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 االستقواء وعالقته بالشعور بالوحدة والدعم االجتماعي
 

  **معاوية أبو غزال
 

  31/3/2009 تاريخ قبوله  22/7/2008 تاريخ تسلم البحث

ــتويات        :ملخـــص ــي مسـ ــروق فـ ــن الفـ ــف عـ ــى الكشـ ــة إلـ ــة الحاليـ ــدفت الدراسـ هـ
الشــــعور بالوحــــدة والــــدعم االجتمــــاعي المــــدرك لــــدى مجموعــــات االســــتقواء  

، وفيمـــا إذا كانــــت  ) مســـتقوين، ضــــحايا، مســـتقوين ضــــحايا  غيـــر مشــــاركين، (
 جــــنس الطالــــب أو هــــذه الفــــروق تختلــــف بــــاختالف مجموعــــات االســــتقواء أو 

 463(طالبــــًا وطالبــــة  ) 978(تألفــــت عينــــة الدراســــة مــــن    . التفاعــــل بينهمــــا 
ــًا ــورًا515و، اناثـ ــر   ) ذكـ ــى الصـــف العاشـ ــابع إلـ ــن الصـــف السـ ــنيفهم   مـ ــم تصـ ، تـ

ــى  ــارك و ) 837(إلـــــــ ــر مشـــــــ ــحية و) 67(غيـــــــ ــتقويًا و) 26(ضـــــــ ) 48(مســـــــ
ــتقويًا  ــحية-مســ ــتقواء    .  ضــ ــاييس االســ ــة مقــ ــة الدراســ ــراد عينــ ــى أفــ ــق علــ طبــ

ــدرك    ــاعي المــ ــدعم االجتمــ ــدة والــ ــعور بالوحــ ــحية والشــ ــوع ضــ ــفت . والوقــ كشــ
ــان        ــحايا كـ ــة الضـ ــدى مجموعـ ــدة لـ ــعور بالوحـ ــتوى الشـ ــة أن مسـ ــائج الدراسـ نتـ

 والمســـــتقوين أعلـــــى منـــــه لـــــدى مجموعـــــات غيـــــر المشـــــاركين والمســـــتقوين  
وأن مســــتوى الشــــعور بالوحــــدة لــــدى مجموعــــة المســــتقوين كــــان  . الضــــحايا

أعلـــى منـــه لـــدى مجموعـــة غيـــر المشـــاركين، ولـــم تكشـــف نتـــائج الدراســـة عـــن   
ــحايا            ــتقوين ـ الضـ ــتقوين والمسـ ــين المسـ ــروق بـ ــود فـ ــق  . وجـ ــا يتعلـ ــا فيمـ أمـ

بـــالفروق فـــي مســـتوى الـــدعم االجتمـــاعي الكلـــي، فقـــد كشـــفت نتـــائج الدراســـة   
أن مســـتوى الـــدعم اإلجتمـــاعي لـــدى الطلبـــة غيـــر المشـــاركين كـــان أعلـــى منـــه   

ــا كشــــفت نتــــائج الدراســــة عــــن وجــــود فــــروق   . لــــدى الطلبــــة المســــتقوين كمــ
دالــــة إحصــــائيًا بــــين مجموعــــات االســــتقواء فــــي مســــتوى الــــدعم االجتمــــاعي   
ــر      ــالح غيــ ــتقوين ولصــ ــة المســ ــاركين والطلبــ ــر المشــ ــة غيــ ــين الطلبــ الوالــــدي بــ

ــاركين، و ــر     المشــ ــين غيــ ــزمالء بــ ــم الــ ــتوى دعــ ــائيًا فــــي مســ ــة إحصــ ــروق دالــ فــ
ــاركين   ــر المشــ ــالح غيــ ــحايا ولصــ ــاركين والضــ ــة   . المشــ ــروق دالــ ــر فــ ــم تظهــ ولــ

إحصـــــائيًا فـــــي مســـــتوى الـــــدعم االجتمـــــاعي المقـــــدم مـــــن المعلمـــــين بـــــين         
ــات االســـــــتقواء  االســـــــتقواء، الوقـــــــوع  : الكلمـــــــات المفتاحيـــــــة . (مجموعـــــ

 ).اعيضحية، الشعور بالوحدة، الدعم االجتم
 

 مقدمة
 ومشـكلة   ،ُيعد استقواء طلبة المدارس ظاهرة متزايدة االنتشار      

 ذات نتـائج سـلبية علـى        ،تربوية واجتماعيـة وشخصـية بالغـة الخطـورة        
البيئــــة المدرســــية العامــــة والنمــــو المعرفــــي واالنفعــــالي واالجتمــــاعي 

ــل ــة     ،للطف ــة صــفية آمن ــتعلم ضــمن بيئ ــه فــي ال ــتعلم  ،  وحق ــتم ال إذ ال ي
ال فـي بيئـة تـوفر لطلبتهـا األمـن النفسـي بحمـايتهم مـن العنـف                   الفعال إ 

 . والخطر والتهديد
ُيعّرف االستقواء بأنه شكل مـن أشـكال العـدوان، يحـدث عنـدما          
يتعــرض طفــل أو فــرد مــا بشــكل مســتمر إلــى ســلوك ســلبي يســبب لــه 
األلــم، ينــتج عــن عــدم التكــافؤ فــي القــوى بــين فــردين، ُيســمى األول       

ــًا أو   مســتقو واآلخــر ضــحي  ة، وقــد يكــون االســتقواء جســميًا أو لفظي
 .(Tattum and Lane, 1989; Olweus, 1993)انفعاليًا 
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Abstract: This study aimed at exploring the differences in the 
levels of loneliness and perceived social support among the 
bullying groups (uninvolved, bullies, victims, and bully-
victims) and whether these differences are due to the bullying 
group, gender or the interaction between them. The sample 
consisted of 978 students (515 males, 463 females) from grade 
7 to grade 10. Overall, 837 students were classified as 
uninvolved, 67 victims, 26 bullies and 48 bully-victims. The 
scales of bullying, victimization, loneliness and perceived 
social support were administered. Results showed that victims 
had a higher level of loneliness than did the uninvolved, 
bullies or bully-victims, and the bully group demonstrated a 
higher level of loneliness than did the uninvolved group. With 
regard to the global social support, uninvolved students 
demonstrated higher levels than did bullies. In addition, it was 
found that there were significant differences between the 
groups in the levels of social support (parental support, friend 
support, and teacher support). Significant differences were 
found in the level of parental social support between 
uninvolved students and bullies in favor of the uninvolved, and 
significant differences in the level of peer support between the 
uninvolved and victims in favor of the uninvolved. No 
significant differences were found in the level of social support 
presented from teachers among the bullying groups. 
(Keywords: Bullying, Victimization, Loneliness, Social 
Support). 
 

 
ويبــدو أن لالســتقواء طبيعــة خفيــة، إذ أن حــاالت  االســتقواء      
التــي تحــدث فــي معظــم المــدارس يصــعب إدراكهــا واكتشــافها بســبب      

ــا، فمعظــم ضــحايا      ــي تحــيط به ــي المــدارس  الســرية الت  - االســتقواء ف
 ســنة ال يخبــرون 14-10 ممــن تتــراوح أعمــارهم بــين  -إناثــًاذكــورًا و

، ومـن األسـباب   (Smith and Shu, 2000)أحـدًا عمـا يحـدث لهـم     
التــي تــدفع األطفــال الضــحايا إلــى كتمــان حــوادث االســتقواء وعــدم         

خــوفهم مــن حــدوث عقوبــات وإســاءات مســتقبلية مــن   : اإلعــالن عنهــا
األطفال المستقوين، واعتقاد الضحايا بأنهم سـيكونون معـزولين أكثـر     
إذا أعلنــــوا عــــن تعرضــــهم لالســــتقواء، واعتقــــادهم بــــأن المســــتقوي 

م ويقدرهم إذا أبقوا األمر سريًا، واعتقادهم بان المعلمين لـن           سيحبه
ــلوكه    ــن سـ ــتقوي يتوقـــف عـ ــا يجعـــل المسـ ــوا بمـ ــم ال  . يقومـ ــا أنهـ كمـ

ــة        ــه فــي حال ــيهم، ويعتقــدون أن ــدوهم قلقــين عل يرغبــون أن يكــون وال
إخبار الوالدين أوالمسؤولين في المدرسة فإن المسـتقوين سـيكونون           
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 ,Adair, Dixon, and Moore)أكثــر ســوءًا فــي تعــاملهم معهــم  
2000) . 

: ) Bowker, 1980(وللسلوك االستقوائي أشكال متعددة هي 
ويحــدث ، االســتقواء وضــوحًااالســتقواء الجســمي وهــو أكثــر أشــكال  

عنـــدما يتـــأذى  الشـــخص جســـميًا مـــن الضـــرب، والـــرفس، والعـــض،   
واللكـــم، والخمـــش، والصـــفع وشـــد الشـــعر أو أي شـــكل مـــن أشـــكال   

 ويشـــــار إليـــــه امـــــا االســـــتقواء غيـــــر الجســـــمي. ميالجســـــالهجـــــوم 
ويتضـمن  . فقـد يكـون لفظيـًا أو غيـر لفظـي          " االستقواء االجتماعي ب"

االســـتقواء اللفظـــي المكالمـــات التلفونيـــة المســـيئة، ونشـــر اإلشـــاعات  
المزيفة أو الخبيثة واستخدام اللغة المسيئة ، والوصـف بألقـاب معّينـة      

. التعليقات القاسية والتخويف العـام   و، والسخرية أو التعليقات العرقية   
ــر        ــر مباشـ ــرا أو غيـ ــون مباشـ ــد يكـ ــي فقـ ــر اللفظـ ــتقواء غيـ ــا االسـ . أمـ

فاالســتقواء المباشــر غيــر اللفظــي  يصــاحب عــادة االســتقواء اللفظــي  
ــة      ــة المؤذي ــابير الوجهي ــة والتع . والجســمي ويتضــمن اإليمــاءات البذيئ

باشـــر  ومـــن جهـــة أخـــرى يتضـــمن االســـتقواء غيـــر اللفظـــي وغيـــر الم  
 . التجاهل المتعمد واالستثناء من النشاط 

أما اتالف الممتلكات فيتضمن تمزيق المالبس، وإتالف الكتـب،         
ويعــــد االســـتقواء الجنســــي الشــــكل  . وإفســـاد الممتلكــــات وســـرقتها  

ويتضمن استخدام أسماء جنسية وينادي بهـا، أو        ، األخير لالستقواء 
ديـــــد بالممارســـــة كلمـــــات جنســـــية قـــــذرة أو لمســـــًا جنســـــيًا أو الته

  .الجنسية
ــكل         ــي شـ ــة فـ ــروق جندريـ ــود فـ ــات وجـ ــن الدراسـ ــدد مـ ــد عـ أكـ

ــين       ــراوح أعمــارهم ب ــة المــدارس ممــن تت  12-8االســتقواء لــدى طلب
، إذ يعــد الــذكور أكثــر اســتخدامًا وتعرضــًا لالســتقواء الجســمي ، ســنة

بينما تعـد اإلنـاث أكثـر اسـتخدامًا وتعرضـًا لالسـتقواء اللفظـي ونشـر                 
 ; Olweus, 1978)الســــتثناء مــــن المجموعــــة اإلشــــاعات وا

Pateraki,and Houndoumadi, 2001) .  ــة ــا وأكـــدت دراسـ كمـ
والتي استهدفت التعرف على المشـكالت      ) 1997(عويدات و حمدي    

السلوكية لـدى الطلبـة الـذكور فـي الصـفوف الثـامن والتاسـع والعاشـر               
الشـجار  أن من بين أكثر المشكالت السلوكية تكرارًا لدى الذكور هـي   

وفيما يتعلق بأماكن حدوث االستقواء أكـد شـارب         ،  وضرب اآلخرين 
 حـــدوث االســـتقواء فـــي (Sharp and Smith, 1991)وســـميث 

المدرســة واألمــاكن المجــاورة لهــا، وأن المالعــب هــي األمــاكن األكثــر     
 (Whitney, 1993)شيوعًا لحاالت االستقواء، فـي حـين أكـد ويتنـي     

لغــرف الصــفية هــي المكــان الــذي تكثــر فيــه  أن الممــرات المؤديــة إلــى ا
ــفية   ــا الغـــرف الصـ ــتقواء تليهـ ــاالت االسـ ــة . حـــدوث حـ وأظهـــرت دراسـ

في االردن التي هدفت الى الكشف عن مدى انتشـار          ) 2008(جرادات
طالبـًا  ) 556(سلوك االستقواء والعوامـل المرتبطـة بـه لـدى عينـة مـن          

ث يمارسن غالبا   أّن اإلنا ، وطالبة في الصفوف من السابع الى العاشر        
ــلوك      ــا يمـــارس الـــذكور سـ ــة الصـــف بينمـ ــتقواء فـــي غرفـ ــلوك االسـ سـ

 .وهم في طريقهم للمنزل، االستقواء
ــى ثــالث        ــي ســلوك االســتقواء إل ــراد المشــاركون ف  يصــنف األف

وفيمـــا يلـــي . الضـــحايا/المســـتقوين  والضـــحايا والمســـتقوين : فئـــات
 . وصف مختصر لكل فئة يتضمن أبرز سماتهم ومزاياهم

) Carneyand Merrell, 2001(يؤكـد كـارني وميـرل    : مسـتقوون ال
أن معظم المستقوين من طلبة المدارس ذكورًا و إناثـًا يشـتركون فـي              
خصــائص عامــة رغــم اخــتالفهم فــي نمــط العــدوان الــذي يســتخدمونه   
فهــم يمارســون عــدوانًا علنيــًا وهــم مخربــون  ويســتمتعون بالســيطرة   

ج الحـاد واالنـدفاع، وعـدم القـدرة         كما يتميزون بـالمزا   . على اآلخرين 
ــاط    ــى تحمــل اإلحب ــيهم معالجــة   ). Olweus, 1993(عل ويصــعب عل

إذ يفســرون ســلوك اآلخــرين   ، المعلومــات االجتماعيــة بشــكل واقعــي   
 ,Dodge, 1991; McNamara, and McNamara(كسـلوك معـاٍد   

ولــديهم اتجاهــات إيجابيــة نحــو العنــف وخصوصــًا كوســائل ) . 1997
ــا يريـــدون لحـــل المشـــكال  Carney and(ت أو للحصـــول علـــى مـ

Merrell, 2001; Glew, Rivara, and Feudther,  2000( ،
وعــــادة مــــا يحقــــق المســــتقوون مكاســــب شخصــــية جــــّراء ســــلوكهم   

ــة     ــود، والهيبـ ). Olweus, 1993(العـــدواني مثـــل الســـجائر، والنقـ
ــحاياهم     ــع ضـــ ــاطف مـــ ــعور بالتعـــ ــى الشـــ ــرون إلـــ  ,Beale(ويفتقـــ

ــد مــــ ).2001 ــدوانهم   والعديــ ــتوى عــ ــدركون مســ ــتقوين ال يــ ن المســ
)Nssc, 1995 .( 

 أن المســـتقوين أكثـــر احتمـــاًال ألنوقـــد وجـــد البـــاحثون أيضـــًا 
يتورطـــوا بمشـــكالت ســـلوكية أخـــرى مثـــل شـــرب الكحـــول والتـــدخين 

)Nansel et al., 2001(  ،   ذكـورًا  –كما يفتقر األطفـال المسـتقوون 
ســنة إلــى مهــارات حــل     12 -9ممــن تتــراوح أعمــارهم بــين    -و إناثــًا

ويميلـــون نحـــو توجيـــه مشـــكالتهم نحـــو الخـــارج كوســـائل  ، المشـــكلة
، كما يظهـرون إنجـازًا مدرسـيًا ضـعيفاً    ). Andreou, 2001(للتوافق 

ويكشـــفون عـــن عـــدم محبـــتهم لبيئـــة المدرســـة وتحديـــدًا فـــي مرحلـــة  
 ). Nansel et al., 2001(الطفولة المتوسطة 

ن والمثيــرة للنقــاش فــي األدب  وأخيــرًا فــإن القضــية الجدليــة اآل  
التربــوي والنفســي هــي فيمــا إذا كــان  المســتقوون يعــانون مــن تــدني  

حيـــث يقتـــرح بعـــض البـــاحثين أن المســـتقوين لـــديهم  . تقـــدير الـــذات
 Glew et al(مستوى متوسطًا، أو أقل من المتوسط من عدم األمن 

وعلـى العكـس مـن ذلـك كشـفت نتـائج دراسـات أخـرى فـي          ). 2000 ,.
درسة األساسية وما بعدها أن األطفـال المسـتقوين الـذين تتـراوح             الم

ــين    ســنة كشــفوا عــن درجــات منخفضــة فــي تقــدير      18-8أعمــارهم ب
ــرهم مــن        ــذين ال يســتقوون علــى غي ــال ال ــة باألطف ــي مقارن ــذات الكل ال

ــال  ــة  ). O'Moore and Kirkham,2001(األطفـ ــرت دراسـ واظهـ
ا بــين المســتقوين عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائي) 2008(جــرادات 

 .وغير المستقوين في تقدير الذات
وهــم األطفــال الــذين يعــززون ســلوك األطفــال المســتقوين  : الضــحايا

