثل 
. بدرجة كبيرة) 4(بدرجة معدومة، ويمثل الرقم  )1(الرقم 

) 30( بين على هذا المقياس ات الكليةرجوتتراوح الد
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ليس لدي : "مثلة على فقرات هذا المقياسومن األ. )120(و
عالقات صداقة مع اآلخرين؛ أتجنب المواجهة مع أفراد عائلتي 

 ".بقدر اإلمكان

 متغيرات الدراسة

تحليل (اشتملت الدراسة في التحليالت اإلحصائية األولى 
أنماط التعلق؛ وعلى : ي، هابعةثالثة متغيرات تعلى ) التباين

أنثى، والمستوى  –ذكر : الجنس: ن، همامتغيرين مستقلْي
أما في . سنة رابعةوسنة ثالثة، وسنة ثانية، وسنة أولى، : الدراسي

ن ، فقد اشتملت على متغيرْي)تحليل االنحدار(التحليالت الالحقة 
، متنبئاتثالثة  وعلى ،الشعور بالوحدةوتقدير الذات : ن، هماتابعْي

 وقد أجريت التحليالت األولى ليتم في ضوئها .أنماط التعلق: يه
لهذا جاءت أنماط التعلق في األولى . إجراء التحليالت الالحقة
 .تابعة، وفي الثانية متنبئة

 حدود الدراسة

 في الدراسة الحالية، التعلق ، المستخدمتناول مقياس التعلق -
ديد أشخاص مستهدفين أي لم يتم تح. باألفراد بشكٍل عام

 .كالوالدين أو األصدقاء

اختيرت عينة الدراسة من الطلبة الذين في مستوى  -
وبالتالي، فإن تعميم النتائج يجب أن يقتصر . البكالوريوس

 .على هذه الفئة من الطلبة

 إجراءات الصدق

تم إجراء صدق محتوى لمقياس التعلق، بعرض المقياس 
ة التدريس في قسم علم النفس على ستة محكمين من أعضاء هيئ

وقد أعيدت صياغة ثالث . اإلرشادي والتربوي في جامعة اليرموك
فقرات بناًء على رأي بعض المحكمين، ولم يكن هناك مالحظات 

إضافًة إلى . الذي تمثلهالتعلق  نمطلديهم حول انتماء كل فقرة ل
ذلك، استخدم أسلوب التحليل العاملي وفقًا لطريقة المكونات 

وأجري التدوير باستخدام طريقة التدوير المتعامد . ألساسيةا
)Varimax Rotation .( بينت نتائج التحليل وجود)عوامل، ) 7

، وتفسر 1 >لكل منها ) Eigenvalue(كان الجذر الكامن 
 .2من التباين كما هو موضح في جدول % 52.8بمجموعها 

 نتائج التحليل العاملي لمقياس التعلق: )2(جدول 
 النسبة التراكمية للتباين المفسر المفسر نسبة التباين الجذر الكامن لعاملا

1 3.88 15.53 15.53 
2 2.92 11.69 27.21 
3 1.67 6.67 33.88 
4 1.35 5.41 39.29 
5 1.18 4.73 44.03 
6 1.15 4.59 48.61 
7 1.04 4.16 52.77 

دم  عامل، اسُتخغيروبسبب وجود عدد قليل من الفقرات في 
وقد ُحددت من خالل . فرهاا العوامل التي ينبغي توفصلاختبار 

وقد %. 33.88هذا االختبار ثالثة عوامل للتدوير تفسر مجتمعة 
أن يكون تشبع : اختيرت الفقرات في ضوء محكين أساسيين هما

؛ وأن يكون )0.40(الفقرة على العامل الذي تنتمي له أكثر من 
انطبق هذان . )0.40(تشبع الفقرة على أي عامل آخر أقل من 

. )25(فقرة من فقرات التعلق البالغ عددها ) 20(المحكان على 
وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم تحديد ثالثة عوامل ليتم فصلها من 
خالل أسلوب فصل العوامل، ألن عدد أنماط التعلق ثالثة وليست 

أدى إلى أن خمسة من بين فقرات المقياس لم سبعة، األمر الذي 
 مقياس التعلق أصبح وبذلك، .ينطبق عليها المحكان المشار إليهما

 .نماط فقرة موزعة على ثالثة أ)20( من يتألفبشكله النهائي 
، وبما ينسجم نمط بالنظر إلى محتوى فقرات كل نماطوسميت األ

ف مقارنة نتائج  بهد التربويمع األسماء المشار إليها في األدب
 ).3أنظر جدول (الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة 

البناء العاملي لمقياس اليرموك ألنماط تعلق : )3(جدول 
 الراشدين بشكله النهائي

 رقم الفقرة
 )في الملحق(

 النمط اآلمن النمط التجنبي النمط القلق

 0.10 -0.17 0.70 9ق 
 -0.33 0.16 0.66 17ق

 -0.03 0.02 0.65 6ق 
 -0.15 0.13 0.63 3ق 
 0.22 -0.03 0.62 13ق 
 -0.25 0.22 0.57 16ق 
 -0.10 -0.02 0.55 1ق 
 -0.02 0.65 -0.03 5ج 
 -0.21 0.65 0.12 8ج 
 0.01 0.55 0.07 12ج 
 0.33 0.48 -0.11 20ج 
 0.38 0.48 -0.06 15ج 
 0.27 0.45 0.01 18ج 
 0.9 0.41 0.03 2ج 
 0.63 0.12 -0.27 10ن 
 0.61 0.15 -0.09 14ن 
 0.56 0.04 -0.21 19ن 
 0.53 0.02 0.06 7ن 
 0.41 0.15 0.20 11ن 
 0.40 -0.37 -0.22 4ن 

 مالحظة
  نمط التعلق الَقِلق =  ق  )1(

  التجنبي نمط التعلق  = ج
  نمط التعلق اآلمن= ن 

 . على العامل الذي تنتمي لهإلى أن الفقرة تشبعها عاٍلالبنط األسود يشير   )2(

وقد أشارت معامالت ارتباط بيرسون إلى أن النمط اآلمن 
، )P>0.001 ؛0.27-=ر(ارتبط عكسيًا بشكٍل داٍل بالنمط الَقِلق 

، )P>0.001؛ 0.16=ر (التجنبيوإيجابيًا بشكٍل داٍل بالنمط 
التجنبي ولم يظهر هناك ارتباٌط داٌل بين النمط الَقِلق والنمط 

 ). 0.04=ر(
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 إجراءات الثبات

تم التحقق من ثبات مقياس التعلق من خالل تطبيقه على 
طالبًا وطالبة من خارج عينة الدراسة، وحساب معامل ) 60(

االتساق الداخلي، باستخدام معادلة كرونباخ ألفا، لفقرات كل نمط 
وقد كان عدد فقرات . من أنماط التعلق التي تضمنها المقياس

فقرات، ) 9(رة، إذ تكون النمط القلق من فق) 25(المقياس 
) 7(فقرات، في حين تكّون النمط اآلمن من ) 9(والتجنبي أيضًا من 

وبلغت قيم معامل الثبات لكل نمط من هذه األنماط على . فقرات
، واآلمن )0.60(، والتجنبي )0.74(النمط القلق : النحو التالي

)0.56.( 
ق الداخلي لفقرات باإلضافة إلى ذلك، حسب معامل االتسا

كل نمط من هذه األنماط، بعد تطبيق المقياس على العينة الكلية 
 فقرات منه 5للدراسة، وإجراء تحليل عاملي له، ومن ثم حذف 

 معامل الثبات على وقد بلغت قيم. بناًء على نتائج هذا التحليل
 ).0.57(، واآلمن )0.64(، والتجنبي )0.76( القلق :النحو التالي

يتعلق بمقياسي تقدير الذات والشعور بالوحدة، فقد وفيما 
حسب معامل االتساق الداخلي لفقرات كل منهما بعد أن ُطّبقا على 

 تقدير الذات: وكانت قيم معامل الثبات كما يلي. العينة الكلية
 ).0.84( والشعور بالوحدة ،)0.74(

 تحليل البيانات

 الفروق بين لة مستوى دالأجري تحليل التباين الثنائي لمعرفة
متوسطات درجات بين  اكذ ومتوسطات درجات الذكور واإلناث،

  كل نمط من أنماطعلىالمختلفة المستويات الدراسية الطلبة في 
درجات أفراد العينة على كل نمط وحسبت االرتباطات بين . التعلق

تقدير الذات درجاتهم على كٍل من مقياسي التعلق ومن أنماط 
المتدرج  استخدم تحليل االنحدار المتعددكما . والشعور بالوحدة

)Stepwise Multiple Regression ( لمعرفة مدى مساهمة كل
 .تقدير الذات والشعور بالوحدةالتنبؤ بنمط من أنماط التعلق في 

 النتائج

حاولت الدراسة الحالية اختبار عدد من الفرضيات حول 
يما يلي عرض أنماط التعلق لدى عينة من الطلبة الجامعيين، وف

 .النتائج المتعلقة بهذه الفرضيات

الختبار الفرضيات الثالث األولى التي تتعلق بأنماط التعلق 
الشائعة لدى الطلبة الجامعيين، وبالفروق بين الجنسين وبين 
، المستويات الدراسية على كل نمط من أنماط مقياس التعلق

اد العينة  واالنحرافات المعيارية لدرجات أفرالمتوسطات حسبت
 الجنس والمستوى  متغيرْيكل نمط من هذه أنماط حسبعلى 

كما أنها حسبت لدرجات أفراد العينة على مقياسي تقدير . الدراسي
 .)4أنظر جدول (الذات والشعور بالوحدة، كإحصاءات وصفية

 )التجنبياآلمن، والَقِلق، و( مط من أنماط التعلق لدرجات أفراد العينة على كل ن)بين قوسين ( واالنحرافات المعياريةالمتوسطات: )4 (جدول
 . في ضوء متغيري الجنس والمستوى الدراسيوعلى مقياسي تقدير الذات والشعور بالوحدة

 المقياس/النمط
  المستوى

 الجنس
 المتوسط الكلي السنة الرابعة السنة الثالثة السنة الثانية السنة األولى

 )0.93 (3.19 )0.88 (3.11  )0.84 (3.26  )1.00 (3.10 )0.95 (3.25 الذكور نمط التعلق اآلمن
 )0.94 (3.21 )0.95 (3.17 )0.85 (3.14 )0.91 (3.25 )1.00 (3.22 اإلناث 
 )0.93 (3.20 )0.91 (3.14 )0.84 (3.19 )0.95 (3.19 )0.97 (3.23 العينة كاملة  

 )1.03 (1.63 )0.98 (1.72 )1.05 (1.65 )1.13 (1.59 )0.97 (1.59 الذكور نمط التعلق القلق
 )1.07 (1.64 )1.03 (1.64 )1.15 (1.67 )1.05 (1.69 )1.07 (1.58 اإلناث 
 )1.05 (1.63 )1.00 (1.68 )1.11 (1.66 )1.08 (1.65 )1.03 (1.58 العينة كاملة  

 )1.00 (2.64 )0.76 (2.72 )1.12 (2.70 )1.02 (2.63 )1.04 (2.56 الذكور نمط التعلق التجنبي
 )0.93 (2.79 )0.83 (2.83 )0.92 (2.77 )1.00 (2.68 )0.92 (2.86 اإلناث 
 )0.96 (2.73 )0.80 (2.78 )1.01 (2.74 )1.01 (2.66 )0.98 (2.74 العينة كاملة  

 )0.41 (3.15 )0.44 (3.15 )0.39 (3.17 )0.43 (3.11 )0.38 (3.18 الذكور تقدير الذات
 )0.39 (3.15 )0.37 (3.12 )0.41 (3.14 )0.38 (3.14 )0.38 (3.18 اإلناث 
 )0.40 (3.15 )0.40 (3.13 )0.40 (3.15 )0.41 (3.13 )0.38 (3.18 العينة كاملة  

 )0.40 (1.17 )0.39 (1.24 )0.39 (1.12 )0.37 (1.11 )0.43 (1.21 الذكور الشعور بالوحدة
 )0.39 (1.22 )0.36 (1.21 )0.44 (1.21 )0.40 (1.21 )0.38 (1.23 اإلناث 
 )0.40 (1.20 )0.37 (1.22 )0.42 (1.17 )0.39 (1.17 )0.40 (1.22 العينة كاملة  

 .، ألنه قد تم قسمة العالمة الكلية للنمط على عدد فقراته5-0 إن متوسط كل نمط من أنماط التعلق ينحصر بين :مالحظة

أكثر أنماط التعلق شيوعًا هو   أن4يتضح من جدول 
= المتوسط(التجنبي يتلوه ، )3.20= المتوسط (ن اآلمالنمط
، وهذا يؤكد صحة )1.63= المتوسط ( ومن ثم الَقِلق،)2.73

ولمعرفة ما إذا كانت الفروق بين المتوسطات دالة  .الفرضية األولى
، تم استخدام تحليل في ضوء متغيري الجنس والمستوى الدراسي

 ).5جدول  أنظر(التباين الثنائي 
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 تائج تحليل التباين الثنائي للفروق بين الجنسين والمستويات الدراسية على كل نمط من أنماطن: )5 (جدول

 درجات الحرية مجموع المربعات المتغيرات التابعة مصدر التباين
متوسط 

 لمربعاتا
 االحتمالية قيمة ف

 0.866 0.03 2.49 1 2.49 نمط التعلق اآلمن الجنس
 0.943 0.01 5.71 1 5.71 نمط التعلق القلق 
 0.143 2.15 1.99 1 1.99 نمط التعلق التجنبي 

 0.866 0.24 0.21 3 0.64 نمط التعلق اآلمن المستوى 
 0.886 0.22 0.24 3 0.72 نمط التعلق القلق الدراسي

 0.812 0.32 0.29 3 0.88 نمط التعلق التجنبي 
 0.733 0.43 0.37 3 1.12 نمط التعلق اآلمن × الجنس 

 0.927 0.15 0.17 3 0.52 نمط التعلق القلق المستوى
 0.663 0.53 0.49 3 1.47 نمط التعلق التجنبي 

0.05>P* 
عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين  5 يبين جدول

لمستوى وا المتوسطات على أنماط التعلق تعزى لمتغيري الجنس
 فقد كانت جميع قيم ف المحسوبة كنتيجة لتحليل التباين .الدراسي

. P<0.05ثنائي لهذين المتغيرين غير دالة إحصائيًا عند مستوى ال
 .وهذا أيضًا يؤكد صحة الفرضيتين الثانية والثالثة

حول العالقة بين أنماط والختبار الفرضيتين الرابعة والخامسة 
، تم حساب التعلق وكل من تقدير الذات والشعور بالوحدة

ينة على كل نمط من معامالت ارتباط بيرسون بين درجات أفراد الع
أنماط التعلق، ودرجاتهم على مقياسي تقدير الذات والشعور 

 .6بالوحدة، كما هو مبين في جدول 
معامالت االرتباط بين درجات أفراد العينة على كل : )6 (جدول

نمط من أنماط التعلق، ودرجاتهم على مقياسي تقدير الذات 
 والشعور بالوحدة

 ةالشعور بالوحد تقدير الذات 
 *-0.34 *0.18 نمط التعلق اآلمن
 *0.41 *-0.27 نمط التعلق القلق

 0.04 0.03 نمط التعلق التجنبي

 P =0.01 االرتباطات دالة إحصائيا عند مستوى الداللة *

هناك عالقة ايجابية دالة بين نمط التعلق  أن 6يبين جدول 
قلق اآلمن وتقدير الذات، وعالقة سلبية دالة بين نمط التعلق ال

وهذا يعني أن الفرضية الرابعة أيضًا قد تحققت . وتقدير الذات
 .صحتها

هناك عالقة سلبية دالة بين نمط  أن 6 جدول كما ُيظهر
التعلق اآلمن والشعور بالوحدة، وعالقة إيجابية دالة بين نمط 

وهذا يؤكد صحة الفرضية . التعلق القلق والشعور بالوحدة
 .الخامسة

مدى مساهمة كل ب ة السادسة، التي تتعلقللفرضيأما بالنسبة 
 تحليل يجرنمط من أنماط التعلق في التنبؤ بتقدير الذات، فقد ُأ

 7ويوضح جدول . االنحدار المتعدد المتدرج للكشف عن ذلك
 .نتائج هذا التحليل

نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لمدى  :)7 (جدول
 نبؤ بتقدير الذاتمساهمة كل نمط من أنماط التعلق في الت

المتغير 
 التابع

المعامل  المتنبئات
B 

االرتباط 
Rالمتعدد 

التباين 
R2 

F االحتمالية

 *0.0001 41.45 0.07 0.27 -0.10نمط التعلق القلق تقدير
 *0.0001 24.39 0.09 0.29 0.05نمط التعلق اآلمن الذات

0.001>P * 
ضحا معًا اآلمن و والَقِلق  أن نمطي التعلق7يظهر جدول 

 وضح نمط التعلق  فقد. من التباين في تقدير الذات%9حوالي 
لتباين، وبذلك يكون قد ساهم بشكٍل داٍل في ا من %7الَقِلق 

نمط التعلق  في حين أن ؛)P > 0.001(التنبؤ بتقدير الذات 
لكن هذه المساهمة كانت ، أخرى للتباين %2  فقطاآلمن أضاف

وفيما يتعلق ). P > 0.001(الذات  في التنبؤ بتقدير أيضًا دالة
بنمط التعلق التجنبي، يتضح من الجدول أنه لم يسهم بشكٍل داٍل 

وهكذا، فإن هذه النتائج تنفي . إحصائيًا في التنبؤ بتقدير الذات
  .صحة الفرضية السادسة

مدى مساهمة كل نمط الختبار الفرضية السابعة، المتعلقة بو
خدم تحليل شعور بالوحدة، اسُتمن أنماط التعلق في التنبؤ بال

 نتائج هذا 8ويوضح جدول . االنحدار المتعدد المتدرج لتبيان ذلك
 .التحليل

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد المتدرج لمدى :)8(جدول 
  مساهمة كل نمط من أنماط التعلق في التنبؤ بالشعور بالوحدة

المتغير 
 التابع

المعامل  المتنبئات
B 

االرتباط 
Rد المتعد

التباين 
R2 

F االحتمالية

 *0.0001 99.92 0.16 0.41 0.15نمط التعلق القلق تقدير
 *0.0001 71.12 0.22 0.47 -0.11نمط التعلق اآلمن الذات

0.001>P * 
اآلمن وضحا معًا  والَقِلق  أن نمطي التعلق8يظهر جدول 

إذ وضح نمط .  من التباين في الشعور بالوحدة%22حوالي 
لتباين، وبذلك يكون قد ساهم بشكٍل داٍل ا من %16الَقِلق التعلق 

نمط ، بينما لم يوضح )P > 0.001 (الشعور بالوحدةبفي التنبؤ 
 إال أن هذه المساهمة، أخرى من التباين %6  سوىالتعلق اآلمن
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). P > 0.001 (الشعور بالوحدةب في التنبؤ أيضًا كانت دالة
لتجنبي لم يسهم بشكٍل داٍل ويبين الجدول كذلك أن نمط التعلق ا
وهذا يعني أن الفرضية . إحصائيًا في التنبؤ بالشعور بالوحدة

  .السابعة أيضًا لم تتحقق صحتها
 المناقشة
 أنماط التعلق األكثر الكشف عن هذه الدراسة إلى تهدف

 أنماط علىشيوعًا لدى الطلبة الجامعين، وما إذا كان هناك فروق 
كما هدفت  ،الجنس والمستوى الدراسيالتعلق تعزى إلى متغيري 

 . عالقة أنماط التعلق بتقدير الذات والشعور بالوحدةبحث إلى 
أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر أنماط التعلق شيوعًا هو و
من يتلوه التعلق التجنبي ومن ثم التعلق القلق، مما يشير آلالتعلق ا

 النظر إلى أن الطلبة يميلون أكثر في عالقاتهم الشخصية إلى
ألنفسهم ولآلخرين نظرة إيجابية ويشعرون أكثر باالرتياح 

ها يلإوتتفق هذه النتائج مع تلك التي توصلت . والطمأنينة
 ,Hazan and Shaver(" هازان وشيفر"الدراستان اللتان أجراهما 

 فعلى ما يبدو أن نسبة انتشار هذه األنماط .)1990 ,1987
 .نها عالمية االنتشارأو ربما متشابهة في العديد من الثقافات أ

وأشارت النتائج إلى وجود عالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين 
 وتقدير الذات، وعالقة سلبية دالة إحصائيًا بين اآلمننمط التعلق 

ن وجود ارتباط ينمط التعلق القلق وتقدير الذات، في حين تب
قدير إيحابي ضعيف غير دال إحصائيًا بين نمط التعلق التجنبي وت

القلق  كما بينت نتائج تحليل االنحدار أن نمطي التعلق .الذات
 وتنسجم هذه النتائج مع نتائج .تقدير الذاتل جيدان متنبئانمن آلاو

  التصنيف الثالثي يالدراسات التي استخدمت نموذج التعلق ذ
)Collins and Read,1990; Hazan and Shaver, 1990 ( ،

 لدى األفراد اآلمنين أعلى مما هو التي أظهرت أن تقدير الذات
 ات التي ـــــــــــج الدراســــــــــــــــ كما تنسجم مع نتائ.لدى األفراد القلقين

 التصنيف الرباعي ياستخدمت نموذج التعلق ذ
(Bartholomew and Horowitz, 1991; Brennan and 
Morris, 1997; Bylsma, Cozzarelli and Sumer, 1997; 
Griffin and  Bartholomew,1994; Bartholomew, 1994; 

Pietromonaco and Feldman Barrett, 1997) من حيث أنها 
منين كان لديهم تقدير ذات أعلى مما كان أظهرت أن األفراد اآل

 . والخائفينالقلقينلدى األفراد 
من،  التعلق اآلياألفراد ذولدى وقد يرجع سبب ذلك إلى أن 

ية فاكو مهارات اجتماعية ، التعلق غير األمنيومقارنة باألفراد ذ
 ,Ditommaso, et al., 2003; Wei( أعلى  اجتماعيةذاتية

Russell, and Zakalik, 2005(، كما يتميزون بمستويات عالية 
 ويشعرون بالرضا ، عالقاتهم مع اآلخرينمن االعتمادية والثقة في

ملية التفاعل  مما يسهل ع،)Simpson, 1990 (العالقاتتجاه هذه 
  وبالتالي يترك انطباعًا إيجابيًا لدى،االجتماعي لديهم ويرتقي بها

 أن الصورة التي يكونها اآلخرون عن الفرد لها  وال شك.اآلخرين
 يتميز األفراد ، بالمقابل.أعمق األثر في تطور تقدير الذات لديه

 تية الذاةكفايالمهارات االجتماعية واللق غير األمن بضعف تعذوو ال

 والشك والسخط في عالقاتهم، األمر الذي يؤدي إلى االجتماعية
 .عرقلة تفاعلهم االجتماعي السليم ويؤثر على تقدير الذات لديهم

ومن نظريات اإلرشاد والعالج النفسي التي تدعم هذا 
وهي نظرية العالج " جرزوكارل ر"التفسير تلك التي جاء بها 

لشخص الذي يقوم بوظائفه  فهو يرى أن ا.المتمركز حول الشخص
 على ًايكون منفتح، )Fully Functioning Person(بشكل تام 

يكون  االستمرار بالنمو، و ولديه رغبة في،ق بذاتهيث و،الخبرة
 مثل هذا الشخص .)Corey, 2005 (ًاداخليدر تقييمه لسلوكه صم

نظرة إيجابية من (يحصل على اعتبار إيجابي غير مشروط 
نظرة إيجابية نحو (الي على اعتبار ذاتي إيجابي  وبالت،)اآلخرين
ن تقدير الفرد لذاته يرتبط بتقدير اآلخرين ا وهذا يعني .)الذات

 تفقوال شك أن هذه الفكرة، التي بنى عليها روجرز نظريته، ت .له
 . منساسها نمط التعلق اآلأ الفكرة التي يقوم على مع

تفتقر إلى أحد  افإما أنهوبالنظر إلى أنماط التعلق األخرى، 
 لهذا فإن .همايأو كل) أي، الذات واآلخرين(طرفي هذه المعادلة 

أو ) يالتجنب (ًا منخفض أن يكون بتقدير الذات إما كٍل منهاارتباط
 ).القلق (ًاسلبي

أما فيما يتعلق بالعالقة بين أنماط التعلق والشعور بالوحدة، 
حصائيًا بين نمط ج إلى وجود عالقة سلبية دالة إئفقد أشارت النتا

من والشعور بالوحدة، وعالقة إيجابية دالة إحصائيًا بين التعلق اآل
ضعيفًا وغير إيجابيًا  وارتباطًا ،نمط التعلق القلق والشعور بالوحدة

 وتتفق . إحصائيًا بين نمط التعلق التجنبي والشعور بالوحدةداٍل
 ,Deniz (ة الدراسات السابقاهذه النتائج مع تلك التي توصلت إليه

Hamarta and Ari, 2005; Wiseman, Mayseless , 
Sharabany, 2006; Bogaerts, Vanheule and Desmet, 

من آل نمط التعلق ايهذه النتائج أن األفراد ذو ويتضح من .)2006
أنماط التعلق من ذوي  مقارنة باألفراد ،هم األقل شعورًا بالوحدة

 ذواتهم، ونحو اآلخرين لديهم نظرة إيجابية نحو ألن األخرى،
 وأن  مع اآلخرينم من أن يؤسسوا بسهولة عالقاتهنوهذا يمّك

أما . معهم تفاعلهم د وأن يشعروا باالرتياح عن،يحافظوا عليها
 تجاه ذواتهم أو تجاه األفراد الذين تكون نظرتهم سلبية سواًء

 فتنقصهم المهارات االجتماعية الالزمة لتأسيس العالقات ،اآلخرين
 إذ ، مما يؤدي إلى زيادة شعورهم بالوحدة،ن ثم الحفاظ عليهاوم

 .أن أساس هذه العالقات هو الثقة بالذات والثقة باآلخرين
ويمكن أيضًا تفسير هذه العالقة من خالل إبراز الدور 
المركزي الذي يلعبه كل من الفاعلية الذاتية االجتماعية وكشف 

لفاعلية الذاتية إذ تبين أن ا). Self-Disclosure(الذات 
االجتماعية، التي يقصد بها معتقدات الفرد حول قدرته على 
المبادرة في التواصل االجتماعي وتشكيل صداقات جديدة، تقوم 
بدور توسطي في العالقة بين التعلق القلق والشعور بالوحدة 

)Mallinckrodt and Wei, 2005 .( فاألفراد ذوو التعلق القلق
ة اجتماعية أقل، مما يؤدي إلى ظهور يشعرون بفاعلية ذاتي

مستويات متدنية من الدعم االجتماعي المدرك لديهم، وبالتالي إلى 
وهذا ينسجم فعليًا مع نظرية التعلق، . زيادة شعورهم بالوحدة
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فلدى األفراد ذوي المستويات المرتفعة من التعلق القلق نماذج 
حتماًال ألن يكون عاملة داخلية سلبية نحو الذات، لذا فإنهم أكثر ا

ونستنتج من . مستوى الفاعلية الذاتية االجتماعية لديهم منخفضًا
ذلك أن الخدمات اإلرشادية، التي تقدم لألفراد ذوي نمط التعلق 
القلق، ينبغي أن تركز على زيادة الفاعلية الذاتية االجتماعية لديهم، 
ليس بهدف تخفيض مستوى الشعور بالوحدة لديهم فحسب، بل 

فكما أظهرت نتائج الدراسة . ف تحسين مستوى تقدير الذاتبهد
الحالية، يرتبط نمط التعلق القلق بشكٍل داٍل بكٍل من الشعور 

 . بالوحدة وتقدير الذات
أما فيما يتعلق بكشف الذات، فإنه يقوم بدور الوسيط بين 

فهو يساهم بشكٍل كبير في . التعلق التجنبي والشعور بالوحدة
 Laurenceau, Feldman Barrett( الجديدة تطوير الصداقات

and Pietromonaco, 1998( وبالتالي في تخفيض الشعور ،
). Schwab, Scalise, Ginter and Whipple, 1998(بالوحدة 

وقد توصلت الدراسات إلى أن هناك عالقة إيجابية بين التعلق 
 ;Collin and Read, 1990(التجنبي وعدم الرغبة بكشف الذات 

Kobak and Hazan, 1991 .( وتنسجم هذه النتيجة مع نظرية
 التي ترى أن األفراد ذوي المستويات المرتفعة من التعلق ،التعلق

التجنبي، يتوقعون أن ال يستجيب اآلخرون لهم إذا كشفوا عن 
مشاعر التوتر لديهم، ونتيجة لذلك يميل هؤالء األفراد للبقاء بعيدًا 

توقع من األفراد ذوي المستويات ومن جهة أخرى، ي. عن اآلخرين
المرتفعة من التعلق القلق أن يبالغوا في كشف الذات، طمعًا منهم 

 Mikulincer, Shaver and(في الحصول على انتباه اآلخرين 
Pereg, 2003 .( ومن هنا تبرز الحاجة إلى إجراء دراسات مستقبًال

ية الذاتية تبحث العالقة المباشرة بين أنماط التعلق وكل من الفاعل
 . االجتماعية وكشف الذات

مكن أن يلعبه يبد من اإلشارة إلى الدور الفاعل الذي  وال
المرشدون والمعلمون واآلباء في تعزيز أنماط التعلق اآلمنة لدى 

 فبما أن النماذج العاملة الداخلية، كما يرى .األبناء والطلبة
شخاص ، تتألف من توقعات الفرد نحو ذاته ونحو األ"بولبي"

المهمين له والعالقة بين االثنين، وأنها تتكون من خالل تفاعل 
 وهنا .الفرد، منذ طفولته، مع بيئته االجتماعية، فإنها قابلة للتغير

 في المدارس أو الجامعات، في تحديد يظهر دور المرشدين، سواًء
الطلبة الذين لديهم أنماط تعلق غير آمنة، ومساعدتهم باستخدام 

، ل السلوك المناسبة في تغيير النماذج العاملة الداخليةوسائل تعدي
 وبالتالي ،ونحو اآلخرين إيجابيةهم نحو ذواتهم لتصبح توقعات

 . منةآتصبح أنماط التعلق لديهم 
 نمط التعلق اآلمن ارتباطكما تبين من نتائج هذه الدراسة 

وبذلك يكون األفراد  .بتقدير ذات عاٍل وشعور منخفض بالوحدة
 وأقل عرضة لالضطرابات النفسية، مأكثر سعادة في حياتهون اآلمن

 باآلخرين بأنه غير همالتي يعاني منها أولئك الذين يوصف تعلق
  .منآ

استنادا إلى هذه النتائج، فإن هناك حاجة ماسة إلى ضرورة  
توافر خدمات إرشادية نفسية للطلبة الجامعيين ممن يعانون من 

تئاب وتدني تقدير الذات والشعور مشكالت تكيفيه كالقلق واالك
السيما وأن هذه ، بالوحدة تستند إلى نظرية تعلق الراشدين

وال يقتصر . المشكالت ذات صلة وثيقة بأنماط التعلق غير اآلمن
الدور اإلرشادي في الجامعة على التعامل مع األفراد القلقين 

من والرافضين وإنما ينبغي أن يتعدى ذلك ليشمل الجانب الوقائي 
خالل إتاحة الفرصة للطلبة للمشاركة في أنشطة تتطلب درجة عالية 
من التعاون والثقة المتبادلة؛ ألن ذلك من شأنه أن يعزز النظرة 

 .االيجابية للذات ولآلخرين

 :التوصيات

في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية يوصي 
 : الباحثان بما يلي

 متغيرات شخصية أخرى بحث عالقة أنماط التعلق مع -1
 .كاالكتئاب أو االحتراق النفسي أو كشف الذات

تطوير مقياس للتعلق يستند إلى نموذج التعلق ذي التصنيف  -2
إذ أنه لغايات الدراسات الحالية، طور مقياس للتعلق ، الرباعي

يستند إلى نموذج التعلق ذي التصنيف الثالثي فكال 
 . النموذجين مهمان كما يشير األدب

كشف عن العالقة بين أنماط التعلق و متغيرات معرفية ال -3
 .كاإلنجاز والذكاء والتفكير اإلبداعي

بحث أنماط التعلق لدى مجتمعات غير مجتمع الطلبة  -4
 .الجامعيين كالممرضين والسجناء

 
  عــــــراجـــــالمالمصادر و

نظريات التطور اإلنساني ). 2007 (.أبو غزال، معاوية
، عمان، دار المسيرة للنشر 2، طويةوتطبيقاتها الترب

 .والتوزيع
تقدير الذات  العالقة بين ).2006 (.جرادات، عبد الكريم

المجلة . الجامعيين واالتجاهات الالعقالنية لدى الطلبة
 .143-153، 2) 3(، األردنية في العلوم التربوية

قياس الشعور بالوحدة ). 1998. ( وسوالمة، يوسف؛حداد، عفاف
من الطلبة الجامعيين وتحديد أبعاده وعالقته لدى عينة 

، مؤتة للبحوث والدراسات. ببعض المتغيرات الشخصية
 .73-102، ص )1(، العدد 3المجلد 

أنماط التعلق وعالقتها بالتفاعل ). 2001. (حداد، ياسمين
دراسات . االجتماعي اليومي، والتكيف النفسي لطلبة جامعيين

 .479-456، )2(، العلوم التربوية
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 الملحق
 مقياس اليرموك ألنماط تعلق الراشدين

Yarmouk Scale of Adult Attachment Styles (Y-SAAS) 
، لتحـدد  5 إلـى  0ة على أحد األرقام من    أرجو أن تقرأ كل فقرة، ومن ثم تضع دائر        . تصف الفقرات التالية عالقاتك مع الناس بشكٍل عام       

 .إلى أي مدى تنطبق عليك تلك الفقرة
 تنطبق تمامًا = 5  ال تنطبق على اإلطالق، = 0        
 5 4 3 2 1 0 ق.      أالحظ أن اآلخرين ال يرغبون في االقتراب مني 1
 5 4 3 2 1 0 ج.         من الصعب علّي أن أثق باآلخرين تمامًا 2
 5 4 3 2 1 0 ق.     ني أقترب من الناس كثيرًا، أجد أنهم يفضلون البقاء بعيدين عنيألن 3
 5 4 3 2 1 0 ن .       أكون مرتاحًا عندما أكون قريبا من اآلخرين 4
 5 4 3 2 1 0 ج.   من المهم بالنسبة لي أن أكون مستقًال عن اآلخرين 5
 5 4 3 2 1 0 ق.            أقّدرهم أو أحترمهمال يقّدرني أو يحترمني اآلخرون، تمامًا كما 6
 5 4 3 2 1 0 ن.     ال أقلق عندما يقترب مني شخص ما كثيرًا 7
 5 4 3 2 1 0 ج.      أفضل أن يكون اآلخرون مستقلين عني 8
 5 4 3 2 1 0 ق.     رغبتي في االقتراب من اآلخرين تفوق غالبًا رغبتهم في االقتراب مني 9

 5 4 3 2 1 0 ن.                     أنني سأجد من يساعدني عندما أحتاج إلى مساعدةأعرف  10
 5 4 3 2 1 0 ن.     ال يوجد مشكلة بالنسبة لي إذا اعتمد اآلخرون علّي 11
 5 4 3 2 1 0 ج.    ال أقلق عندما أكون وحيدًا، فأنا لست بحاجة ماسة لآلخرين 12
 5 4 3 2 1 0 ق. ين أكثر مما يحبوننيلدي انطباع أنني أحب اآلخر 13
 5 4 3 2 1 0 ن.   من السهل علّي أن أكّون عالقات حميمة مع اآلخرين 14
 5 4 3 2 1 0 ج.       أفضل أن أقوم بواجباتي بنفسي، دون مساعدة من اآلخرين 15
 5 4 3 2 1 0 ق.  أرغب في االقتراب من اآلخرين كثيرًا، مما يجعل الناس أحيانًا يبتعدون عني 16
 5 4 3 2 1 0 ق.   أشعر أن الناس اآلخرين ال يحبونني 17
 5 4 3 2 1 0 ج.        ذاتيًايًاأحب أن أكون مكتف 18
 5 4 3 2 1 0 ن.        إنني واثٌق أن اآلخرين سوف يساعدونني، إذا احتجت لهم 19
 5 4 3 2 1 0  ج.   أكون مرتاحًا عندما ال يتدخل اآلخرون في شؤوني الخاصة 20

 نمط التعلق التجنبي=ج      نمط التعلق الَقِلق=ق    نمط التعلق اآلمن=ن
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أثر بيئة الصف الغنية باملواد املطبوعة في تطوير الوعي باللغة 
 املكتوبة لدى أطفال الروضة 

 
 *فتحي احميدة

 

     9/2/2009 تاريخ قبوله  20/5/2008 تاريخ تسلم البحث

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى استقصـــاء أثـــر البيئـــة الصـــفية الغنيـــة    :صخـــمل
لمكتوبــة لــدى أطفــال الروضــة  بــالمواد المطبوعــة فــي تطــوير الــوعي باللغــة ا 

طفـًال وطفلـة    ) 88(  تكونت عينة الدراسـة مـن      .مقارنة ببيئة الصف التقليدية   
طفـًال وطفلـة    ) 47(مجموعة تجريبية تكونـت مـن       : موزعين على مجموعتين  

) 41(درسوا في بيئات صفية غنية بالمواد المطبوعة، وضـابطة تكونـت مـن              
 أظهرت و.تقر إلى المواد المطبوعةطفًال وطفلة درسوا في بيئات تقليدية تف   

بــين أطفــال ) α  =0.05(نتــائج الدراســة وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية  
المجموعتين التجريبية والضابطة فـي اختبـار الـوعي باللغـة المكتوبـة لصـالح               

كمــا أظهــرت النتــائج وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية  . المجموعــة التجريبيــة
، بينمــا لــم يكــن للتفاعــل بــين متغيــري يعــزى لمتغيــر الجــنس ولصــالح اإلنــاث

وجـه  ي الدراسـة  نتـائج  وفي ضوء .الجنس والمجموعة أثر ذو داللة إحصائية 
لتطوير البيئات الصفية الغنية بالمواد المطبوعـة فـي         توصيات خاصة   الباحث  

المــواد المطبوعــة، اللغــة   : مفتاحيــةالكلمــات ال (.صــفوف ريــاض األطفــال  
مواد المطبوعــة، اختبـــارالوعي باللغــة المكتوبـــة،             المكتوبــة، البيئــة الغنيـــة بــال   

 .)أطفال الروضة
 
 
 

 المقدمة واإلطار النظري
وجــد فيــه المــواد تيكــاد ال يخلــو جــزء مــن عالمنــا الحــالي إال و 

 واإلعالنـــــات الملصـــــقة، وملصـــــقات ، كاللوحـــــات(Print)المطبوعـــــة 
ــات الســـ     ــاعم والوجبـ ــعارات المطـ ــب، وشـ ــام، والكتـ ــات الطعـ ريعة منتجـ

المكتوبـة، وشـواخص المـرور، وأســماء الشـوارع، ومواقـف الباصــات،      
والمالبــــس، والكتابــــات التــــي تظهــــر فــــي وســــائل اإلعــــالم المقــــروءة  
ــت     ــائيات، واالنترنــ ــاز والفضــ ــة كالتلفــ ــالت، والمرئيــ كالصــــحف والمجــ

(Manning, 2004) .       ،ويشـهد األطفـال، منـذ سـني حيـاتهم األولـى 
فــي بيئــاتهم، كمــا يالحظــون التفاعــل     وجــود تلــك المــواد المطبوعــة    

ــين تلــك المــواد وأفــراد أســرتهم أو األشــخاص اآلخــرين       الــذي يــتم ب
(Hall, 1987) . كما يبدأ األطفال الصغار في مرحلة الطفولة المبكرة

 الــذين يــوفرون  اآلبــاء،بالتفاعــل مــع تلــك المــواد، ويمكــن أن يالحــظ    
ون إلى تلك المـواد،      يشير  وهم  أطفالهم ،المواد المطبوعة في منازلهم   
 . (Durkin, 1993; Kassow, 2006)ويتعرفون إليها، ويدركونها 

 المكتوبة يمكن أن يبـدأ  قبـل أن يـدخل الطفـل              وعي الطفل باللغة  إن  
  ، ويظهر هذا الوعي عندما يدرك األطفال(Sowers, 2000)الروضة 

_________________________ 
 .، األردنعة الهاشمية، الزرقاءالملكة رانيا للطفولة، الجامكلية * 
 .، اربد، األردن2009،  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©

 

  

 
The Effect of Print-Rich Classroom Environment 
on Developing Kindergarten Children's Awarenes 

 of Written Language 
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Abstract: This study aimed at investigating the effect of print-
rich classroom environment on developing kindergarten 
children's awareness of the written language as compared to 
traditional environment. The study sample consisted of (88) 
kindergarten children. The sample was divided into two 
groups, the experimental group with (47) children taught in a 
print-rich classroom environment and the control group with 
(41) children taught in a traditional environment with no print 
materials. Results revealed statistical significant difference (α 
= 0.05) in the written language awareness test between the 
two groups in favour of the experimental group. The results 
also indicated that there was significant difference attributed 
to gender in favour of females. In addition, the results 
revealed no statistical significant difference attributed to the 
interaction between gender and group. In light of the study 
findings, the researcher suggests a number of 
recommendations for improving print-rich environments at 
kindergarten classrooms. (Keywords: Print, Written 
awareness, Print-rich environment, Written language 
awareness test, Kindergarten children.). 

 
 الكلمات المطبوعة والرمـوز المألوفـة، وعنـدما يظهـرون فهمـًا ومعرفـة         

 نون أـا يحاولـ ـل رسـالة ذات معنـى، وعندمـ      ـة تنقـ  ـواد المطبوع ـبأن الم 
فقبـــل أن .  (Kassow, 2006)يجـــدوا معنـــى للعـــالم المحـــيط بهـــم 

. يــتعلم األطفــال القــراءة يظهــرون معرفــة بخصــائص المــواد المطبوعــة
 كيفيــة مســك الكتــاب وتقليبــه علــى نحــو صــحيح،  يبــدأون بمعرفــة فهــم

الكالم المطبوع، وأنه ُيقرأ في سطور من اليمين إلـى          ويعون اتجاهات   
اليســار، وتقـــرأ الســـطور مـــن أعلـــى إلـــى أســـفل، فضـــًال عـــن إدراكهـــم  

ختالف بين الصور والكلمات، فمصدر القصة عند الطفل ال يتمثـل         لال
وع المتمثـل فـي العالمـات    في الصور وإنما المصـدر هـو الكـالم المطبـ      

ــارئ مــن وقــت آلخــر، وهــذه العالمــات         ــا الق الســوداء التــي ينظــر إليه
 كــــل صــــفحة تــــرتبط بالكلمــــات المنطوقــــة  فــــيالســــوداء التــــي ُتقــــرأ 

(Durkin, 1993).      فالدراســات التــي أجريــت علــى األطفــال الـــذين 
وجـدت   ( written language) أظهـروا وعيـًا مبكـرًا باللغـة المكتوبـة     

 هـا المـواد المطبوعـة    ييعيشون في بيئات منزليـة تتـوافر ف   كانواأنهم 
(Morrow  and McGee, 2005).  
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بيئـة  بوقد تزايـد اهتمـام البـاحثين بالعالقـة بـين تفاعـل األطفـال               
فبيئـة  . المواد المطبوعة وإظهارهم سـلوكات القـراءة والكتابـة المبكـرة          

 تظهـر فـي عـدة    اللغة المطبوعة توجد في بيئة الطفـل الطبيعيـة، حيـث         
ــاب       ــى اكتســـ ــال علـــ ــاعد األطفـــ ــن أن تســـ ــكال، ويمكـــ ــياقات وأشـــ ســـ

 وتنميــة مهــاراتهم القرائيــة والكتابيــة منــذ  ،مصــطلحات اللغــة المكتوبــة 
ســـنوات طفـــولتهم المبكـــرة، كمـــا يمكـــن أن تجنـــب األطفـــال صـــعوبات  

 ,Eades)القراءة التي قد تظهر لديهم الحقًا عند دخولهم المدرسـة  
2002; Fingon, 2005) . 

ــد وجـــدت كـــالي   ــل   (Clay, 1993)وقـ ــن أوائـ ــد مـ ، التـــي تعـ
ــذين درســوا أثــر المــواد المطبوعــة      ــاحثين ال ر ســلوكات ي تطــوفــيالب

ــواد      ــيالت المـ ــفون تفصـ ــال يكتشـ ــرة، أن األطفـ ــة المبكـ ــراءة والكتابـ القـ
المطبوعـــة فـــي بيئـــاتهم كالالفتـــات، وعلـــب حبـــوب الطعـــام، وإعالنـــات 

 ًاإلــى أن ثمــة أســباب (Durkin, 1993) كمــا أشــارت دركــن  . التلفــاز
 وراء إظهار األطفال الصغار سلوكات القراءة المبكرة، وأهمهـا          عديدًة

، مــن خــالل   اتعزيــز اآلبــاء لــتعلم األطفــال المبكــر للقــراءة وتشــجيعه      
، جـــالت األطفـــال ألطفــــالهم فـــي المنــــزل   كتــــب ومالقصـــص و القـــراءة  

ا لهـم، واإلجابـة   وتعريضهم للمواد المطبوعة، واإلشارة إليهـا وقراءتهـ   
وتنبـه المربـون ألهميـة    . عن تسـاؤالتهم التـي تتعلـق بـالقراءة والكتابـة         

توافر مثل هذه المطبوعات في صفوف رياض األطفال، وتوصلوا إلـى       
إغنــــاء بيئــــة الطفــــل الصــــفية بالمطبوعــــات، وإحــــاطتهم بالكتــــب       أن 

والقصــص والمجــالت وتوظيفهــا فــي غرفــة الصــف يمكــن أن تزيــد مــن 
ــ ــة والـــــوعي   قـــــدرة الطفـــ ــراءة والكتابـــ ــلوكات القـــ ــار ســـ ل علـــــى إظهـــ

 .       (Neuman  and Roskos, 1990)بمصطلحات اللغة المكتوبة 
فالصفوف التي تعزز تطور الوعي باللغة المكتوبة لـدى األطفـال           

 بالمواد المطبوعة الوظيفية التي يمكن لألطفال مشـاهدتها         غنيةتكون  
 إلــى أنــه (Schickedanz, 2003)  زيكدنســكوقــد أشــارت . بســهولة
 الصفوف غنية بـالواد المطبوعـة إذا كانـت تشـتمل علـى         أن تعدّ يمكن  

، )يرجــى الهــدوء: ( إشــارات تنقــل تعليمــات وتوجيهــات وظيفيــة مثــل 
، وبطاقـات معنونـة بــ    )يرجى وضع المواد في مكانهـا بعـد اسـتعمالها     (

ــة (  ــال اليوميـــ ــور (و ) األعمـــ ــة الحضـــ ــهري (و) لوحـــ ــويم الشـــ ، )التقـــ
صــقات للتعريــف باألركــان التعليميــة والمــواد التعليميــة، ولوحــات     ومل

إعالنات مثبتة بشكل بارز في الغرفـة يمكـن أن تسـتخدم للتواصـل مـع                
األطفال فـي الكتابـة، ومطبوعـات الحـائط التـي تعـرض أسـماء األطفـال                 
ــة      ــات التهجئــ ــال، وكلمــ ــه األطفــ ــا تعلمــ ــرارًا ممــ ــر تكــ ــات األكثــ والكلمــ

 والكلمـات التـي تمثـل الوحـدات الصـوتية           ،بـارزة الجديدة، والكلمات ال  
ولوحــات الحــروف الهجائيــة واألناشــيد    التــي تــم تدريســها لألطفــال،    

سـزانتن   -سوجـيم  ومـنهم رتشـي   ،ويحث الباحثون .روالكتب واألشعا
 ،)Ritchie, James-Szanton,  and Howes, 2003 (وهــاوز

ة الصـف مـع     المعلمين على استخدام تلك المواد المطبوعة داخل غرف       
م إلـى  هاألطفال وتشجيعهم على مشاهدتها، واإلشـارة  إليهـا، وتـوجيه     

 .   واستخدامها داخل عرفة الصف في كتاباتهم،قراءتها
ومن الجدير بالذكر في هذا الصدد أن األطفال الذين يتعلمون          
ــن يحققــوا األهــداف         ــالمواد المطبوعــة ل ــي البيئــات الصــفية الغنيــة ب ف

ــوفيرة المتكــررة     المنشــودة مــن تلــك الب   ــم يعطــوا الفــرص ال يئــات مــا ل

 ، واسـتخدامها وتجريبهـا واختبارهـا      ،المـواد المطبوعـة   تلـك   لمشاهدة  
 Neuman  and) خالل تعلمهم وظائف واستعماالت هذه الموادمن 

Roskos, 1993 ).    كما أن تغيير تلك البيئات من وقـت آلخـر يلعـب  
هـم لهـدف القـراءة والكتابـة     دورًا هامًا في زيادة دافعيـة األطفـال، وفهم     

وبينـت كـل مـن نيومـان        . Loyns,1998)( وخصائص اللغة المكتوبـة     
 أن تغييـر البيئـات   (Neuman  and Roskos, 1990) وروسـكوس  

تؤكــد كمــا  . كــرةر ســلوكيات القــراءة والكتابــة المب  يــؤدي إلــى ظهــو  
 ضـرورة  (Strickland  and Morrow, 1989)سـتركالند و مـورو   

ين بمشـاركة األطفـال قــراءة الكتـب الكبيـرة داخـل الصــف،      قيـام المعلمـ  
ــى الكــالم المطبــوع الــذي        ــة، واإلشــارة إل ــة يومي ــرة روتيني وجعلهــا خب

فالكتـب الكبيـرة    . تحتويه هـذه الكتـب إمـا بأصـابعهم أو بمؤشـر خـاص             
تحمل رسالة واضحة جلية لألطفال مفادها أن الكالم المطبوع، وليس          

فالبيئــــة الغنيــــة بــــالمواد . لقصــــةالصــــور، هــــو الــــذي يحمــــل معنــــى ا
دمـج خبـرات     تحمـل رسـالة هامـة؛ وهـي أن    ، والحالـة هـذه،      المطبوعة

ــة  ــة األخــرى، و  القــراءة والكتاب ــالخبرات التعليمي تطــوير تعلــم الطفــل    ب
 .للغة المكتوبة يعد جزءًا متكامًال من األنشطة اليومية

 ,Christie)ويرى باحثون آخرون مثل كريستي وإنز وفاكلتش 
Enz and Vukelich,1997)     أهميــة أن تكــون مــواد بيئــة الصــف 

المطبوعة من المحيط الذي يعيش فيه األطفال، ومـن الكلمـات األكثـر             
ملصقات علـب الطعـام والمشـروبات الغازيـة،     (تكرارًا وألفة لديهم مثل   

 يؤكــد  كمــا)وإشــارات المــرور، وأســماء الشــوارع، والمحــال التجاريــة 
ــقات   أولئـــك البـــاحثون أن يحـــرص  ــع تلـــك الملصـ  المعلمـــون علـــى جمـ

وجعلهــا متــوافرة فــي الصــف بتعليقهــا علــى الجــدران أو علــى جــداول   
 . خاصة، وتكليف األطفال بمحاولة تهجئتها وتشجيعهم على نسخها

إلــى أن مــواد البيئــة    (Morrow, 2004) وقــد أشــارت مــورو  
و فـي هـذا     . المطبوعة غالبًا ما تكون نادرة الوجـود فـي غرفـة الصـف            

همـم   (Christie et al.,1997) الؤهستصـرخ كريسـتي وزمـ   يلصـدد  ا
المعلمــين بمضـــاعفة جهـــودهم ليجعلـــوا هـــذا النـــوع مـــن المطبوعـــات  

 مجموعة اسـتراتيجيات يمكـن اسـتخدامها        وامتوافرًا لألطفال، ويقترح  
 real-world environmental)(واقعي  العالم الجلب مطبوعات بيئة

print  لــب المعلمــة إلــى األطفــال إحضــار      كــأن تط، إلــى غرفــة الصــف
عينــات مــن مطبوعــات البيئــة مــن البيــت، وتعليــق أجــزاء مختــارة منهــا    
على لوحة إعالنات خاصة، وتكليف األطفال بجمـع أجـزاء مختـارة مـن            
ــاب خــاص لمطبوعــات         ــي ملــف لعمــل كت ــة ووضــعها ف مطبوعــات البيئ

اطق البيئة، أواصـطحاب األطفـال فـي نزهـة مشـيًا علـى األقـدام إلـى منـ                  
والطلب إليهم االنتباه إلى مطبوعات البيئـة المحيطـة         ،  مجاورة للروضة 

 .بهم؛ واإلشارة إليها وتشجيع األطفال على محاولة تهجئتها وقراءتها
وبينت الدراسـات التجريبيـة أن هنـاك أثـرًا للبيئـة الغنيـة بـالمواد                

ففـــي . المطبوعـــة فـــي تطـــوير الـــوعي باللغـــة المكتوبـــة لـــدى األطفـــال  
ــة  ــاأجرتدراسـ ــان هـ م  علـــى بيئـــات تعلــّـ (Goodman, 1984) جودمـ

القــراءة والكتابــة، أظهــرت نتائجهــا أن األطفــال الصــغار الــذين تعلمــوا   
في بيئـات غنيـة بـالمواد المطبوعـة فـي طفـولتهم يظهـرون وعيـًا كبيـرًا            

فقــد مّيــز األطفــال بــين الحــروف والصــور الموجــودة . باللغــة المكتوبــة
 وعيـًا بـالمواد المطبوعـة الموجـود فـي           في الكتب والقصص، وأظهروا   
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ــاتهم، كمــا كــانوا قــادرين علــى قــراءة        ســياق وظيفــي وطبيعــي فــي بيئ
وتؤكد تلـك النتـائج أن الكلمـات        . شواخص المرور، وأسماء الشوارع   