ماديًا أو عاطفيًا بعـدم قـدرتهم علـى الـدفاع عـن أنفسـهم أو إعطـائهم                   
ــه أو بعضــه للمســتقوين وإذعــانهم لطلبــات المســتقوين      مصــروفهم كل

 ). Sciarra, 2004(بسهولة 
 بـــين شـــكلين مـــن  (Olweus, 1993)" أولـــويس"وقـــد ميـــز 
ــا  ــحايا همــــ ــحايا   : الضــــ ــذعنون والضــــ ــلبيون أو المــــ ــحايا الســــ الضــــ

ن ييتميــز الضــحايا الســلبيون بــأنهم قلقــون وغيــر آمنــ   . االســتفزازيون
ــة،       ــديهم شــعور بالخجــل وعــدم الجاذبي ــذواتهم ســلبية، ول ونظــرتهم ل

لبية نحـو   والعزلة النسبية، وليس لديهم أصدقاء، ولديهم اتجاهـات سـ         
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وهـم أهـداف سـهلة      ،العنف، والضـعف الجسـمي لـدى الضـحايا الـذكور          
مناسبة لألطفـال المسـتقوين بسـبب قلقهـم وإذعـانهم وشـعورهم بعـدم               

 . القيمة وعدم محاولتهم الرد على اعتداءات األطفال المستقوين
أمـــا الضـــحايا االســـتفزازيون فيوصـــفون بإظهـــارهم نمطـــين مـــن 

ــا  ــال وهمـ ــق:ردود األفعـ ــة    القلـ ــفون بالحركـ ــًا يوصـ ــدوان وأحيانـ  والعـ
ويسلكون طرقـًا مزعجـة وتهيجيـة بسـبب     ، )Olweus, 1993(الزائدة 

وهــــذا ربمــــا يثيــــر األطفــــال اآلخــــرين ، عــــدم قــــدرتهم علــــى التركيــــز
ــاههم     ــلبية تجـ ــل سـ ــار ردود فعـ ــزهم إلظهـ  Cassidy and(ويحفـ

Taylor, 2005 .( ويبــدو أن كــال النــوعين مــن الضــحايا يعــانون مــن
ــالجتهم للمعلومــات االجتماعيــة      ضــعف ــة ومع ــاراتهم االجتماعي ــي مه  ف

)Smith, Shu and Madsen, 2001(    وهم صـغار القامـة، وضـعاف ،
ــة بالمســتقوين   ــدفاع عــن    . وضــئيلون مقارن ــذا فهــم ال يســتطيعون ال ل

 ,McNamara and McNamara)أنفسـهم وحمايتهـا مـن اإلسـاءة     
ء األطفـال قلـق علـى       عالوة على ذلك ربما يكون لدى هـؤال        ). 1997

أجسامهم إذ يخافون من األذى، ولديهم اتجاهات سلبية نحو العنـف،           
وهم كذلك غير ناجحين في األلعـاب الرياضـية وغيرهـا مـن النشـاطات        

وين قوعنـدما يتعرضــون لهجــوم المســت ).Olweus, 1993(الجسـمية  
فــي مرحلــة مــا قبــل المدرســة االبتدائيــة يســتجيب غــالبيتهم بالبكــاء         

ويميــل ضــحايا االســتقواء أيضــًا إلــى الهــدوء والحــذر       . ســحابواالن
وعدم األمن والحساسية الزائدة مقارنة باألطفـال اآلخـرين، ويمتـازون           

 Glew, Dodge and(بمهارات ضـعيفة فـي االتصـال وحـل المشـكلة      
Coie, 2000 . (  و هــــــم يفتقــــــرون إلــــــى المهــــــارات التوكيديــــــة

)Schwartz, Dodge and Coie, 1993 .(اًء علــى ذلــك فهــم وبنــ
مهجـورون أو منبــوذون مــن األطفـال اآلخــرين ولــديهم عـدد قليــل مــن    
األصـــدقاء أو لـــيس لـــديهم أصـــدقاء اطالقـــًا، وعـــادة مـــا يوجـــدون        
ــة        ــي المدرسـ ــام فـ ــاول الطعـ ــات تنـ ــي أوقـ ــب أو فـ ــي المالعـ ــدهم فـ وحـ

)Olweus,1993 .( 
ــال تقـــــديرًا متـــــدنيًا للـــــذات        ــدو أن لـــــدى هـــــؤالء األطفـــ ويبـــ

)O'Moore and Kirkham, 2001( ،   إذ ينظــرون إلــى أنفهســـم
ــر مهمــين      ــاء وغي ــر أذكي ــر جــذابين وغي ــذا  . كفاشــلين وغي ونتيجــة له

االتجاه السلبي فإنهم يلومون أنفسهم خطـًأ علـى تعرضـهم لالسـتقواء             
)Carney and Merrell, 2001 .( 

  Bully- Victimsالضحايا / المستقوون
ــا   ــير األبحـــاث إلـــى ان العديـــد مـــن األطفـ ــتقوين فـــي تشـ ل المسـ

 Wolke( المدارس األساسية هم أنفسهم ضحايا السـتقواء اآلخـرين  
et al., 2000 .( فهـــم يســـتقوون علـــى مـــن هـــم أصـــغر مـــنهم ســـنًا

ً وهـم أحيانـًا     .وحجمًا، و يكونون ضحايا لرفاقهم األكبر سـنًا وحجمـا         
ــت     ــي البي ــي المدرســة وضــحايا ف ــع    . مســتقوون ف ــذا يعــد التعامــل م ل

ة أصــعب مــن التعامــل مــع غيــره مــن األشــكال؛ فهــم   المســتقوي الضــحي
يظهرون سلوكًا عدوانيًا غير مقبول، ومع ذلك فهم  ضعاف وشديدو           

فإنــه يصــعب ، وألنهــم يميلــون الــى االســتقواء دون رحمــة . الحساســية
 . التعاطف معهم عندما يكونون هم أنفسهم ضحايا لالستقواء

قلبــًا انفعاليــًا الضــحايا بــأنهم أكثــر قلقــًا وت/ يوصــف المســتقوون
. ويسـتفزون اآلخـرين بشـكل دائـم       ، وأقل شـعبية و يسـهل اسـتفزازهم       

ويميلون إلى إزعاج   ، كما أن لديهم حركة زائدة ومشكالت في االنتباه       
ــرين  ــة اآلخــ ــتفزازهم ، الطلبــ ). Carneyand Merrell,2001(واســ

ــتجيبون       ــاد، ويسـ ــزاج الحـ ــن ذوي المـ ــم مـ ــى أنهـ ــادة علـ ــنفون عـ ويصـ
" مصـــادفة"الطلبـــة الـــذين يســـتفزونهم دون قصـــد    بعدوانيـــة تجـــاه  

)Pellegrini, 1998 .(ممـن  الضحايا/ كما يتميز الطلبة المستقوون 
 بمســتويات منخفضــة مــن تقــدير     ســنة 13-8تتــراوح أعمــارهم بــين   

الـــذات وأكثـــر عصـــابية وصـــعوبات فعليـــة فـــي قـــدرات حـــل المشـــكلة    
)Andreou, 2001; Mynard and Joseph, 1997 .(سبة ولديهم ن

ــة      ــنخفض وكفايــ ــبط ذات مــ ــلوكية، وضــ ــكالت الســ ــن المشــ ــة مــ مرتفعــ
ــعيف      ــي ضـــ ــة وأداء مدرســـ ــراض اكتئابيـــ ــة، وأعـــ ــة منخفضـــ اجتماعيـــ

)Haynie et al., 2001 .( 
أكــد اتكنســون  ، أمــا فيمــا يتعلــق بأســباب الســلوك االســتقوائي    

العوامــل  علــى دور (Atkinson and Hornby, 2002)وهورنبــاي 
فهو ببسـاطة سـلوك طـائش       . دوافع لالستقواء الفردية؛ إذ يوجد عدة     

غيـر مــراٍع لحقـوق اآلخــرين ومشــاعرهم أو هـو عمــل يقـوم بــه الطفــل     
فــبعض األطفــال المســتقوين يعتقــدون . عنــد شــعوره بالملــل والضــجر

أن الســلوك االســتقوائي هــو شــيء عــادي لكــونهم ال يــدركون مــدى        
ــا  ، إيـــذائهم لآلخـــرين ــا حـــدث لهـ ــا. أو أن الضـــحية تســـتحق مـ  أن كمـ

خصائص الضحية كالمزاجيـة، والخجـل وضـعف المهـارات االجتماعيـة            
وعدم وجود أصـدقاء قـد تجعـل مـن الطفـل الضـحية عرضـة للسـلوك                  

 . االستقوائي
ــج   ــن  ) Besag, 1998(ويــــرى بيســ ــكل مــ ــتقواء شــ أن االســ

الســـلوكات المتعلمـــة اجتماعيـــًا، تعـــد العوامـــل األســـرية مثـــل إهمـــال   
وانعــدام ،  مــن العنــف والنــزاع األســري الرعايــة والمســتويات المرتفعــة 

واإلشــراف علــيهم ، وقلــة مراقبــة ســلوك األطفــال ، الضــوابط الســلوكية
 .عوامل مؤثرة في السلوك االستقوائي

وتؤكــد األبحـــاث أن عـــائالت األطفــال المســـتقوين هـــي عـــائالت   
فآبـــاؤهم عـــدوانيون، ورافضـــون وغيـــر ). Olweus, 1994(مفككـــة 

ــا أن  ــالهم، كمـ ــعيفة  مكتـــرثين بأطفـ ــذه البيـــوت ضـ ــورة األب فـــي هـ ،  صـ
وتميــل األم إلــى أن تكــون معزولــة وربمــا أنهــا تمتلــك أســلوب تنشــئة     

). Curtner- Smith 2000; Olweus, 1978(اجتماعيـة متسـاهًال   
وقـــد يكـــون اآلبـــاء قـــد شـــرحوا ألبنـــائهم أن اســـتخدام القـــوة وإذالل   

د يكـون   وقـ . اآلخرين هي سلوكات وطرق مقبولة للتعامل مع اآلخرين       
 Carney and(التهـذيب المسـتخدم مـع هـؤالء األطفـال غيـر متسـق        

Merrell, 2001 .(  ويميل الوالدان إلى استخدام القوة لضبط سـلوك
وعقابهم جسديًا أو يأخذ شكل نوبـات  ) Pellegrini, 1998(أبنائهم 

الغضب والهيجان االنفعالي، وعادة تأتي أشكال هذا العقاب بعـد فتـرة            
من حدوث السلوك غير المقبول، أو يـتم تجاهـل سـلوك    زمنية طويلة  

الطفــل كليــًا؛ ونتيجــة لــذلك يــتعلم األطفــال أن الســلوك العــدواني هــو    
 . وسيلة لتحقيق الغايات أو إشباع الحاجات

) Smith, 2000(أمــا عــائالت األطفــال الضــحايا فيــرى ســميث  
ت أنها داعمة وحساسة ومحبة؛ لذا عندما يتعرض أطفال هـذه العـائال         

إلــى هجــوم فعلــى األرجــح أن يجــدوا صــعوبة فــي التوافــق أو التكيــف      
. عنــد مــواجهتهم لالعتــداءات أو حينمــا يعــاملون بطريقــة غيــر عادلــة   
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ويأتي األطفـال الضـحايا عمومـا مـن عـائالت تبـالغ فـي حمايـة أطفالهـا                
ــذلك يفشــل        ــين ؛ ونتيجــة ل ــر آمن ــا قلقــون غي لكونهــا تــدرك أن أطفاله

ــيم أ   ــي تعلــ ــدان فــ ــراع     الوالــ ــل الصــ ــبة لحــ ــارات المناســ ــالهم المهــ طفــ
)McNamara and McNamara, 1997 .( ويعتقـــد كثيـــر مـــن

ــي       ــببًا فـ ــون سـ ــا يكـ ــة أطفالهـ ــائالت لحمايـ ــذه العـ ــل هـ ــاحثين أن ميـ البـ
 ) .Olweus, 1993(السلوك االستقوائي ونتيجة له في الوقت نفسه

، وأخيرًا يـأتي األطفـال المسـتقوون ـ الضـحايا مـن بيـوت مفككـة        
الحمايـة الزائـدة    (صف هؤالء األطفال والديهم دائمًا بعدم االتساق        وي

 ,Bowers, Smith and Binney(وأحيانــًا باإلســاءة ) واإلهمــال
ــة      ). 1994 ــارات اإلدارة الوالديـــــ ــى مهـــــ ــرون إلـــــ ــم يفتقـــــ ــا أنهـــــ كمـــــ

)Pellegrini, 1998 ( ويستخدمون استراتيجيات القوة و الحزم  في
ونتيجـــة لـــذلك يـــتعلم ).Pellegrini, 1998(ضـــبط ســـلوك أطفـــالهم 

ــة     ــالم   ، األطفــال فــي هــذه البيــوت الســلوكات العدائي ــى الع وينظــرون إل
 ,.Bowers et al( بوصـفه مكانـًا خطـر ومعـاٍد ال يمكـن الوثـوق بـه       

1994 .( 
ــا أن ل ــلوك     كمـ ــز السـ ــي تحفيـ ــي دوراًُ فـ ــع المحلـ ــل المجتمـ عوامـ

االجتماعيـة،  االستقوائي مثل االتجاهات نحو العنف، واختالف الطبقة        
 Atkinson and(والضـغوطات االجتماعيـة االقتصـادية فـي األسـرة      

Hornby, 2002.( 
وقــد بحثــت عالقــة الســلوك االســتقوائي بمتغيــرات عديــدة كــان    

وفيمــــا يخــــص .مــــن بينهــــا الــــدعم االجتمــــاعي والشــــعور بالوحــــدة، 
الدراسات التي تناولت عالقة السـلوك االسـتقوائي بالـدعم االجتمـاعي            

 ,Furlong" (موريســون"و " بتــز"و " جنــغ"و" فورلــونج"أجــرى 
Chung, Bates and Morrison, 1995 (    دراسـة  علـى)600 (

 ،طالـب وطالبــة مــن المــدارس المتوسـطة والعليــا فــي واليــة كاليفورنيــا  
هدفت إلى التحقق من مظاهر بيئية متعددة للوقوع ضحية االسـتقواء           

ــل ا    ــن قبـ ــدرك مـ ــاعي المـ ــدعم االجتمـ ــمنت الـ ــاق  وتضـ ــين والرفـ لمعلمـ
ــى أن الضــحايا أدركــوا     . والمدرســة عمومــا  ــائج الدراســة إل أشــارت نت

وإدراكـًا أقـل للـدعم االجتمـاعي        ، إحساسًا أقل باالنتماء في المدرسـة     
 .المقدم من قبل معلميهم وأقرانهم مقارنة بنظرائهم غير الضحايا

دراســــة هــــدفت إلــــى ) Rigby, 2000" (ريجبــــاي"وأجــــرى 
ات الدعم المدرك من المعلمين والرفاق المفضلين       التحقق من مستوي  

والزمالء والوالدين وشعورهم بالسعادة لدى عينة من المـراهقين بلـغ           
كشـــفت نتـــائج الدراســـة عـــن  . فـــي جنـــوبي اســـتراليا ) 845(عـــددهم 

وجود عالقة عكسية منخفضة لكنها دالة إحصائيًا بـين الوقـوع ضـحية           
رفـــاق المفضـــلين وزمـــالء االســـتقواء والـــدعم االجتمـــاعي مـــن قبـــل ال

الصــف، وعالقــة عكســـية بــين الوقـــوع ضــحية ودعـــم المعلمــين عنـــد      
 . اإلناث

 Demaray and" (مـالكي "و" ديمـاري "بينمـا هـدفت دراسـة    
Malecki, 2003 (     إلى التعرف على تكـرار الـدعم االجتمـاعي المقـدم

طالبـًا وطالبـة    ) 499(من قبـل مصـادر متعـددة لـدى عينـة تألفـت مـن                
) 257(ذكـور و    ) 337(صفوف السـادس والسـابع والثـامن        من طلبة   

ضحايا و غير   / إناث تم تصنيفهم الى ضحايا ومستقوين و مستقوين       
أظهــرت نتــائج الدراســة وجــود    . مشــاركين فــي المــدارس المتوســطة   

فــروق دالــة إحصــائيًا فــي مســتوى الــدعم االجتمــاعي الكلــي بــين غيــر   
الح غيـر المشـاركين،     المشاركين ومجموعات االستقواء األخـرى ولصـ      

وأن األطفــال الضــحايا أقــروا عــن دعــم اجتمــاعي كلــي و دعــم زمــالء    
وبنـاءًا علـى    . أقل مقارنة بالمجموعة الضـابطة ومجموعـة المسـتقوين        

هــــذه النتــــائج يبــــدو أن  الــــدعم االجتمــــاعي المقــــدم مــــن الوالــــدين   
والمعلمـين والـزمالء واألصــدقاء الحميمـين والمدرســة كانـت متنبئــات     

 . للوقوع ضحيًة لإلستقواءدالة
ــتورج"أجـــرى  ــارد"و" سـ ــيا" براسـ ــر -وماسـ  ,Storch(ويرنـ