إذا ما تـم إغـراقهم ببيئـة     ل يمكن أن تقرأ بطريقة تلقائيةاطفاألولى لأل
 علــى نحــوخدم بانتظــام غنيــة بــالمواد المطبوعــة التــي يمكــن أن تســت  

 .هادف ووظيفي
 Taylor, Blum  and) بلـم و لونجسـدون   تـايلر و  ىأجـر و

Longsdon,1986)     ــدريبي ــامج تــ ــميم برنــ ــى تصــ ــدفت إلــ ــة هــ دراســ
ــة بــالمواد       لمعلمــي ريــاض  ــة غني ــق بيئ ــى خل ــال لمســاعدتهم عل األطف

وقد تم توزيع األطفال إلى مجمـوعتين؛ مجموعـة تجريبيـة       . المطبوعة
بيئة مليئـة بـالمواد المطبوعـة، وأخـرى ضـابطة تعلمـت فـي          تعلمت في   

واســـتخدم البـــاحثون إجـــراءات . بيئـــة غيـــر مليئـــة بـــالمواد المطبوعـــة 
 معظمهـا   ىنوعية لتطـوير فئـات مـن معروضـات اللغـة المطبوعـة احتـو              

ــداول،    ــوائم أوالجــــ ــة كالملصــــــقات، والقــــ ــتعماالت وظيفيــــ علــــــى اســــ
وعنــــد المقارنــــة بــــين  .والتوجيهــــات، والبــــرامج اليوميــــة، والرســــائل 

المجموعتين، أشارت النتائج إلـى أن األطفـال الـذين التحقـوا بصـفوف              
باللغة المكتوبة من نظرائهم  وعيًا أكبر مليئة بالمواد المطبوعة حققوا

 . الذين درسوا في الصفوف غير المليئة بالمواد المطبوعة
 ,Neuman  and Roskos) أمـــا نيومـــان وروســـكوس 

إعـداد بيئـة    مـن خـالل   بيئة تعلم األطفال المطبوعة ا  تفقد درس (1993
تكونـت عينـة   .  ودعمهم  الكبار نمطبوعة تعزز تعلم الطفل بمساعدة م     

ــين      ) 138(الدراســة مــن   ــة ممــن تراوحــت أعمــارهم مــا ب ــًال وطفل طف
يهم الذين تلقوا تـدريبًا للمشـاركة فـي تفاعـل     دووال،  الثالثة والخامسة 

 ركــن اللعــب الغنــي  أنرت النتــائج وأظهــ. الطفــل مــع المــواد المطبوعــة 
، كتوبــة المباللغــةبــالمواد المطبوعــة ســاهم فــي تطــوير وعــي األطفــال  

حيــث تبــين أن إدراك مــواد البيئــة المطبوعــة َينــتج مــن تفاعــل األطفــال 
ــة تلـــك      ــال الطبيعـــي لمعرفـ ــار الـــذين يشـــجعون فضـــول األطفـ ــع الكبـ مـ

 .  يميةالمواد، واكتشافها، وتجريبها، وتوجيه خبراتهم التعل
وبالمقابــل، فثمــة دراســات أشــارت إلــى أنــه ال يوجــد أثــر للبيئــة   

 .الغنيــة بــالمواد المطبوعــة فــي تطــوير الــوعي اللغــوي لــدى األطفــال     
 McMahon, Howe  and) هــاو ونايــت مكماهــان وىفقــد أجــر

Knight, 1996)      ــة ــين البيئ ــة ب ــى استقصــاء العالق  دراســة هــدفت إل
ــة   ــراءة والكتابـ ــواد القـ ــة بمـ ــة     ،الغنيـ ــل المدرسـ ــا قبـ ــال مـ ــة أطفـ  ومعرفـ

طفــًال ) 78( الدراســة مـن   عينـة تكونـت . بمصـطلحات اللغـة المطبوعــة  
 ثمانيـة مراكـز مـا قبـل     مـوزعين علـى   وطفلة ممن هـم فـي سـن الرابعـة           

ــل، وصــفوف   (المدرســة  ــة الطف ــاهج   مدرســيةمراكــز رعاي  ال تطبــق من
ات ، وطبقــت فــي تلــك الدراســة أداتــان؛ أداة لقيــاس مصــطلح  )دراســية

القراءة والكتابة، لإلشارة إلـى  بمواد اللغة المطبوعة، وقائمة مؤشرات    
ــز      ــل مركـ ــي كـ ــوافرة فـ ــة المتـ ــراءة والكتابـ ــواد القـ ــة مـ ــاكميـ .  ونوعيتهـ

وأشــارت النتــائج إلــى عــدم وجــود عالقــة بــين عالمــات األطفــال فــي          
مقياس مصـطلحات اللغـة المطبوعـة وقائمـة المؤشـرات، وبالتـالي فلـم               

لبيئـة الغنيـة بمـواد القـراءة والكتابـة فـي تطـوير معرفـة                يكن هناك أثر ل   
 .  أطفال ما قبل المدرسة بمصطلحات اللغة المطبوعة

 Whitehurst  and)ن اكمــا لـــم يجــد وايتهرســـت ولونجــ   
Lonigan, 1989)       ــال علــى قــراءة  عالقــة مباشــرة بــين قــدرة األطف

جــرى وأ. والقــدرة علــى التعــرف إلــى الكلمــات الحقــًا، مطبوعــات البيئــة
 دراسـة بهـدف   (Dickinson  and Snow, 1987)ديكنسـون وسـنو   

التعرف إلى العالقة بين مهارات ما قبـل القـراءة واللغـة الشـفوية وبـين        
 )33(تكونت عينة الدراسة مـن      . مطبوعات البيئة لدى أطفال الروضة    

وأظهرت النتائج عدم وجـود عالقـة دالـة بـين مطبوعـات             . طفًال وطفلة 
 حيـث تبـين أن القـدرة        ،ما قبل القراءة واللغة الشـفوية     البيئة ومهارات   

على إدراك العالمـات والملصـقات الموجـودة فـي البيئـة الغنيـة بـالمواد         
المطبوعــة فــي ســن مبكــرة لــم يــؤِد إلــى تطــور بعــض مهــارات القــراءة     

 إلـى أن قـراءة   (Goodall, 1984)كمـا توصـل جـودال    . لدى األطفال
عد أدنى درجة من درجـات التسلسـل   تمواد البيئة المطبوعة يمكن أن     

 .الهرمي لمهارات معرفة الكلمة
يتضــح مــن األدب النظــري أن ثمــة تضــاربًا فــي أثــر البيئــة الغنيــة 
بــالمواد المطبوعــة فــي تطــوير الــوعي باللغــة المكتوبــة ومصــطلحاتها،  

اسات أيدت وجود أثر تلك البيئـة فـي         بعض الدر فبالرغم من أن نتائج     
ُرز ذلـك األثـر للبيئـة الغنيـة     اللغـة المكتوبـة، لـم َيبـْ    تطور وعي األطفال ب  

ــاحثون آخــرون      ــالمواد المطبوعــة فــي دراســات قــام بهــا ب فتضــارب . ب
ــأثر تلــك البيئــات فــي تطــوير        ــة هــذه، ب نتــائج البحــوث الغربيــة، والحال
وعـــي األطفـــال باللغـــة المكتوبـــة، ُيبـــرز الحاجـــة إلـــى إجـــراء دراســـة         

اد المطبوعة في تطوير وعـي األطفـال      تستقصي أثر البيئة الغنية بالمو    
باللغة المكتوبة في بيئة أخرى مغـايرة تمامـًا عـن البيئـة الغربيـة ثقافيـًا            

 .واجتماعيًا
وتجدر اإلشارة إلى أن االهتمام بالبيئة الغنية بالمواد المطبوعة         
 في الدول الغربية ليس باألمر الحديث، ألن ثمـة وعيـًا لـدى المعلمـين     

الغربية بأهمية تعريض األطفال لتلك البيئة فـي سـن           في الدول    واآلباء
 parental)بفضــل بــرامج المشــاركة الوالديــة     مبكــرة مــن حيــاتهم،  

involvement)           البيئـة  التي تبصر الوالدين والمعلمـين بأهميـة إغنـاء
غير . (Christie et al., 1997) بالمواد المطبوعة  المنزلية والصفية

واد المطبوعــة لــيس مألوفــًا فــي البيئــات     أن إعــداد البيئــة الغنيــة بــالم   
التعليمية العربية، لقلة وعي المعلمين بأهمية تلك البيئات ودورها فـي      
نمو األطفال اللغوي، فضًال عن أن البحوث التـي استقصـت أثـر البيئـة            

ومـن هنـا   الغنية بالمواد المطبوعة عربيًا ومحليًا تكاد تكون معدومـة،     
 تهـــدف إلـــى استقصـــاء أثـــر البيئـــة جـــاءت فكـــرة هـــذه الدراســـة، التـــي

الصـــفية الغنيـــة بـــالمواد المطبوعـــة فـــي تطـــوير وعـــي األطفـــال باللغـــة 
المكتوبــة، األمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى تبصــير المهتمــين فــي مجــال          

 .الطفولة المبكرة بأهميتها
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ــة        ــة الصــفية الغني ــر البيئ ــى استقصــاء أث تهــدف هــذه الدراســة إل
 لــدى أطفــال   باللغــة المكتوبــة  المطبوعــة فــي تطــوير الــوعي     بــالمواد  
فبالرغم من إيالء المنهاج الـوطني التفـاعلي لريـاض األطفـال        . الروضة

ــة        ــة، وكيفيـ ــراءة والكتابـ ــال القـ ــتعلم األطفـ ــرى لـ ــة كبـ ــي األردن أهميـ فـ
تفهمهـم وإدراكهـم للغـة المكتوبـة، وتحديـد المفـاهيم التـي يحتاجونهــا        

ــر   ــى حــــب القــ ــاعدتهم علــ ــة لمســ ــايغ،  (اءة والكتابــ ــب، والصــ ــو طالــ أبــ
 أغفـــل بيـــان الطريقـــة التـــي   قـــد، إال أن المنهـــاج)2004والســـعدي، 

ــة وإدراكهــا، ولعــل مــن        ــم اللغــة المكتوب يمكــن للطفــل مــن خاللهــا تعل
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فــالمالحظ لواقــع ريــاض  . أهمهــا إعــداد بيئــة غنيــة بــالمواد المطبوعــة  
لبيئــات فــي صــفوف األطفــال فــي األردن يلمــح غيابــًا كبيــرًا لمثــل تلــك ا

  .رياض األطفال
حـظ أن    ال ،فمن خالل زيارات الباحـث المتكـررة لريـاض األطفـال          

صفوف رياض األطفال تفتقر إلى المواد المطبوعـة الوظيفيـة، وأن مـا             
 الحروف الهجائيـة بالعربيـة     اتيتواجد في الصفوف هو عبارة عن لوح      

ــة أو لوحــ  ــاماتأو اإلنجليزي اثرة بشــكل  وبعــض الوســائل المتنــ  ، األرق
غير وظيفـي فـي أرجـاء الصـف ورفـوف للكتـب المقـررة، باإلضـافة إلـى               
أن المعلمــات ال يشــجعن األطفــال علــى التعامــل مــع المــواد المطبوعــة  
ــادرين أو     ــر قـ ــال غيـ ــة أن األطفـ كاللوحـــات والكتـــب أو القصـــص بحجـ

فمحـاورة الباحـث غيـر الرسـمية        . مستعدين للقـراءة فـي تلـك المرحلـة        
 أن غيـاب تلـك المـواد مـن البيئـة الصـفية مـرده عـدم                للمعلمات كشـفت  

معرفة المعلمات بأهمية تلك المواد ودورها في تطـوير وعـي األطفـال         
لــذلك . وبالتــالي تطــوير مهــاراتهم القرائيــة والكتابيــة   باللغــة المكتوبــة،

نبعت الحاجة إلجراء دراسة في البيئة األردنيـة لبيـان أثـر البيئـة الغنيـة                
، لتســهم باللغــة المكتوبــةة فــي تطــوير وعــي األطفــال بـالمواد المطبوعــ 

ن لـــدور تلـــك البيئـــات فـــي تعلـــم  هـــفـــي زيـــادة معرفـــة المعلمـــات وفهم 
 . األطفال

وكمــا اتضــح مــن اســتعراض األدب التربــوي الســابق، فقــد كــان   
هنــاك تضــارب فــي نتــائج البحــوث فــي أثــر تلــك البيئــة الغنيــة بــالمواد      

غة المكتوبة، ونظرًا لعدم معرفـة      المطبوعة في تطور وعي األطفال بالل     
أثـــر هـــذه البيئـــات علـــى الـــوعي باللغـــة المكتوبـــة لـــدى أطفـــال ريـــاض  

حقيقيـة  ، فقد وجـد الباحـث أن ثمـة حاجـة            األطفال في البيئات العربية   
 دراســة ةإلجــراء هــذه الدراســة لمعرفــة ذلــك األثــر، حيــث لــم تجــر أيــ    

 الصـف الغنيـة    تناولـت أثـر بيئـة   - في حدود علم الباحـث     -عربية أصيلة 
ــاً      . بــالمواد المطبوعــة فــي تطــور وعــي األطفــال باللغــة المكتوبــة عربي

ــدًا مــن         ــة خطــًا جدي ــة العربي ــى المكتب ــأتي هــذه الدراســة لتضــيف إل فت
إذ حاولـــت الدراســـة . الخطـــوط البحثيـــة فـــي بـــرامج الطفولـــة المبكـــرة 

 :عن السؤال اآلتياإلجابة 
 أطفـال الروضـة     هل يختلف مستوى الوعي باللغة المكتوبة لدى      

ــالمواد     (بــاختالف المجموعــة   ــة غنيــة ب مجموعــة تــم تدريســها فــي بيئ
، مجموعـــــة تـــــم تدريســـــها فـــــي بيئـــــة عاديـــــة )تجريبيـــــة(المطبوعـــــة 

 ، والجنس والتفاعل بينهما؟ ))ضابطة(
 :وقد انبثق عن هذا السؤال الفرضيات اآلتية

 = α( داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة            وال يوجد فـرق ذ     -
الــــوعي باللغــــة المكتوبــــة  لــــدى أطفــــال  بـــين مســــتوى  )0.05

مجموعــة تــم تدريســها فــي   (الروضــة يعــزى لمتغيــر المجموعــة   
، مجموعـة تـم تدريسـها       )تجريبيـة (بيئة غنية بالمواد المطبوعـة      

 .))ضابطة(في بيئة عادية 
 = α( داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة            وال يوجد فـرق ذ     -

لمكتوبــــة  لــــدى أطفــــال الــــوعي باللغــــة ابـــين مســــتوى  ) 0.05
 .)ذكور وإناث(الروضة يعزى لمتغير الجنس 

 = α( داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة            وال يوجد فـرق ذ     -
الــــوعي باللغــــة المكتوبــــة  لــــدى أطفــــال بـــين مســــتوى  ) 0.05

 .الروضة يعزى للتفاعل بين المجموعة والجنس
 :    أهمية الدراسة

استقصـاء ميـدان لـم      تكتسب هذه الدراسة أهميتها في تفردهـا ب       
يســبق أن تــم تناولــه بالدراســة والبحــث فــي البحــوث التربويــة العربيــة   
بــالرغم مــن أهميتــه الكبيــرة فــي صــفوف مــا قبــل المدرســة، كمــا تمــت   

ويتوقع الباحث أن تزيد هذه الدراسـة مـن معرفـة           . اإلشارة إليه سابقاً  
 فــي معلمــات ريــاض األطفــال بأهميــة البيئــة الغنيــة بــالمواد المطبوعــة    

صفوف ما قبل المدرسة، وكيفية إعدادها وتوظيفهـا علـى نحـو فاعـل             
كمــا يتوقــع الباحــث أن يــؤدي البحــث . لتحقيــق الفائــدة المرجــوة منهــا

في أثر البيئة الغنية بالمواد المطبوعة إلى لفت أنظار مصـممي منـاهج             
تصــميم الخبــرات التعليميــة المبنيــة علــى المــواد    ريــاض األطفــال إلــى  

 ويأمــــل كــــذلك  الباحــــث أن يجــــد  .ي البيئــــات الصــــفيةالمطبوعــــة فــــ
ــي هــذا          ــل ف ــيم الطف ــة وتعل ــرامج إعــداد معلمــي تربي ــى ب ــائمون عل الق
المجهود البحثي ما يدعوهم للتغييـر فعـًال فـي بـرامج تعلـيم اللغـة فـي                  
الطفولــة المبكــرة، مــن حيــث االهتمــام بتــدريب الطلبــة المعلمــين علــى    

كما يؤمل أن تكون    .  المطبوعة إعداد وتطوير وتوظيف بيئات المواد    
الخـط البحثـي    هذه الدراسة بداية لدراسات بحثية الحقـة تتنـاول هـذا            

 .من مختلف جوانبه
                                                             : الدراسةحدود

أجريت الدراسة في ضوء محددات تحتاج إلـى المراعـاة خـالل تعمـيم              
 :، وهيالنتائج

اقتصرت عينة هذه الدراسة على أطفال روضة واحدة من  •
تابعة للقطاع الخاص في مدينة عمان، ) التمهيدي(مستوى 

اختيرت بالطريقة المتيسرة، لذا ينبغي الحذر من تعميم النتائج 
عند اختيار أطفال ذوي خصائص مغايرة أو مناطق مختلفة 

 .من المدن األردنية
خذ بنتائجها والقدرة على تعميمها في هذه الدراسة باألحدد تت •

، وما )اختبار الوعي باللغة المكتوبة(األداة التي استخدمتها 
تحقق لتلك األداة من صدق وثبات، وعليه يجدر أن نحذر 

 .عند تعميمها إذا استخدمت أدوات بحثية أخرى
إن االختالف في خصائص المعلمات اللواتي قمن بتدريس  •

، وما يوجد بينهن من فروق فردية األطفال في هذه الدراسة
في السمات الشخصية، والخبرة التدريسية تعد من العوامل 

 .التي تحد من القدرة على تعميم نتائج هذه الدراسة
تتحدد هذه الدراسة في اقتصارها على طريقة واحدة لتطوير  •

توظيف البيئة الغنية بالمواد (الوعي باللغة المكتوبة وهي 
بغي الحذر من تعميم النتائج عند توظيف ، لذا ين)المطبوعة

طرائق واستراتيجيات أخرى لتطوير الوعي باللغة المكتوبة 
 .لدى أطفال الروضة

اعتمدت الدراسة مفهومًا معينًا للوعي باللغة المكتوبة، لذا  •
يجدر أن نحذر عند تعميمها إذا ما اعتمد مفهوم آخر للوعي 

 .باللغة المكتوبة
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 : مصطلحات الدراسة
 Print-rich classroom)  الغنية بـالمواد المطبوعـة  ئة الصفبي

environment): بغرفــة الصــف  الموجــودةالمطبوعــة   المــوادوهــي 
ــة،  ــى    الماديــ ــة إلــ ــذه الدراســ ــي هــ ــير فــ ــارات  وتشــ ــقات واإلشــ الملصــ
 والتعليمــات  و التوجيهــات والبطاقــات و القــوائم والرســائلواللوحــات

، والكتــــب والقصــــص  طالمكتوبــــة التــــي تعلــــق علــــى جــــدران الحــــائ     
ــة الصـــف، و جميـــع    أشـــكال الكـــالم والمجـــالت التـــي تعـــرض فـــي غرفـ

  .ذي معنىو  في سياق وظيفيداخل الصف معروضالمطبوع ال
 

هـو   :(Written language awareness) الوعي باللغة المكتوبـة 
 فـي المحـيط،   عالقدرة على تعـرف وتمييـز الكـالم المكتـوب أو المطبـو         

ويشير فـي هـذه الدراسـة إلـى قـدرة          . المكتوبةومعرفة خصائص اللغة    
الطفــل علــى إدراك  أن الكلمــات المطبوعــة تقــرأ و تكتــب مــن اليمــين    

ومــن أعلــى إلــى أســفل، وأن    ) فــي حالــة اللغــة العربيــة   ( إلــى اليســار  
الكلمــات المطبوعــة تحمــل معنــى، وأن اللغــة المكتوبــة تــرتبط باللغــة        

لكلمة، ووظائف المسـافات    المنطوقة، وإدراك االختالف بين الحرف وا     
بــين الكلمــات، مقاســًا بالعالمــة التــي حصــل عليهــا الطفــل فــي اختبــار     
الـــوعي باللغـــة المكتوبـــة الـــذي أعـــده الباحـــث وفقـــًا للتـــدريج الثنـــائي   

 ). يعرف، ال يعرف(
 :التصميم التجريبي للدراسة

تعد هذه الدراسة من الدراسات شبه التجريبية التـي تقـوم علـى          
 مجمــوعتين؛ إحــداهما ضــابطة تــم تدريســها فــي بيئــة        المقارنــة بــين 

صفية اعتياديـة ال تحتـوي علـى المـواد المطبوعـة، واألخـرى تجريبيـة              
درست في بيئة صفية غنية بـالمواد المطبوعـة التـي وظفـت فـي عمليـة             

ونظــرًا لكــون الدراســة تقــوم علــى مقارنــة أثــر البيئــة . تــدريس األطفــال
والبيئة الصفية االعتياديـة فـي تطـوير        الصفية الغنية بالمواد المطبوعة     

الــوعي باللغــة المكتوبــة لــدى أطفــال الروضــة، فــإن المتغيــر المســتقل     
 :فيها هو البيئة الصفية ولها مستويان

ــة    - ــالمواد المطبوعـــ ــة بـــ ــفية الغنيـــ ــة الصـــ  Print-rich)البيئـــ
environment) . 

 Non-print rich)البيئة الصفية غير الغنية بالمواد المطبوعـة   -
environment). 

أمــا المتغيــر التــابع فهــو الــدرجات التــي يحصــل عليهــا األطفــال     
على اختبار الوعي باللغة المكتوبـة الـذي أعـده الباحـث وفقـًا للتـدريج        

، ويلخــص الشــكل أدنــاه تصــميم  ))0(، ال يعــرف )1(يعــرف (الثنــائي 
 :الدراسة

  O2 ×  G1:   O1  (Exp.) 
(Cont.)    G2:    O1 -  O2        

 :حيث
)O1 :االختبار القبلي( ، 
)O2 :االختبار البعدي(، 
 ، )وجود معالجة: ×(
 ).عدم وجود معالجة : -(

 

 :الطريقة واإلجراءات
    :وعينتها مجتمع الدراسة 

ــّون مجتمـــع الدراســـة مـــن جميـــع األطفـــال الـــذين تراوحـــت         تكـ
أعمارهم من أربع إلى خمس سنوات في رياض األطفال الخاصـة للعـام    

 فــي محافظــة عمــان، والبــالغ عــددهم حــوالي   2007/2008ي الدراســ
ــى    ) 99008( ــوزعين علـ ــة مـ ــًال وطفلـ ــال ) 561(طفـ ــاض أطفـ  دار ريـ
أمــا عينــة الدراســة فقــد  اختيــرت   . )2007وزارة التربيــة والتعلــيم، (

ولسهولة الوصـول  ، لقربها (Available sample)بالطريقة المتيسرة 
ــا   ــاون طاقمه ــا، وتع ــع الباحــث، حيــث  إليه ــك     م ــي تل ــامالت ف ــدت الع  أب

الروضــة رغبــة حقيقيــة فــي إجــراء تلــك الدراســة فــي روضــتهن، األمــر     
ــدريب         ــة، وت ــة بعــض الصــفوف المادي ــر لبيئ ــه تغيي ــذي ســيترتب علي ال

واختيـرت أربـع شـعب عشـوائيًا مـن بـين شـعب تلـك                . لبعض المعلمـات  
وتـــم اللجـــوء إلـــى التعيـــين العشـــوائي، فوزعـــت تلـــك . الروضـــة الســـت

ــى مجمــوعتين؛ مجموعــة ضــابطة تضــمنت      الشــعب األ ــع عشــوائيًا إل رب
 .شعبتين اثنتين، وأخرى تجريبية احتوت على شعبتين

توزيـع افـراد عينـة الدراسـة حسـب متغيـري            ) 1(ويبين الجدول   
 .الجنس والمجموعة

 الجــنس  متغيــريتوزيــع أفــراد عينــة الدراســة حســب   : )1(الجــدول 
 والمجموعة

 المجموعة المجموع الجنس
 عدد األطفال إناث ر ذكو

 47 19 28 التجريبية
 41 19 22 الضابطة
 88 38 50 المجموع

 :أداة الدراسة
 فقــرة )20(باللغــة المكتوبــة تكــون مــن   تــم بنــاء اختبــار للــوعي 

وتـم الرجـوع إلـى      . لقياس الوعي باللغة المكتوبة لـدى أطفـال الروضـة         
ا قبـل المدرسـة     الدراسات البحثية السابقة ذات العالقة بوعي أطفال م       

 ;Clay,1967; 1972; Goodman, 1984; 1986)باللغـة المكتوبـة   
Taylor et al., 1986; Morrow, 2004 ) .      كمـا  تمـت اإلفـادة مـن

 ,Clay) األدب التربوي النظري المتصل، وخاصة مقياس ماريا كالي
الـذي حـدد مجموعـة مـن مصـطلحات الـوعي باللغـة المكتوبـة          (1967

ال مـــا قبـــل المدرســـة كـــالوعي باتجاهـــات اللغـــة      التـــي يظهرهـــا أطفـــ  
، )الكتابــة مــن اليســار إلــى اليمــين أو مــن أعلــى إلــى أســفل    (المكتوبــة 

ــة       ــرتبط باللغـ ــى وتـ ــل معنـ ــا تنقـ ــة بأنهـ ــة المكتوبـ ــة اللغـ ــوعي بوظيفـ والـ
ــهما والتمييـــز       ــة وإدراك خصائصـ ــالحرف والكلمـ ــوعي بـ ــة، والـ المحكيـ

 ضــوء المقــابالت  وكــذلك وضــعت بعــض فقــرات االختبــار فــي   . بينهمــا
التــي أجراهــا الباحــث مــع معلمــات ريــاض األطفــال، حيــث طلــب إلــيهن    
ــال فيمــا يتعلــق         ــرارًا التــي يظهرهــا األطف ــد المهــارات األكثــر تك تحدي
ــذه       ــن هـ ــًا مـ ــات بعضـ ــددت المعلمـ ــد حـ ــة، وقـ ــة المكتوبـ ــالوعي باللغـ بـ
المهـــارات كـــالتمييز بـــين أشـــكال الحـــرف الواحـــد، ومصـــطلح الحـــرف 

األخيـــر، وتمييـــز األطفـــال للحـــروف الموجـــودة فــــي      األول والحـــرف  
أســمائهم، وإدراكهــم للكلمــات التــي يتكــرر اســتخدامها فــي القصـــص        
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كما .  الخ"..أرنب"، و"بطة"، و"ماما"و ،"بابا"المكتوبة مثل كلمة 
ــذا       ــي هـ ــرة الباحـــث فـ ــاًء علـــى خبـ ــار بنـ ــرات االختبـ وضـــعت بعـــض فقـ