Masia – Warner, and Brassard, 2003 ( دراســة هــدفت إلــى
الكشف عن العالقـة بـين الوقـوع ضـحية االسـتقواء العالقـاتي والعلنـي                

والقلق االجتمـاعي، والشـعور بالوحـدة، والسـلوك المسـاند           ) الظاهر(
مراهقــــًا ) 383(تألفــــت عينــــة الدراســــة مــــن . رفــــاقللمجتمــــع مــــن ال

ذكــورًا مــن مســتوى   ) 145(إنــاث و ) 238(ومراهقــة مــوزعين الــى   
توصــلت الدراســة إلــى أن .  الصــف التاســع والعاشــر فــي مدرســة عليــا

المـــراهقين تعرضـــوا لالســـتقواء العلنـــي أكثـــر مـــن المراهقـــات، بينمـــا   
قاتهن أكثـر ممـا     حظيت المراهقات بسلوكات مساندة للمجتمع من رفي      

وقد دعمت النتـائج كـذلك الفرضـية التـي مفادهـا        . حظي به المراهقون  
ــتقواء العلنـــي   ــاتي ارتـــبط " الظـــاهر"أن الوقـــوع ضـــحية لالسـ والعالقـ

ــًا بــالخوف مــن التقيــيم الســلبي واألعــراض الجســمية والتجنــب      إيجابي
وأخيــرًا كشــفت الدراســة أن الســلوك   . االجتمــاعي والشــعور بالوحــدة 

د للمجتمع من قبل الرفاق لعب دور الوسيط بـين آثـار الوقـوع        المسان
ضحية االسـتقواء العلنـي والعالقـاتي مـن جهـة والشـعور بالوحـدة مـن                 

 .جهة اخرى
وللتحقق ممـا إذا كـان المسـتقوون الـذين يمارسـون االسـتقواء        

ــم أنفســـهم   ــزون  ، علـــى اآلخـــرين و يقعـــون هـ ــتقواء يتميـ ضـــحية لالسـ
" بــور"و " إرالنــد"بالوحــدة، أجــرى بأنمــاط تعلــق ومســتوى شــعور 

)Irleland and Power, 2004 ( دراسة على عينة تألفت من)220 (
ــتقٍو  ــدة    مسـ ــة المتحـ ــي المملكـ ــجناء فـ ــن السـ ــط  ) 103(مـ ــغ متوسـ بلـ
مـن المسـتقوين صـغار السـن متوسـط          ) 117(سنة و   ) 31(أعمارهم  
كشفت نتائج الدراسـة عـن فـروق دالـة إحصـائيًا            . سنة) 19(أعمارهم  

الضــحايا عــن / ت صــلة بــنمط التعلــق التجنبــي، إذ أقــر المســتقوون  ذا
 األخـرى    االستقواء درجات مرتفعة من التعلق التجنبي مقارنة بأصناف      

كمـــا كشـــفت نتـــائج الدراســـة عـــن ). المســـتقوون، وغيـــر المشـــاركين(
الضــحايا درجــات مرتفعــة مــن الوحــدة االنفعاليــة      / إقــرار المســتقوين 

األخــــرى، كمــــا تميــــز األفــــراد  غيــــر      مقارنــــة بأصــــناف االســــتقواء    
المشــاركين فــي الســلوك االســتقوائي بــدرجات منخفضــة مــن الشــعور      

 . بالوحدة
دراسـة  ) Tritt and Duncan, 1997(وأجـرى تريـت ودونكـان    

هـدفت إلـى الكشــف عّمـا إذا كانـت المشــاركة فـي السـلوك االســتقوائي       
لـدى طلبـة   في مرحلة الطفولة ترتبط بتقدير الذات والشعور بالوحدة       

ذكورًا ) 56(طالبا وطالبة   ) 206(تألفت عينة الدراسة من     . جامعيين
أشــارت نتــائج الدراســة إلــى . إناثــًا فــي تخصــص علــم الــنفس) 120(و

وجــود فــروق دالــة إحصــائيًا فــي الشــعور بالوحــدة بــين المســتقوين         
والضحايا وغير المشاركين، ووجود فروق دالة إحصائيًا فـي الشـعور           
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الضـــحايا وغيـــر المشـــاركين وبـــين المســـتقوين وغيـــر   بالوحـــدة بـــين 
ــعور     ــن مســــتوى شــ ــتقوون والضــــحايا عــ ــر المســ ــاركين، إذ أقــ المشــ
بالوحــدة أكثــر مــن غيــر المشــاركين، ولــم توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا 

 . في مستوى الشعور بالوحدة بين المستقوين والضحايا
يالحظ من استعراض األدب التربوي السابق المتعلق بموضـوع    

هـدفت إلـى   ) 2008(الستقواء في البيئة األردنية أن دراسـة جـرادات       ا
ــذات،      ــدير الـ ــرات تقـ ــى متغيـ ــتقواء علـ ــات االسـ ــين مجموعـ ــة بـ المقارنـ

ويالحـــظ مـــن اســـتعراض . والعالقـــات األســـرية، والتحصـــيل الدراســـي
الدراســات الســابقة التــي تناولــت الشــعور بالوحــدة لــدى مجموعــات        

لـــة األساســـية إذ تناولـــت ســـجناء    االســـتقواء تجاهلهـــا لطلبـــة المرح  
 (Irleland and Power, 2004)راشـدين فـي دراسـة أرالنـد وبـور      

 ,Tritt and Duncan)والطلبة الجامعيين في دراسة تريت ودونكـان  
أمـــا الدراســـة الحاليـــة فقـــد تناولـــت الشـــعور بالوحـــدة لـــدى . (1997

 كمــا يالحــظ مــن  . طلبــة الصــفوف الســابع والثــامن والتاســع والعاشــر  
ــت مســتويات الــدعم        ــي تناول خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة الت
االجتماعي لدى مجموعات االستقواء عدم وضوح العالقة بين الدعم         

كمـا وأن دراسـة ديمـاري و مـالكي          . االجتماعي والسـلوك االسـتقوائي    
)Demaray  and Malecki, 2003 (     والتـي تعـد الدراسـة الوحيـدة

رة بـــين الـــدعم االجتمـــاعي واالســـتقواء التـــي تناولـــت العالقـــة المباشـــ
اقتصرت علـى طلبـة الصـفوف السـادس والسـابع والثـامن فحسـب ولـم           

وبنــاًء علــى مــا تقــدم تظهــر     .تتنــاول طلبــة الصــفين التاســع والعاشــر    
الحاجــة الماســة إلجــراء دراســة تلقــي الضــوء علــى هــذه العالقــة مــن       
خــالل الكشــف عــن الفــروق فــي مســتوى الشــعور بالوحــدة ومســتوى     
الـــــدعم االجتمـــــاعي لـــــدى طلبـــــة المرحلـــــة األساســـــية المســـــتقوين   
ــفوف       ــي الصـ ــاركين فـ ــر المشـ ــحايا وغيـ ــتقوين الضـ ــحايا والمسـ والضـ

 .السابع والثامن والتاسع والعاشر
 :مشكلة الدراسة

ــلوك     ــة الســ ــة الكشــــف عــــن عالقــ ــة إلــــى محاولــ هــــدفت الدراســ
االســــتقوائي بالشــــعور بالوحــــدة ، والــــدعم االجتمــــاعي لــــدى طلبــــة  

دارس األساسية، وبالتحديد فـإن الدراسـة تهـدف إلـى اإلجابـة عـن           الم
 :األسئلة التالية

مــــا مســــتوى الشــــعور بالوحــــدة لــــدى مجموعــــات االســــتقواء  : 1س
 ؟)ضحية، غير مشارك/ مستقوي، ضحية، مستقوي(

ــات االســـتقواء      : 2س ــدى مجموعـ ــاعي لـ ــدعم االجتمـ ــتوى الـ ــا مسـ مـ
 ؟)ضحية، غير مشارك/ مستقوي، ضحية، مستقوي(

هـــل يختلـــف مســـتوى الشـــعور بالوحـــدة بـــاختالف مجموعـــات   : 3س
 االستقواء وجنس الطالب والتفاعل بينهما؟

هل يختلف مستوى الدعم االجتماعي على المقياس ككـل وكـل           : 4س
بعــــد مــــن أبعــــاده بــــاختالف مجموعــــات االســــتقواء وجــــنس الطالــــب 

 والتفاعل بينهما؟
 :أهمية الدراسة

ا تبحــث فــي ظــاهرة ومشــكلة    تنبثــق أهميــة الدراســة مــن كونهــ    
لهـا نتـائج سـلبية علـى       ، تربوية واجتماعية بالغة الخطورة في مجتمعنا     

وتكيف أبنائنا الطلبة و صحتهم النفسية وعالقـاتهم    ، العملية التربوية   

إذ كشـــفت الدراســـات المحليـــة التـــي تناولـــت موضـــوع      ، االجتماعيـــة
ــنا       ــي مدارسـ ــرة فـ ــة كبيـ ــاره بدرجـ ــن انتشـ ــتقواء عـ ــب(االسـ ، حيينالصـ

ــاز      ، )2007 ــعف االنجــ ــذات وضــ ــدير الــ ــدني تقــ ــة بتــ ــلته الوثيقــ وصــ
 ) .2008،جرادات(األكاديمي 

كما تكمن أهميـة الدراسـة فـي أنهـا تحـاول أن تطلـع المرشـدين          
النفسيين والمدرسين على صـلة االسـتقواء بمشـاعر الوحـدة والـدعم             
االجتمــاعي؛ لــذا فهــي تســاهم فــي فهــم الســلوك االســتقوائي والوقــوع   

ية االستقواء والتنبؤ بهما استنادًا إلـى متغيـري الشـعور بالوحـدة        ضح
والـــدعم االجتمـــاعي، ومـــن ثـــم العمـــل علـــى تطـــوير بـــرامج إرشـــادية   
تســـتهدف تخفـــيض الســـلوك االســـتقوائي مـــن خـــالل تعزيزهـــا للـــدعم 
االجتمـــــاعي للطالـــــب المســـــتقوي والضـــــحية والمســـــتقوي الضـــــحية 

ــديهم    ــائج الدراســة أن   كمــا يم. وتخفيضــها لمشــاعر الوحــدة ل كــن لنت
تزيد من تبصر الوالـدين والمعلمـين بـأثر الـدعم االجتمـاعي الوالـدي            
ــتقوائي     ــلوك االسـ ــة السـ ــدقاء فـــي تقويـ ــين ودعـــم األصـ ودعـــم المعلمـ

 .والوقوع ضحية االستقواء أو إضعافهما
 :التعريفات اإلجرائية

ــتقواء ــمن     : االسـ ــر يتضـ ــب أو أكثـ ــد طالـ ــرر ضـ ــد ومتكـ ــلوك متعمـ سـ
سمي أو اللفظي أو االذالل أو اتالف الممتلكات ينـتج عـن            االيذاء الج 

عــدم التكــافؤ فــي القــوى، ويقـــاس فــي هــذه الدراســة بالدرجــة علـــى         
 ).1ملحق (مقياس االستقواء المستخدم في الدراسة 

ــتقوي ــذاء      : المسـ ــتمر االيـ ــكل مسـ ــارس بشـ ــذي يمـ ــب الـ ــو الطالـ وهـ
ل آخــر الجســمي أو اللفظــي أو االذالل أو اتــالف الممتلكــات ضــد طفــ 

ويـــتم التعـــرف عليـــه  .أقـــل منـــه قـــوة وال يســـتطيع الـــدفاع عـــن نفســـه  
بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا علــى مقيــاس االســتقواء المســتخدم فــي    

 .  الدراسة
تعـــرض الطالـــب إلـــى ســـلوكات متعمـــدة ومتكـــررة   : الوقـــوع ضـــحية

تتضـمن االيــذاء الجســمي أو اللفظــي أو االذالل أو اتــالف الممتلكــات  
أو أكثر ينتج عن عدم التكافؤ في القـوى، ويقـاس           من قبل طالب آخر     

ملحـق  (بالدرجة على مقياس الوقوع الضحية المستخدم في الدراسـة          
2.( 

ــحية ــذاء    : الضـ ــتمر لاليـ  وهـــو الطالـــب الـــذي يتعـــرض  بشـــكل مسـ
الجسمي أو اللفظـي أو االذالل أو اتـالف الممتلكـات مـن قبـل الطالـب             

ي يحصــل عليهــا علــى    ويــتم التعــرف عليــه بالدرجــة التــ     .المســتقوي 
 .مقياس الوقوع ضحية المستخدم في الدراسة

 وهو الطالب الذي يمـارس االسـتقواء ويقـع      :الضحية  / المستقوي  
ــه فــي آن واحــد   ــه بالدرجــة التــي يحصــل     ، ضــحية ل ويــتم التعــرف علي

 .  عليها على كال مقياسي االستقواء والوقوع ضحية االستقواء
ــاتج عــن وجــود خلــل فــي    شــعور نفســي مــؤلم   : الشــعور بالوحــدة  ن

ويقاس في هذه الدراسـة بالدرجـة   ، شبكة العالقات االجتماعية للطالب 
 ).3ملحق (على مقياس الشعور بالوحدة المستخدم في الدراسة 

 شـــعور الطالـــب بأنـــه محبـــوب ومقبـــول وموضـــع :الـــدعم االجتمـــاعي
تقــدير واحتــرام ومنــتم إلــى شــبكة اجتماعيــة تــوفر ألعضــائها التزامــات 
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ــدعم       متباد ــاس الـ ــى مقيـ ــة علـ ــة بالدرجـ ــذه الدراسـ ــي هـ ــاس فـ ــة، ويقـ لـ
 ).4ملحق (االجتماعي المستخدم في الدراسة 

 :مجتمع الدراسة وعينتها
) 21061(طالبـًا وطالبـة   ) 42982(تكون مجتمع الدراسة مـن   

سـابع،  (إناثـًا مـن طلبـة الصـفوف األساسـية العليـا          ) 21921(ذكورًا و 
ــة مــن    مــن مــديريات تر ) ثــامن، تاســع، عاشــر   ــى والثاني بيــة إربــد األول

 .المدارس الحكومية في محافظة إربد
طالبـًا وطالبـة مـن الصـفوف        ) 978(تكونت عينـة الدراسـة مـن        و

) 463(طالبـًا، و ) 515) (سابع، ثامن، تاسع، عاشر  (األساسية العليا   
وتـم اختيـار    . طالبة، من مدارس مديريات تربيـة إربـد األولـى والثانيـة           

ريقــة العشــوائية الطبقيــة، فقــد اختيــرت شــعبة مــن    عينــة الدراســة بالط
شــعب كــل مســتوى دراســي مــن المســتويات الصــفية األربعــة مــن كــل      

) 24(مدرســة بشــكل عشـــوائي، إذ بلــغ عــدد الشـــعب التــي اختيـــرت      
 . إناثًا) 12(منها ذكورًا و) 12(شعبة، 

ــدول ال ــى متغيـــري الجـــنس    : )1(جـ ــة علـ ــة الدراسـ ــراد عينـ ــع أفـ توزيـ
 والصف

 المجموع إناث ذكور الصف
 279 120 159 سابع
 161 67 94 ثامن
 264 134 130 تاسع
 274 142 132 عاشر

 978 463 515 المجموع

 :أدوات الدراسة
 :استخدم في الدراسة أربعة مقاييس هي

 :مقياس االستقواء: أوًال
قـــــام الباحـــــث بتطـــــوير مقيـــــاس لســـــلوك االســـــتقواء لألطفـــــال 

د مــن المقــاييس المهتمــة بســلوك   والمــراهقين بعــد إطالعــه علــى عــد   
ــي    ــدارس وهـــــ ــة المـــــ ــدى طلبـــــ ــتقواء لـــــ ــلوك  : االســـــ ــاس الســـــ مقيـــــ

 و مقياس الوقـوع ضـحية   -Bullying Behaviour Scaleاالستقوائي
 المطورين مـن قبـل اوسـتين و    Peer-Victimization Scaleالرفاق 
ومقيـاس اولـويس المعـدل    ،  ,Austin and Joseph)1996(جوزيـف 

 Revised Olweusع ضــــحية االســــتقواء لالســــتقواء و الوقــــو
Bullying/Victim Questionnaire ، Olweus, 1996) (مقياس و

ــاق   ــتقواء الرفــ ــحية اســ ــوع ضــ  Peer-Victimization scale الوقــ
و قائمـة األمـن   ) Mynard and joseph, 2000(لماينارد و جوزيف 

 AISS)(, The Adolescent Index forالمدرســي للمــراهقين 
School Safety  الــذي طــوره كــربس و رولــين و بــوتس)Kerbs, 

Rollin and Potts, 2001 (  مـن هـذه المقـاييس    وقد اقتبس الباحـث
ــة  ــرات التاليــــ ، 14، 13، 12، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 2، 1: (الفقــــ

وأضــــــــاف ) 33، 32، 28، 26، 25، 22، 21، 19، 18، 17، 15
، 30، 29، 27، 24، 23، 20، 16، 9، 4، 3: (التاليـــــــةالفقـــــــرات 

ــة مـــن   ). 34، 31 ــرة ) 44(وقـــد تكـــون المقيـــاس بصـــورته األوليـ فقـ
الجســمي، واللفظــي  (موزعــة علــى أشــكال االســتقواء الخمســة وهــي      