 . الميدان
الــوعي اللغــوي لــدى وقــد هــدف االختبــار إلــى تحديــد مســتوى 

 :أطفال الروضة من خالل قياس المهارات الرئيسة اآلتية
من اليمين إلـى  (الوعي باتجاه طريقة قراءة النص باللغة العربية   •

 ).اليسار ومن أعلى إلى أسفل
 .الوعي بكيفية مسك الكتاب وتقليبه بالطريقة الصحيحة •
 .الوعي بمصطلح الحرف والكلمة •
فـــــي أول الكلمـــــة، (ف الواحـــــد الـــــوعي بتمييـــــز أشـــــكال الحـــــر •

 .، وتمييز الحرف عن غيره من الحروف)ووسطها، وآخرها
 .الوعي بالكلمات األكثر تكرارًا وشيوعًا التي يتعرض لها الطفل •
وظـــائف الفـــراغ بـــين الكلمـــات، (الـــوعي بشـــكل اللغـــة المكتوبـــة  •

بــــين الصــــور والكــــالم  والكتابــــة علــــى ســــطر منــــتظم، والفــــرق  
 ).عالمات ترقيم جودوالمطبوع، و

 فقـــرة تقـــيس مســـتوى وعـــي أطفـــال )20(تكـــّون االختبـــار مـــن 
الروضة باللغة المكتوبة بناء على مهارات الوعي باللغـة المكتوبـة التـي            
تمــت اإلشــارة إليهــا ســابقًا، وقــد أعطيــت كــل فقــرة مــن تلــك الفقــرات    

وقــام الباحــث  ). يعــرف، ال يعــرف  ((dichotomous)تــدريجًا ثنائيــًا  
ــدريب ا ــحيحه    بتــ ــار وتصــ ــق االختبــ ــراءات تطبيــ ــى إجــ ــات علــ . لمعلمــ

ولتطبيق االختبار تجلس المعلمة مـع كـل طفـل بشـكل فـردي، وتكلفـه                
، ويكــون مــع المعلمــة كتــاب  مــن فقــرات االختبــاراالســتجابة لكــل فقــرة

ــة      ــا لمالحظـ ــارة إليهـ ــال باإلشـ ــة لتكليـــف األطفـ ــاذج كتابيـ ــوع ونمـ مطبـ
قــوم المعلمــة بعــد ســؤالها   وعــيهم باللغــة المكتوبــة مــن عدمــه، كمــا ت   

ــل عـــن كـــل فقـــرة مـــن فقـــرات االختبـــار بمالحظـــة أدائـــه لتلـــك          الطفـ
المهــــارات، ووضــــع التقــــديرات المناســــبة لــــه وفقــــًا للتــــدريج الثنــــائي 

ــرف ( ــرف، ال يعــ ــحيح ).يعــ ــراءات تصــ ــد   وإلجــ ــي البعــ ــار أعطــ  االختبــ
صـــفرًا، ) ال يعـــرف(درجـــة واحـــدة، فـــي حـــين أعطـــي البعـــد ) يعـــرف(

واتبـع هـذا المعيـار      ). 20(درجة النهائية لالختبـار مـن       وبذلك تكون ال  
بعد أن حكّمه وأقّره عدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين فـي            

 .الطفولة والقياس والتقويم
 الصدق والثبات: اختبار الوعي باللغة المكتوبة

 : الصدق الظاهري لالختبار-أ
مــين تــم عــرض اختبــار الــوعي باللغــة المكتوبــة علــى ثمانيــة محك

مـــن أعضـــاء هيئـــة التـــدريس فـــي قســـم تربيـــة الطفـــل فـــي الجامعـــة          
الهاشمية، وطلب إليهم إبداء رأيهم مـن حيـث مـدى وضـوح الفقـرات،               
ــدى       ــى مـ ــم علـ ــى حكمهـ ــافة إلـ ــة، إضـ ــياغة اللغويـ ــبة الصـ ــدى مناسـ ومـ

% 80صالحية الفقرات في قياس الوعي باللغـة المكتوبـة، وقـد اتفـق              
 فــي االختبــار علــى أنهــا تقــيس مــا  مــنهم علــى جميــع العبــارات الــواردة 

أعدت لقياسه، مع تعديل في صياغة ثالث عبارات مـن حيـث الصـياغة              
إلى كـل فقـرة، وتحويـل االختبـار مـن           " الطفل"اللغوية، وإضافة كلمة    

مــن " غيــر متأكــد "ثالثــي التــدريج إلــى ثنــائي التــدريج بحــذف ُبعــد       
 .تدريج االختبار

 

 :   ثبات االختبار-ب
ــا  ــة     للتحقــق مــن ثب ت االختبــار، تــم تطبيقــه علــى شــعبة مــن طلب

طفًال وطفلة مـن مجتمـع الدراسـة،        ) 35(الصف التمهيدي تكونت من     
ــة   ــة الدراسـ ــر عينـ ــن غيـ ــجلتها    . ومـ ــي سـ ــات التـ ــالل المالحظـ ــن خـ ومـ

المعلمــات اللــواتي طــبقن االختبــار فــي المــرة األولــى علــى أطفــال تلــك  
أطفــال لــديهم "الشــعبة، تــم تصــنيف هــؤالء األطفــال إلــى مجمــوعتين    

، "أطفال ليس لـديهم وعـي باللغـة المكتوبـة         "، و "وعي باللغة المكتوبة  
وقد تّم استخدام اإلجراء نفسه في المرة الثانية مع األطفال أنفسـهم،            

وهكذا توافر لكل طفل تقويمان، حيث تـم رصـد    . والمعلمات أنفسهن 
اتفـــاق المقـــّدر أو المصـــحح فـــي تصـــحيح أداء (عـــدد مـــرات االتفـــاق 

، وعـدد   )كـال المـرتين    على اختبار الوعي باللغـة المكتوبـة فـي           طفالاأل
ــم    ــدير أو التصــحيح   اســتخدام معامــل مــرات االخــتالف، وت ــات التق  ثب

(Rating or Scoring Reliability)   بحساب االرتباط بـين العالمـات 
المقــدرة فــي التصــحيح للمــرة األولــى مــن قبــل المصــحح، والعالمــات      

ــه   المقــــدرة فــــي التصــــحيح للمــــ  ــة مــــن قبــــل المصــــحح نفســ رة الثانيــ
(Intrarater Reliability) ) ،ولبيــان ثبــات التقــدير ). 1993عــودة 

  : التالية(K)أو التصحيح، تم استخدمت معادلة كابا 

 م ل-ل
 
 

K      = 
 م  ل- 1

 

 .نسبة التكرار المالحظ:  لحيث أن 

 .نسبة التكرار المتوقع: مل  

 .بة مقبولة ألغراض الدراسة، وهي نس0.8وقد بلغت نسبته  
 إجراءات التكافؤ

 فيما يتعلق بالمعلمات: أوًال
قامت أربع معلمات ممن يحملن دبلوم كلية مجتمع متوسـط فـي            

اثنتـان تدّرسـان شـعبتي    . تخصص تربية الطفل بتدريس الشعب األربع 
ــعبتي المجموعـــــة       ــان تدّرســـــان شـــ ــة التجريبيـــــة، واألخريـــ المجموعـــ

اتهن التدريســية متقاربــة، إذ تراوحــت مــن   وقــد كانــت خبــر . الضــابطة
 .أربع إلى ست سنوات

 فيما يتعلق باألطفال: ثانيًا
يعـيش جميـع األطفــال المشـاركين فــي الدراسـة فــي بيئـات ثقافيــة،       -

 للبيانــاتواقتصــادية، واجتماعيــة متقاربــة فــي مدينــة عمــان وفقــًا   
كمــا أن الباحــث لــم  . التــي تــم الحصــول عليهــا مــن إدارة الروضــة  

 .لحظ تباينًا ظاهرًا في هذه البيئاتي
تقـــارب أعمـــار األطفـــال، إذ تراوحـــت األعمـــار مـــن أربـــع ســـنوات     -

 .وثالثة أشهر إلى خمس سنوات وثمانية أشهر
للتحقق من تكـافؤ المجمـوعتين فـي مسـتوى الـوعي باللغـة جـرى            -

ــة علــى أفــراد المجمــوعتين       ــوعي باللغــة المكتوب ــار ال تطبيــق اختب
ــار قبلــي   ــز    ،(Pre-test)كاختب ــة وتجهي ــدء بالتجرب ــل الب ــك قب  وذل

. شعب المجموعة التجريبيـة ببيئـة صـفية غنيـة بـالمواد المطبوعـة             
 المتوسـطات الحسـابية، واالنحرافـات المعياريـة         2ويبين الجـدول    
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ــوعي       ــار ال ــى اختب ــة والضــابطة عل لعالمــات المجمــوعتين التجريبي
 .باللغة المكتوبة القبلي

 
 

 سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار الوعي باللغة المكتوبة القبليالمتو: )2 (الجدول
 المجموعة  الكلي التجريبية الضابطة

 
 الجنس

االنحراف  المتوسط العدد
 المعياري

 االنحراف المتوسط العدد
 المعياري

 االنحراف المتوسط العدد
 المعياري

 1.66 9.34 50 1.49 9.89 28 1.61 8.63 22 كورذ
 2.02 9.73 38 1.97 9.31 19 2.03 10.15 19 إناث
 1.82 9.51 88 1.71 9.65 47 1.95 9.34 41 الكلي

 
 أن هنــاك فرقــًا ظاهريــًا بــين المجموعــة   2يالحــظ مــن الجــدول  

التجريبية والضابطة، وبين الذكور واإلناث علـى اختبـار الـوعي باللغـة             
وبهــدف الكشــف عــن مــدى الداللــة اإلحصــائية لهــذا  . لمكتوبــة القبلــيا

 way-2)الفـــــرق تـــــم إجـــــراء تحليـــــل التبـــــاين الثنـــــائي التفاعـــــل 
ANOVA) . نتائج هذا التحليل3ويبين الجدول . 

 نتائج تحليل التباين الثنائي ألداء طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار القبلي: )3(الجدول 
 الداللة اإلحصائية   )ف(قيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات در التباينمص

 0.36 0.85 2.65 1 2.56 المجموعة
 0.27 1.21 3.74 1 3.74 الجنس

 *0.00 7.62 23.62 1 23.62  المجموعة×الجنس
   3.10 84 260.40 الخطأ
    87 289.98 الكلي

 
د فرق ذي داللة إحصـائية عنـد       عدم وجو  3يتضح من الجدول    

 يعـــزى للمجموعـــة أو الجـــنس فيمـــا )α = 0.05(مســـتوى الداللـــة 
يتعلــق باالختبــار القبلــي، ممــا يعــزز وجــود التكــافؤ بــين مجمـــوعتي         

ــهما   ــتالف جنسـ ــى اخـ ــة علـ ــين    . الدراسـ ــل بـ ــق بالتفاعـ ــا يتعلـ ــا فيمـ أّمـ
ــد      ــائية عنـ ــة إحصـ ــود فـــرق ذي داللـ ــين وجـ ــنس، فتبـ ــة والجـ المجموعـ

، ممــــا يشــــير إلــــى تــــداخل عــــاملْي  )α = 0.05(اللــــة مســــتوى الد
المجموعـــة والجـــنس بحيـــث جعـــل هنـــاك فروقـــًا ناتجـــة عـــن مـــزج أو   
تداخل هـذين العـاملين معـًا، غيـر أن هـذا ال ينفـي كـون المجمـوعتين          
متكافئتين، لعدم وجود فرق ذي داللة إحصـائية راجـع إلـى المجموعـة               

 .أو الجنس
 :إجراءات الدراسة
 :ي تطبيق الدراسة الحالية اإلجراءات اآلتيةاتبع الباحث ف

ــز صـــفوف المجموعـــة التجريبيـــة بـــالمواد المطبوعـــة التـــي       -1  تجهيـ
اختلفت عـن صـفوف المجموعـة الضـابطة التـي كانـت تفتقـر إلـى             

وقد أشرف الباحـث نفسـه علـى إعـداد البيئـة          . المواد المطبوعة 
وضــة الصــفية الغنيــة بــالمواد المطبوعــة بالتعــاون مــع مــديرة الر   

والمعلمــات، حيــث اشــتملت تلــك البيئــة الصــفية علــى جملــة مــن   
ــى األد     ــالرجوع إل ــدها ب ــم تحدي ــي ت ــوي ذي العناصــر الت ب الترب

 :، وهذه العناصر هيالعالقة
لوحـــة الحضـــور (لوحـــات تحتـــوي علـــى مـــواد مطبوعـــة مثـــل    •

والغيــاب، لوحــة أيــام األســبوع، لوحــة الطقــس، لوحــة األيــدي    
يالد، لوحـــة المشـــروع، لوحـــة   المســـاعدة، لوحـــة أعيـــاد المـــ   
 ).الخ....الحروف الهجائية، لوحة التقويم

أســــماء األطفــــال، أســــماء ( ملصــــقات مطبوعــــة تحتــــوي علــــى  •
ــة     ــة موجـــودات الغرفـ ــة، أســـماء األثـــاث وكافـ األركـــان التعليميـ

 ).الصفية معلقة على أثاث الغرفة
كتب وقصص و مجالت األطفال موجودة في مكتبة خاصة في             •

 إلـى رفـوف متفرقـة تحتـوي علـى كتـب بـاختالف               الصف إضـافة  
 . أحجامها وأنواعها، تم عرضها في مكان بارز لألطفال

يرجــى المحافظــة علــى نظافــة    (تعليمــات وتوجيهــات مثــل      •
الغرفة، يرجى إعادة المواد إلى مكانها بعـد اسـتعمالها، امـش،       

 ).الخ...ال تركض
ــة ل      • ــة، و لوحـ ــال المكتوبـ ــال األطفـ ــات ألعمـ ــة إعالنـ ــع لوحـ وضـ

 .الرسالة الصباحية المطبوعة
 . ملفات ألعمال األطفال الكتابية •
ــيد م   • ــم وأناشـ ــرة الحجـ ــر   قصـــص كبيـ ــم كبيـ ــة ذات حجـ طبوعـ

 . الغرف الصفيةرانمعلقة على جد
 كلمـات الحــائط المطبوعــة التــي تشــتمل علــى الكلمــات األكثــر   •

ــال     ــة األطفــ ــات بيئــ ــال، وكلمــ ــتعماًال لــــدى األطفــ ــرارًا واســ تكــ
 .مالمألوفة لديه

تــدريب معلمتــي المجموعــة التجريبيــة اللــواتي ســيقمن بتــدريس   -2
األطفال على توظيف المواد المطبوعة في عملية التعليم، حيـث         
عقـــد الباحـــث لهمـــا ثالثـــة لقـــاءات تدريبيـــة للتعـــرف إلـــى كيفيـــة 

 .استعمال تلك المواد وتوظيفها مع األطفال في غرفة الصف
بتطبيــق الدراســة، علــى أفــراد  إجــراء اختبــار قبلــي، قبــل البــدء    -3

 .عينتي المجموعتين التجريبية والضابطة
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تطبيــق الدراســة علــى العينــة التجريبيــة واالتفــاق مــع المعلمتــين     -4
على خطوات التطبيق، حيـث قامـت المعلمـات بتـدريس األطفـال             
في المجموعة التجريبية في بيئة صفية غنية بالمواد المطبوعـة،          

ئــة وتوظيــف موجوداتهــا، بينمــا قامــت و تــم تعريضــهم لتلــك البي
ــة       المعلمــات فــي المجموعــة الضــابطة بتــدريس األطفــال فــي بيئ

وقـــد اســـتمر   . صـــفية تقليديـــة تفتقـــر إلـــى المـــواد المطبوعـــة     
 ).29/11/2007 -7/10/2007(التطبيق ثمانية أسابيع من 

إجراء اختبـار بعـدي علـى أفـراد عينتـي المجمـوعتين التجريبيـة                 -5
 .والضابطة

 :عالجة اإلحصائيةالم
ــائي    ــاين الثنــ ــم حســــاب تحليــــل التبــ   (way ANOVA-2)تــ

ــي       ــى االختبـــار القبلـ ــوعتين علـ ــن تكـــافؤ المجمـ ــق مـ ــا تـــم  . للتحقـ كمـ

استخدام تحليل التباين الثنائي للوقوف على أثر البيئـة الصـفية الغنيـة       
بــالمواد المطبوعــة فــي تطــوير الــوعي باللغــة المكتوبــة لــدى أطفــال          

 .الروضة
 :لدراسةنتائج ا

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر البيئة الصفية الغنية بالمواد 
المطبوعة في الوعي باللغة المكتوبة لدى أطفال الروضة مقارنة مع 
بيئة الصف االعتيادية، وإلى معرفة ما إذا كان هذا األثر يختلف 

ولإلجابة عن هذه التساؤالت تم حساب . باختالف جنس الطلبة
سابية واالنحرافات المعيارية الختبار الوعي باللغة المتوسطات الح

المكتوبة البعدي تبعًا الختالف مستويي كل من متغيري الدراسة؛ 
 .4المجموعة والجنس كما هو موضح في الجدول 

 
 عي باللغة المكتوبة البعديار الوالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات المجموعتين التجريبية والضابطة على اختب: )4(الجدول 

 
 المجموعة الكلي التجريبية الضابطة

 
 الجنس

 االنحراف المتوسط العدد
 المعياري

 االنحراف المتوسط العدد
 المعياري

 االنحراف المتوسط العدد
 المعياري

 3.09 11.90 50 2.59 13.85 28 1.43 9.40 22 ذكور
 2.89 13.13 38 2.55 15.10 19 1.57 11.15 19 إناث
 3.05 12.43 88 2.62 14.36 47 1.72 10.21 41 الكلي

 

 
 أن المتوسط المالحظ لعالمات الذكور في 4يالحظ من جدول 

المجموعة التجريبية كان أكبر من متوسط عالمات الذكور في 
كما يالحظ أن متوسط . المجموعة الضابطة، وكذلك بالنسبة لإلناث

كان أكبر من متوسط ) إناثذكور و(عالمات المجموعة التجريبية 

وبهدف الكشف عن الداللة اإلحصائية . عالمات المجموعة الضابطة
 way-2)لهذا الفرق، تم استخدام تحليل التباين الثنائي 

ANOVA)  . هذا التحليل5وتظهر نتائج الجدول . 

 
 لى االختبار البعدينتائج تحليل التباين الثنائي ألداء المجموعتين التجريبية والضابطة ع: )5(الجدول 

 الداللة اإلحصائية )ف(قيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 *0.00 84.73 390.43 1 390.43 المجموعة

 *0.00 10.30 47.46 1 47.46 الجنس
 0.59 0.29 1.34 1 1.34  المجموعة×الجنس
   4.60 84 387.06 الخطأ
    87 811.59 الكلي

 
 إلــى 5تشـير نتــائج تحليــل التبــاين الثنـائي الــواردة فــي الجــدول   

بـين أداء المجموعـة     ) α = 0.05(أن هناك فرقًا ذا داللـة إحصـائية         
التجريبيـــة والضـــابطة فـــي اختبـــار الـــوعي باللغـــة المكتوبـــة، وبمقارنـــة  
المتوســـطين الحســـابيين للمجمـــوعتين يتضـــح أن هـــذا الفـــرق كـــان       

الـــذكور (ة، ممـــا يشـــير إلـــى أن األطفـــال لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــ
الــذين تعلمــوا فــي البيئــة الصــفية الغنيــة بــالمواد المطبوعــة،  ) واإلنــاث

وتعرضــوا إلــى خبــرات تلــك البيئــة أظهــروا وعيــًا أكبــر باللغــة المكتوبــة  
الذين تعلموا في بيئة صـفية تفتقـر إلـى          ) الذكور واإلناث (من األطفال   

 .المواد المطبوعة

 5ج تحليـل التبـاين الثنـائي الـواردة فـي الجـدول              كما تشير نتـائ   
بين وعـي األطفـال   ) α = 0.05(إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية     

ــالح      ــر الجـــنس ولصـ ــًا لمتغيـ ــة وفقـ ــة المكتوبـ ــوعي باللغـ ــار الـ ــي اختبـ فـ
أمــا بالنســبة للتفاعــل بــين المجموعــة والجــنس، فيتضــح مــن     . اإلنــاث

) α = 0.05( داللــــة إحصــــائية ذي عــــدم وجــــود فــــرق 5الجــــدول 
 .للتفاعل بين المجموعة والجنس
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 :مناقشة النتائج وتفسيرها
أظهرت نتائج الدراسة وجود فرق ذي داللـة إحصـائية بـين أداء     
المجموعة الضابطة التـي درسـت فـي بيئـة تعليميـة تقليديـة تفتقـر إلـى            
المواد المطبوعة، والمجموعة التجريبية التي درست في بيئـة تعليميـة     

اللها المـواد المطبوعـة فـي اختبـارالوعي باللغـة المكتوبـة       وظفت من خ  
لصالح المجموعات التجريبية، مما يشـير إلـى فاعليـة توظيـف البيئـات              
الصــفية الغنيــة بــالمواد المطبوعــة فــي تطــوير الــوعي باللغــة المكتوبــة    

. لدى أطفال الروضة مقارنة بالبيئات التي تفتقر إلى المواد المطبوعـة        
  Dickinson)ديكنسـون وسـنو   يجـة عـن دراسـة    وتختلـف هـذه النت  

and Snow, 1987)  آخـرون ماكماهـان و ، ودراسـة (McMahan et 
al., 1996) يكــن هنــاك أثــر للبيئــة الغنيــة  الــذين توصــلوا إلــى أنــه لــم

بمصــطلحات اللغــة وعــي األطفــال بمــواد القــراءة والكتابــة فــي تطــوير  
ســـة جودمـــان  مـــع نتـــائج درا  بينمـــا تتفـــق هـــذه النتيجـــة    .المطبوعـــة

(Goodman, 1984)    ودراسـة تـايلور وآخـرون ، (Taylor et al., 
التي أظهرت تطـورًا فـي وعـي األطفـال باللغـة المكتوبـة الـذين                 (1986

ــذين        ــالمواد المطبوعــة أكثــر مــن أولئــك ال ــات غنيــة ب ــى بيئ تعرضــوا إل
مكن تفسير ذلك بما    وي. درسوا في بيئات تفتقر إلى المواد المطبوعة      

 بالمطبوعــات مــن أثــر ملمــوس فــي زيــادة وعــي األطفــال    غنيــةللبيئــة ال
باللغــة المكتوبــة، إذ تحمــل المــواد المطبوعــة مغــزى للطفــل يقــدم فــي 
ــة        ــارات مألوفـ ــع عبـ ــة مـ ــرات تعليميـ ــواد وخبـ ــراءة مـ ــي لقـ ــياق طبيعـ سـ

وبالتــالي تزيــد مــن  ،(Neuman  and Roskos, 1993) لألطفــال
 ,Clay, 1972; Durkin)وعــيهم باللغــة المكتوبــة ومصــطلحاتها   

1993; Kassow, 2006; Loyns,1998; McGee  and 
Richgels,2004). 

فاألطفــال الــذين شــملتهم هــذه الدراســة لــم يعتــادوا علــى هــذا      
النــوع مــن البيئــات ال فــي منــازلهم وال فــي صــفوفهم؛ فقبــل أن تطبــق      
التجربة اعتاد األطفال علـى بيئـة تعليميـة تخلـو مـن المطبوعـات، وإن                

توي أصـنافًا أخـرى تجـذب اهتمـامهم غيـر المـواد المطبوعـة               كانت تح 
الزينـة، البالونـات، صـور لرسـوم متحركـة محببـة لألطفـال، صـور                (مثل  

فوجود المواد المطبوعة في غرفـة الصـف، وتوظيفهـا           ). الخ..األطفال
يمكن أن يؤدي إلـى انجـذاب األطفـال إلـى تلـك البيئـة المليئـة بـالمواد                    

 وينســــجم ذلــــك مــــع طــــرح مــــورو. م بهــــاالمطبوعــــة وزيــــادة تفــــاعله
(Morrow, 2004)   بأن األطفال إذا ما وجدوا في بيئة غنية بـالمواد

ــا ويتفــاعلون        ــى المــواد المطبوعــة فيه ــإنهم ينجــذبون إل المطبوعــة، ف
ــى      ــال التعـــرف إلـ ــاوالت األطفـ ــدين بمحـ ــام الراشـ ــكل اهتمـ ــا، ويشـ معهـ

  . المواد المطبوعة ومحاولة قراءتها دعمًا إيجابيًا لهم
ــة فــــي صــــفوف ريــــاض     ــم البيئــــات التعليميــ إن المالحــــظ لمعظــ
ــالمواد       ــة بــ ــة الغنيــ ــحًا للبيئــ ــًا واضــ ــظ غيابــ ــي األردن يلحــ ــال فــ األطفــ
المطبوعـــة بـــالرغم مـــن أهميتهـــا فـــي تطـــوير وعـــي األطفـــال باللغـــة         

فتـزيين الغرفـة الصـفية      . المكتوبة كما أشارت إليه نتائج هـذه الدراسـة        
زاهيــة والبالونــات مختلفــة األلــوان، مــن  بالرســوم المتحركــة والصــور ال 

شــأنه أن يجــذب انتبــاه األطفــال ويحبــبهم ببيئــة الصــف، غيــر أنـــه ال         
ــة الغنيــة بــالمواد المطبوعــة وتوظيفهــا،      يشــكل بــديًال عــن تــوافر البيئ

وإن هــذا . وتشــجيع األطفــال علــى التفاعــل مــع تلــك البيئــة وعناصــرها  

 التقليديـة التـي تـرى       ليدعو المعلمـين إلـى التخلـي عـن وجهـات النظـر            
أن الطفــل ال يســتطيع أن يقــرأ المــواد المطبوعــة إال بعــد أن يحقــق       
مستوى معينـًا مـن النضـج، وبالتـالي يحـرم الطفـل مـن فـرص التعـرض               

وهـذا  . للمواد المطبوعة والكتب والقصص في سن مبكرة من حياتهم     
  Strickland)يتفق مـع مـا أشـارت إليـه كـل مـن سـتركالند و مـورو         

and Morrow, 1989) رون تطـــور بـــأن المعلمـــين الـــذين ال يقـــّد
القراءة والكتابة في الطفولـة المبكـرة، ال يعرضـون أطفـالهم إلـى بيئـات                
تعلم القـراءة والكتابـة التـي تكـون مليئـة بـالمواد المطبوعـة والقصـص                 

 .ومواد وأدوات الكتابة
 وجود فرق   5وأظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي في الجدول        

داللة إحصائية في اختبار الوعي باللغة المكتوبـة بـين درجـة وعـي            ذي  
ويرجع الباحث السبب وراء ذلـك إلـى        . الذكور واإلناث ولصالح اإلناث   

أن ألعاب اإلناث وممارساتهن تعتمد في الغالب علـى المحادثـة، بينمـا             
يعتمد األطفـال الـذكور علـى اللعـب التنافسـي، وهـذا يـؤدي إلـى كثـرة                

اث عـن المـواد المطبوعـة فـي بيئـة الصـف والسـؤال عـن             استفسار اإلنـ  
فاكتســاب . محتوياتهــا والمناقشــة حولهــا ممــا يزيــد مــن وعــيهن بهــا     