،ومن األمثلـة علـى     )واالجتماعي والجنسي واالستقواء على الممتلكات    

ــرات المقيـــــاس  ــى    :"فقـــ ــجيعهم علـــ ــة بتشـــ ــين الطلبـــ ــتن بـــ ــعل الفـــ اشـــ
ــام الباحــث بعــرض   وللتحقــق مــن الصــدق الظــاه   ". المشــاجرات ري ق

محكمـين مـن المختصـين فـي علـم الـنفس التربـوي              ) 5(المقياس على   
بجامعة اليرموك ، إذ طلب منهم بيان مدى انتماء الفقرة للبعد الـذي             
تنتمي إليـه، ومـدى وضـوح الفقـرات، ومـدى سـالمة الصـياغة اللغويـة                 
للفقـــرة، ومـــدى مناســـبة المقيـــاس لعينـــة الدراســـة ، واعتمـــد الباحـــث 

كمعيــار لقبــول الفقــرة، وبنــاًء علــى هــذا المعيــار    ) 0.80(بة اتفــاقنســ
 فقـــرات 4 فقـــرات مـــن ضـــمنها 6ووفقـــًا آلراء المحكمـــين تـــم حـــذف 

فقــرة، ) 38(تتعلــق باالســتقواء الجنســي ليصــبح المقيــاس مكــون مــن  
وقد تـم إيجـاد معامـل الثبـات بطريقـة كرونبـاخ ألفـا، وقـد بلـغ معامـل               

ــاس ك   ــداخلي للمقيــ ــاق الــ ــل االتســ ــاعي  ) 0.92(كــ ــال االجتمــ وللمجــ
ــمي  ) 0.83( ــال الجســـ ــي  ) 0.87(وللمجـــ ــال اللفظـــ ) 0.88(وللمجـــ

وهي مؤشرات عالية للثبات، وتم تطبيـق       ) 0.81(ولمجال الممتلكات   
التحليــل العــاملي للكشــف عــن العوامــل التــي يتكــون منهــا، مــن خــالل     

ــن     ــة مـ ــتطالعية مكونـ ــة اسـ ــت علـــى    ) 420(عينـ ــة توزعـ ــب وطالبـ طالـ
طالبة من الصفوف السابع وحتـى العاشـر مـن        ) 208(لب و طا) 212(

وتــم اســتخراج مؤشــرات التشــبع لفقــرات  خــارج أفــراد عينــة الدراســة، 
 وأجــري مقيـاس االسـتقواء علـى مجموعـة العوامــل التـي يتكـون منهـا،       

 ،)Varimax Rotation(التدوير باستخدام طريقة التدوير المتعامد 
 Eigen(مل، كان الجذر الكامن  عوا)8(بينت نتائج التحليل وجود و

value ( بمجموعها، وتفسر 1>لكل منها )من التبـاين  )%56.364 
 .)2(في جدول موضح كما هو 

 نتائج التحليل العاملي لمقياس االستقواء: )2(جدول ال

 نسبة التباين المفسر الجذر الكامن العامل
النسبة التراكمية 
 للتباين المفسر

1 11.167 28.783 28.783 
2 2.585 6.662 35.446 
3 1.663 4.287 39.733 
4 1.445 3.723 43.456 
5 1.432 3.690 47.147 
6 1.291 3.327 50.473 
7 1.156 2.978 53.452 
8 1.130  2.913  56.364  

 الفقـــرات فـــي أكثـــر مـــن عامـــل، اســـُتخدم  تشـــبع بعـــضوبســـبب 
خـالل هـذا   وقـد ُحـددت مـن    ، اختبار فرز العوامل التـي ينبغـي توفرهـا    

 مــــن %43.456 عوامــــل للتــــدوير تفســــر مجتمعــــة أربعــــةاالختبــــار 
التباين، وبغرض تسمية هذه المعـامالت الـى مجـاالت تـم الرجـوع الـى            
محتوى الفقرات األكثر تشبعًا في كل معامل وتحديد مسمى المجال،          

ــاالت    ــبع  المجـ ــامالت تشـ ــمنت معـ ــاعي(حيـــث تضـ ــمي، االجتمـ ، الجسـ
، فبالنسـبة للمجـال االجتمـاعي       )5(حـق رقـم     مل) والممتلكـات ، اللفظي

، 22، 21، 17، 15، 8، 4، 2، 1 (فقــد كــان أعلــى تشــبع للفقــرات    
، 5،  3 (وللمجال الجسمي كان أعلى تشـبع للفقـرات       ، )37،  28،  26
أمــا المجــال اللفظــي فقــد كــان    ، )36، 35، 32، 30، 24، 20، 18

مجـال  و،  )38،  29،  25،  13،  11،  10،  9،  7 (أعلى تشبع للفقرات  
، )34، 31، 27، 23، 14، 6 (الممتلكـات كـان أعلـى تشـبع للفقـرات     
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ــالفقرة،  ) 0.40(حيــث تــم اعتمــاد درجــة تشــبع أكثــر مــن      لالحتفــاظ ب
وتــرجح الفقــرة علــى المجــال فــي حــال تشــبعها علــى أكثــر مــن عامــل       
باالعتماد على التشبع األكبر ومحتوى الفقرة، ونظـرا النخفـاض قيمـة             

علـــى العوامـــل الناتجـــة فقـــد تـــم حـــذفها مـــن التشـــبع لـــبعض الفقـــرات 
ــي   ــرات هــ ــذه الفقــ ــال وهــ ــون  )32، 19، 16، 12 (المجــ ــذلك يكــ  وبــ

ثـم  . )1(فقرة، ملحق رقم    ) 34(المقياس بصورته النهائية مكون من      
تم حساب معامـل االرتبـاط بـين فقـرات المقيـاس ومجاالتـه والمقيـاس                 

 ).8(ككل ملحق رقم 
 مقياس الوقوع ضحية : ثانيًا 

الباحـث بتطـوير مقيـاس الوقـوع ضـحية لألطفـال المـراهقين              قام  
بعد إطالعه على عدد من المقاييس المهتمة بسـلوك االسـتقواء لـدى      

ــي   ــية وهـــــــــ ــدارس األساســـــــــ ــة المـــــــــ ــلوك  : طلبـــــــــ ــاس الســـــــــ مقيـــــــــ
 و مقياس الوقـوع ضـحية   -Bullying Behaviour Scaleاالستقوائي

تين و  المطورين مـن قبـل اوسـ   Peer-Victimization Scaleالرفاق 
ومقياس اولـويس المعـدل   ،  ,Austin and Joseph)1996(جوزيف 

 Revised Olweusلالســــتقواء و الوقــــوع ضــــحية االســــتقواء 
Bullying/Victim Questionnaire ، Olweus,1996) ( و

 Peer Victimization Scaleمقياس الوقوع ضـحية اسـتقواء الرفـاق   
 و قائمـة األمـن   )Mynard and joseph, 2000(لماينارد و جوزيف 

 AISS)(, The Adolescent Index forالمدرســي للمــراهقين 
School Safety    ــربس و رولــــــــــين و ــذي طــــــــــوره كــــــــ  الــــــــ

ن وقــد اقتــبس الباحــث مــ   ) Kerbs,Rollin,andPotts,2001(بــوتس
ــة   ــرات التاليــ ــاييس الفقــ ــذه المقــ ، 11، 10، 8، 6، 4، 3، 2، 1: (هــ

وأضــــــــــــــــــــاف  ، )30، 28، 26، 25، 24، 22، 17، 15، 14، 12
، 23، 21، 20، 19، 18، 16، 13، 9، 7، 5( :الفقـــــــرات التاليـــــــة

ــة مـــن    .)29، 27 ــرة ) 44(وقـــد تكـــون المقيـــاس بصـــورته األوليـ فقـ
الجســمي، واللفظــي  (موزعــة علــى أشــكال االســتقواء الخمســة وهــي      

، ومــن األمثلــة  )واالجتمــاعي والجنســي واالســتقواء علــى الممتلكــات    
وللتحقـق  ". الطلبـة زمالئـي علـي     يحـّرض أحـد     :"على فقرات المقيـاس   

محكمـين  ) 5(من الصدق الظاهري قام الباحث بعرض المقيـاس علـى           
مــن المختصــين فــي علــم الــنفس التربــوي بجامعــة اليرمــوك، إذ طلــب     
منهم بيان مدى إنتماء الفقرة للبعد الذي تنتمي إليه ،ومـدى وضـوح           
ــبة     ــرة، ومــــدى مناســ ــة للفقــ ــياغة اللغويــ الفقرات،ومــــدى ســــالمة الصــ

) 0.80(المقيـــاس لعينـــة الدراســـة ، واعتمـــد الباحـــث نســـبة اتفـــاق       
كمعيار لقبول الفقرة، وبناًء على هـذا المعيـار ووفقـًا ألراء المحكمـين             

فقـرات تتعلـق بـالوقوع ضـحية        ) 4(فقرات مـن ضـمنها      ) 6(تم حذف   
فقـرة، وقـد تـم      ) 38(لالستقواء الجنسي ليصبح المقيـاس مكـون مـن          

يقـــة كرونبـــاخ ألفـــا، وبلـــغ معامـــل االتســـاق  إيجـــاد معامـــل الثبـــات بطر
ــاس ككــــل    ــداخلي للمقيــ ــال االجتمــــاعلي  ) 0.93(الــ ) 0.84(وللمجــ

ولمجـــــال ) 0.92(وللمجـــــال اللفظـــــي ) 0.88(وللمجـــــال الجســـــمي 
ــة للثبــــات، وتــــم تطبيــــق   )0.78(الممتلكــــات  ، وهــــي مؤشــــرات عاليــ

التحليل العاملي للكشف عن العوامـل التـي تفرزهـا نتـائج التحليـل مـن              
طالـب وطالبـة توزعـت علـى     ) 420(خالل عينة استطالعية مكونة مـن      

طالبة من الصفوف السابع وحتـى العاشـر مـن        ) 208(طالب و ) 212(

وتــم اســتخراج مؤشــرات التشــبع لفقــرات  خــارج أفــراد عينــة الدراســة، 
 مقيــاس الوقــوع ضــحية علــى مجموعــة العوامــل التــي يتكــون منهــا ،        

 Varimax(لتــدوير المتعامــد  وأجــري التــدوير باســتخدام طريقــة ا  
Rotation(، بينــت نتــائج التحليــل وجــود  و)عوامــل، كــان الجــذر  )8 
ــا ) Eigen value(الكــــامن  ــا 1 >لكــــل منهــ ، وتفســــر بمجموعهــ

 ).3( من التباين كما هو موضح في جدول )56.465%(
 نتائج التحليل العاملي لمقياس الوقوع ضحية: )3(جدول ال

 الجذر الكامن العامل
التباين نسبة 

 المفسر
النسبة التراكمية 
 للتباين المفسر

1 11.251 30.407 30.407 
2 1.956 5.288 35.695 
3 1.732 4.682 40.377 
4 1.417 3.830 44.208 
5 1.298 3.507 47.714 
6 1.134 3.064 50.779 
7 1.087 2.937 53.716 
8 1.017  2.749  56.465  

 ملحــق رقــم  كثــر مــن عامــل  الفقــرات فــي أ تشــبع بعــض وبســبب 
وقـد ُحـددت   ، ، اسُتخدم اختبار فـرز العوامـل التـي ينبغـي توفرهـا            )6(

 عوامــــل للتــــدوير تفســــر مجتمعــــة أربعــــةمــــن خــــالل هــــذا االختبــــار 
 من التباين، وبغـرض تسـمية المعـامالت الـى مجـاالت تـم               44.208%

الرجــوع الــى محتــوى الفقــرات األكثــر تشــبع فــي كــل معامــل وتحديــد     
، االجتمـاعي (ال، حيث تضمنت معـامالت تشـبع المجـاالت         مسمى المج 

، فبالنسبة للمجال االجتماعي فقد كـان       )الممتلكات، اللفظي، الجسمي
والمجــال ، )30، 26، 21، 17، 15، 12، 2 (أعلــى تشــبع للفقــرات  

، 35، 34، 31، 25، 13، 11 (الجســمي كــان أعلــى تشــبع للفقــرات   
ــا المجــــال اللفظــــي فقــــد كــــان أع  ، )38، 36 ــرات  أمــ ــبع للفقــ لــــى تشــ

والمجال الممتلكات كـان أعلـى      ، )1,3,4,5,10,14,20,23,24,32(
ــرات  ــم اعتمــاد درجــة    ، )37، 29، 28، 27، 22 (تشــبع للفق حيــث ت
لالحتفاظ بالفقرة، وترجح الفقرة على المجـال   ) 0.40(تشبع أكثر من    

فــي حــال تشــبعها علــى أكثــر مــن عامــل باالعتمــاد علــى التشــبع األكبــر  
فقرة وإذا تعارض معامل التشبع األكبـر مـع محتـوى الفقـرة        ومحتوى ال 

تحــذف، ونظــرا النخفــاض قيمــة التشــبع لــبعض الفقــرات علــى العوامــل 
، 8، 7، 6 (الناتجـة فقـد تــم حـذفها مــن المقيـاس وهــذه الفقـرات هــي     

، كما تم حذف الفقرات التي تشبعت على عامـل ال ينسـجم             )33،  18
وبــذلك ) 19، 16، 9(قــرات مــع المســمى الــذي تــم تحديــده مثــل الف  

). 2(ملحـق رقـم     . فقرة 30يكون المقياس بصورته النهائية مكون من       
ثــــم تــــم حســــاب معامــــل االرتبــــاط بــــين فقــــرات المقيــــاس ومجاالتــــه  

 ).9(والمقياس ككل ملحق رقم 
ولتصنيف أفراد عينـة الدراسـة التـي تـم توزيـع المقـاييس عليهـا                

مستقوين، (ت االستقواء   طالب وطالبة إلى مجموعا   ) 1006(والبالغة  
تـم تحديـد عالمـات      ) ضـحايا، وغيـر مشـاركين     / وضحايا، ومسـتقوين  

 : القطع للتفريق بين مجموعات االستقواء حسب المعيار التالي
حصــول الطالــب علــى متوســط حســابي     : مجموعــة المســتقوين   -1

ــتقواء  ) 3.5( ــأكثر علـــى مقيـــاس االسـ  119 = 3.5 × 34(فـ
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ــل   ــى المقيـــاس ككـ ــة علـ ــى مقيـــاس  ) 2.5(أقـــل مـــن  ، و)درجـ علـ
 درجــــة علــــى المقيــــاس   75 = 2.5 × 30(الوقــــوع ضــــحية  

 ).ككل
حصــــول الطالــــب علــــى متوســــط حســــابي : مجموعــــة الضــــحايا .1

 = 3.5 × 30(فــــأكثر علــــى مقيــــاس الوقــــوع ضــــحية ) 3.5(
 2.5 × 34(علــى مقيــاس االســتقواء ) 2.5(، وأقــل مــن )105
 ). درجة فأقل85= 

 حصــول الطالــب علــى متوســط :الضــحايا/ مجموعــة المســتقوين .2
ــابي  ــى ) 3.5(حســـ ــأكثر علـــ ــتقواء  فـــ ــاس االســـ  119أي ( مقيـــ

ــأكثر علــى مقيــاس الوقــوع   ) 3.5(، ومتوســط حســابي  )فــأكثر ف
 ). درجة فأكثر105أي (ضحية 

حصول الطالب على متوسط حسـابي     : مجموعة غير المشاركين   .3
علــــى مقياســــي االســــتقواء والوقــــوع ضــــحية ) 2.5أقــــل مــــن (

 . كليهما
ة الطلبة التي حصلت على متوسط حسـابي يتـراوح بـين            مجموع .4

علــى المقياســين كليهمــا فقــد تــم حــذفها، وبلــغ  ) 3.5  - 2.5(
 طالبــًا 978(طالبــًا وطالبــًة ليصــبح حجــم العينــة  ) 28(عــددهم 
 ).وطالبًة

  المدركيمقياس الدعم االجتماع: ثالثًا
ــال      ــدرك لألطفـــ ــاعي المـــ ــدعم االجتمـــ ــاس الـــ ــوير مقيـــ ــم تطـــ تـــ

 مقيـاس  ن بعد إطالع الباحث على عدد مـن المقـاييس وهـي         والمراهقي
الدعم االجتماعي لألطفال والمـراهقين الـذي طـوره مـالكي و ديمـاري          

 ,Malecki, Demaray, Elliott and Nolten)  و إليـوت و نـولتن  
 ,Harter( و مقيــاس هــارتر للــدعم االجتمــاعي لألطفــال   ( 1999

 Students Socialة ومقيــاس الــدعم االجتمــاعي للطلبــ  ) . 1985
Support Scale (SSSS)  المطــور مــن قبــل نــولتن )Nolten , 

، 1: (وقد اقتبس الباحث من هذه المقاييس الفقـرات التاليـة        ). 1994
2  ،3  ،4  ،6  ،7  ،8  ،9  ،10  ،11  ،12  ،14  ،15  ،16  ،17  ،18 ،

ــة ، )25، 24، 23، 22، 19  ).11، 8، 5 (:وأضـــاف الفقـــرات التاليـ
فقــرة موزعــة علــى   ) 32(بصــورته األوليــة مــن   وقــد تكــون المقيــاس   