اللغــة وتعلمهــا يكــون أفضــل عنــد اإلنــاث مــن األطفــال الــذكور، وهــذه   
 ,Denton  and West(النتيجـة تتفـق مـع دراسـة دنتـون وويسـت       

زًا فــي تعلــم مهــارة التــي توصــلت إلــى أن اإلنــاث يتفــوقن إنجــا ) 2002
فبعـــــد .  القـــــراءة فـــــي صـــــفوف ريـــــاض األطفـــــال واألول األساســـــي  

مراجعتهما لعدد كبير من الدراسات التـي بحثـت الفـرق بـين الجنسـين        
ــرت وســتيبيك        ــال اللغــة، ووعــيهم بهــا، خلــص هيرب ــي تعلــم األطف  ف

(Herbert  and Stipek, 2005, p.281)   إذا كـان  : "  إلـى القـول
ور واإلنـاث فــي اكتسـاب اللغـة وتعلمهـا، فـإن ذلــك      ثمـة فـرق بـين الـذك    

 ".الفرق يعزى في الغالب لمصلحة اإلناث
فـــي الدراســـات النفســـية والتربويـــة التـــي     وقـــد أصـــبح تقليـــدًا   

علـى الـذكور    تفوق اإلنـاث    تستقصي تعلم اللغة وتعليمها التوصل إلى       
وقد تمت دراسـة  . في مجال اكتساب و تعلم اللغة الشفوية والمكتوبة 

ألسباب وراء هـذه الظـاهرة بالبحـث واالستقصـاء طيلـة عقـود خلـت،                ا
وتوصــلت أبحــاث الــدماغ إلــى أن المنــاطق المســؤولة عــن اللغــة  فــي     

توصــل علمــاء  الــدماغ تكــون أكثــر نشــاطًا وفاعليــة عنــد اإلنــاث، كمــا
النضــج العصــبي إلــى نتــائج مثيــرة للدهشــة تفيــد بــأن الــذكور واإلنــاث  

 ةة فــي الــدماغ عنــدما يقومــون بمعالجــ  يعتمــدون علــى منــاطق مختلفــ  
 . (Wolinsky, 2008)اللغة على نحو دقيق 

 عـدم  5وأخيرًا، أظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي فـي جـدول        
ــين المجموعــة والجــنس     وربمــا يرجــع  . وجــود تفاعــل دال إحصــائيًا ب

ــة        ــرص التدريبيـ ــوا للفـ ــاث تعرضـ ــذكور واإلنـ ــال الـ ــى أن األطفـ ــك إلـ ذلـ
ــ ــة ذاتهـ ــة    والتعليميـ ــة غنيـ ــال مـــن خـــالل بيئـ ــيم األطفـ ــأثير تعلـ ا، وأن تـ

بالمواد المطبوعة من تعريضهم لموجودات البيئة وتوظيفهـا، وتفاعـل          
األطفال معها، وإشراكهم في قراءة المواد المطبوعـة، ومـا تقدمـه مـن       

ــتالءم معهـــا       ــال الجنســـين ويـ ــى، يطـــول كـ ــرات وظيفيـــة ذات معنـ .  خبـ
ــرات التعل   ــديم الخبـ ــة تقـ ــه، فطريقـ ــة    وعليـ ــة غنيـ ــي بيئـ ــال فـ ــة لألطفـ يمـ

بالمواد المطبوعـة ال يفضـل اسـتخدامها لجـنس دون آخـر، بـل يمكـن                 
 .استخدامها، والحالة هذه، مع كال الجنسين
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 :التوصيات
على هدي نتائج هذه الدراسة واستنتاجاتها، يوصي الباحث 

 :بما يأتي
ــاض        -1 ــفوف ريـ ــي صـ ــة فـ ــالمواد المطبوعـ ــة بـ ــات غنيـ ــميم بيئـ تصـ

 دة وعــي األطفــال باللغــة وســيلة مســاعدة لزيــااألطفــال، بوصــفها
المكتوبــة وتطــوير القــدرة علــى الــتعلم المبكــر للقــراءة والكتابــة    

 .الحقًا
ــد دورات وورشــات عمــل تدريبيــة لمســاعدة المعلمــين فــي        -2 عق

التعـــرف إلـــى كيفيـــة تصـــميم وتوظيـــف البيئـــات التعليمـــة الغنيـــة  
 .بالمواد المطبوعة في برامج الرياض

ــعو  -3 ــل واضـ ــرات    أن يعمـ ــميمًا للخبـ ــال تصـ ــاض األطفـ ــاهج ريـ  منـ
 .التعليمية المبنية على المواد المطبوعة في البيئات الصفية

تضـمين بـرامج إعـداد معلمـي ريـاض األطفـال مسـاقات تتضــمن         -4
ــالمواد المطبوعــة        ــدريبهم علــى إعــداد البيئــة الصــفية الغنيــة ب ت

 .وتطويرها وتوظيفها
ال البيئــة الصــفية إجــراء المزيــد مــن الدراســات البحثيــة فــي مجــ   -5

 :وُيقترح إجراء الدراسات اآلتية. الغنية بالمواد المطبوعة
دراســـات تتبـــع المنهجيـــة نفســـها التـــي اتبعتهـــا هـــذه الدراســـة،   . أ

وتطبــق علــى األطفــال فــي ريــاض األطفــال الخاصــة والحكوميــة   
للكشـــف عـــن الفـــرق فـــي إعـــداد البيئـــة المطبوعـــة بـــين ريـــاض  

 .األطفال الخاصة والحكومية
ــ . ب ات تستقصـــي فاعليـــة برنـــامج تـــدريبي لمعلمـــات ريـــاض  دراسـ

األطفـال فـي إعـداد البيئـة الغنيــة بـالمواد المطبوعـة، وأثـره فــي        
تطـــوير وعـــي األطفـــال باللغـــة المكتوبـــة باتبـــاع وســـائل بحثيـــة 

 .أخرى كالمقابلة والمالحظة
دراسات طولية تستهدف أثر البيئة الغنية بالمواد المطبوعة .  ج

في تطور القدرة القرائية والكتابية لدى في رياض األطفال 
الصف (األطفال الحقًا في صفوف المرحلة األساسية الدنيا 

 ).األول والثاني والثالث
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قة تصحيح فقرات الصواب والخطأ املتعدد في دقة تقدير يأثر طر
 قدرات األفراد وصعوبة الفقرات باستخدام نموذج التقدير الجزئي

 
 **والمة ويوسف الس*مروان الصمادي

 

  23/3/2009 تاريخ قبوله  19/3/2007 تاريخ تسلم البحث

هـــدفت هـــذه الدراســـة إلـــى الكشـــف عـــن أثـــر طريقـــة تصـــحيح          :ملخـــص
  فـــــي دقـــــة تقـــــدير قـــــدرات األفـــــراد  درات الصـــــواب والخطـــــأ المتعـــــدفقـــــ

ولتحقيـــق ذلـــك؛  . نمـــوذج التقـــدير الجزئـــي باســـتخداموصـــعوبة الفقـــرات 
 فقـــرة صـــواب وخطـــأ متعـــدد     35تـــم بنـــاء اختبـــار تحصـــيلي يتكـــون مـــن      

ــرعين        ــي الفـ ــانوي فـ ــف األول الثـ ــة الصـ ــررة لطلبـ ــاء المقـ ــدة اإلحصـ ــي وحـ فـ
ــام الدراســـــــــي  األدبـــــــــي واإلدارة المعلوماتيـــــــــ   فـــــــــي 2004/2005ة للعـــــــ

ــق االختبــــــار علــــــى   . األردن  طالبــــــًا وطالبــــــة بعــــــد دراســــــتهم    873وطبــــ
للوحـــدة فـــي عشـــر مـــدارس اختيـــرت عشـــوائيًا مـــن مـــدارس مديريـــة تربيـــة  

وقـــــد ُ صـــــححت أوراق اإلجابـــــة  باســـــتخدام أربـــــع طـــــرق  . اربـــــد األولـــــى
ــة     ــة الجزئيـ ــا للمعرفـ ــي مراعاتهـ ــة فـ ــحيح متدرجـ ــتخدام بر. للتصـ ــة  وباسـ مجيـ

)BigSteps (      تـــــــم الحصـــــــول علـــــــى إحصـــــــاءات المطابقـــــــة وتقـــــــديرات
ــديرها       ــي تقــ ــة فــ ــاء المعياريــ ــرات واألخطــ ــعوبة الفقــ ــراد و صــ ــدرات األفــ لقــ
بحســـــــب طريقـــــــة التصـــــــحيح بعـــــــد اســـــــتبعاد األفـــــــراد والفقـــــــرات غيـــــــر  

أن طريقـــــــة أظهـــــــرت النتـــــــائج  .المطـــــــابقين لنمـــــــوذج التقـــــــدير الجزئـــــــي 
ــة ــاة_ التصــــحيح الرابعــ ــةاألكثــــر مراعــ ــة فــــي  _  للمعرفــــة الجزئيــ أكثــــر دقــ

ــدير ــراد تقـــ ــدرات األفـــ ــحيح     و قـــ ــة التصـــ ــا طريقـــ ــرات، تلتهـــ ــعوبة الفقـــ  صـــ
طــــرق التصــــحيح،  :الكلمــــات المفتاحيــــة (.الثالثــــة، ثــــم الثانيــــة، فــــاألولى

ــوذج      ــاس، نمــ ــة للقيــ ــة الحديثــ ــدد، النظريــ ــأ المتعــ ــواب والخطــ ــرات الصــ فقــ
 ).التقدير الجزئي

 
 
 :المقدمة

دوات القياس التربوي المهمة فهي متعـددة  تعد االختبارات من أ  
إلـــى تحســـين عمليـــة اتخـــاذ القـــرارات   األغـــراض واألهـــداف، وتـــؤدي

حّســــن دافعيــــة التالميــــذ، وتزيــــد مســــتوى االحتفــــاظ تالتدريســــية، و
غذيــة الراجعــة عــن فعاليــة تبالمعلومــات، وانتقــال أثــر الــتعلم، وتــوفر ال 

بـارات التحصـيلية مـع      لـذلك ينبغـي أن تتسـق االخت       . العملية التدريسية 
ر باألهــداف التدريســية، وأن تمثــل المــادة الدراســية ، وأن تتمتــع بــأك  

درجة من الثبات،  وأن تصاغ بطريقة تخدم الغرض مـن خـالل انتقـاء               
من هنا فإن قياس التحصيل يتأثر بشـكل  . النوع المناسب من األسئلة  

ــت    ــأنها أن تسـ ــئلة التـــي مـــن شـ ــة األسـ ــار نوعيـ ــة ير اإلجثفعـــال باختيـ ابـ
المطلوبـة وتسـتبعد اإلجابــات األخـرى التـي لــيس لهـا صـلة باإلجابــات       

 ).1988عدس، (الصحيحة 
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The Effect of Multiple True-False Test Scoring Method  

on the Accuracy of Estimating Ability and Item Difficulty 
Parameters Using Partial Credit Model 

 
Marwan Al Smadi, Faculty of Education, Irbid private Universityy, 

Irbid, Jordan. 
Yousef Al Sawalmeh, Faculty of Education, Yarmouk University, 

Irbid, Jordan 
 

Abstract: The purpose of the study was to examine the effect of  
the  multiple true-false test scoring method on the accuracy of 
estimating ability and difficulty parameters using Partial 
Credit Model.  To achieve this goal, a multiple true- false 
mathematics test composed of (35) multiple true-false items 
was developed and administered to (873) male and female 11th 
graders of the literary stream and the information technology 
stream in Irbid First Directorate of Education. The test was 
scored by using four different methods that varied in the 
degree of considering partial knowledge . By using BIGSTEPS 
, estimates of individuals' abilities, items difficulty values, 
standard errors ,and person and item fit statistics were 
obtained for each scoring method.  Data was re-analyzed after 
excluding misfitting subjects and items. The findings of the 
study indicated that  the fourth method  in which partial 
knowledge was most considered is the most accurate method 
for estimating ability and item difficulty parameters. 
(Keywords :Scoring Method, Multiple True-False Tests, 
Modern Test Theory, Partial Credit Model). 
 

 
هــا فئــة االختبــارات  منولالختبــارات التحصــيلية أشــكال متعــددة،   

ــارات غ   ــة االختب ــة، وفئ ــة الكتابي ــر الكتابي ــدايك وهــ (ي ، )1986جن،يثورن
ــيرة     ــة القصــ ــارات ذات اإلجابــ ــة، االختبــ ــارات الكتابيــ وتتضــــمن االختبــ

ــة  ) المقيــــدة( ــرة الطويلــ ــة الحــ ــارات ذات اإلجابــ ــة(واالختبــ ) المفتوحــ
ص (، واختبــارات الصــواب والخطــأ Matchingواختبــارات المزاوجــة 

 Multiple)خ م(ار مـن متعـدد   يـ ، واختبـارات االخت  True False)خ
Choice     ص خ م(، واختبـــــارات الصـــــواب والخطـــــأ المتعـــــدد (

Multiple True False. 
موضـــوع الدراســـة -ويتكـــون اختبـــار الصـــواب والخطـــأ المتعـــدد

 مــن مجموعــة مــن الفقــرات التــي تشــبه فقــرات االختيــار مــن      -الحاليــة
متعدد من حيث الشكل، ولكن بدًال من اختيار إجابة واحـدة صـحيحة           

أو ) صـح ( بدائل معطـاة، يقـوم المفحـوص بوضـع إشـارة             من بين عدة  
أمــام كــل بــديل مــن البــدائل فــي الفقــرة الواحــدة، ويمكــن أال     ) خطــأ(

 أو يكون هناك أي بديل صحيح أو أن تكـون جميـع البـدائل صـحيحة،          
ــأ ضـــمن     أن  ــها خطـ ــدائل صـــحيحة وبعضـ ــرة الواحـــدة  بعـــض البـ  الفقـ
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)Ebel and Frisbie, 1986 .(   يجمـع   ختبـاري وبـذلك فهـو أسـلوب ا
بين خصائص فقرات االختيار من متعدد وخصائص الصـواب والخطـأ           
وخصــائص أخــرى ال تتــوفر فــي كليهمــا، ويمكــن أن تعــالج الفقــرة فيــه 

 ,Frisbie and Sweeny(عــدة أفكــار مترابطــة    أو فكــرة واحــدة 
1982.( 

 ســهلة اإلعــداد،وتمتــاز أســئلة الصــواب والخطــأ المتعــدد بأنهــا  
وفرص الحصول على عالمات مرتفعـة   وض الفقرةوتقلل من درجة غم 

بالتخمين مما يؤثر إيجابًا على صدق االختبار وثباته، وهناك إمكانيـة       
للتنويع في عدد البدائل الصحيحة فـي الفقـرة، ممـا يمكِّـن مـن التغلـب              

 ,Ebel and Frisbie(على بعض عيوب فقـرات االختيـار مـن متعـدد     
ــع االحتمــ  ).  1986 الي لإلجابــات العشــوائية علــى   كمــا يختلــف التوزي

 بطريقـة   ةمصـحح (فقرة صواب وخطأ متعدد تتكون من أربعة بـدائل،          
MTF(       عن التوزيع االحتمالي لفقرة اختيار مـن متعـدد بـنفس العـدد ،

بعـض الفـروق   ) 1(ويلخـص الجـدول   ).1994سوا لمة، (من البدائل   
بــين فقــرات االختيــار مــن متعــدد وفقــرات الصــواب والخطــأ المتعــدد      

 )MTF بطريقة ةمصحح(التي تتكون من أربعة بدائل 
لكل ) خ م(وفقرات ) ص خ م(الفروق بين فقرات : )1(الجدول 

منها أربعة بدائل من حيث العالمات الممكنة والمتوقعة واحتمال 
 الحصول على العالمة الكاملة

  فقرات خ م فقرات ص خ م

0 ، 0.25  ،0.50  ،0.75  ،1  
0.50 

0.0625 

 0  ،  1  
0.25 
0.25 

 العالمة الممكنة
 عالمة الصدفة المتوقعة

 )1(العالمة  الكاملة * احتمال
 .بازدياد عدد فقرات االختبار تتناقص الفجوة بين االحتمالين* 

الخطـــأ المتعـــدد فـــي   -وقـــد زاد االهتمـــام باختبـــارات الصـــواب   
السنوات العشـر األخيـرة مـن القـرن الماضـي وبـاألخص فـي المجـاالت                

ــة يفضــلون فقــرات الصــواب    ويعــود ذلــك إلــى .الطبيــة   أن أغلــب الطلب
 أن يحصـلوا    هموالخطأ المتعدد كونها تراعـي المعرفـة الجزئيـة ويمكـن          

تفوقهــا علــى فقــرات االختيــار مــن   ، ولمــن خاللهــا علــى عالمــات أعلــى  
أشــار قــد و .(Frisbie, 1992) فــي الخصــائص الســيكومترية متعــدد

إلــى أن هــذا  ) Frisbie and Sweeney, 1982(فرزبــي وســويني  
 يمتلــك مــن _علــى األقــل مــن الناحيــة النظريــة_النــوع مــن االختبــارات 

الخصائص الجيدة مـا تمتلكـه اختبـارات االختيـار مـن متعـدد، كمـا أن               
لها مزايا أخرى هامة تفوق ما هو موجود في اختبـارات االختيـار مـن       
متعدد، حيـث يمكـن بواسـطتها الحصـول علـى اسـتجابات متعـددة فـي           
ــات        ــن ثبـ ــر مـ ــات أكبـ ــارات بثبـ ــذه االختبـ ــم هـ ــا تتسـ ــدد، كمـ ــت محـ وقـ

 كمــا يمكــن اســتخدام هــذا النــوع فــي   ،اختبــارات االختيــار مــن متعــدد 
 .تغطية محتوى أوسع من المادة، وتحقيق صدق أعلى

 ;Frisbie and Sweeney) فرزبـي وسـويني   هـدفت دراسـة  و
 من متعدد   اختبار االختيار ( من االختبارات    وعين إلى مقارنة ن   (1982

المتوازية فـي المحتـوى مـن حيـث         ) واختبار الصواب والخطأ المتعدد   
ــزمن الــــالزم  ــةالــ ــدق التالزمــــي، والصــــعوبة،     لإلجابــ ، والثبــــات والصــ

ــًا مســجلين  ) 574( شــارك فــي الدراســة  وقــد .وتفضــيل الطالــب  طالب
 نمـوذجين متـوازيين فـي المحتـوى         وقـد تـم بنـاء      .في األحياء لمساق  

 ويتكـون الثـاني مـن     صواب وخطأ متعدد  فقرة  ) 50( من   يتكون األول 
 وأظهرت النتائج أن الزمن الـذي يكفـي         .اختيار من متعدد  فقرة  ) 50(

 فقـرات  ث إلجابـة ثـال  اختيـار مـن متعـدد يكفـي فقـط     إلجابة أربع فقرات   
 اســتخدام فقــرات الصــواب والخطــأ     ، كمــا أنصــواب وخطــأ متعــدد  

 ت االختيار مـن متعـدد     فقرا يسمح بتمثيل أكبر للمحتوى من       المتعدد
 أن   %)78(وقـد عـّد معظـم الطلبـة         . وكان لهـا صـدق تالزمـي مرتفـع        

مــنهم %) 66(فقــرات الصــواب والخطــأ المتعــدد أســهل وقــد فضــلها  
 .على فقرات االختيار من متعدد

 ,Frisbie and Druva(وفـي دراسـة أجراهـا فرزبـي ودروفـا      
واختبـار الصـواب    قارنا فيها بين اختبـار االختيـار مـن متعـدد            ) 1987

ــار االختيــار مــن متعــدد المركــب، مــن حيــث      ال و خطــأ المتعــدد واختب
مـادة  ًا فـي    طالبـ ) 279(الثبات، حيث أجريـت الدراسـة علـى عينـة مـن             

ــة الطــب   ــاء لطلب ــروق فــي      ،األحي ــى عــدم وجــود ف ــائج إل  وأشــارت النت
 .معامل الثبات بين هذه االختبارات

ختبـارات االختيـار   بـين ا ) Erickson, 1988 (ن إريكسـو قـارن و
 حيـث   نخطـأ المتعـدد، مـ     ال ومن متعدد واإلجابة القصيرة، والصواب      

وتكونـت عينـة     .الصدق والثبات ومتوسـط الصـعوبة ومتوسـط التمييـز         
وأشـارت النتـائج    . طالب تمريض في المرحلة العليا    ) 89 (دراسته من 

ــين      ــائية بـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــى وجـ ــن   إلـ ــة مـ ــواع الثالثـ  األنـ
في كل من قيم معامالت ثبات االتساق الـداخلي ومتوسـط           رات  االختبا

ــم يكــن هنــاك فــروق ذات داللــة     بينمــا ، صــعوبة الفقــرات وتمييزهــا    ل
اختبار الصواب والخطـأ    فقد تبين أن     .إحصائية بين معامالت الصدق   

  أعلى ثباتًا من االختبارات األخرى وأن تلـك االختبـارات أكثـر            المتعدد
 . منهصعوبة

 بـين  (Kreiter and Frisbie, 1989)فرزبـي وكريتـر    كما قارن
فقــرات االختيــار مــن متعــدد، والصــواب والخطــأ المتعــدد، باســتخدام    
نماذج متوازية المحتـوى الختبـار فـي مسـاق علـم الـنفس االجتمـاعي،           

ــن حيـــث الصـــدق والثبـــات، والصـــعوبة      أن  مـــن الدراســـة  تبـــينو .مـ
جــة ثبــات أعلــى وأن  تتمتــع  بدراختبــارات الصــواب والخطــأ المتعــدد  

 . بفقــرات االختيــار مــن متعــددةمقارنــأداء الطلبــة عليهــا يكــون أفضــل 
 قيمـة   حيـث كانـت    ين قويـة   كانت العالقات االرتباطية بين االختبار     وقد

 وقـد   . قريبـة جـدًا مـن واحـد          بعـد تصـحيحها    معامل االرتباط بينهمـا   
لصـواب   نتائج هذه الدراسة دعمًا إضافيًا السـتخدام اختبـارات ا          وفرت

ــاس         ــار مــن متعــدد فــي قي ــارات االختي ــديل الختب والخطــأ المتعــدد كب
 .التحصيل

ــدمت ــة وقـ ــي مراجعـ ــ (Frisbie, 1992) فرزبـ ــويألدبلـ   التربـ
المــرتبط بفقــرات الصــواب والخطــأ المتعــدد تلخيصــًا لخصــائص هــذه    

 كما وفرت إجابات لعدد من األسئلة المتعلقة بهذا النوع من           ،الفقرات
بفقــرات االختيــار مــن متعــدد، مــن حيــث الــزمن الــالزم  الفقــرات مقارنــة 

إلجابتهــــا، والطــــرق المناســــبة لتقــــدير الثبــــات، ومؤشــــرات صــــدقها،  
وخلصـت المراجعـة إلـى أن      . وصعوبتها، وإدراك التالميذ وتقـبلهم لهـا      

الزمن الالزم إلجابة فقرة صواب وخطأ متعدد أطول من الزمن الـالزم            
ــة فقــرة  ــار مــن متعــدد  إلجاب ــة  مكا اختي ــالزمن   لهــا فــي المحتــوى،  فئ ف

قـد يكفـي ألكثـر مـن أربــع     ) ص خ م(الـذي يكفـي إلجابـة ثـالث فقـرات      
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) ص خ م( بالثبـات فقـد تفوقـت فقــرات          وفيمـا يتعلـق      .)خ م (فقرات  
ــرات   ــى فقـ ــبة    ) خ م(علـ ــحيح، وبالنسـ ــة التصـ ــن طريقـ ــر عـ بغـــض النظـ

مراجعــة معــامالت االرتبــاط بعــد التصــحيح   ؛ كشــفت للصــدق التالزمــي
) خ م(وفقــرات) ص خ م(ثــر االنخفــاض أنــه يمكــن اســتخدام فقــرات أل

ــادلي حيــث    ــاط المصــححة   تراوحــتعلــى نحــو تب ــين معــامالت االرتب  ب
لفقــرات كانـت النتـائج متفاوتــة   اصـعوبة  وبخصـوص  .  )1.0(و) .91(

 . وغير مستقرة
إلــى مقارنــة اختبــار االختيــار ) 1992( أمريزيــق وهــدفت دراســة

ــار الصـــ  ــار الصـــواب  مـــن متعـــدد واختبـ ــأ واختبـ ــأ و الواب والخطـ خطـ
ــط       ــار ومتوسـ ــعوبة لالختبـ ــط الصـ ــات ومتوسـ ــث الثبـ ــن حيـ ــدد مـ المتعـ

 وقــد .تمييــزه وشــكل منحنــى توزيــع أداء المفحوصــين علــى االختبــار   
استخدم طريقة االستجابة المتعددة لتصحيح فقرات الصواب والخطـأ         

قرة عنـدما   على الف ) 1(أي ُيعطى المفحوص العالمة الكاملة      المتعدد،  
 ويعطـــى العالمـــة صـــفر ،يجيـــب بصـــورة صـــحيحة عـــن جميـــع بـــدائلها 

 وقــد أشـــارت  .عنــدما يخفــق فــي إجابـــة أي بــديل مــن تلـــك البــدائل      
ــات        ــين معــامالت الثب ــة إحصــائية ب ــى وجــود فــروق ذات دالل ــائج إل النت

 كمـا لـم توجـد فـروق بـين معـاملي       ،لصالح اختبار االختيار من متعدد   
 لخطأ، واختبار الصوابثبات اختبار الصواب وا

 كمــا أشـارت النتـائج إلــى عـدم وجـود فــروق     .خطـأ المتعـدد  ال و
 أمـا مـن حيـث الصـعوبة فقـد      .صـدق ال معامـل  فـي ذات داللة إحصـائية     

ــرق داالً  ــاملي   كــان الف ــين مع ــار مــن   صــعوبة إحصــائيًا ب ــار االختي  اختب
كــن هنــاك فــرق دال  ياختبــار الصــواب والخطــأ المتعــدد ولــم   و متعــدد
 الصعوبة الختبـار الصـواب والخطـأ واختبـار االختيـار مـن              مليمعابين  

 لـم يكـن هنـاك فـروق بـين متوسـطات تمييـز               وبالنسبة للتمييـز،  .متعدد
 ت جميـع  كانـ قـد    ف ،معـامالت االلتـواء   من حيـث     أما   .االختبارات الثالثة 

ختبــار االختيــار مــن  موجبــة وكــان معامــل االلتــواء اللتــواءاال تمعــامال
 .االختبارين اآلخرين ب مقارنةلى الصفر قرب إهو األمتعدد 

ــة فقــرات    ) 1994(وأجــرى ســوا لمــة   دراســة هــدفت إلــى مقارن
الصواب والخطأ المتعدد مع فقرات االختيار مـن متعـدد الموازيـة لهـا              
فـــي المحتـــوى وعـــدد البـــدائل مـــن حيـــث الثبـــات والصـــدق التالزمـــي   

فقـرات   عدد البدائل الصحيحة فـي       الدراسة متغير   وأخذت .والصعوبة
وأشارت نتائج الدراسة إلـى تمتـع       . الصواب والخطأ المتعدد باالعتبار   

اختبارات الصواب والخطـأ المتعـدد بفعاليـة عاليـة فـي قيـاس تحصـيل                
لمهارات والقدرات التي تقيسها اختبارات االختيار مـن متعـدد       لالطلبة  

ــا فــي المحتــوى    ــة له ــار مــن متعــدد    وقــد.الموازي ــرات االختي  كانــت فق
 فقرات الصواب والخطـأ المتعـدد وكانـت معـامالت االرتبـاط             أسهل من 

بين االختبارين عالية نسبيًا، وتميل العالمات علـى اختبـارات الصـواب       
ــارات     ــًا مـــن العالمـــات علـــى اختبـ ــأ المتعـــدد لتكـــون أعلـــى ثباتـ والخطـ
ــه اإلحصــائية        ــه داللت ــار مــن متعــدد ويكــون الفــرق فــي الثبــات ل االختي

نــاك أكثــر مــن بــديل صــحيح فــي فقــرة   وبشــكل خــاص عنــدما يكــون ه 
 .الصواب والخطأ المتعدد

ــيكومترية      ــائص السـ ــة الخصـ ــم مقارنـ ــة، تـ ــاالت الطبيـ ــي المجـ وفـ
ــن     ــار مـــــ ــرات االختيـــــ ــأ المتعـــــــدد وفقـــــ ــرات الصـــــــواب والخطـــــ لفقـــــ

. (Downing, Baranowski, Gross,and Norcini, 1995)متعـدد 

ر ثباتـًا مـن      أكثـ  الصواب والخطـأ المتعـدد     بينت النتائج أن فقرات      وقد
بينمـا تحقـق لفقـرات االختيـار مـن متعـدد            . االختيار من متعدد  فقرات  

ــت       ــى مــن الصــدق المــرتبط بمحــك حيــث كان ــر ارتباطــًا  درجــة أعل  أكث
 .ألداء مستقل لبمقياس 

ــة  ) 1996( أجــــرى المــــومني وقــــد دراســــة هــــدفت إلــــى مقارنــ
ن اختبارات االختيار من متعدد مع اختبار الصواب والخطأ المتعدد مـ      

حيــث تأثيرهــا فــي احتفــاظ طــالب الصــف الثــاني الثــانوي األكــاديمي         
 وأظهـرت   . المعرفـة والفهـم    ييبمادة قواعد اللغة اإلنجليزية في مسـتو      

نتائج الدراسة أن متوسط عالمات مجموعة الصواب والخطأ المتعـدد          
كانــت أعلــى رقميــًا مــن متوســط مجموعــة االختيــار مــن متعــدد إال أن    

 .لمستوى الداللة اإلحصائيةهذا الفرق ال يرقى 
وقد كانت أسئلة الصواب والخطـأ المتعـدد مـدارًا لالهتمـام فـي              

( فقـــــد قـــــارن دودلـــــي.مجـــــال االختبـــــارات المتعلقـــــة باللغـــــة الثانيـــــة 
Dudley,2006 (        بين اختبارات الصواب والخطأ المتعـدد واختبـارات

االختيــــــار مــــــن متعــــــدد فــــــي مجــــــالي المفــــــردات والقــــــراءة باللغــــــة  
وقـد حللـت البيانـات باسـتخدام كـل مـن النظريـة التقليديـة                .يةاإلنجليز

وقـد بينـت النتـائج تحسـنًا فـي األداء عنـد             . في القياس ونمـوذج راش    
وقد استجاب المشـاركون    . استخدام فقرات الصواب والخطأ المتعدد    

ــرات       ــة بفقـ ــدد مقارنـ ــأ المتعـ ــواب والخطـ ــرات الصـ ــن فقـ ــر مـ ــدد أكبـ لعـ
تحليـــل عـــن اســـتقاللية الفقـــرات  كمـــا كشـــف ال. االختيـــار مـــن متعـــدد

 .وتحسن الثبات في مجال القراءة
يؤخـذ علـى فقـرات الصـواب        ف أما من حيث طريقـة التصـحيح      

والخطأ المتعدد أنه ال يوجد اتفاق على طريقـة تصـحيحها، إذ يمكـن         
تصحيح فقرات الصواب والخطـأ المتعـدد بعـدة طـرق ربمـا يكـون لهـا         

ــه    ــرات نفسـ ــائص الفقـ ــى خصـ ــة علـ ــار مختلفـ ــها  أثـ ــة قياسـ ــى دقـ ا، وعلـ
 Albanese and(س وســابـــرس يلبــانأ درسد وقــ .لقــدرات األفــراد

Sabers, 1988 (  أربــع طــرق يمكــن اســتخدامها فــي تصــحيح فقــرات 
 بينــت النتــائج أن أســاليب التصــحيح التــي   .الصــواب والخطــأ المتعــدد 

تراعــي المعرفــة الجزئيــة أكثــر ثباتــًا وأكثــر صــدقًا تالزميــًا وتنبؤيــًا مــن 
 فرزبـــي حـــدد وقـــد .ال تراعـــي المعرفـــة الجزئيـــةك األســـاليب التـــي تلـــ

(Frisbie, 1992)    نتيجة لمراجعته الشاملة لألدب التربـوي المتعلـق 
بعض األسئلة المهمـة التـي يجـب أن    بفقرات الصواب والخطأ المتعدد    

، تكــون علــى جــدول أعمــال البحــث الخــاص بهــذا الــنمط مــن الفقــرات    
 :ومن هذه األسئلة ما يلي

ــق نمـــاذج        .1 ــايرة وفـ ــوب للمعـ ــلوب التصـــحيح المطلـ ــو أسـ ــا هـ مـ
 النظرية الحديثة للقياس؟ 

كيف تؤثر بـدائل التصـحيح لفقـرات الصـواب و الخطـأ المتعـدد                .2
وإجراءات المعايرة على استخدام هـذه الفقـرات فـي االختبـارات            

 المكيفة؟
  ســتة(Tsai and Suen,1993)تيســاي وســوين  وقــد قــارن 

ت الصـواب والخطـأ المتعـدد تعتمـد علـى عـدد             أساليب لتصحيح فقـرا   
، وعــدد البــدائل المتروكــة i ، وعــدد اإلجابــات الصــحيحة  kالبــدائل 

 : ، وهذه األساليب هيjبدون إجابة 
1.  Multiple-response (MR)  method  : ويتمثــل هــذا
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األســـلوب بإعطـــاء عالمـــة كاملـــة لكـــل فقـــرة إذا أجـــاب الطالـــب   
صــفر إذا لــم ُيجــب بشــكل  بشــكل صــحيح عــن جميــع البــدائل، و  

 : صحيح عن أي من البدائل، ويتم ذلك وفق القاعدة

          
otherwise             0

k;i if              1
 f(i)


 =

= 

2. Count for 3 options correct (Count 3 )  method :
ويتمثــل هــذا األســلوب بإعطــاء نصــف عالمــة إذا أجــاب بشــكل    
صــحيح عــن ثالثــة بــدائل وعالمــة كاملــة إذا أجــاب عــن البــدائل    

ويـتم ذلـك وفـق      . حيح، وصـفر فيمـا عـدا ذلـك        األربعة بشكل صـ   
 :القاعدة

 
3. Count for 2 options correct (Count 2)  method :

 ينويتمثل هذا األسلوب بإعطاء ثلث عالمة إذا أجاب عن بـديل      
بشكل صحيح، وثلّثـي عالمـة إذا أجـاب عـن ثالثـة بـدائل بشـكل         
صــحيح، وعالمــة كاملــة إذا أجــاب عــن البــدائل األربعــة بشــكل        

 :ويتم ذلك وفق القاعدة. حيح، وصفر فيما عدا ذلكص

         
       otherwise               

1-k
1-i 

 0;i if                 0
  f(i)




 =

= 

4. Multiple true - false (MTF) method :   ويتمثـل هـذا
األسلوب بإعطاء ُربع عالمة لكـل بـديل يـتم اإلجابـة عنـه بشـكل                

 :صحيح، ويتم ذلك وفق القاعدة التالية

     0)  i (k           
k
i f(i) ≥≥= 

5. Correction for guessing (CFG) method:  ويتمثـل 
باستخدام طريقـة التصـحيح ألثـر التخمـين، ويـتم            هذا األسلوب 

 :ذلك وفق القاعدة التالية

     0)  i (k           )(f(i) ≥≥
−−

=
k

iki
 

6. Let - Omit (LO)  method :    وهنا يحاسـب الممـتحن علـى
ــط   ــة فقـ ــة الخاطئـ ــحيحة واإلجابـ ــة الصـ ــق  اإلجابـ ــك وفـ ــتم ذلـ ، ويـ

 :القاعدة التالية

 
ــا  ــ ئج الدراســـةوقـــد أظهـــرت نتـ  ذات داللـــة فـــروقه ال توجـــد أنـ

تعـــزى لطريقـــة    فـــي قـــيم الثبـــات والتمييـــز   )α= 0.05(إحصـــائية
أســلوب كــًال مــن   أن تبــين أمــا مــن حيــث الصــعوبة، فقــد   . التصــحيح

ــدد    ــأ المتعــ ــواب والخطــ ــين   (MTF)الصــ ــحيح التخمــ ــلوب تصــ  وأســ

(CFG)           ــذفها ــا ـ احـ ــاطتعطـــي (Let-Omit) وأســـلوب دعهـ  ًا أوسـ
 .ى للفقراتحسابية أعل

ــا أن األســاليب األربعــ   ويالحــظ ــة منتظمــة    ةهن ــى هــي تجزئ  األول
، أمـــا األســـلوبان الخـــامس والســـادس )1(و )0( الواقعـــة بـــينللعالمـــة

ويمثل األسـلوب   ،  )1(و) 1-( الواقعة بين  فهما تجزئة منتظمة للعالمة   
 وال  عتمد المعرفة الكاملـة   ي متشدد لكونه    و اإلتقان التام  ، وه     األول
 فـي حـين أن بقيـة الطـرق تراعـي المعرفـة              المعرفة الجزئية بتاتاً   يراعي

 .  بدرجات متفاوتةالجزئية
 ,Tsai and Suen)والمــتفحص لدراســة تيســاي وســوين    

  يـــــرى أنهـــــا التســـــتجيب للتســـــاؤالت التـــــي طرحهـــــا فرزبـــــي (1993
(Frisbie, 1992) . و تعــد دراســة بــراد )Brad, 2003 ( المتعلقــة

الخطــأ المتعــدد ضــمن ســياق االســتجابة    بتصــحيح فقــرات الصــواب و 
لهــذه  التســاؤالت إلــى حــد مــا؛  إذ  كانــت أســاليب التصــحيح األربعــة  

مـدار اهتمـام   _ المشار لها سابقًا في دراسـة تيسـاي وسـوين       _األولى  
ــته ــالي   . دراسـ ــذه األسـ ــة هـ ــته بمقارنـ ــت دراسـ ــد اهتمـ ــالل   بفقـ ــن خـ  مـ

م كــل منهــا  فحــص العالقــة بــين العالمــات الخــام الناتجــة عــن اســتخدا    
وتقديرات القدرة المقدرة بحسب النموذج الثالثي من نماذج  نظريـة           

وتبـين مـن النتـائج أنـه     ). Item response theory( اسـتجابة الفقـرة  
توجد عالقة موجبة شبه تامـة بـين العالمـات الخـام وتقـديرات القـدرة                

فقــد تراوحــت قــيم معــامالت ارتبــاط بيرســون  . فــي األســاليب األربعــة 
 على مستوى االختبار المتكون من خمس فقـرات،         0.99 و 0.97بين  

كــذلك أشــارت .  علــى مســتوى الفقــرة الواحــدة 0.98 و 0.78وبــين 
  .     النتائج إلى عدم اختالف الثبات للعالمات باختالف أسلوب التصحيح

وهكــذا يبــدو واضــحًا أن معظــم الدراســات الســابقة قــد اهتمــت  
ســبية لفقــرات الصــواب والخطــأ    بدراســة الخصــائص الســيكومترية الن  

 فــي -مقارنــة مــع أشــكال أخــرى للفقــرات، وأن هنــاك عــددًا قلــيًال جــداً  
 مـن الدراسـات التـي اهتمـت بطـرق تصـحيح       -حدود ما توفر للباحثان   

إذ اهتمـت دراسـة تيسـاي وسـوين         . فقرات الصـواب والخطـأ المتعـدد      
(Tsai and Suen,1993)        بـأثر طريقـة التصـحيح فـي كـل مـن الثبـات 

ــة     ــة التقليديــ ــا بحســــب النظريــ ــار وصــــعوبة الفقــــرات وتمييزهــ لالختبــ
ــراد   ــا درس بــ ــاس، بينمــ ــحيح  ) Brad,2003(للقيــ ــة التصــ ــر طريقــ أثــ

لفقـــرات الصـــواب والخطـــأ علـــى الصـــدق والثبـــات بحســـب النظريــــة        
 وتتميـز الدراسـة الحاليـة بأنهـا تسـتجيب للتسـاؤل      .  الحديثة للقياس

أســلوب التصــحيح عــن  (Frisbie, 1992)فرزبــي األول الــذي طرحــه 
 وفـــق نمـــاذج  الصـــواب و الخطـــأ المتعـــددفقـــرات  لمعـــايرةالمناســـب

 ةقـ يطر  أثـر   فـي القيـاس التربـوي مـن خـالل دراسـة      النظريـة الحديثـة  
تقـــدير قـــدرات  دقـــة فـــيالخطـــأ المتعـــدد و الصـــواب فقـــراتتصـــحيح 

فهـي أول   . التقدير الجزئي ذج  وباستخدام نم الفقرات   األفراد وصعوبة 
تهــتم بمعيــار دقــة التقــديرات لمعلمتــي القــدرة وصــعوبة الفقــرة دراســة 

وســيتم ذلــك مــن خــالل فحــص مطابقــة      بــاختالف طريقــة التصــحيح ،  
ــار    ــة باســــتجابات المفحوصــــين علــــى فقــــرات االختبــ البيانــــات الخاصــ
لنمــوذج التقــدير الجزئــي وفحــص االختالفــات فــي دقــة تقــدير قــدرات   

دراســــة الحاليــــة علــــى وقــــد اقتصــــرت ال. األفــــراد وصــــعوبة الفقــــرات
اســتخدام أســاليب التصــحيح األربعــة األولــى فقــط، حيــث تــم اســتثناء     
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ــا يحتاجـــــان إلـــــى إعطـــــاء  ،األســـــلوبين الخـــــامس والســـــادس   كونهمـــ
  المقدمـة المفحوصين تعليمـات خاصـة لإلجابـة مختلفـة عـن التعليمـات         

المشـار إليـه     ()Gross(وكـذلك فـإن جـروس     .  األولـى  ةلألساليب األربع 
ــي ســـوا لمـــة   ــتعمال فقـــرات الصـــواب والخطـــأ     ) 1994، فـ يؤيـــد اسـ

المتعدد، و يرى في الوقت نفسه أنه ال داعـي لتصـحيح عالماتهـا مـن                
  .أثر التخمين

) Partial Credit Model(نمـوذج التقـدير الجزئـي    ويسـتخدم  
)Masters, 1982 (الفقـــرات التـــي يمكـــن تصـــحيحها فـــي عـــدة  مـــع 

الصـحيحة  طـأ كليـًا واإلجابـة    مستويات من األداء تقع بـين اإلجابـة الخ      
وتجـدر  . االسـتجابة للفقـرة   ) مستويات(أي عندما تتعدد فئات   ،التامة

اإلشارة إلى أن تحويل الفقرة متعددة المستويات لالستجابة إلى فقرة          
ثنائيـــة غيـــر مالئـــم فـــي معظـــم الحـــاالت حيـــث يغيـــر ذلـــك فـــي طبيعـــة   

ورة التــــدريج للمقيــــاس وبالتــــالي قــــد يهــــدد الصــــدق للمقيــــاس بصــــ
وُينمذج هذا النموذج الفهـم الجزئـي       )  .2008Han,n.d و   .(خطيرة

وبــدًال مـــن  . للمســائل متعـــددة الخطــوات وهـــو تعمــيم لنمـــوذج راش   
وجود معلمة صعوبة واحدة لكل فقـرة كمـا هـو الحـال فـي االسـتجابة                  
الثنائيــة فــإن نمــوذج التقــدير الجزئــي يتطلــب وجــود معلمــة صــعوبة         

ــة    ــة فئــ ــل عتبــ ــدة لكــ ــن أن  ) threshold category(واحــ ــن الممكــ مــ
) مســــتويات(فمــــثًال إذا كــــان هنــــاك خمــــس فئــــات . يتجاوزهــــا الفــــرد

لالستجابة فإنه سيكون هناك أربعة معالم للصعوبة لوجود أربع عتبات          
ويمثــل كــل معلـم منهــا صـعوبة االنتقــال مــن   . تفصـل هــذه المسـتويات  

وقــد أطلــق ماســتر علــى هــذه      . مســتوى إلــى المســتوى الــذي يليــه    
والنموذج ال  " . صعوبة الخطوات "لحركات ومعالم صعوبتها مسمى     ا

لـذلك يسـمح لعتبـات أي فقـرة         .يضع أي قيود على معالم هذه العتبـات       
ــرى    ــالفقرات األخـ ــا بـ ــار لعالقتهـ ــدون أي اعتبـ ــاالختالف بـ ويتطلـــب . بـ

النموذج أن تكـون المسـتويات مرتبـة بحيـث تمثـل األعـداد الصـحيحة                
 المختلفـة بحيـث يعبـر العـدد األقـل عـن       مسـتويات األداء ) 0،1،2،3(

وتجدر اإلشارة إلى أنـه ال يمكـن للفـرد أن           . قيمة أقل للسمة المقاسة   
يصل المستوى الثالث إال إذا تجاوز المستويات التي تسـبقه، لكنـه ال             
توجـد متطلبــات تتعلــق بالصـعوبة المرتبطــة بالتقــدم مـن مســتوى إلــى    

د الوصـول إلـى المسـتوى       فمثًال قد يكون من الصـعب علـى الفـر         . آخر
الثاني ،  لكـن بعـد وصـوله إلـى هـذا المسـتوى قـد يكـون مـن السـهل                

ويفتـرض نمـوذج التقـدير الجزئـي أن         . عليه تجاوزه للمسـتوى الثالـث     
ــتويات     ــع مســــــ ــاوي عنــــــــد جميــــــ ــز بالتســــــ ــرات تميــــــ ــع الفقــــــ جميــــــ

 ويعـد النمـوذج مناسـبًا للتطبيـق عنـدما       ).Lustina, 2004.(القـدرة 
 De.(الفقــرات الثنائيــة المرتبطــة فقــرة عنقوديــةتشــكل مجموعــة مــن 

Gruijter and Van der Kamp,2003(      وهـذا هـو مجـال اهتمـام
ــرة      ــأ المتعـــدد هـــي فقـ ــرة الصـــواب والخطـ ــة حيـــث فقـ ــة الحاليـ الدراسـ
عنقوديــة تتكــون مــن عــدة فقــرات مــن نــوع  الصــواب والخطــأ التــي          

 . تشترك في نفس المتن
ًا لعــدد مســتويات األداء ويتطلــب هــذا النمــوذج تحديــدًا مســبق 

يبــين الجــدول  و.فــي ضــوء عــدد الخطــوات المطلــوب تنفيــذها بنجــاح
 المســألة الرياضــية مســتويات األداء  بداللــة عــدد خطــوات  حــل ) 2(

 : ةالتالي

?16
3.0
5.7

=− 

. ثالث خطواتو عدد الخطوات المطلوب إنجازها هحيث  

ــدول  ــتويات األداء وخ  : )2(جـ ــين مسـ ــة بـ ــتجابة  العالقـ ــوات االسـ طـ
 من ثالث خطوات ةرياضيألة سمل
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 الثالثة

     
ــدًال مــن الصــفر إذا قــام   ) 1(عطــى المفحــوص العالمــة   حيــث ُي ب

ــة     ــى، والعالمـ ــوة األولـ ــل الخطـ ــن  ) 2(بحـ ــدًال مـ ــل  ) 1(بـ ــام بحـ إذا قـ
ــة  ــدًال مــن  ) 3(، والعالمــة الخطــوة الثاني إذا قــام بحــل الخطــوة   ) 2(ب

عالمات المسـتويات علـى   ) Masters, 1982(ويفسر ماسترز  .الثالثة
أنهـــا تمثـــل عـــدد المهمـــات الجزئيـــة أو الخطـــوات فـــي الســـؤال التـــي   

  .ينجزها الفرد بنجاح
ني نموذج التقدير الجزئي اعتمادًا على فرضـية أن درجـة           وقد بُ 

ــرد للخطــوة      )k(صــعوبة الخطــوة   ــى صــعوبة تخطــي الف ــدل عل ) k( ت
 فــإن k وعنــد اجتيــاز الخطــوة  ،)k-1(بــدًال مــن بقائــه فــي المســتوى   

فـي االسـتجابة    ) k-1( بـدًال مـن      kاالختيار يقع على بـديل االسـتجابة        
علــى الفقــرة حيــث تؤخــذ الخطــوات بشــكل مرتــب متسلســل، ويمكــن     

) k(ء لمســــتوى األدا) n(التعبيــــر عــــن احتماليــــة وصــــول الشــــخص 
 ):Masters, 1982(بالعالقة الرياضية التالية) i(للفقرة 
 

 
 k علـى الخطـوة      nاحتمالية استجابة الفرد    :  πkniحيث تعني   

   : على الصورة الرياضية التاليةπxniتعطى قيمة و. iفي الفقرة 
    

 
فـــي ) k(صـــعوبة الخطـــوة   bik ،)n(درة الفـــرد قـــ: nθحيـــث 

ــرة  ــوات  i( ، mi(الفقـ ــدد الخطـ ــدائل( عـ ــتويات k، )البـ ــدد المسـ   عـ
 . k=0, 1,2 ………mi؛
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 score( وتعـــرف هـــذه المعادلـــة بدالـــة اســـتجابة فئـــة العالمـــة 
category response function(       وتسـتخدم علـى نطـاق واسـع فـي 

ير معلمـة الصـعوبة للفقـرة       لتقـد ) المتوفر للبـاحثين   (Bigstepبرنامج  
. ولكل عتبة من عتباتها التي تفصل فئات االستجابة بعضها عن بعـض       

ويــــوفر البرنــــامج كــــذلك إحصــــاءات المطابقــــة الداخليــــة والخارجيــــة  
وتقـــديرات لمعلمـــة القـــدرة ومنحنيـــات خاصـــية الفقـــرات التـــي تحـــدد   

 Steps probability(  احتمـال كـل مسـتوى مـن مسـتويات اإلجابـة      
curves(     ــرة علـــى ــع الفقـ ــع المفحـــوص وموقـ ــين موقـ ــة الفـــرق بـ بداللـ

 )1أنظر الملحق ( .متصل السمة المقاسة
وقـــد تـــم اســـتخدام نمـــوذج التقـــدير الجزئـــي فـــي العديـــد مـــن    

؛ 1993؛ شــــــاهين، 1992التقــــــي،( العربيــــــة واألجنبيــــــةالدراســــــات 
 ,Dungohue, 1994; Lee ؛ 2004؛ العلــي، 2003الشــريفين، 

Kolen, Frisbie and Ankennan, 2001; Randall and Ching-
Fung, 2004; Wright and Masters, 1982)  

ــي اســتخدمت          ــة نتــائج هــذه الدراســات الت ومــن خــالل مراجع
 :نموذج التقدير الجزئي، يمكن استخالص ما يلي

ــدريج      . 1 ــددة التـ ــئلة متعـ ــا األسـ ــي تعطيهـ ــات التـ ــم المعلومـ إن حجـ
 .  جتزداد بزيادة عدد نقاط التدري

إن نمــوذج التقــدير الجزئــي فاعــل فــي تــدريج األفــراد واألســئلة    . 2
  عند تقنين االختبارات التحصيلية    هويوصي الباحثون باستخدام  

 .متعددة النقاط ذات الفقرات 
ــيم     . 3 ــراد وتقـــدير قـ ــأ المعيـــاري فـــي قيـــاس قـــدرات األفـ إن الخطـ

  .نقاط التدريج صعوبة األسئلة، يتناقص بزيادة عدد
  أو الكفــاءة النســبية لالختبــار بزيــادة عــدد خطــوات الحــلتــزداد . 4

 .عدد مستويات األداء
 الحاليــة التحقــق مــن هــذه االســتنتاجات فــي      ةوتحــاول الدراســ 

فقرات الصواب والخطأ المتعدد، من خالل اسـتخدام نمـوذج التقـدير         
الجزئــي، كونــه النمــوذج المناســب لتحليــل هــذه الفقــرات حســب طــرق   

 . لمستخدمة في هذه الدراسةالتصحيح المختلفة ا
 :مشكلة الدراسة وأهميتها

فــي العقــدين الماضــيين زاد االهتمــام بفقــرات الصــواب والخطــأ    
 مشـــكالت تتعلـــق ذلـــك ورافـــق ، مجـــال اســـتخدامهاواتســـعالمتعـــدد، 

 اتبأســلوب تصــحيحها حيــث توجــد أكثــر مــن طريقــه لتصــحيح فقــر        
 لفقــرات  وفــي ظــل تعــدد طــرق التصــحيح .الصــواب والخطــأ المتعــدد

ــأ المتعـــدد، كـــان ال بـــد مـــن مقارنـــة هـــذه األســـاليب     الصـــواب والخطـ
ــائص        ــع بخصــ ــار يتمتــ ــى اختبــ ــول علــ ــا للحصــ ــب منهــ ــة األنســ لمعرفــ

ومــع التوجــه الواســع .  حيــث الصــدق والثبــات ســيكومترية أفضــل مــن
 االختبـــارات نحـــو اســـتخدام النظريـــة الحديثـــة فـــي القيـــاس فـــي بنـــاء  

رفة أسلوب التصـحيح األنسـب لمعـايرة         لمع ًة هناك حاج  ّنإ ف ومعايرتها
فقـــرات الصــــواب والخطـــأ المتعــــدد وفــــق نمـــاذج النظريــــة الحديثــــة    

ــأتى .  للقيـــاس ــةوبـــذلك تـ ــه  هـــذه الدراسـ ــا توصـــلت إليـ ــتكمال مـ  السـ
 كمــا يمكــن أن تــوفر .الدراســات الســابقة واســتجابة لــبعض توصــياتها 

نتــــائج الدراســــة المعلومــــات الكافيــــة، لمســــتخدمي هــــذا الــــنمط مــــن  
نسـب طـرق    أ غيـره، حـول       فـي  الختبارات سواًء في حقل التـدريس أو      ا

تصحيح فقرات الصواب والخطـأ المتعـدد الضـرورية لمعـايرة الفقـرات             
 .وفق نماذج النظرية الحديثة في القياس

 هدف الدراسة وأسئلتها
بحــث أثــر طريقــة تصــحيح فقــرات الصــواب تهــدف الدارســة إلــى 