دعـم الوالـدين،دعم المعلمـين ، دعـم الـزمالء ، دعـم          (أربعة أبعاد هي    
يحبنــي والــداي  :" ومــن األمثلــة علــى فقــرات المقيــاس   ، ) األصــدقاء
ــا   ــا أنـ ــرض     ". كمـ ــث بعـ ــام الباحـ ــاهري قـ ــدق الظـ ــن الصـ ــق مـ وللتحقـ

س التربـوي   محكمـين مـن المختصـين فـي علـم الـنف           ) 5(المقياس على   
بجامعة اليرموك ، إذ طلب منهم بيان مدى إنتماء الفقرة للبعد الـذي             
تنتمــي إليــه ،ومــدى وضــوح الفقرات،ومــدى ســالمة الصــياغة اللغويــة    
للفقـــرة، ومـــدى مناســـبة المقيـــاس لعينـــة الدراســـة ، واعتمـــد الباحـــث 

كمعيــار لقبــول الفقــرة، وبنــاًء علــى هــذا المعيــار    ) 0.80(نســبة اتفــاق
ألراء المحكمــين تــم حــذف فقــرتين ليصــبح المقيــاس بصــورته    ووفقــًا 

فقـرة، وقـد تـم إيجـاد معامـل الثبـات بطريقـة              ) 30(النهائية مكون من    
) 0.95(كرونباخ ألفا، وبلـغ معامـل االتسـاق الـداخلي للمقيـاس ككـل                

) 0.91(ولمجـــال دعـــم الـــزمالء   ) 0.89(ولمجـــال الـــدعم الوالـــدي   
 مؤشــرات عاليــة للثبــات، وتــم ، وهــي)0.82(ولمجــال دعــم المعلمــين 

تطبيـــق التحليـــل العـــاملي للكشـــف عـــن العوامـــل التـــي تفرزهـــا نتـــائج    

طالبـًا وطالبـًة   ) 420(التحليل من خـالل عينـة اسـتطالعية مكونـة مـن          
ــى   ــت علـ ــب و) 212(توزعـ ــابع   ) 208(طالـ ــفوف السـ ــن الصـ ــة مـ طالبـ

ــى العاشـــر مـــن خـــارج أفـــراد عينـــة الدراســـة،         وتـــم اســـتخراج  وحتـ
لتشـــبع لفقـــرات مقيـــاس الـــدعم االجتمـــاعي علـــى مجموعـــة مؤشـــرات ا

وأجـري التـدوير باسـتخدام طريقـة التـدوير          العوامل التي يتكون منهـا      
 )4(بينت نتائج التحليـل وجـود   و). Varimax Rotation(المتعامد 

ــامن    ــذر الكـ ــان الجـ ــل، كـ ــا  ) Eigen value(عوامـ ــل منهـ ، 1 >لكـ
ــاين كمــا  )%61.613(وتفســر بمجموعهــا    هــو موضــح فــي    مــن التب

 ).4(جدول 
 نتائج التحليل العاملي لمقياس الدعم االجتماعي :)4(جدول ال

 الجذر الكامن العامل
نسبة التباين 

 المفسر
النسبة التراكمية 
 للتباين المفسر

1 12.847 42.823 42.823 
2 2.651 8.835 51.659 
3 1.861 6.204 57.863 
4 1.125  3.750  61.613  

 الفقـــرات فـــي أكثـــر مـــن عامـــل، اســـُتخدم  بعـــضتشـــبع وبســـبب 
وقـد ُحـددت مـن خـالل هـذا      ، اختبار فرز العوامل التـي ينبغـي توفرهـا    

 مــــن %57.863 عوامــــل للتــــدوير تفســــر مجتمعــــة ثالثــــةاالختبــــار 
التبـــاين، وبغـــرض تســـمية المعـــامالت الـــى مجـــاالت تـــم الرجـــوع الـــى   

ى المجال،  محتوى الفقرات األكثر تشّبعًا في كل معامل وتحديد مسم        
، دعـم الـزمالء   ، دعم والـدي  (حيث تضمنت معامالت التشبع المجاالت      

، فبالنسـبة لمجـال الـدعم األسـري فقـد          )7(ملحق رقـم    ) دعم معلمين 
، 27، 26، 23، 20، 16، 12، 9، 6، 1 (كان أعلـى تشـبع للفقـرات      

ــى تشــبع للفقــرات     ، )28 ــان أعل ــزمالء ك ، 11، 8، 2 (ومجــال دعــم ال
أما مجال دعم المعلمين فقـد كـان أعلـى تشـبع            ، )22،  19،  15،  13

ــرات ــاد  ، )24، 21، 18، 14، 10، 7، 4، 3 (للفقــ ــم اعتمــ حيــــث تــ
لالحتفـاظ بـالفقرة، وتـرجح الفقـرة علـى      ) 0.40(درجة تشبع أكثر مـن   

المجال في حـال تشـبعها علـى أكثـر مـن عامـل باالعتمـاد علـى التشـبع           
شـبع لـبعض الفقـرات      األكبر ومحتوى الفقرة، ونظرا النخفاض قيمة الت      

) و دعــم معلمــين ، دعــم زمــالء ، دعــم أســري (علــى المجــاالت الثالثــة  
، 29، 25،  17،  5 (فقد تـم حـذفها مـن المجـال، وهـذه الفقـرات هـي              

ــًا مـــــن    ) 30 ــة مكونـــ ــورته النهائيـــ  25وبـــــذلك يكـــــون المقيـــــاس بصـــ
ثم حساب معامل االرتباط بين فقرات المقياس       )  3(ملحق رقم   .فقرة

 ).10(ياس ككل ملحق رقم ومجاالته والمق
 :مقياس الشعور بالوحدة: رابعًا 

تــم تطــوير مقيــاس الشــعور بالوحــدة لألطفــال والمــراهقين بعــد   
إطــالع الباحــث علــى عــدد مــن المقــاييس المهتمــة بالشــعور بالوحــدة     

 مقياس الشـعور بالوحـدة وعـدم الرضـا االجتمـاعي       :لدى األطفال وهي  
Loneliness and Social Dissatisfaction Qustionnaire    

 Asher, Hymel and)المطــور مــن قبــل آشــر و هايمــل و رنشــاو
Renshaw, 1984)   ــا ــدم الرضــ ــدة وعــ ــعور بالوحــ  و مقيــــاس الشــ

وقـد  ، ) Asher and Wheeler, 1985(االجتمـاعي آلشـر و ويلـر    
، 4، 3، 2، 1(: اقتبس الباحث مـن هـذين المقياسـين الفقـرات التاليـة       
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، 8، 5 (:وأضـــــاف الفقـــــرات التاليـــــة) 14، 13، 12، 10، 9، 7، 6
 ومـــن فقـــرة،) 16(وقـــد تكـــون المقيـــاس بصـــورته األوليـــة مـــن  ) 11

ــرات المقيــــاس  ــة علــــى فقــ ــة شــــخص  :"األمثلــ ال يوجــــد فــــي المدرســ
وللتحقــــق مــــن الصــــدق الظــــاهري قــــام الباحــــث بعــــرض   ". يفهمنــــي

محكمـين مـن المختصـين فـي علـم الـنفس التربـوي              ) 5(المقياس على   
وك ، إذ طلب منهم بيان مدى إنتماء الفقرة للبعد الـذي            بجامعة اليرم 

تنتمــي إليــه، ومــدى وضــوح الفقرات،ومــدى ســالمة الصــياغة اللغويــة    
للفقـــرة، ومـــدى مناســـبة المقيـــاس لعينـــة الدراســـة ، واعتمـــد الباحـــث 

كمعيــار لقبــول الفقــرة، وبنــاًء علــى هــذا المعيــار    ) 0.80(نســبة اتفــاق
ــذف     ــم حـ ــين تـ ــًا ألراء المحكمـ ــاس    ووفقـ ــبح المقيـ ــرات ليصـ ــالث فقـ ثـ

، وتمثـــل )4(فقـــرة، ملحـــق رقـــم ) 14(بصـــورته النهائيـــة مكـــون مـــن 
الدرجة المرتفعة على المقيـاس شـعور أكثـر بالوحـدة، وقـد تـم إيجـاد         
ــاس الشــعور بالوحــدة مــن         ــا لمقي ــاخ ألف ــة كرونب ــات بطريق معامــل الثب

ى طالبـًا وطالبـًة توزعـت علـ       ) 420(خالل عينة استطالعية مكونة مـن       
طالبًة من الصفوف السـابع وحتـى العاشـر مـن     ) 208(طالبًا و ) 212(

 .وهي مؤشر مقبول للثبات) 0.87(خارج أفراد عينة الدراسة، وبلغ 
 :إجراءات التطبيق

بعــد أن تــم تحديــد الشــعب فــي كــل مســتوى صــفي مــن خــالل      
االختيار العشوائي، قام الباحـث بتوزيـع مقـاييس الدراسـة علـى الطلبـة        

ف الصفية، ثم قام بتوضيح التعليمات الخاصة بكـل مقيـاس           داخل الغر 
فــي بدايــة األمــر قــدم الباحــث نفســه للطلبــة ووضــح لهــم     . علــى حــده 

أهــداف الدراســة وأهميتهــا، ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن نتــائج إيجابيــة  
ستســـــاعد فـــــي فهـــــم واقعهـــــم التربـــــوي والتعـــــرف علـــــى مشـــــاكلهم  

مشــاركة، وعــدم كتابــة  ومواجهتهــا، ثــم أكــد الباحــث للطلبــة طوعيــة ال  
أسـماءهم علــى مقــاييس الدراســة، وأن البيانـات التــي سيحصــل عليهــا   
الباحــث ستســتخدم فقــط ألغــراض البحــث العلمــي، لــذا ســيتم التعامــل  

وطلـب مـنهم التـروي فـي إجابـاتهم وعـدم التسـرع،              . معها بسرية تامة  
بعد ذلك قام الباحـث بقـراءة التعليمـات المتعلقـة بمقيـاس االسـتقواء،               
ــاس        ــى مقيــ ــة علــ ــة اإلجابــ ــع الطلبــ ــال جميــ ــن إكمــ ــد مــ ــد أن تأكــ وبعــ
االستقواء، انتقـل الباحـث إلـى مقيـاس الوقـوع ضـحية ثـم إلـى مقيـاس                   

 .الشعور بالوحدة وأخيرًا إلى مقياس الدعم االجتماعي
ولخشية الباحث من األثـر السـلبي الـذي قـد تـؤدي إليـه كلمتـي             

لبــة فإنــه لــم ُيشــر  االســتقواء والضــحية فــي موضــوعية اســتجابات الط  
ومــن الجــدير ذكــره أن . إليهمــا عنــدما وضــح لهــم تعليمــات المقــاييس 

ــي يتضــمنها مقياســي االســتقواء        ــى أن الســلوكات الت الباحــث أكــد عل
والوقوع ضحية ليست سلوكات تحدث صدفة أو علـى سـبيل المـزاح،     
بل هي أفعال مقصودة ومستمرة ضد طالب بعينه خالل الثالثـين يـوم             

 .الماضية
بعد االنتهاء مـن جمـع البيانـات تـم تصـحيح اسـتجابات الطلبـة           و

تنطبــــق علــــي بدرجــــة (لتــــدريجات علــــى جميــــع المقــــاييس بإعطــــاء ا
 درجــات، تنطبــق  4= درجــات، تنطبــق علــي بدرجــة كبيــرة  5=كبيــرة

 2= درجــات، تنطبــق علــي بدرجــة قليلــة  3=علــي بدرجــة متوســطة 
 ). درجة1=درجة، تنطبق علي بدرجة قليلة جدًا 

 

 :عالجة االحصائيةالم
ــام     ــئلتها قـ ــة عـــن اسـ ــة واالجابـ بغـــرض تحقيـــق أهـــداف االدراسـ

 :الباحث باستخدام األساليب االحصائية التالية
 .التكرارات لتوزيع مجموعات االستقواء -1
المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة الجابــات العينــة       -2

 . تبعا لمتغيرات الدراسة
والمتعــدد ) Way- ANOVA – 2(تحليــل التبــاين الثنــائي   -3

)MANOVA (      ــة تبعــا ــات العين ــي اجاب ــروق ف للكشــف عــن الف
 .لمتغيرات الدراسة

للمقارنات البعدية للكشف عن مواقع     ) Scheffe(اختبار شيفيه    -4
 .الفروق تبعا للمتغيرات التي أظهرت وجود فروق عليها

ألغـــراض اســـتخراج  ) Factor Aanalysis(التحليـــل العـــاملي  -5
للفقــرات علــى المجــاالت بهــدف الكشــف عــن      معــامالت التشــبع  

 .صدق أدوات الدراسة
للكشـف عـن   ) Correlation Coeffecient(معـامالت االرتبـاط    -6

ارتباط فقرات المقاييس بالمجاالت التـي تنتمـي اليهـا والمقيـاس        
 .  ككل

 :منهج الدراسة
اســتخدم فــي الدراســة المــنهج الوصــفي فــي البحــث، إذ حاولــت     

ستويات الشـعور بالوحـدة والـدعم االجتمـاعي         الدراسة التعرف على م   
 .لدى مجموعات االستقواء

 :النتائج
ــؤال األول  ــدة لــــدى     : الســ ــتوى الشــــعور بالوحــ مــــا مســ
ضــحايا، / ضــحايا، مســتقوين، مســتقوين(مجموعــات االســتقواء 

 ؟)غير مشارك
ــم حســاب المتوســطات الحســابية        ــة عــن الســؤال األول ت لإلجاب

ــتجا   ــة الســ ــات المعياريــ ــعور   واالنحرافــ ــاس الشــ ــى مقيــ ــة علــ بات العينــ
 :يوضح ذلك) 5(بالوحدة تبعًا لمجموعات االستقواء، جدول 

المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافــــــات المعياريــــــة : )5(جــــــدول ال
الســـتجابات العينـــة علـــى مقيـــاس الشـــعور بالوحـــدة تبعـــًا لمجموعـــات 

 (N= 978)االستقواء 

 ارياالنحراف المعي المتوسط الحسابي العدد المجموعات

 1.10 2.60 67 ضحية
 0.93 2.20 26 مستقو

 0.77 1.72 48  ـ ضحيةمستقو
 0.66 1.61 837 غير مشارك
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أن المتوســطات الحســابية علــى مقيــاس   ) 5(يظهــر مــن جــدول  
-1.61(الشــــعور بالوحــــدة لمجموعــــات األســــتقواء  تراوحــــت بــــين  

وعـة  ، بينما كان أدناهـا لمجم     )ضحية(وكان أعالها لمجموعة    ) 2.60
 ).غير مشارك(

مــا مســتوى الــدعم االجتمــاعي لــدى مجموعــات : الســؤال الثــاني 
ــتقواء  ــتقوين  (االســ ــتقوين، مســ ــحايا، مســ ــر  / ضــ ــحايا، غيــ ضــ

 ).مشارك
لإلجابــة عــن الســؤال الثــاني تــم حســاب المتوســطات الحســابية    
واالنحرافـــــات المعياريـــــة الســـــتجابات العينـــــة علـــــى مقيـــــاس الـــــدعم  

 :يوضح ذلك) 6( االستقواء، جدول االجتماعي تبعًا لمجموعات
 
 
 
 
 

المتوســــــطات الحســــــابية واالنحرافــــــات المعياريــــــة : )6(جــــــدول ال
ــًا لمجموعــات        ــدعم االجتمــاعي تبع ــاس ال ــى مقي ــة عل الســتجابات العين

 (N= 978)االستقواء 
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابيالعدد  المجموعات

 0.75 3.56 67 ضحية

 0.56 3.36 26 مستقو

 0.59 3.60 48  ـ ضحيةمستقو

 0.75 3.75 837 غير مشارك
أن المتوســطات الحســابية تراوحــت بــين ) 6(يظهــر مــن جــدول 

ــة  ) 3.36-3.75( ــا لمجموعـ ــا كـــان )غيـــر مشـــارك(كـــان أعالهـ ، بينمـ
 ).مستقوي(أدناها لمجموعة 

هــل يختلــف مســتوى الشــعور بالوحــدة     : الســؤال الثالــث 
 جنس الطالب والتفاعل بينهما؟باختالف مجموعات االستقواء و

لإلجابــة عــن الســؤال الثالــث تــم حســاب المتوســطات الحســابية    
ــعور      ــاس الشــ ــى مقيــ ــة علــ ــتجابات العينــ ــة الســ ــات المعياريــ واالنحرافــ

) 7(والجـدول   . بالوحدة تبعـًا لمجموعـات االسـتقواء وجـنس الطالـب          
 .يوضح ذلك

 
 ( N=978)ية لمقياس الشعور بالوحدة تبعًا لمجموعات االستقواء وجنس الطالب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار: )7(جدول ال

 الكلي إناث ذكور
 المجموعة

 العدد
متوسط 
الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
متوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 1.10 2.60 67 1.07 2.81 19 1.11 2.51 48 ضحية
 0.93 2.20 26 1.10 2.31 9 0.86 2.15 17 مستقو

 0.77 1.72 48 0.62 1.46 11 0.80 1.80 37  ـ ضحيةمستقو
 0.66 1.61 837 0.67 1.54 424 0.67 1.68 413 غير مشارك
 0.764 1.70 978 0.76 1.61 463 0.75 1.78 515 الكلي

 
ــر مــن جــدول    ــين متوســطات     ) 7(يظه ــة ب ــروق ظاهري وجــود ف

ــًا لمتغيــــري مجموعــــات    األداء علــــى مقيــــاس الشــــعور بالوحــــدة وفقــ
االســتقواء والجــنس، ولمعرفــة فيمــا اذا كانــت هــذه الفــروق الظاهريــة   

) 4 ×2(ذات داللــة احصــائية فقــد تــم تطبيــق تحليــل التبــاين الثنــائي   
 . يبين ذلك) 8(والجدول 

 
 =N)نتائج تحليل التباين الثنائي على مقياس الشعور بالوحدة تبعًا لمتغيرات مجموعات االستقواء وجنس الطالب والتفاعل بينهما  :)8(جدول ال

978) 
 الداللة اإلحصائية Fقيمة  متوسط المجموعات درجات الحرية مجموع المتوسطات المتغير

 0.00 41.58 21.301 3 63.903 المجموعات

 0.95 0.003 0.001 1 0.001 الجنس

 0.07 2.26 1.162 3 3.486 التفاعل بينهما

   0.512 970 469.806 الخطأ

    978 3418.755 المجموع
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 :ما يلي) 8(يظهر من جدول 
عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا علــى مقيــاس الشــعور بالوحــدة    .1

تعزى إلـى التفاعـل بـين متغيـري الجـنس والمجموعـة حيـث بلغـت                 
ــة  ــFقيمـ ــا بلغـــت  للتفاعـ ــة  ) 2.26(ل بينهمـ ــة غيـــر دالـ وهـــي قيمـ

 ).α=0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 
ــة إحصــائيا بــين مســتويات متغيــر الجــنس       .2 عــدم وجــود فــروق دال

وهــي قيمــة غيــر  ) 0.003( لمتغيــر الجــنس  Fحيــث بلغــت قيمــة  
 ).α=0.05(الداللة دالة إحصائية عند مستوى 

ر المجموعـة حيـث   وجود فروق دالة إحصائيا بين مستويات متغيـ    .3
ــة  ) 41.58(لمتغيــر المجموعــة   F بلغــت قيمــة   وهــي قيمــة دال

، وللكشف عـن مواقـع      )α=0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة     
 علـــى متغيـــر  Scheffeالفـــروق اإلحصـــائية تـــم تطبيـــق اختبـــار 

 .يوضح ذلك) 9(المجموعة، جدول 

 
 (N= 978)قياس الشعور بالوحدة على متغير المجموعة للمقارنات البعدية لم Scheffe  نتائج اختبار : )9(جدول ال

 ركاغير مش  ضحيةمستقو مستقو ضحية المتوسط الحسابي المتغير
 **0.9844 **0.8432   2.60 ضحية

 **0.5909    2.20 مستقوى
    **0.8432- 1.72  ـ ضحيةمستقو

   **-0.5909 **0.9844- 1.61 غير مشارك
  

 :ما يلي) 9(يظهر من الجدول 
مصــدر الفــروق علــى األداة ككــل تبعــا لمتغيــر المجموعــة كانــت     .1

ــين  ــحية(بـ ــحية           ، ضـ ــتقوى ـ ضـ ــط   ، )ومسـ ــغ المتوسـ ــث بلـ حيـ
وبلـغ لمجموعـة مسـتوي ـ     ، )2.60(الحسابي لمجموعة ضـحية  

 ).1.72(ضحية 
مصــدر الفــروق علــى األداة ككــل تبعــا لمتغيــر المجموعــة كانــت     .2

توســـط الحســـابي ، حيـــث بلـــغ الم)ضـــحية، وغيـــر مشـــارك(بـــين 
ــحية   ــة ضـــ ــارك   ) 2.60(لمجموعـــ ــر مشـــ ــة غيـــ ــغ لمجموعـــ وبلـــ

)1.61.( 
مصــدر الفــروق علــى األداة ككــل تبعــا لمتغيــر المجموعــة كانــت     .3

، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي )مســتقوى، وغيــر مشــارك(بــين 
وبلــــغ لمجموعــــة غيــــر مشــــارك  ) 2.20(لمجموعــــة مســــتقوى 

)1.61.( 

ــع   ــدعم  : الســؤال الراب ــاعي هــل يختلــف مســتوى ال  االجتم
 باختالف مجموعات االستقواء وجنس الطالب والتفاعل بينهما؟

ــع تــم حســاب المتوســطات الحســابية      لإلجابــة عــن الســؤال الراب
واالنحرافــات المعياريــة ألبعــاد مقيــاس الــدعم االجتمــاعي والمقيــاس       
ككـــل تبعـــًا لمجموعـــات االســـتقواء وجـــنس الطالـــب، كمـــا تـــم تطبيـــق 

ــائي ع  ــاين الثنـ ــًا    تحليـــل التبـ ــل تبعـ ــاعي ككـ ــدعم االجتمـ ــى مقيـــاس الـ لـ
ــا،    لمتغيـــرات مجموعـــات االســـتقواء وجـــنس الطالـــب والتفاعـــل بينهمـ

علــى أبعــاد مقيــاس ) MANOVA(وتطبيــق تحليــل التبــاين المتعــدد 
الدعم االجتماعي تبعًا لمتغيرات مجموعات االستقواء وجنس الطالـب      

 :توضح ذلك) 16-10(والتفاعل بينهما، الجداول 

 
 =N)المتوسطات الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لمقيـاس الـدعم االجتمـاعي ككـل تبعـًا لمجموعـات االسـتقواء وجـنس الطالـب             : )10(ل جدوال

978) 
 المجموع إناث ذكور

 المجموعة
 العدد

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

نحراف اال
 المعياري

 0.75 3.56 67 0.59 3.22 19 0.76 3.70 48 ضحية
 0.56 3.36 26 0.61 3.61 9 0.51 3.23 17 مستقو
 0.59 3.60 48 0.70 3.65 11 0.57 3.59 37  ـ ضحيةمستقو

 0.70 3.75 837 0.76 3.74 424 0.73 3.75 413 غير مشارك
 0.70 3.72 978 0.68 3.71 463 0.72 3.72 515 المجموع

 
وجـود فـروق ظاهريـة بـين المتوسـطات       ) 10(يظهر من جدول    

ــا لمتغيــري مجموعــات        ــدعم االجتمــاعي تبع الحســابية فــي مســتوى ال
االســتقواء والجــنس، ولمعرفــة فيمــا اذا كانــت هــذه الفــروق الظاهريــة   

ــائي      ــاين الثنــ ــم تطبيــــق تحليــــل التبــ ــائيا فقــــد تــ ــة احصــ ) 4 ×2(دالــ
 .يبين ذلك) 11(والجدول 
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ــرات مجموعــات االســتقواء وجــنس الطالــب والتفاعــل بينهمــا            : )11(جــدول لا ــًا لمتغي ــدعم االجتمــاعي تبع ــائي علــى مقيــاس ال ــاين الثن ــل التب تحلي
(N=978) 

 الداللة اإلحصائية Fقيمة  متوسط المجموعات درجات الحرية مجموع المتوسطات المتغير
 0.004 4.541 2.232 3 6.697 المجموعات

 0.90 0.13 0.007 1 0.007 الجنس
 0.05 2.56 1.251 3 3.784 التفاعل بينهما

   0.491 970 476.81 الخطأ
    979 14025.178 المجموع

 
 :ما يلي) 11(يظهر من جدول 

عدم وجود فروق دالة إحصائيا على مقيـاس الـدعم االجتمـاعي             -1
تعزى إلى التفاعل بين متغيري الجنس والمجموعـة حيـث بلغـت             

وهـي قيمـة غيـر دالـة إحصـائيًا      ) 2.56(فاعل بينهما  للتFقيمة  
 ).α=0.05(عند مستوى الداللة 

عـدم وجـود فــروق دالـة إحصــائيا بـين مســتويات متغيـر الجــنس       -2
وهي قيمة غير دالة إحصائية عنـد       ) F) 0.13حيث بلغت قيمة    

 ).α=0.05(الداللة مستوى 

ــات      -3 ــتويات مجموعـــ ــين مســـ ــائيا بـــ ــة إحصـــ ــروق دالـــ ــود فـــ وجـــ
وهــي قيمــة دالــة  ) F )  4.541حيــث بلغــت قيمــة  األســتقواء، 

ــة    ــتوى الداللـ ــد مسـ ــائية عنـ ــن  )α=0.05(إحصـ ، وللكشـــف عـ
 علــى  Scheffeمواقــع الفــروق اإلحصــائية تــم تطبيــق اختبــار    

 . يوضح ذلك) 12(متغير المجموعة، جدول 

 (N= 978) متغير المجموعة للمقارنات البعدية لمقياس الدعم االجتماعي على Scheffe  نتائج اختبار : )12(جدول ال
 ركاغير مش  ضحيةمستقو مستقو ضحية المتوسط الحسابي المتغير
 -0.19 0.04- 0.20 - 3.56 ضحية
 *0.39- 0.24- - 0.20 3.36 مستقو

 0.15- - 0.24- 0.04- 3.60  ـ ضحيةمستقو
 - 0.15- *0.39- -0.19 3.75 غير مشارك

  
لفــروق علــى األداة ككــل   أن مصــدر ا) 12(يظهــر مــن الجــدول   

وكانـت  ) ومسـتقوى ، غير المشـاركين  (تبعا لمتغير مجموعة كانت بين      
حيث بلـغ المتوسـط   ، )غير المشاركين(الفروق لصالح متغير مجموعة    

وبلـــــغ لمجموعـــــة غيــــــر   ، )3.36(الحســـــابي لمجموعـــــة مســـــتقوي    
 ).3.75(المشاركين 

والمجـال ككـل تبعـا لمتغيـري     ، ندعم المعلمـي ، دعم الزمالء، رية لمجاالت الدعم الوالديالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا : ) 13(جدولال
 (N= 978)الجنس ومجموعات االستقواء 

 المجموع الكلي اإلناث الذكور
 مجموعة االستقواء

 االنحراف المعياري سط الحسابيالمتو االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
 1.02 3.70 1.01 3.35 1.00 3.83 ضحية
 0.77 3.47 1.03 3.79 0.56 3.31 مستقو

 0.75 3.60 0.94 3.60 0.70 4.03  ـ ضحيةمستقو

 المجال
 

الدعم 
 الوالدي

 0.81 3.87 0.80 3.86 0.82 3.88 غير مشارك

 0.84 3.84 0.82 3.83 0.83 3.84 المجموع 

 0.84 3.47 0.98 3.35 0.77 3.63 ضحية
 0.80 3.56 0.96 3.61 0.73 3.40 مستقو

 0.86 3.88 0.86 4.00 0.84 3.76  ـ ضحيةمستقو
 0.82 3.90 0.82 4.29 0.81 3.81 غير مشارك

دعم 
 الزمالء

 0.83 3.86 0.84 3.97 0.81 3.77 المجموع
 0.94 3.36 0.89 2.88 0.90 3.55 ضحية
 0.81 3.08 1.06 3.33 0.63 2.95 مستقو

 0.90 3.31 1.20 3.09 0.80 3.38  ـ ضحيةمستقو
 0.94 3.39 0.97 3.27 0.90 3.50 غير مشارك

دعم 
 المعلمين

 0.94 3.38 0.97 3.25 0.89 3.48 المجموع
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وجود فروق ظاهرية بين المتوسـطات    ) 13(يظهر من الجدول    
ت الحســـــابية لمجـــــاالت الـــــدعم االجتمـــــاعي تبعـــــا لمتغيـــــر مجموعـــــا

ــتقواء  ــحية( االسـ ــتقوي، ضـ ــتقوي، مسـ ــارك / مسـ ــر مشـ ــحية، غيـ ) ضـ
ــر الجــنس  ــم      ، ومتغي ــروق ت ــك الف ــة اإلحصــائية لتل وللكشــف عــن الدالل

 للمجــاالت الــدعم   )MANOVA(تطبيــق تحليــل التبــاين المتعــدد    
ودعــم المعلمــين تبعــا لمتغيــري المجموعــة     ، دعــم الــزمالء ، األســري

مالت االرتبــــاط بــــين بعــــد حســــاب معــــا، والجــــنس والتفاعــــل بينهمــــا
 .يوضحان ذلك) 15 ، 14(المجاالت الثالثة، الجدوالن 

 
 

مصـــفوفة معـــامالت االرتبـــاط بـــين مجـــاالت مقيـــاس  : )14(جـــدول ال
 الدعم االجتماعي

 دعم المعلمين دعم الزمالء الدعم الوالدي المجال

 **0.59 **0.45 - الدعم الوالدي

 **0.48 -  دعم الزمالء

 -   دعم المعلمين
 )α ≥ 0.01(معامل االرتباط دال احصائيا عند مستوى الداللة ** 

أن معامالت االرتباط بين مجاالت ) 14(  يظهر من الجدول 
 ≤ α(مقياس الدعم األجتماعي دالة احصائيًا عند مستوى الداللة 

0.01.( 
 

بعـًا لمتغيـري مجموعـات االسـتقواء والجـنس والتفاعـل        على مجـاالت الـدعم االجتمـاعي ت        ) MANOVA(تحليل التباين المتعدد    : )15(جدول  ال
  (N= 978)بينهما 

 المتغير
مجموع  المجاالت

 المتوسطات
درجات 
 الحرية

متوسط 
 المجموعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

 0.974 0.001 0.001 1 0.001 دعم الوالدين 

 0.186 1.75 1.191 1 1.191 مالءدعم الز
 الجنس

ــوتلنج  ( ــة هـــ ــة  )  0.007 = قيمـــ وبداللـــ
 0.152 2.058 1.789 1 1.789 دعم المعلمين  )0.097(احصائية 

 0.008 4.005 2.721 3 8.16 دعم الوالدين 

 0.00 6.291 4.271 3 12.812 دعم الزمالء
 مجموعات االستقواء   

ــوتلنج ( ــة هــــ ــة  )  0.028 = قيمــــ وبداللــــ
 0.272 1.30 1.13 3 3.401 دعم المعلمين  )0.001(احصائية 

 0.095 2.12 1.446 3 4.339 دعم الوالدين 

 0.123 1.928 1.309 3 3.926 دعم الزمالء
 )مجموعات االستقواء* الجنس(تفاعل ال

وبداللـــــــــة )  0.01 = قيمـــــــــة هـــــــــوتلنج(
 0.141 1.825 1.587 3 4.760 دعم المعلمين  )0.23(احصائية 

 0.679 970 658.990 دعم الوالدين 

 الخطأ 0.679 970 658.501 زمالءدعم ال

 0.869 970 843.376 دعم المعلمين 

 977 672.081 دعم الوالدين 

 المجموع 977 681.559 دعم الزمالء

  977  864.399 دعم المعلمين 

 

  

 
 :ما يلي) 15( يظهر من الجدول

 الجــنس لجميــع رذات داللــة إحصــائية لمتغيــ عــدم وجــود فــروق   .1
  غيــــر دالــــة F االجتمــــاعي حيــــث كانــــت قــــيم مجــــاالت الــــدعم

 .إحصائيا
عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحصــــائية بــــين  المتوســــطات   .2

الحســابية علــى جميــع مجــاالت الــدعم االجتمــاعي تبعــا للتفاعــل   
 .بين متغيري الجنس ومجموعات االستقواء

 مجموعــــات رذات داللــــة إحصــــائية لمتغيــــعــــدم وجــــود فــــروق  .3
  غيـر    Fحيث كانـت قيمـة      ) علميندعم الم ( االستقواء  لمجال    

 .دالة إحصائيا
 مجموعـات االسـتقواء     روجود فروق ذات داللـة إحصـائية لمتغيـ         .4

ــالي دعـــم الوالـــدين ودعـــم الـــزمالء   ــيم   ، لمجـ  Fحيـــث كانـــت قـ
على التوالي، وهي قيم دالة إحصائيا عند       ) 6.291) (4.005(

وللكشف عن مواقـع الفـروق تـم       ، )α= 0.05(مستوى الداللة   
الجـدول  ، ) (Scheffeاختبار شـيفية للمقارنـات البعديـة    تطبيق 

 . يوضح ذلك) 16( 
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 (N=978)على مجاالت الدعم االجتماعي تبعا لمتغير مجموعات االستقواء نتائج اختبار شيفية للمقارنات البعدية : )16( جدولال

 الداللة اإلحصائية ات الحسابيةالمتوسطالفرق بين  االستقواء مجموعات (J)  االستقواء مجموعات  (I) المجاالت

 0.948 0.0935- ضحية
  ـ ضحيةمستقو 0.938 0.1289 مستقوي

 0.181 0.2706- غير مشارك

 0.948 0.0935 مستقوي ـ ضحية
 ضحية 0.714 0.2225 مستقوي

 0.414 0.1771- غير مشارك

 0.938 0.1289- مستقوي ـ ضحية
 مستقو 0.714 0.2225- ضحية

 0.116 *0.3995- غير مشارك

 0.181 0.2706 مستقوي ـ ضحية
 0.414 0.1771 ضحية

 دعم الوالدين

 غير مشارك

  0.116 *0.3995 مستقوي

 0.15581 0.4106 ضحية
  ـ ضحيةمستقو 0.20063 0.3219 مستقوي

 0.12229 0.0130- غير مشارك

 0.15581 0.4106- مستقوي ـ ضحية
 0.19037 0.0742 مستقوي

 
 