 األفــراد وصــعوبة الفقــرات    والخطــأ المتعــدد فــي دقــة تقــدير قــدرات     
طـــرق تصـــحيح تحديـــد انســـب باســـتخدام نمـــوذج التقـــدير الجزئـــي و

 .االختبار لمعايرة فقرات فقرات الصواب والخطأ
           :وبالتحديد ستتم اإلجابة عن األسئلة التالية

ــات    .1 ــة البيان  الخطــأ  وفقــرات الصــواب ب الخاصــةمــا مــدى مطابق
فـــي كـــل طريقـــة مـــن طـــرق  المتعـــدد لنمـــوذج التقـــدير الجزئـــي  

 التصحيح؟
مقـــدرة بالخطـــأ (هـــل تختلـــف دقـــة تقـــدير معلمـــة القـــدرة للفـــرد .2

ــديرها  ــي تقــ ــاري فــ ــرات   ) المعيــ ــحيح فقــ ــة تصــ ــاختالف طريقــ بــ
 الصواب والخطأ المتعدد؟

مقـــدرة (هـــل تختلـــف دقـــة تقـــدير معلمـــة الصـــعوبة للفقـــرة ككـــل .3
ــديرها    ــي تقـ ــاري فـ ــأ المعيـ ــحيح   )  بالخطـ ــة تصـ ــاختالف طريقـ بـ

 صواب والخطأ المتعدد؟فقرات ال
 الطريقة واإلجراءات

 عينة الدراسة
 طالبـًا وطالبـة مـن طلبـة الصـف األول            873تكونت عينة الدراسة من     

 فـــي )اإلدارة المعلوماتيـــةفـــي فـــرع 177 ،لفـــرع األدبـــي فـــي ا696(الثـــانوي
 بالطريقـة العشــوائية   مـدارس 10 تــم اختيـار  إذ. مديريـة تربيـة إربـد األولـى    

لصـف   ل  شـعب  110 مدرسـة فيهـا      46 شـعبة، مـن بـين        29  فيها البسيطة    
 و تــم تطبيــق أداة الدراســة علــى جميــع طلبــة الصــف األول   .األول الثــانوي

 تلــــكثــــانوي الــــذكور واإلنــــاث بفرعيــــه األدبــــي واإلدارة المعلوماتيــــة فــــي  
طلبــة األول   إجمــاليمــن% 24 حــواليالمــدارس، وتشــكل عينــة الدراســة   

واإلدارة المعلوماتيــــة للعــــام الدراســــي فــــي الفــــرعين األدبــــي  الثــــانوي
 . تربية إربد األولى  بمديرية2004/2005

 :أداة الدراسة
 35مــن مــن أجــل تحقيــق أهــداف الدراســة، تــم إعــداد اختبــار     

لصـف األول الثـانوي     ا تحصيل طلبـة     تقيسخطأ متعدد   و صواب   ةفقر
ــد  ــي وحـ ــاةفـ ــد .ء اإلحصـ ــار  وعنـ ــذا االختبـ ــاء هـ ــم بنـ ــاد ، تـ  االسترشـ
ــس ال ــفية      باألسـ ــيل الصـ ــارات التحصـ ــميم اختبـ ــي تصـ ــة فـ ــة المتبعـ عامـ

ــلوكية   إذ تــــم ؛)1986ثورنــــدايك وهــــيجن، ( ــياغة األهــــداف الســ صــ
 إعـداد   و ،تحديد المحتوى والموضوعات المـراد قياسـها      وللوحدة ،   

 فقــرة مــن نــوع الصــواب والخطــأ   )50( ، وكتابــةجــدول المواصــفات  
واردة فــي جــدول   بــدائل لقيــاس األهــداف الــ  ةالمتعــدد جميعهــا بأربعــ 

وقــد اســتقر االختبــار نتيجــة لعمليــة التحكــيم والتجريــب   . المواصــفات
 فقــرة ، وقــد بلــغ معامــل ثبــات االتســاق الــداخلي لــه  35األولــي علــى 

وهـــي قيمـــة عاليـــة تـــدل علـــى ثبـــات ) 0.93( بطريقـــة كرونبـــاخ ألفـــا 
ــار ــار حيــــث    . االختبــ ــرات االختبــ ــالي إحــــدى فقــ ــال التــ ــح المثــ ويوضــ

 لكل بديل من البدائل بوضع دائرة أمام البديل حـول     يستجيب الطالب 
  .كلمة صح إذا كان صحيحًا أو كلمة خطأ إذا كان غير صحيح
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  فقرة من االختبار:مثال
                                              ؟معامل االرتباط ل  ممكنة قيمأي القيم التالية هي

 1.2   .  أ     طأخ     ح  ص
  1-   .   ب    طأ خ    حص  
    0.6   . ج     طأ      خحص  
 2-   .  د      طأخ      ح ص 

 

 راءاتــــاإلج
بعـد إعـداد االختبــار بصـورته النهائيـة، تــم تطبيقـه خـالل الفتــرة       

 علـــى أفـــراد عينـــة 26/5/2005ولغايـــة15/5/2005الواقعـــة مـــا بـــين
. األولالدراسة كل فـي مدرسـته وفـق برنـامج زمنـي بإشـراف الباحـث                 

وقبل بدء الطلبة باإلجابـة عـن األسـئلة تـم توضـيح تعليمـات االختبـار          
لهــم ، و إبالغهــم بــأن نتيجــة هــذا االختبــار ســوف تحتســب  ضــمن          
العالمــة النهائيــة للمــادة، وذلــك الســتثارة اهتمــامهم باالختبــار وزيــادة     

ــتجابة   ــي اإلسـ ــديهم فـ ــة لـ ــافي  . الجديـ ــة الوقـــت الكـ ــد أعطـــي الطلبـ  وقـ
 .لتمكينهم من إجابة جميع األسئلة)  دقيقة100=ينحصتين صفيت(

ــد       ــحيحه بتحديـ ــم تصـ ــار، تـ ــق االختبـ ــن تطبيـ ــاء مـ ــد االنتهـ وبعـ
ــة عــدد االســتجابات         ــرة بدالل ــى كــل فق ــب عل مســتوى األداء لكــل طال

 عـدد المهمـات الجزئيـة    نالصحيحة له فـي تلـك الفقـرة، والتـي تعبـر عـ       
ال هـذه االبيانـات   ، ومن ثـم إدخـ  )4، 3، 2، 1، 0(المنجزة لكل فقرة  

ــات    ــف بيانـ ــوب كملـ ــي الحاسـ ــرق   (Data File)فـ ــع طـ ــد لجميـ  معتمـ
وقد تـم تحويـل هـذه البيانـات إلـى          .التصحيح المستخدمة في الدراسة   

مســـتويات بموجـــب القاعـــدة المتضـــمنة فـــي   كـــل طريقـــة مـــن طـــرق 
ونتيجــة لــذلك اعطيــت  . التصــحيح األربعــة المســتخدمة فــي الدراســة   

) 2،  1،  0(للطريقة األولـى، و     ) 1،  0(ويات  استجابات الطلبة المست  
، 3، 2، 1، 0(للطريقـــة الثالثـــة، و ) 3، 2، 1، 0(للطريقـــة الثانيـــة،و 

 . للطريقة الرابعة) 4
العالمـــات التـــي تعطـــى للفقـــرة فـــي     ) 6-3( الجـــداول وتوضـــح

 المهمـــــــات الجزئيــــــــة  د عـــــــد مســـــــتويات األداء المختلفـــــــة بداللـــــــة   
 .فردللاالستجابات الصحيحة بعدد والمعبر عنها )الخطوات(المنجزة
  للتصحيححسب الطريقة األولىبتدريج عالمة الفقرة  :)3(جدول

 مستويات األداء

1 0 
 عدد االستجابات الصحيحة

 خطوة واحدة    
0

                                         
1 4 

  للتصحيححسب الطريقة الثانيةبتدريج عالمة الفقرة  :)4(جدول 
 األداءمستويات 

2 1 0 

 
 عدد االستجابات الصحيحة

 الخطوة األولى       
 

     
0

                        
0.5 

3 

الخطوة                                           
 

الثانية
 

                                     
0.5

                        1 
4 

 

  للتصحيححسب الطريقة الثالثةبة تدريج عالمة الفقر: )5(جدول 
 مستويات األداء

3 2 1 0 

 
 عدد االستجابات

 الصحيحة

 الخطوة األولى       
 

          
0

                   
0.33 

2 

 الخطوة                              
 

الثانية
 

                                     
0.33

                      0.66 
3 

الخطوة                                                      
 

الثالثة
 

                                                                        
0.66

                    1 
4 

 
  للتصحيححسب الطريقة الرابعةبتدريج عالمة الفقرة : )6(جدول 

 مستويات األداء

4 3 2 1 0 

ستجابات عدد اال
 الصحيحة

 الخطوة األولى    

      0                  0.25 1 

الخطوة                
 

الثانية
 

                          0.25                   0.5 
2 

الخطوة       
 

الثالثة
 

            0.5                       0.75 
3 

الخطوة                                              
 

الرابعة
 

                                                                                       0.75                      1
 

4 

 
 ال تتقبــل العالمــات الكســرية،  (BigSteps)ن برمجيــة أل ونظــرًا

 كـل أسـلوب مـن أسـاليب     فقد تم تحويل العالمة علـى الفقـرة وبحسـب       
 بعـد إجـراء     التصحيح األربعة، بما يتالءم مع نموذج التقـدير الجزئـي،         

حسـب كـل طريقـة مـن طـرق التصـحيح لتصـبح              بتحويل لعالمـة الفقـرة      
ــي      ــدير الجزئــ ــوذج التقــ ــات نمــ ــع متطلبــ ــجاما مــ ــحيحا انســ ــددا صــ عــ
المســتخدم فــي الدراســة الحاليــة، وبــذلك تبقــى العالمــة كمــا هــي فــي      

 صحيحطريقة الت
 طريقـــة التصـــحيح فـــي) 2( األولـــى، ويـــتم ضـــرب العالمـــة فـــي  

 طريقــة فــي) 4( طريقــة التصــحيح الثالثــة، وفــي فــي) 3(الثانيــة، وفــي 
العالمـات المسـتحقة وفـق كـل        ) 7(  الجـدول  يبـين و. التصحيح الرابعة 

 .طريقة من طرق التصحيح بعد تحويلها إلى أعداد صحيحة
 

ــتحقة :)7(جــــــدول  ــة المســــ ــة ب حــــــوص للمفالعالمــــ حســــــب طريقــــ
 جابات الصحيحةستعدد االو) ط(التصحيح

عدد 
االستجابات 
 الصحيحة

 4ط/العالمة 3ط/العالمة 2ط/العالمة 1ط/العالمة

0 0 0 0 0 
1 0 0 0 1 
2 0 0 1 2 
3 0 1 2 3 
4 1 2 3 4 
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 :المعالجات اإلحصائية
 كان ال بد من فحص االفتراضـات        قبل معالجة البيانات إحصائياً   

سية التي يجب توفرها في البيانات عنـد تطبيـق نمـوذج التقـدير              األسا
 وقـد  . وأهـم هـذه االفتراضـات أحاديـة البعـد للسـمة المقيسـة          ،الجزئي

 التحليل العاملي للبيانات وحساب  معامـل االرتبـاط          تم ذلك من خالل   
بين األداء على الفقرة والعالمة الكلية لجميـع فقـرات االختبـار فـي كـل                

 .التصحيح األربعةطريقة من طرق 
باســــتخدام طريقــــة تــــم إجــــراء تحليــــل عــــاملي للبيانــــات وقــــد 
وفـي  . (Principal Components Analysis) األساسـية المكونـات  

التحليــل العــاملي تعتمــد أحاديــة البعــد علــى أن نســبة الجــذر الكــامن      
للعامــل األول إلــى الجــذر الكــامن للعامــل الثــاني تكــون نســبة كبيــرة ال   

وأن مـــا يفســـره العامـــل األول مـــن التبـــاين أكثـــر مـــن  ، )2(تقـــل عـــن 
 . (Hambleton and Swaminathan, 1985)تقريبا % 20

قيم الجذر الكامن، ونسب التباين المفسـر       )  8(ويبين الجدول   
للعامـــل األول والعامـــل الثـــاني، ونـــواتج قســـمة قيمـــة الجـــذر الكـــامن   

لتصـــحيح  األول علـــى العامـــل الثـــاني لكـــل طريقـــة مـــن طـــرق ا لللعامـــ
 .األربعة

قـــيم الجـــذر الكـــامن ونســـب التبـــاين المفســـر للعامـــل  :  )8(جـــدول 
 األول علـى    لالكامن للعامـ   األول والعامل الثاني، ونواتج قسمة الجذر     

 .الجذر الكامن للعامل الثاني في كل من طرق التصحيح األربعة
ناتج  العامل

2 1 
 طريقة التصحيح

2.895 2.055 
6.852% 

5.95 
19.82% 

 الجذر الكامن
 التباين المفسر

 األولى

3.462 1.781 
5.937% 

6.166 
20.554% 

 الجذر الكامن
 التباين المفسر

 الثانية

3.236 1.940 
6.467% 

6.278 
20.928% 

 الجذر الكامن
 التباين المفسر

 الثالثة

2.939 2.154 
7.181% 

6.330 
20.099% 

 الجذر الكامن
 التباين المفسر

 الرابعة

 أحـــادي ن كـــا التحصـــيليأن االختبـــار) 8(جـــدول تبـــين مـــن وي
ــبة الجـــذر الكـــامن     ــة، حيـــث أن نسـ البعـــد فـــي طـــرق التصـــحيح األربعـ

، وأن )2(للعامــل األول إلــى العامــل الثــاني كانــت كبيــرة وتزيــد علــى     
نسبة التباين المفسر من العامل األول في طرق التصحيح األربعة هـي            

 ويـدعم ذلـك االســتنتاج  . )قريبـاً ت% 20أكبـر أو تســاوي  (نسـبة عاليـة  
كـل  في التمثيل البياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لالختبار   

  ).1أنظر الشكل ( المعتمدة في الدراسةمن طرق التصحيح طريقة 
 

 

 
 الطريقة األولى الطريقة الثانية

 الطريقة الثالثة الطريقة الرابعة
 رسم بياني لقيم الجذور الكامنة للعوامل المختلفة بحسب طرق التصحيح المعتمدة):  1(الشكل 
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ــم  ــا تـ ــين األدا  كمـ ــاط بـ ــرة  كـــل علـــىء حســـاب معامـــل االرتبـ  فقـ
ل طريقــة مــن طــرق التصــحيح ، حيــث ختبــار فــي كــلالوالعالمــة الكليــة 

ــة بـــين   ــةالفقـــرة تشـــير االرتباطـــات المرتفعـ ــة الكليـ ــة _والعالمـ فـــي حالـ
  تقـيس بعـدا واحـدا    االختبـار  إلـى أن فقـرات  _تحققها لمعظـم الفقـرات   

 كمـا يمثـل معامـل االرتبـاط بـين األداء            . تعبر عنه العالمة الكليـة     فقط  
ويبــين .  مييزيــة للفقــرة علــى الفقــرة واألداء علــى االختبــار القــدرة الت  

 علـى الفقـرات      المستحقة معامالت االرتباط بين العالمات   ) 9(الجدول  
وقد تبـين   .  والعالمة الكلية في كل طريقة من طرق التصحيح األربعة        

، وأن )α=0.05(أن جميــع معــامالت االرتبــاط ذات داللــة إحصــائية     
األمــر ًا متوســطة لكنهــا تعــد عاليــة عنــدما يتعلــق   معظمهــا يتخــذ قيمــ 

 .بالفقرات
ــين العالمــة المســتحقة علــى ال    : )9(جــدول ــاط ب ــرة فمعــامالت االرتب ق

 والعالمة الكلية على االختبار في طرق التصحيح المعتمدة
 طريقة التصحيح

4 3 2 1 

 رقم
 الفقرة

0.28 0.29 0.30 0.31 1 
0.32 0.30 0.25 0.23 2 
0.46 0.47 0.49 0.47 3 
0.46 0.47 0.45 0.42 4 
0.40 0.41 0.40 0.41 5 
0.47 0.47 0.44 0.43 6 
0.52 0.52 0.50 0.48 7 
0.29 0.28 0.36 0.38 8 
0.38 0.41 0.45 0.46 9 
0.51 0.51 0.53 0.54 10 
0.47 0.49 0.48 0.39 11 
0.41 0.41 0.43 0.42 12 
0.50 0.51 0.52 0.49 13 
0.49 0.49 0.48 0.41 14 
0.51 0.50 0.45 0.43 15 
0.54 0.53 0.51 0.50 16 
0.45 0.43 0.39 0.36 17 
0.38 0.36 0.30 0.33 18 
0.42 0.44 0.49 0.51 19 
0.43 0.43 0.42 0.31 20 
0.57 0.57 0.54 0.47 21 
0.53 0.55 0.55 0.56 22 
0.57 0.56 0.55 0.55 23 
0.55 0.56 0.59 0.58 24 
0.51 0.50 0.46 0.47 25 
0.35 0.36 0.37 0.39 26 
0.52 0.53 0.55 0.56 27 
0.27 0.25 0.23 0.33 28 
0.45 0.41 0.39 0.40 29 
0.45 0.42 0.40 0.41 30 

 
 Local) افتـــــــراض االســـــــتقالل الموضـــــــعي  ونظـــــــرًا ألن
Independence)   يكافئ افتـراض أحاديـة البعـد  (Hambleton and 

Swaminathan, 1985)فـــإن تحقـــق افتـــراض أحاديـــة البعـــد فـــي ، 

وبمــا أن معظــم . ض االســتقالل الموضــعيااالختبــار يعنــي تحقــق افتــر
ــار  ، تتخــذ قيمــًا متوســطة  للفقــراتتمييــز مؤشــرات ال فإنــه يمكــن اعتب

هـذا وقـد لـوحظ بـأن مـا يزيـد            . الفقرات متكافئة في قدرتها التمييزية    
مــن الطلبــة قــد أنهــوا االمتحــان قبــل الوقــت المحــدد لــه  % 95علــى  

فــي اإلجابــة لــم تلعــب دورًا فــي تحديــد العالمــة ممــا يعنــي أن الســرعة 
 .وبذلك تتحقق افتراضات نموذج التقدير الجزئي. للمفحوص

لألفـراد، وثبـات هـذا       )التباعـد ( وعند البحث في معامـل الفصـل      
المعامل وعدد الطبقـات اإلحصـائية المتمـايزة لألفـراد ، فـإن الجـدول               

 . التصحيحيبين قيم هذه المؤشرات في كل طريقة من طرق) 10(
 

معامـل التباعـد بـين األفـراد وثبـات التباعـد لتقـديرات              : )10(جدول  
اإلحصــــائية المتمــــايزة فــــي طــــرق   قــــدرات األفــــراد وعــــدد الطبقــــات 

 التصحيح األربعة
عدد الطبقات 
اإلحصائية 

 لألفراد

ثبات تباعد 
 األفراد

مؤشر 
الفصل بين 

 األفراد

طريقة 
 التصحيح

2.853 
3.186 
3.226 
3.213 

0.78 
0.82 
0.82 
0.82 

1.89 
2.14 
2.17 
2.16 

 1ط
 2ط
 3ط
 4ط

ــات هــذا        ــراد وقــيم ثب ــا أن قــيم معامــل التباعــد لألف ويتضــح هن
كانــت متقاربــة فــي طــرق التصــحيح الثانيــة والثالثــة والرابعــة،   المعامــل 

لكنهــا تشــير إلــى تحســن طفيــف علــى طريقــة التصــحيح األولى،وهــذا      
الصـواب والخطـأ المتعـدد،      يعني أن اختالف طريقة التصحيح لفقـرات        

ال يــــؤثر تــــأثيرا كبيــــرا فــــي معامــــل الثبــــات وال فــــي عــــدد الطبقــــات   
 .اإلحصائية المتمايزة التي تنتج عن تمايز األفراد

ــار مــع        ــى فقــرات االختب ولفحــص مــدى مطابقــة االســتجابات عل
نموذج التقدير الجزئي بحسب طرق التصحيح المختلفـة، وباسـتخدام          

ــة  تــــم، (BIGSTEPS)برمجيــــة    تفحــــص قــــيم إحصــــائيات المطابقــ
 لألفــراد  (INFIT and OUTFIT Values)الداخليــة والخارجيــة

داخـــل الحـــدود المقبولـــة للمطابقـــة  والفقـــرات، للتأكـــد مـــن وقوعهـــا 
 .)1.3 إلى 0.7(

بعــــد حــــذف األفــــراد غيــــر المطــــابقين   معالجــــة البيانــــات وتــــم
علـى  حصـول  لوالفقرات غير المطابقة لنموذج التقدير الجزئي بهـدف ا      

ــديرات     ــديرات، وتقـ ــة لتلـــك التقـ ــاء المعياريـ ــدرة واالخطـ تقـــديرات القـ
تــم إجــراء تحليــل   و .الصــعوبة واالخطــاء المعياريــة لتلــك التقــديرات    

فـي تقـدير    لألخطاء المعياريـة التباين وفق تصميم القياسات المتكررة    
صعوبة الفقـرات حسـب     في تقدير    لألخطاء المعيارية قدرات األفراد ،و  

 Least significant اختبــــارم اســــتخد كمــــا. التصــــحيحةقــــيطر
differences(LSD) للكشــف عــن مصــدر الفــروقالثنائيــة للمقارنــات  

 .  بين طرق التصحيح المختلفةفي أوساط األخطاء المعيارية
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 النتــائــج 
ــل       : أوًال ــي ك ــي ف ــدير الجزئ ــوذج التق ــات لنم ــة البيان ــدى مطابق م

 :طريقة من طرق التصحيح
 مؤشرات المطابقة الخاصة باألفراد، تم تقدير دلتحدي   

باإلضافة قياس هذه القدرة،   الخطأ المعياري فيوالقدرة لكل فرد 
 الخارجية لكل تقدير من هذه و المطابقة الداخلية اتإحصائيإلى 

 المطابقة الداخلية ات ولدى تفحص قيم إحصائي.التقديرات
 فردا لم 147، 146، 98، 95  وجودوالخارجية لألفراد، تبين

 في طرق )غير مطابقين(يتالءموا  مع نموذج التقدير الجزئي 
 قيمة إحصائي المطابقة  على الترتيب، أي أن التصحيح األربع

  هؤالء األفراد تقعقدراتتقديرات الخارجية أو الداخلية المقابلة ل
وهذا يعني أن  .)1.3 إلى0.7 ( المالءمةخارج حدود المطابقة

 االستجابات  عن تختلفهؤالء األفراد مالحظة لاالستجابات ال
 كأن يجيب الفرد عن فقرة ما المتوقعة وفقًا لنموذج التقدير الجزئي،

إجابة خاطئة رغم أن مستوى صعوبتها دون مستوى قدرته، أو أن 
يجيب عن فقرة ما إجابة صحيحة رغم أن مستوى صعوبتها يفوق 

ه ــــــــــوى قدرتـــ مست رغم تدني)860 (الفرد:مثًالف.مستوى قدرته
 التي مستوى 21 الفقرة عن، أجاب إجابة صحيحة ) لوجت3.34-(

  .أعلى من مستوى قدرتهوهي )  لوجت0.3 -(صعوبتها 
، فقــد تــم تقــدير لفقراتلمعرفــة مؤشــرات المطابقــة الخاصــة بــاو

، المعلمـة  هـذه  تقدير الخطأ المعياري في و فقرة لكل معلمة الصعوبة 
 الخارجيــة لكــل تقــدير و المطابقــة الداخليــة اتإحصــائي باإلضــافة إلــى

 المطابقـة الداخليـة     ات ولدى تفحص قيم إحصائي    .من هذه التقديرات  
  مــع تــتالءم لــم فقــرة 1، 2، 3، 4  وجــود، تبــينللفقــراتوالخارجيــة 

 علـى    في طرق التصـحيح األربـع      )قةغير مطاب (نموذج التقدير الجزئي    
 الخارجيــــة أو الداخليــــة مطابقــــة قيمــــة إحصــــائي الالترتيــــب، أي أن 

 خــارج حــدود  تقــديرات معــالم الصــعوبة لهــذه الفقــرات تقــع   المقابلــة ل
الفقــرات أصــبحت أكثــر  أن بمعنــى .)1.3 إلــى0.7 ( المالءمــةالمطابقــة

 .مالءمة لتوقعات النموذج في طريقة التصحيح الرابعة
 هـل تختلـف دقـة تقـدير       "النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني،     :ثانيًا

 "معلمة القدرة باختالف طريقة التصحيح؟
والفقـرات   األفـراد     بيانـات   اسـتبعاد  لإلجابة عـن هـذا السـؤال تـم        

 في أي طريقة من طرق التصـحيح   لم تتالءم مع توقعات النموذج   التي
ــدة ــددهم المعتمــ ــردًا 231، وعــ ــرات5، و  فــ ــل   .  فقــ ــم تحليــ أي تــ

قــدرة كــل  وتــم إيجــاد تقــدير ل .  فقــرة30 فــردًا عــن  642اســتجابات 
مفحوص في كل طريقة من طرق التصحيح المعتمـدة، وكـذلك الخطـأ             

األوســـاط ) 11(و يبـــين جـــدول . المعيـــاري فـــي تقـــدير هـــذه القـــدرة
الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات القدرة واالخطاء المعياريـة        

 .في تقديرها لكل طريقة من طرق التصحيح األربع
تقديرات القـدرة   لالحسابي  الوسط  أن  ) 11( جدولويتضح من   

 مـن طريقـة التصـحيح األولـى         لاالنتقاعند  لألفراد يزداد بشكل مطرد     
  التقـدير  فـي وسـط   إلى الثانية إلى الثالثة إلـى الرابعـة، وقـد بلـغ الفـرق               

ــراد   ــدرات األفـ ــين لقـ ــي  بـ ــحيح األولـــ طريقتـ ــىالتصـ  1.54 (ة والرابعـ
التقـدير  ي لخطـأ المعيـاري فـ   لالوسـط الحسـابي      كما يتناقص    ).لوجت

 بشكل مطرد باالنتقال مـن      )بإعتبار تناقصه مؤشرًا على دقة التقدير     (
 بلـغ  حيـث الثانيـة إلـى الثالثـة إلـى الرابعـة،       إلـى   طريقة التصحيح األولى    

 التصــحيح  طريقتــي بــينالحســابي للخطــأ المعيــاري فــي الوســطالفـرق  
ويالحـظ أن الخطـأ المعيـاري فـي القيــاس     . )0.292 (ة والرابعـ ىاألولـ 

بطريقة التصحيح األولى يزيد على ضعّفي الخطأ المعياري في طريقة          
 .التصحيح الرابعة

  المتبعةحسب طريقه التصحيحب تقديرها في ة المعيارياءخط واأللتقديرات القدرة ة المعياريات واالنحرافةط الحسابياوسألا: )11(جدول 
 طريقة التصحيح األولى الثانية الثالثة الرابعة