 ضحية
 0.10461 * 0.4249- غير مشارك 

 0.20063 0.3219- مستقوي ـ ضحية
 مستقو 0.19037 0.0742- ضحية

 0.16408 -0.3506 غير مشارك

 0.12229 0.0130 مستقوي ـ ضحية
 0.10461 *0.4249 ضحية

 الزمالء دعم

 غير مشارك

 0.16408 -0.3506 مستقوي

 
 :ما يلي) 16(هر من جدول يظ

وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة   .1
)α=0.05 (         لمجال دعم الوالدين تبعـًا لمجموعـات االسـتقواء

ــاركين    ــر المشـ ــين  غيـ ــتقوى )3.87(بـ ــالح ) 3.47(، ومسـ لصـ
 )غير المشاركين(مجموعة 

وجـــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى الداللـــــة   .2
)α=0.05 (عــم الــزمالء تبعــا لمجموعــات االســتقواء  لمجــال د

ولصـالح المجموعـة    ) 3.47(ضحية  و) 3.90 (غير مشارك بين  
 ).غير مشارك(

 :مناقشة النتائج
ــدى      ــدة لــ ــعور بالوحــ ــتوى الشــ ــةأن مســ ــائج الدراســ ــفت نتــ كشــ
مجموعــة الضــحايا كــان أعلــى منــه لــدى مجموعــات غيــر المشــاركين      

 الشـعور بالوحـدة   والمستقوين والمسـتقوين ـ الضـحايا، وأن مسـتوى    
فــي حــين لــم . لــدى المســتقوين كــان أعلــى منــه لــدى غيــر المشــاركين

تكشف الدراسة عن فروق دالة إحصائيًا بين المستقوين والمستقوين         
 .ـ الضحايا في مستوى الشعور بالوحدة

 Storch et)وقد اتفقت هذه النتائج مع دراسة ستورج ورفاقه 
al; 2003) ة موجبـة دالـة إحصـائيًا بـين      التي توصلت إلى وجود عالقـ

الوقوع ضحية االستقواء والشـعور بالوحـدة لـدى الضـحايا مـن طلبـة            
صــــفي التاســــع والعاشــــر، واتفقــــت أيضــــًا مــــع دراســــة ارالنــــد وبــــور   

(Irleland and Power, 2004) التــي اشــارت إلــى أن المســتقوين 
الضحايا كشفوا عن درجات مرتفعة من الشعور بالوحدة مقارنـة بغيـر            

 Tritt)واتفقـت جزئيـًا مـع نتـائج دراسـة تريـت ودونكـان        . شـاركين الم
and Duncan, 1997) إذ كشـــفت عـــن أن المســـتقوين الضـــحايا ،

لديهم مسـتوى مرتفـع مـن الشـعور بالوحـدة مقارنـة بغيـر المشـاركين،          
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بينمــا اختلفــت معهــا فــي النتيجــة التــي أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق  
ــعور ب     ــتوى الشــ ــي مســ ــائيًا فــ ــة إحصــ ــتقوين   دالــ ــين المســ ــدة بــ الوحــ

 .والضحايا
ويمكـن تفسـير الفـروق فـي مسـتوى الشـعور بالوحـدة بـين غيـر          
المشــاركين مــن جهــة، والضــحايا والمســتقوين ـ الضــحايا مــن جهــة          
أخــرى مــن كــون الضــحايا وخصوصــًا الســلبيين مــنهم الــذين تتــراوح     

 ســـنة يتميـــزون بـــالقلق وعـــدم الشـــعور بـــاألمن  18-8أعمـــارهم بـــين 
ــلبية للـــذات والنظـــرة ا  (O'Moore and Krikham, 2000)لسـ

اللـذين يعيقـان   ، والشعور بالخجل والحساسية الزائـدة فـي عمـر مبكـر        
توكيــد األطفــال لــذواتهم وتشــكيلهم للصــداقات، وعــدم المهــارة فــي        

 أمــا الضــحايا   (Olweus, 1993)، األلعــاب الرياضــية فــي المدرســة   
ركـة الزائـدة والتهيجيـة      االستفزازيون فيتميزون بالنمطيـة والقلـق والح      

وعــدم القــدرة علــى التركيــز، ممــا يثيــر ردود فعــل ســلبية نحــوهم مــن  
كمـا ويؤكـد فـرود     .(Cassidy and Taylor, 2005)، قبـل أقـرانهم  

(Frude, 1993)  أن كــــــال النمطــــــين مــــــن الضــــــحايا الســــــلبيين 
ــة وضـــــعف    ــاراتهم االجتماعيـــ ــزون بضـــــعف مهـــ ــتفزازيين يتميـــ واالســـ

وبناًء على ما تقدم يمكن القول إن       . االجتماعيةمعالجتهم للمعلومات   
هـــذه الســـمات المميـــزة لألطفـــال الضـــحايا تعـــزز االتجاهـــات الســـلبية  

 .نحوهم ونبذهم من أقرانهم وبالتالي معاناتهم من مشاعر الوحدة
إن لهـــذه النتـــائج تضـــمينات تربويـــة وارشـــادية البـــد للمعلمـــين  

العتبـار عنـد تصـديهم       النفسـيين مـن أخـذها با       نوالوالدين والمرشـدي  
ــة    ــتقواء، إذ تقتضــــي الضــــرورة تصــــميم بــــرامج وقائيــ لمشــــكلة االســ
وعالجيــة تســـتهدف تنميــة مهـــارات توكيـــد الــذات وحـــل المشـــكالت،    
ــارات        ــال الضــحايا، إذ تلعــب هــذه المه ــدى األطف ــارات االتصــال ل ومه
دورًا حاســمًا فــي وقايــة األطفــال مــن احتمــاالت تعرضــهم الســتقواء        

 هذه المهارات تعزز التفاعل االجتمـاعي لـدى األطفـال           فمثل. اآلخرين
الضــحايا وتحســن مــن نظــرتهم لــذواتهم وتقــديرهم لهــا ممــا يــنعكس     
بالضرورة إيجابيـًا فـي تخفـيض مسـتوى شـعورهم بالوحـدة ومسـتوى              

 .شعورهم بالعجز
ومـا يصـدق علـى األطفـال الضـحايا يصـدق علـى المسـتقوين ـ            

ي تناولـــــــت األطفـــــــال إذ أكـــــــدت عـــــــدة دراســـــــات والتـــــــ، الضـــــــحايا
 ســنة وجــود 12-9الضــحايا ممــن تتــراوح أعمــارهم بــين  /المســتقوين

وتعـــزز نظـــرة اآلخـــرين الســـلبية ، صـــفات تعرقـــل تفـــاعلهم االجتمـــاعي
تـدني تقـدير الـذات،     : وبالتـالي تعـزز شـعورهم بالوحـدة مثـل         ، نحوهم

 وضـبط ذات  (Andreou, 2001)وضعف فـي قـدرات حـل المشـكالت     
  (Haynie et al., 2001)اعيـة انفعاليـة ضـعيفة    مـنخفض وكفايـة اجتم  

والقلق والتقلب االنفعالي والحركة الزائـدة وسـهولة االسـتفزاز والميـل      
 ,Carney and Merrell)إلى ازعاج اآلخرين في المدارس االبتدائية 

ــتؤدي    . (2001 ــذه الســـمات سـ ــاًء علـــى ذلـــك يمكـــن القـــول إن هـ وبنـ
وعـدم القبـول االجتمـاعي مـن        بالضرورة إلى ردود فعل سلبية نحوهم       

 .قبل أقرانهم والمحصلة هي المزيد من مشاعر الوحدة
ومن هنا تبرز الحاجـة الماسـة إلـى تـدريب هـؤالء األطفـال علـى                 
مهـــارات حــــل المشـــكلة وضــــبط الـــذات وترقيــــة الكفايـــة االجتماعيــــة     

كمـا أنـه    . التعاطف والتعاون وضـبط الغضـب     : االنفعالية والتي تتضمن  

تقــاء بتقــدير الــذات لــديهم مــن أجــل تخفــيض احتمــاالت  البــد مــن االر
ممارستهم للسـلوك االسـتقوائي وتقليـل تعرضـهم لالسـتقواء مـن قبـل               

 .أقرانهم
أما فيما يخص الفروق بين المسـتقوين والضـحايا فـي مسـتوى           

فـيمكن تفسـيرها   ، والتـي كانـت أعلـى لـدى الضـحايا        ، الشعور بالوحدة 
األطفـال الضـحايا ـ يتمتعـون     مـن كـون المسـتقوين ـ علـى العكـس مـن        

بمزايــا تحصــنهم ضــد الشــعور بالوحــدة مثــل الثقــة المرتفعــة بالــذات     
 .(Nansel et al., 2001)وسهولة تشكيل الصداقات 

أمـا فيمــا يتعلــق بـالفروق فــي مســتوى الـدعم االجتمــاعي الكلــي    
بــين مجموعــات االســتقواء، كشــفت نتــائج الدراســة عــن وجــود فــروق   

بـين الطلبـة غيـر المشـاركين والطلبـة المسـتقوين،         دالة إحصـائيًا فقـط      
في حين لم تظهر فروق دالة إحصائيا في مسـتوى الـدعم االجتمـاعي              

/ بـــين الطلبـــة غيـــر المشـــاركين مـــن جهـــة، والضـــحايا والمســـتقوين       
ــين         ــة إحصــائيًا ب ــم تظهــر فــروق دال الضــحايا مــن جهــة أخــرى، كمــا ل

 .أخرىالمستقوين من جهة والضحايا والمستقوين من جهة 
ففيمــا يخــص الفــروق فــي مســتوى الــدعم االجتمــاعي بــين غيــر   

فقــد ، المشــاركين والمســتقوين والتــي كانــت لصــالح غيــر المشــاركين    
 Demaray)اتفقت نتائج الدراسة جزئيًا مـع دراسـة ديمـاري ومـالكي     

and Malecki, 2003) ،  التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصـائيًا
ــاعي    ــدعم االجتمـــ ــتوى الـــ ــي مســـ ــاركين   فـــ ــر المشـــ ــين غيـــ ــي بـــ الكلـــ

والمســتقوين ولصــالح غيــر المشــاركين لــدى طلبــة صــفوف الســادس     
ويمكـــن تفســـير هـــذه النتيجـــة مـــن كـــون األطفـــال   . والســـابع والثـــامن

 يتســلط (Olweus, 1994)المسـتقوين يـأتون مــن عـائالت مضـطربة     
، رافضــون وغيــر مكتــرثين بهــم  هــم آبــاء  فيهــا اآلبــاء علــى أطفــالهم، و  

العقــاب الجســدي والهيجــان االنفعــالي وثــورات الغضــب      يكثــرون مــن  
(Roberts, 2000) ،     ــذه ــل هـ ــول إن كـ ــن القـ ــك يمكـ ــى ذلـ ــاًء علـ وبنـ

الســمات التــي تتميــز بهــا عــائالت األطفــال المســتقوين تجعــل الــدعم      
وهــذا مــا . االجتمــاعي الوالــدي لألطفــال المســتقوين فــي حــده األدنــى

جـــود فـــروق دالـــة   أكدتـــه أيضـــًا الدراســـة الحاليـــة إذ كشـــفت عـــن و     
إحصـــائيًا بـــين غيـــر المشـــاركين والمســـتقوين فـــي مســـتوى الـــدعم        
االجتمــاعي الوالــدي حيــث كــان مســتوى الــدعم االجتمــاعي الوالــدي     
ــو لـــدى         ــا هـ ــكل دال إحصـــائيًا ممـ ــى بشـ ــر المشـــاركين أعلـ ــدى غيـ لـ

 .المستقوين
إذ يمكن االسـتفادة منهـا   ، وتعد هذه النتيجة أهم نتائج الدراسة  

ب الســلوك االســتقوائي فــي المــدارس مــن خــالل ربطــه    فــي فهــم أســبا 
ويترتــــب علــــى هــــذا الفهــــم تضــــمينات تربويــــة  ، بالــــدعم االجتمــــاعي

وارشادية تسـمح للمرشـدين النفسـيين وعلمـاء الـنفس المدرسـي مـن               
زيــادة تبصــرهم بأســباب مشــكلة االســتقواء، وبالتــالي تطــوير بــرامج        

والتــي تجعــل ، ءوقائيــة وعالجيــة يمكــن أن تحــد مــن مشــكلة االســتقوا
ــاتق         ــى عـ ــع علـ ــذا تقـ ــا؛ لـ ــية لهـ ــزة أساسـ ــاعي ركيـ ــدعم االجتمـ ــن الـ مـ
المدرسة مسؤولية خلق بيئة صفية آمنـة خاليـة مـن التهديـد والخـوف               
ــًا مــن خــالل تحســس مشــاكلهم وتفهمهــم       تــدعم المســتقوين اجتماعي
وتعليمهم طرق مواجهة المشكالت ومساعدتهم على إنجـاز أفضـل مـا     

، والتعامـل  Self-efficacyلفعالية الذاتية لديهم   لديهم برفع مستوى ا   
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وبالتعامـل معهـم    ، معهم بعدالة، وتقديم النصائح لهم وتقبلهم كما هـم        
. كاشخاص لهم أهمية وقيمة ليست مشروطة باالنجاز األكاديمي فقط        

و تعد هذه الشروط من وجهة نظر عالم النفس الشهير كـارل روجـرز              
وقد أطلق على هـذه   ، ذات لدى الطفل  أكثر العوامل تهديدًا لتقدير ال    

 .الشروط اسم االعتبار اإليجابي المشروط
وما يصدق علـى المدرسـة يصـدق علـى األسـرة، إذ يجـب علـى                 
اآلباء واألمهات للحد من السلوك االستقوائي عند أبنائهم تـوفير بيئـة     
أسرية داعمة اجتماعيًا للطفل من خـالل التقليـل مـن العنـف األسـري،             

 العقــاب الجسـدي لينمـو أطفــالهم محصـنين ضـد تطــوير     والتقليـل مـن  
ــات       ــيلة إلشـــباع الحاجـ ــلوك العـــدواني وسـ ــادات بـــأن السـ كمـــا . اعتقـ

يمكنهم توفير هذه البيئة االسرية الداعمة من خـالل تفهمهـم لمشـاعر             
ــم،        ــا هــ ــالهم كمــ ــل أطفــ ــا، وتقبــ ــتماع إليهــ ــالهم واالســ ــاكل أطفــ ومشــ

واشـــعارهم بأهميـــة ومســـاعدتهم فـــي اتخـــاذ القـــرارات الخاصـــة بهـــم،  
أعمالهم وتصرفاتهم واظهار أخطائهم بلطـف واالفتخـار بهـم واالجابـة            

ولــيس مــن ســبيل لتحقيــق هــذه الغايــات إال  . عــن تســاؤالتهم المحيــرة
باستخدام النمط الديمقراطي في التنشئة االجتماعيـة المتمثـل بإتاحـة           

طفـال  الفرصة أمام األطفال ليدركوا محبة والديهم لهـم، واالسـتماع لأل      
ــة،         ــدما تكــون معقول ــاتهم عن ــرام رغب ــرون عــن آرائهــم واحت ــدما يعب عن
واستخدام المنطق في التأديب بتوضيح أسباب منـع وأسـباب السـماح             
لبعض السلوكات، وتوضيح عواقـب السـلوك علـى الطفـل وأثـر سـلوك          

ــأثر ســلوك الطفــل علــى     . الطفــل علــى اآلخــرين  وتعــد هــذه المعرفــة ب
الذي بدوره يقلل مـن احتمـاالت    ، ة للتعاطف اآلخرين الركيزة األساسي  

كمــا يجــب علــى اآلبــاء أن ال   . ممارســة األطفــال للســلوك االســتقوائي  
ــال   ــالهم الكمـ ــن أطفـ ــوا مـ ــدما   ، يتوقعـ ــرف عنـ ــيئون التصـ ــال يسـ فاألطفـ

فال يجب على الوالـدين  . يكونون خائفين وقلقين أو جياعًا أو متعبين    
ويجــب ، ر مثــاليأن يســخطوا علــى الطفــل عنــدما يكــون ســلوكه غيــ      

عليهم أن يصبروا على أطفالهم ويتحملـوا أخطـاءهم التـي تعـد جـزءًا               
 .من مسارهم النمائي

أما فيما يخـص الفـروق فـي مسـتوى الـدعم االجتمـاعي المقـدم              
والتـي كانـت لصـالح غيـر       ، من الزمالء بين غيـر المشـاركين والضـحايا        

وجنـغ وبتـز    المشاركين فقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسـة فورلـونج           
 (Furlong, Chung, Bates and Morrison, 1995)وموريسـون  

ــطة      ــدارس المتوسـ ــي المـ ــات فـ ــالب وطالبـ ــت طـ ــي تناولـ ــة ،والتـ ودراسـ
  والتي تناولت عينـة مـن الطلبـة المـراهقين     (Rigby, 2000)ريجباي 