الخطأ 
 معياريال

 القدرة
الخطأ 
 المعياري

 القدرة
الخطأ 
 المعياري

 القدرة
الخطأ 
 المعياري

  القدرة

 الوسط الحسابي 0.90- 0.479 0.09- 0.257 0.32 0.203 0.64 0.187

 االنحراف المعياري 1.09 0.087 0.64 0.029 0.53 0.037 0.49 0.044

 
فــق  دقــة تقــدير قــدرات األفــراد، و    داللــة الفــروق فــي  ولفحــص

فقـد تـم اســتخدام   بـإختالف طريقـة التصـحيح    نمـوذج التقـدير الجزئي،  
، لألخطــاء المعياريــة تحليــل التبــاين وفــق تصــميم القياســات المتكــررة 

  . التحليل هذانتائج) 12(، و يبين الجدول لهذه التقديرات
 

  األفرادتاقدر ألثر طريقة التصحيح على مقدار خطأ التقدير لنتائج تحليل التباين: )12(جدول 
 مصدر التباين المربعات مجموع الحرية درجة المربعات متوسط المحسوبة قيمة ف اإلحصائية الداللة

 بين األفراد 2.76367 641 0.00431  
 بين طرق التصحيح 34.96665 3 11.6555498 4784.252 0.000

 الخطأ 4.68488 1923 0.0024362  
 الكلي 39.65153 1926 0.02059  

 داخل األفراد

 الكلي 42.41519 2567 0.01652  
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وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد   ) 12(يتبين من الجدول    
ــتوى  ــة   ) α=0.01(مســ ــاء المعياريــ ــابي لألخطــ ــط الحســ ــي الوســ  فــ

وبهــدف الكشــف  ألفــراد تعــزى لطريقــة التصــحيح، ا ات قــدراتتقــديرل
  التصــحيح، اســتخدم اختبــار     بــين طــرق  هــذه الفــروق  مواقــع عــن 

(LSD)  ،مقارنــات لا نتــائج )13( الجــدول  ويبــينللمقارنــات الثنائيــة
ــة  ــراد    الثنائيـ ــة لتقـــديرات قـــدرات األفـ ــاء المعياريـ ــاط األخطـ ــين أوسـ بـ

 . حسب طريقة التصحيحب
بـين أوسـاط   مقارنـات الثنائيـة    لل(LSD)نتائج اختبـار : )13(الجدول  

 صحيححسب طريقة التباألخطاء المعيارية لتقديرات قدرات األفراد 
 طريقة التصحيح الرابعة الثالثة الثانية األولى
 المتوسط 0.187 0.203 0.257 0.479

 الرابعة 0.187    
 الثالثة 0.203 *0.016   
 الثانية 0.257 *0.070 *0.054  
 األولى 0.479 *0.291 *0.275 *0.222 

 )α=0.05(الفرق دال إحصائيًا * 

ــظ مـــن الجـــدول    ــع ) 13(ويالحـ الفـــروق الثنائيـــة بـــين   أن جميـ
، )α=0.05(دالة إحصائيا، عند مسـتوى      األخطاء المعيارية    أوساط

 . حيث جاءت هذه الفروق لصالح الطريقة الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية
هل تختلف دقة تقـدير     " النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث،      :ثالثًا

 "معلمة الصعوبة باختالف طريقة التصحيح؟
ا السؤال ، تم الحصول على تقدير لمعلم لإلجابة عن هذ

الصعوبة لكل فقرة ككل ولكل خطوة من خطواتها ، في كل طريقة 
من طرق التصحيح األربع، وكذلك الخطأ المعياري في تقدير هذا 

عينة من مخرجات التحليل باستخدام  ) 1(المعلم ويبين الملحق 
طرق  تخص الفقرة األولى في كل طريقة من  Bigstepبرنامج 

ويالحظ هنا أن البرنامج يوفر قيمة لمعلمة صعوبة .التصحيح األربعة
الفقرة ككل وهي بمثابة المتوسط الحسابي لمعالم خطواتها ،  

مما  _ ونظرًا إلختالف عدد الخطوات من طريقة تصحيح إلى أخرى
فقد تم االهتمام بتقديرات _ يجعل المقارنة بين الطرق غير ممكنة

أي االهتمام بمتوسطات معالم (صورتها الكليةالصعوبة للفقرات ب
األوساط الحسابية ) 14(و يبين الجدول ). الفقرات ككل

واالنحرافات المعيارية لمعالم صعوبة الفقرات، واألخطاء المعيارية 
 .في تقديرها بحسب طريقة التصحيح 

 
 ات، واألخطاء المعيارية في تقديرها بحسب طريقة التصحيحاألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية لمعالم صعوبة الفقر: )14(جدول 

 طريقة التصحيح األولى الثانية الثالثة الرابعة

الخطأ 
 المعياري

 الصعوبة
الخطأ 
 المعياري

 الصعوبة
الخطأ 
 المعياري

 الصعوبة
الخطأ 
 المعياري

  الصعوبة

 الوسط الحسابي 0.00 0.105 0.00 0.057 0.00 0.042 0.00 0.039
 االنحراف المعياري 1.19 0.019 0.57 0.008 0.45 0.006 0.45 0.006

 
 صعوبة لمعلمةالوسط الحسابي أن ) 14( جدولمن يتضح 
، ًا في جميع طرق التصحيحالختبار ثابت ويساوي صفرالفقرة في ا

لخطأ لالوسط الحسابي أن   كما.لكن بإنحرافات معيارية مختلفة
 من طريقة التصحيح ل باالنتقاقلي  في تقدير صعوبة الفقرةالمعياري

 .الرابعةواألولى إلى الثانية إلى الثالثة 

 
، وفق معالم الصعوبة دقة تقدير  داللة الفروق فيولفحص

فقد تم استخدام بإختالف طريقة التصحيح نموذج التقدير الجزئي،
، لألخطاء المعيارية تحليل التباين وفق تصميم القياسات المتكررة

 . التحليل هذانتائج) 15(، و يبين الجدول لهذه التقديرات

 
  التصحيحةقيحسب طرب ةمعلمة صعوبة الفقرلألخطاء المعيارية لنتائج تحليل التباين : )15(جدول 

 مصدر التباين المربعات مجموع الحرية درجة المربعات متوسط المحسوبة قيمة ف اإلحصائية الداللة

 بين الفقرات  0.00701 29 0.00024  
 بين طرق التصحيح 0.08230 3 0.027431944 334.763 0.000

 الخطأ 0.00713 87 0.000081944  

 الكلي 0.08943 90 0.00099  
 داخل الفقرات

 الكلي 0.09643 119 0.00081  

 
فـي   نتيجة التحليل وجود فروق ذات داللة إحصـائية           من ويتبين

 لم صـعوبة الفقـرات    امعـ  لألخطاء المعيارية في تقـدير       الوسط الحسابي 
 هــذه مواقــعوبهــدف الكشــف عــن  .  الخــتالف طريقــة التصــحيح تعــزى

ــروق ــار    بــين طــرق الف للمقارنــات (LSD)  التصــحيح، اســتخدم اختب
بين أوساط األخطـاء    مقارنات الثنائية   لا )16( الجدول   ويبينالثنائية،  

 .  حسب طريقة التصحيحمعالم الصعوبةالمعيارية لتقديرات 
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بــين أوســاط مقارنــات الثنائيــة  لل(LSD)ائج اختبــارنتــ: )16(جــدول 
 حسب طريقة التصحيحب صعوبة الفقراتاألخطاء المعيارية لتقديرات 

 طريقة التصحيح الرابعة الثالثة الثانية األولى
  الوسط 0.039 0.042 0.057 0.105

 الرابعة 0.039    
 الثالثة 0.042 *0.003   
 الثانية 0.057 *0.017 *0.014  
 األولى 0.105 *0.065 *0.062 *0.048 

 )α=0.05(الفرق دال إحصائيًا * 
 

ــين  ) 16(جــــدول ويالحــــظ مــــن  ــة بــ ــع الفــــروق الثنائيــ أن جميــ
حيـث  ،  ) α=0.05( دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى          األوساط الحسابية 

 .جاءت هذه الفروق لصالح الطريقة الرابعة ثم الثالثة ثم الثانية
 مناقشة النتائج

مطابقة البيانـات لنمـوذج التقـدير       ب ناقشة النتائج المتعلقة  م: أوًال
 :الجزئي

تشير النتائج إلى أن زيادة مراعاة طريقة التصحيح للمعرفة 
الجزئية كان له أثر في زيادة عدد األفراد غير المطابقين للنموذج، 

 فردًا في طريقة التصحيح األولى، ليصبح 95فقد زاد عددهم من 
 فردًا في طريقة 147 في الثالثة، و 146 في الثانية، و 98

ويمكن تفسير هذه النتيجة بداللة تزايد عدد . التصحيح الرابعة
مستويات التصحيح للفقرة الواحدة بازدياد مراعاة طريقة التصحيح 
للمعرفة الجزئية؛إذ تشتمل الطريقة األولى على مستويين،  و الثانية 

. ة على خمسة مستوياتعلى ثالثة، والثالثة على أربعة، والرابع
في طريقة التصحيح األولى يتوزعون ) 0(فاألفراد في المستوى األول

. في طريقة التصحيح الرابعة)0,1,2,3(على المستويات األربعة األولى
ويتوقع مع تزايد عدد المستويات تزايد عدد العتبات ويرافق ذلك 

رى تباين في صعوبة هذه العتبات؛إذ قد تتضمن عتبات سهلة وأخ
يجيب الفرد عن فقرة ما إجابة صعبة وهذا قد يزيد من فرص أن 

خاطئة رغم أن مستوى صعوبتها دون مستوى قدرته، أو أن يجيب 
عن فقرة ما إجابة صحيحة رغم أن مستوى صعوبتها يفوق مستوى 

، 149، 644، 865( وبالفعل فقد أجاب األفراد ذوو األرقام.قدرته
-، 1.95-(تهم اوى قدر رغم تدني مست_)819، 862، 868

 إجابة 14عن الفقرة _ )2.89-، 2.89-، 2.22-، 1.95-، 1.95
 .) لوجت1.13( رغم ارتفاع مستوى صعوبتها صحيحة 

وتشــير النتــائج إلــى أن زيــادة مراعــاة طريقــة التصــحيح للمعرفــة  
الجزئية كان له أثر في نقصان عـدد الفقـرات غيـر المطابقـة للنمـوذج،            

 فقـرات فـي طريقــة التصـحيح األولــى،    4 مــن فقـد نقـص عــدد الفقـرات   
 فــي الثالثــة، و فقــرة واحــدة فــي طريقــة      2 فــي الثانيــة، و  3ليصــبح 

 لتوقعــات ةالفقــرات أصــبحت أكثــر مالءمــ أن بمعنــى. التصــحيح الرابعــة
ويمكــن تفســير هــذه النتيجــة .  النمــوذج فــي طريقــة التصــحيح الرابعــة

واحدة بازدياد مراعـاة    بداللة تزايد عدد مستويات التصحيح للفقرة ال      
ويتوقع مع تزايد عـدد المسـتويات       . طريقة التصحيح للمعرفة الجزئية   

أن تنــزع  الفقــرات المتطرفــة فــي موقعهــا علــى تــدريج الســمة      للفقــرة

نحو وسط التـدريج وهـذا يزيـد مـن فـرص مالئمتهـا للنمـوذج ؛فمـثًال               
 فـرص   الفقرة السهلة جدًا في حالة وجود مستويين لإلجابة تتوفر لها         

وجـــود عتبـــات صـــعبة عنـــدما يـــزداد عـــدد تلـــك المســـتويات والفقـــرة  
 . الصعبة جدًا تتوفر لها فرص الحصول على عتبات سهلة

مناقشـــة النتـــائج المتعلقـــة بـــاختالف دقـــة تقـــدير معلمـــة  :ثانيـــًا
 :القدرة باختالف طريقة التصحيح

تشــــير النتــــائج إلــــى وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية عنــــد 
ــتوى  ــة   ) α=0.01(مســ ــاء المعياريــ ــابي لألخطــ ــط الحســ ــي الوســ  فــ

 هذه الفـروق    ألفراد تعزى لطريقة التصحيح، وكانت    ا ات قدر اتتقديرل
ويمكـن تفسـير ذلـك بـأن        . لصالح الطريقة الرابعة ثم الثالثة ثـم الثانيـة        

مراعاة المعرفة الجزئية في تصحيح فقرات الصواب والخطأ المتعـدد،          
ل مـــن األخطـــاء المعياريـــة فـــي يقلـــل مـــن التبـــاين، الـــذي بـــدوره يقلـــ 

قياســها، وبالتــالي فــإن تقــديرات قــدرة األفــراد قــد أصــبحت أكثــر دقــة  
بالتــدرج فــي طــرق التصــحيح مــن األولــى إلــى الثانيــة إلــى الثالثــة إلــى      

أي أن أخطاء القياس تقل وبشكل واضح بالتـدرج مـن طريقـة             .الرابعة
هـذه النتيجـة تتفـق      و. التصحيح األولى إلى الثانية إلـى الثالثـة فالرابعـة         

،  )1992(مــــــع النتـــــــائج التــــــي حصـــــــل عليهـــــــا كــــــل مـــــــن  التقـــــــي   
، و رايــــــــت وماســــــــترز )2003(،  والشــــــــريفين )1993(وشــــــــاهين

(Wright and Masters,1982). 
 مناقشـــة النتـــائج المتعلقـــة بـــاختالف دقـــة تقـــدير معلمـــة :ثالثـــًا

 :الصعوبة باختالف طريقة التصحيح
الوسـط  فـي   داللـة إحصـائية     تشير النتائج إلى وجـود فـروق ذات       

  تعـزى لم صـعوبة الفقـرات    امعـ  لألخطـاء المعياريـة فـي تقـدير          الحسابي
 الفروق لصـالح الطريقـة الرابعـة ثـم          وكانت. الختالف طريقة التصحيح  

أي أن أخطــاء القيــاس تقــل بشــكل واضــح بالتــدرج  .الثالثــة ثــم الثانيــة
رابعـة أي بزيـادة     من طريقة التصحيح األولى إلى الثانية إلـى الثالثـة فال          

وهـذه النتيجــة تتفـق مـع النتـائج التـي حصــل      . عـدد مسـتويات اإلجابـة   
ــي    ــن التقـــ ــل مـــ ــا كـــ ــاهين)1992(عليهـــ ــريفين )1993(، وشـــ ، والشـــ

ــترز  )2003( ــت وماسـ . (Wright and Masters,1982)، و رايـ
ويمكــن تفســير ذلــك بــأن مراعــاة المعرفــة الجزئيــة فــي تصــحيح فقــرات 

قلـل مـن التبـاين، الـذي بـدوره يقلـل مــن       الصـواب والخطـأ المتعـدد، ي   
األخطاء المعيارية في قياسها، وبالتالي فإن تقديرات صـعوبة الفقـرات    
قــد أصــبحت أكثــر دقــة بالتــدرج فــي طريقــة التصــحيح مــن األولــى إلــى  
الثانية إلى الثالثة إلى الرابعة، أي أن األسـئلة تصـبح أكثـر إعتـداًال فـي             

كلمــا تعــددت مســتويات اإلجابــة موقعهــا علــى تــدريج الســمة المقاســة 
عنهـــا مـــن خـــالل اســـتخدام طـــرق التصـــحيح التـــي تراعـــي المعرفـــة         

 .الجزئية
ــائج مجتمعــة  مــن خــالل هــذه    ــايمكنالنت ــى خالصــة    ن أن نصــل إل

 أن طريقة التصحيح األكثر مراعاة للمعرفة الجزئية، هي األكثـر     مفادها
 لــذلك .دقــة فــي قيــاس قــدرات األفــراد، وتقــدير قــيم صــعوبة الفقــرات  

 ويتوقـع أن يتـرك      .على الطرق األخرى    باستخدامها وتفضيلها  ُينصح
اســتخدام المدرســين لهــذه الطريقــة أثــرًا ايجابيــًا لــدى الطلبــة يتمثــل     
ــار نتيجــة        بشــعور االرتيــاح  للحصــول علــى عالمــات أعلــى فــي االختب
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مراعــاة المعرفــة الجزئيــة وقــد يزيــد ذلــك مــن دافعيــتهم للــتعلم ، كمــا   
امها فرص زيادة دقـة تقـدير قـدرات األفـراد ممـا يـنعكس               يتيح استخد 

إيجابــًا علــى صــدق تلــك التقــديرات وثباتهــا ، وهــذا يجعــل كــل بــديل  
من بدائل فقـرة الصـواب والخطـأ المتعـدد بمثابـة فقـرة اختباريـة ممـا                  
يعنــي زيــادة فــي عــدد الفقــرات وبالتــالي تحســن كــل مــن صــدق نتــائج   

 .االختبار وثباتها
 جــعالمصادر والمرا
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 .األردن
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)1(ملحق   

يقة التصحيح التحليل بحسب طرمخرجات  
 

TABLE 21.1 ANALYZED: 642 PERSONS, 30 ITEMS, Scoring Method 1 
------------------------------------------------------------------ 
SUMMARY OF MEASURED STEPS   ITEM  NUMBER:     1   
ITEM  DIFFICULTY OF  -1.25 ADDED TO MEASURES 
+------------------------------------------------------+ 
|CATEGORY OBSERVED|  MEASURE   | COHERENCE|INFIT OUTFIT| 
| LABEL    COUNT  |AVERGE  EXP.| M->C C->M|  MNSQ  MNSQ| 
|-----------------+------------+----------+------------| 
|   0         277 | -1.28 -1.43|  56%  56%|  1.15  1.21| 
|   1         365 | -0.60 -0.49|  67%  66%|  1.13  1.15| 
+------------------------------------------------------+ 
AVERAGE MEASURE is mean of (Bn-Di), EXP. is expected value. 
M->C = Does Measure imply Category?   C->M = Does Category imply Measure? 
 
        DICHOTOMOUS CURVES 
P      ++--------------+--------------+--------------+--------------++ 
R  1.0 +                                                             + 
O      |                                                             | 
B      |0                                                           1| 
A      | 000000                                               111111 | 
B  0.8 +       00000                                     11111       + 
I      |            0000                             1111            | 
L      |                0000                     1111                | 
I      |                    000               111                    | 
T  0.6 +                       000         111                       + 
Y      |                          000   111                          | 
   0.5 +                             ***                             + 
O      |                          111   000                          | 
F  0.4 +                       111         000                       + 
       |                    111               000                    | 
R      |                1111                     0000                | 
E      |            1111                             0000            | 
S  0.2 +       11111                                     00000       + 
P      | 111111                                               000000 | 
O      |1                                                           0| 
N      |                                                             | 
S  0.0 +                                                             + 
E      ++--------------+--------------+--------------+--------------++ 
       -2             -1              0              1              2 
                             

PERSON [MINUS]  ITEM  MEASURE 
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Scoring Method 2 ,SUMMARY OF MEASURED STEPS       ITEM  NUMBER: 1   
ITEM  DIFFICULTY OF  -0.46 ADDED TO MEASURES 
+----------------------------------------------------------------+ 
|CATEGORY OBSERVED|  MEASURE   | COHERENCE|INFIT OUTFIT|  STEP   | 
| LABEL    COUNT  |AVERGE  EXP.| M->C C->M|  MNSQ  MNSQ|CALIBRATN| 
|-----------------+------------+----------+------------+---------| 
|   0         211 | -0.31 -0.45|  58%   4%|  1.20  1.32|  NONE   | 
|   1          66 | -0.24 -0.20|  11%  72%|  1.16  1.34|    1.29 | 
|   2         365 |  0.06  0.14|  71%  37%|  1.16  1.18|   -1.29*| 
+----------------------------------------------------------------+ 
AVERAGE MEASURE is mean of (Bn-Di), EXP. is expected value. 
M->C = Does Measure imply Category?   C->M = Does Category imply Measure? 
 +--------------------------------------------------------+ 
|CATEGORY   STEP    STEP |  SCORE-TO-MEASURE   |THURSTONE| 
| LABEL    MEASURE  S.E. | AT CAT. ----ZONE----|THRESHOLD| 
|------------------------+---------------------+---------| 
|   0      NONE          |( -1.59) -INF   -1.09|         | 
|   1        0.83   0.09 |  -0.46  -1.09   0.17|   -0.60 | 
|   2       -1.75   0.09 |(  0.67)  0.17  +INF |   -0.32 | 
+--------------------------------------------------------+ 
 
 
        CATEGORY PROBABILITIES: MODES - Step measures at intersections 
P      ++---------+---------+---------+---------+---------+---------++ 
R  1.0 +0000                                                     2222+ 
O      |    000000000                                   222222222    | 
B      |             0000                           2222             | 
A      |                 000                     222                 | 
B  0.8 +                    00                 22                    + 
I      |                      0               2                      | 
L      |                       00           22                       | 
I      |                         0         2                         | 
T  0.6 +                          0       2                          + 
Y      |                           00   22                           | 
   0.5 +                             0 2                             + 
O      |                              *                              | 
F  0.4 +                             2 0                             + 
       |                            2   0                            | 
R      |                          22     00                          | 
E      |                         2         0                         | 
S  0.2 +                       22           00                       + 
P      |                     22               00                     | 
O      |                  2**1111111111111111111**0                  | 
N      |       11111******1                       1******11111       | 
S  0.0 +*******22222                                     00000*******+ 
E      ++---------+---------+---------+---------+---------+---------++ 
       -3        -2        -1         0         1         2         3 

 
 

PERSON [MINUS]  ITEM  MEASURE 
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Scoring Method 3 ,SUMMARY OF MEASURED STEPS        ITEM  NUMBER:  1   
ITEM  DIFFICULTY OF  -0.40 ADDED TO MEASURES 
+----------------------------------------------------------------+ 
|CATEGORY OBSERVED|  MEASURE   | COHERENCE|INFIT OUTFIT|  STEP   | 
| LABEL    COUNT  |AVERGE  EXP.| M->C C->M|  MNSQ  MNSQ|CALIBRATN| 
|-----------------+------------+----------+------------+---------| 
|   0          62 |  0.13 -0.05|   0%   0%|  1.21  1.46|  NONE   | 
|   1         149 |  0.17  0.09|  32%  10%|  1.14  1.20|   -0.45 | 
|   2          66 |  0.21  0.26|  10%  68%|  1.34  1.41|    1.39 | 
|   3         365 |  0.44  0.49|  72%  31%|  1.14  1.15|   -0.94*| 
+----------------------------------------------------------------+ 
+--------------------------------------------------------+ 
|CATEGORY   STEP    STEP |  SCORE-TO-MEASURE   |THURSTONE| 
| LABEL    MEASURE  S.E. | AT CAT. ----ZONE----|THRESHOLD| 
|------------------------+---------------------+---------| 
|   0      NONE          |( -2.12) -INF   -1.40|         | 
|   1       -0.86   0.14 |  -0.71  -1.40  -0.29|   -1.10 | 
|   2        0.99   0.09 |   0.11  -0.29   0.61|   -0.11 | 
|   3       -1.34   0.09 |(  1.06)  0.61  +INF |    0.11 | 
+--------------------------------------------------------+ 
 
  
        CATEGORY PROBABILITIES: MODES - Step measures at intersections 
P      ++-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------++ 
R  1.0 +                                                333333333+ 
O      |0                                        3333333         | 
B      | 0000                                 333                | 
A      |     000                            33                   | 
B  0.8 +        000                       33                     + 
I      |           0                     3                       | 
L      |            00                  3                        | 
I      |              00               3                         | 
T  0.6 +                0             3                          + 
Y      |                 0           3                           | 
   0.5 +                  0         3                            + 
O      |                   00      3                             | 
F  0.4 +                  111*11113                              + 
       |                11    0   *                              | 
R      |             111       0 3 11                            | 
E      |           11           *    1                           | 
S  0.2 +         11            3 0    11                         + 
P      |     1111            33   00    1                        | 
O      | 1111               3 222222**222***                     | 
N      |1              2****22        0000  *****22222           | 
S  0.0 +***************3                  0000000****************+ 
E      ++-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------++ 
       -3      -2      -1       0       1       2       3       4 
                             

 
PERSON [MINUS]  ITEM  MEASURE 
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Scoring Method 4, SUMMARY OF MEASURED STEPS      ITEM  NUMBER: 1   
 ITEM  DIFFICULTY OF  -0.39 ADDED TO MEASURES 
+----------------------------------------------------------------+ 
|CATEGORY OBSERVED|  MEASURE   | COHERENCE|INFIT OUTFIT|  STEP   | 
| LABEL    COUNT  |AVERGE  EXP.| M->C C->M|  MNSQ  MNSQ|CALIBRATN| 
|-----------------+------------+----------+------------+---------| 
|   0          12 |  0.37  NONE|   0%   0%|  1.15  1.34|  NONE   | 
|   1          50 |  0.49  0.33|   0%   0%|  1.20  1.47|   -0.77 | 
|   2         149 |  0.51  0.45|  25%   8%|  1.12  1.17|   -0.31 | 
|   3          66 |  0.55  0.58|  10%  68%|  1.45  1.36|    1.72 | 
|   4         365 |  0.75  0.79|  71%  29%|  1.14  1.12|   -0.64*| 
+----------------------------------------------------------------+ 
+--------------------------------------------------------+ 
|CATEGORY   STEP    STEP |  SCORE-TO-MEASURE   |THURSTONE| 
| LABEL    MEASURE  S.E. | AT CAT. ----ZONE----|THRESHOLD| 
|------------------------+---------------------+---------| 
|   0      NONE          |( -2.57) -INF   -1.87|         | 
|   1       -1.16   0.30 |  -1.11  -1.87  -0.62|   -1.54 | 
|   2       -0.70   0.14 |  -0.24  -0.62   0.10|   -0.58 | 
|   3        1.33   0.09 |   0.45   0.10   0.93|    0.22 | 
|   4       -1.03   0.09 |(  1.38)  0.93  +INF |    0.44 | 
+--------------------------------------------------------+ 
 
 
       CATEGORY PROBABILITIES: MODES - Step measures at intersections 
P      ++------+------+------+------+------+------+------+------++ 
R  1.0 +                                                   444444+ 
O      |00000                                        444444      | 
B      |     0000                                 444            | 
A      |         00                             44               | 
B  0.8 +           00                          4                 + 
I      |             00                       4                  | 
L      |               0                     4                   | 
I      |                00                  4                    | 
T  0.6 +                  0                4                     + 
Y      |                   0              4                      | 
   0.5 +                    0             4                      + 
O      |                     0           4                       | 
F  0.4 +                      0     222 4                        + 
       |                    111*11*2   2*                        | 
R      |                 111    *2 11  4 2                       | 
E      |               11      2 0   14   22                     | 
S  0.2 +             11      22   0  411    2                    + 
P      |          111       2      0*   1    22                  | 
O      |      1111       222       4 *333**3333**                | 
N      |111111       2222       ***33 0000 111   ****33333       | 
S  0.0 +************************          0000*******************+ 
E      ++------+------+------+------+------+------+------+------++ 
       -4     -3     -2     -1      0      1      2      3      4 

                            
 

PERSON [MINUS]  ITEM  MEASURE 
 
 

 
 
 