 ,Demaray and Malecki)ودراسـة ديمـاري ومـالكي    ، والمراهقات
،  فـي صـفوف السـادس والسـابع والثـامن     والتي تناولت الطلبة ، (2003

إذ أشارت جميعها إلى وجـود فـروق دالـة إحصـائيًا فـي مسـتوى دعـم                  
إن . الزمالء بين غيـر المشـاركين والضـحايا ولصـالح غيـر المشـاركين        

هذه النتيجة لهـا مـا يبررهـا فـي األدب التربـوي والنفسـي الـذي يشـير               
اراتهم االجتماعيـة  إلى معاناة هؤالء األطفال والمراهقين من ضعف مهـ    

وافتقــارهم إلــى مهــارات توكيــد الــذات وضــعفهم فــي مهــارات االتصــال    
واأللعـــاب الرياضـــية، والنظـــرة الســـلبية للـــذات، والحـــذر والحساســـية  

إن مثل هذه السمات على مـا  . الزائدة التي تعيق تشكيلهم للصداقات    

يبدو تجعل مـن دعـم األصـدقاء لهـم فـي حـده األدنـى بـل يكـاد يكـون                    
 .ومًامعد

وبناًء على ما تقدم يمكن القول إن دعم الوالدين يـرتبط سـلبيًا             
بممارســـة الســـلوك االســـتقوائي بينمـــا يـــرتبط دعـــم األصـــدقاء ســـلبيًا 

ولـذلك يبـدو أن الـدعم االجتمـاعي المقـدم           .بالوقوع ضحية االستقواء  
مــن الوالــدين لألطفــال الضــحايا رغــم تــوافره ال يكفــي لوقــايتهم مــن         

لـذا تظهـر الحاجـة الماسـة إلـى تصـميم            . االستقوائيالتعرض للسلوك   
ــارات        ــى مهـ ــال علـ ــؤالء األطفـ ــدريب هـ ــى تـ ــدف إلـ ــادية تهـ ــرامج إرشـ بـ
تساعدهم في الدفاع عن أنفسهم مثل المهـارات االجتماعيـة ومهـارات            

 .االتصال ومهارات توكيد الذات واستراتيجيات مناسبة للتوافق
ه الطلبــــة أن دعــــم األصــــدقاء الــــذي يحظــــى بــــ، ويبــــدو أيضــــًا

المســـتقوون ال يحـــد مـــن ســـلوكهم االســـتقوائي؛ لـــذا تظهـــر الحاجـــة   
الماســة إلــى تــوفر الــدعم االجتمــاعي الوالــدي لهــم مــن خــالل عقــد          

والتـــي ، النـــدوات والمحاضـــرات لآلبـــاء وأمهـــات األطفـــال المســـتقوين 
تهــدف إلــى تعلــيمهم مهــارات التنشــئة االجتماعيــة الســليمة وتحفــزهم     

 .اعي ألطفالهملتوفير الدعم االجتم
 التوصيات

ضرورة تصمميم برامج ارشادية تستهدف تدريب األطفال  .1
الضحايا على المهارات االجتماعية ومهارات االتصال ومهارات 

لتخفيض ،توكيد الذات واستراتيجيات التوافق المناسبة 
 .مشاعر الوحدة لديهم ومساعدتهم في الدفاع عن أنفسهم

اجتماعيًا للطفل المستقوي ضرورة توافر بيئة اسرية داعمة  .2
من خالل تفهم مشاعره ومشاكله و االستماع اليه وتقبله كما 

والتقليل من العنف االسري والعقاب الجسدي؛ اذ ان ، هو
الدعم االجتماعي المقدم من الزمالء ال يكفي لخفض السلوك 

 .االستقوائي
ضرورة توافر دعم اجتماعي مقدم من الزمالء للطلبة الضحايا  .3

 .  لمدرسة وخلق بيئة صّفية آمنة خالية من التهديدفي ا
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)1(ملحق ال  

 Bullying Scaleمقيـــــاس االستقواء  
يرجـى قـراءة الفقـرات بدقـة وحـرص ووضـع       . بين يديك مجموعـة مـن العبـارات تصـف سـلوكات مارسـتها عمـدًا خـالل الثالثـين يومـًا الماضـية            

أمام العبـارة وتحـت المربـع الـذي ينطبـق عليـك تمامـًا علمـًا بأنـه ال توجـد إجابـة صـحيحة وأخـرى غيـر صـحيحة ولـن يطلـع أحـد علـى                               )  √(إشارة  
 .ك فهي فقط ألغراض البحث العلمي، لذا أرجو أن تجيب عن األسئلة بمصداقيةإجابت

   تنطبق علي بدرجة   
كبيرة  الفقـــرة الرقم

 جدًا
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جدًا
      ).ع(رفضت عمدًا رغبة أحد الطالب بمصادقتي .1
      )ع.(تجاهلت أحد الطلبة عمدًا.2
      )ج.(ره ُمسببًا له األلم والضيققرصت أحد الطلبة وشددت شع.3
      )ع. (اتهمت أحد الطلبة بأعمال لم يرتكبها وجعلت اآلخرين يكرهونه.4
      )ج.(افتعلت أسبابًا للتشاجر مع أحد الطلبة األقل قوة مني وضربته.5
      )م.(قمت عمدًا بإتالف وتخريب أشياء تخص أحد الطلبة.6
      )ل.( نظرات سخرية واستهزاءنظرت إلى أحد الطلبة عمدًا.7
      )ع. (لم اختار أحد الطلبة للعب معي ومع أصدقائي.8
      )ل.(نظرت الى أحد الطلبة نظرات غاضبة لتخويفه أو تهديده.9

      )ل. (سببت أحد الطلبة بألفاظ بذيئة.10
      )ل.(لكتابةأصدرت تعليقات مزعجة عن عالمات أحد الطلبة، أو قدرته على القراءة او ا.11
أصــدرت تعليقــات مزعجــة عــن الســمات الجســمية والمظهــر العــام لــدى أحــد الطلبــة مثــل طولــه   .12

 )ل.(الخ.... وزنه
     

      )م.(سرقت أشياء خاصة بأحد الطلبة عمدًا.13
      )ع.(أشعلت الفتن بين الطلبة بتشجيعهم على المشاجرات.14
      )ع.(ب فيها أو التي أكون متواجدًا معهاطردت أحد الطلبة من المجموعة التي ألع.15
      )ج.(لويت ذراع أحد الطلبة أو حشرته في مكان ضيق كزاوية الصف مثال أو تحت المقعد.16
      )ج(الخ.... هاجمت أحد الطلبة وضربته بأدوات مثل العصا، الكرسي، القلم.17
      )ع.(نشرت اإلشاعات واألكاذيب عن بعض الطلبة.18
      )ع.(دت عمدًا عن أحد الطلبةابتع.19
      )م.(خذ نقوده أو أي شيء يخصهآلاستخدمت القوة أو التهديد بالقوة ضد أحد الطلبة .20
      )ج.(صفعت أحد الطلبة وضربته بيدي.21
      )ل.(جعلت احد الطلبة أضحوكة أمام اآلخرين.22
      )ع.(حّرضت بعض الطلبة على طالب آخرين.23
      )م. ( أشياء خاصة بأحد الطلبةأخفيت عمدًا.24
      )ع.(قاطعت عمدًا احد الطلبة أثناء حديثه.25
      )ل(أطلقت على أحد الطلبة ألقاب بذيئة.26
      )ج.(دفعت أحد الطلبة وجلست في مكانه.27
      )م.(احتلت على أحد الطلبة وأخذت نقوده.28
      )ج. (ميضربت أحد الطلبة بقدمي أو عرقلته عندما مر أما.29
      )م.(رفضت إرجاع بعض األشياء التي استلفتها من أحد الطلبة.30
وقفـــــت أمـــــام أحـــــد الطلبـــــة وأخـــــذت دوره بـــــالقوة فـــــي الطـــــابور الصـــــباحي أو فـــــي أمـــــاكن    .31

 )ج.(الخ...الشراء
     

      )ج.(ألقيت أحد الطلبة على األرض وجلست فوقه.32
      )ع.(يثهلم أصغ عمدًا إلى أحد الطلبة أثناء حد.33
      )ل.(كشفت عمدًا األسرار الشخصية ألحد الطلبة.34

 اتالف ممتلكات : استقواء اجتماعي     م: استقواء لفظي     ع: استقواء جسمي     ل: ج
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 )2(ملحق ال
 مقياس الوقوع ضحية

 يرجـى قـراءة الفقـرات بدقـة وحـرص ووضـع       .بين يديك مجموعة من العبارات تصف سلوكات حدثت معك عمدًا خالل الثالثين يومًا الماضـية        
أمام العبـارة وتحـت المربـع الـذي ينطبـق عليـك تمامـًا علمـًا بأنـه ال توجـد إجابـة صـحيحة وأخـرى غيـر صـحيحة ولـن يطلـع أحـد علـى                               )  √(إشارة  

 .إجابتك فهي فقط ألغراض البحث العلمي، لذا أرجو أن تجيب عن األسئلة بمصداقية
 تنطبق علّي بدرجة

كبيرة  لفقــــــــرةاالرقم
 جدًا

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جدًا

      )ل.(سب علي أحد الطلبة بألفاظ بذيئة.1
      )ع. (ابتعد عني أحد الطلبة عمدًا.2
اصــــدر أحــــد الطلبــــة تعليقــــات مزعجــــة عــــن عالمــــاتي المدرســــية أو قــــدرتي علــــى القــــراءة   .3

 )ل.(والكتابة
     

      )ل. (ديديه أو تخويفيةتحدث معي أحد الطلبة بطرق ته.4
      )ل.(نظر إلي أحد الطلبة نظرات غاضبة لتخويفي أو تهديدي.5
      )ل.(صرخ علي أحد الطلبة لتخويفي وإفزاعي.6
      )ج.(قرصني أحد الطلبة وشد شعري مسببًا لي األلم والضيق.7
      )ع.(لم يصغ إلّي أحد الطلبة عندما أتحدث.8
      )ج.(ة بقدميه وعرقلني عندما مررت أمامهضربني أحد الطلب.9
ــام مثــل طــولي أو          .10 ــة تعليقــات مزعجــة عــن ســماتي الجســمية ومظهــري الع اصــدر أحــد الطلب

 )ل. (الخ... وزني
     

      )ع.(تجاهلني أحد الطلبة عمدًا.11
      )ع.(طردني أحد الطلبة من المجموعة التي يلعب فيها أو التي يكون متواجدًا فيها.12
      )ل.(كشف أحد الطلبة عمدًا أسراري الشخصية.13
      )ع.(منعني أحد الطلبة عمدًا من االنضمام إلى جماعة أصدقائه.14
      )م.(احتال علي أحد الطلبة وأخذ نقودي أو أي شيء يخصني.15
      )ل.(نظر إلّي أحد الطلبة نظرات سخرية واستهزاء.16
      )ل.(يئةأطلق علّي أحد الطلبة ألقابًا بذ.17
ــة الصــف أو تحــت المقعــد          .18 ــة ذراعــي أو حشــرني فــي مكــان ضــيق مثــل زاوي لــوى أحــد الطلب

 )ج.(مثًال
     

      )ع.(حرض أحد الطلبة زمالئي علّي.19
      )م. (رفض أحد الطلبة إرجاع األشياء التي استلفها مني.20
      )م. (ي شيء يخصنياستخدم أحد الطلبة القوة أو التهديد بالقوة ألخذ نقودي أو أ.21
      )م.(سرق أحد الطلبة أشياًء خاصة بي.22
      )ع.(اتهمني أحد الطلبة بأعمال لم أرتكبها وجعل اآلخرين يكرهونني.23
      )ج.(صفعني أحد الطلبة وضربني بيديه.24
      )ل.(اصدر أحد الطلبة تعليقات مزعجة عن أفراد أسرتي.25
      )ج. (للتشاجر معي وضربيافتعل أحد الطلبة أسبابًا .26
      )ج. (وقف أحد الطلبة أمامي وأخذ دوري في الطابور الصباحي أو في أماكن الشراء.27
      )ج.(ألقاني أحد الطلبة أرضًا وجلس فوقي.28
      )م.(أخفى أحد الطلبة عمدًا أشياء خاصة بي.29
      )ج.(الخ ...عصاهاجمني وضربني أحد الطلبة بأدوات مثل الكرسي، القلم، ال.30

  الوقوع ضحية االستقواء اللفظي: ل    الجسميالوقوع ضحية االستقواء: ج
          .الوقوع ضحية االستقواء على الممتلكات: م   يالوقوع ضحية االستقواء االجتماع: ع
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 )3(ملحق ال
 مقياس الشعور بالوحدة

نرجـو منـك قـراءة كـل فقـرة بـتمعن، وتقـدير مـدى         . ات تمـر بهـا فـي المدرسـة    بين يديك مجموعة من الفقرات تصف مشاعر وأحاسيس وخبر   
في العمود المناسب أزاء كل منها،علمًا بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى غير صـحيحة وإنمـا هـي تعبيـرات عـن                   )√(انطباقها عليك بوضع إشارة     

 . مشاعرك وآرائك
 تنطبق علّي بدرجة

كبيرة  الفقـــرةالرقم 
 جدًا

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة
 جدًا

      .أقضي معظم وقتي في المدرسة وحدي.1
      . أشعر بالوحدة في المدرسة.2
      .يصعب علّي أن أجد أشخاصًا يحبونني في المدرسة.3
      .ليس لدي صديق في غرفة الصف.4
      .ال يوجد أحد أستطيع التحدث معه في المدرسة.5
      . أذهب إليه عندما أحتاج المساعدةال يوجد أحد في المدرسة.6
      .يصعب علّي تشكيل صداقات في المدرسة.7
      . ال يوجد أحد في المدرسة أستطيع اللعب معه.8
      . ال يوجد أحد في المدرسة أستطيع ممارسة نشاطات معه.9
      . ال أستطيع االنسجام مع اآلخرين في المدرسة.10
      .لمدرسة شخص أشعر بأنه قريب منيأتمنى أن يكون في ا.11
      .ال أحد يعرفني جيدًا في المدرسة.12
      .ال يشاركني زمالئي في المدرسة اهتماماتي وأفكاري.13
      . ال يوجد في المدرسة شخص يفهمني.14
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 )4(ملحق ال
 مقياس الدعم االجتماعي

ولكــل فقــره . د أثنــاء تفاعالتــه االجتماعيــة مــع أصــدقائه وزمالئــه ووالديــه ومعلميــهتشــير الفقــرات التاليــة إلــى مشــاعر وخبــرات يشــعر بهــا الفــر
تنطبق علّي بدرجة كبيرة جـدًا، تنطبـق علـّي بدرجـة كبيـرة، تنطبـق علـّي بدرجـة متوسـطة، تنطبـق علـّي بدرجـة قليلـة، تنطبـق علـّي                   : خمس إجابات 

لـى اإلجابـة التـي تعتقـد أنهـا تنطبـق عليـك، علمـًا بأنـه ال توجـد إجابـة صـحيحة              ع)√(يرجـى قـراءة الفقـرات بدقـه ووضـع إشـارة             . بدرجة قليلة جداً  
 . وأخرى غير صحيحة وإنما هي تعبيرات عن مشاعرك وآرائك

     تنطبق علّي بدرجة
كبيرة  الفقـــرةالرقم 

 جدًا
قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جدًا

      )و.(يفهمني والداي جيدًا.1

      )ز. (لدي زمالء أحبهم كما هم.2

      )م.(يساعدني معلمي عندما أتضايق وأنزعج.3

      )م.(يساعدني معلمي عندما أواجه مشكلة ما.4

      )و.(يريد والداي االستماع فعًال لمشاكلي.5

      )م.(يساعدني معّلمي على إنجاز أفضل ما لدي.6

      )ز.(لدي أصدقاء حميمون يتفهموني فعًال.7

      )و.( فعًال بمشاعريال يهتم والداي.8

      )م.(يهتم معلمي بي.9

      )ز.(لدي أصدقاء حميمون أتحدث إليهم عما يزعجني.10

      )و.(يعاملني والداي كشخص له اعتبار أو أهمية.11

      )ز.(ينتبه زمالئي إلى ما أقول.12

      )م.(ال يعاملني معلمي بعدالة.13

      )ز.(هم بعضًا من وقتيلدي أصدقاء حميمون أحب أن أقضي مع.14

      )و.(يحبني والداي كما أنا.15

      )م.(يهتم معلمي بي عندما أكون في حالة سيئة.16

      ).ز(لدي أصدقاء حميمون يستمعون فعًال لما أقول.17

      )و.(يشعرني والدي بأهمية أعمالي وتصرفاتي.18

      )م.(يعاملني معلمي كإنسان له أهمية واعتبار.19

      )ز.(ليس لدي صديق حميم يهتم بمشاعري.20

      )و.(يظهر لي والداي أخطائي بلطف.21

      )م.(يقدم لي معلمي نصائح مفيدة.22

      )و.(يساعدني والداي في اتخاذ القرارات الخاصة بي.23

      )و.(يعبر والداي عن فخرهما بي.24

      )و.(نييساعدني والداي في اإلجابة عن التساؤالت التي تحير.25
 دعم الزمالء    :  ز دعم المعلمين          :دعم الوالدين             م: و
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 )5(ملحق ال
 (N=420)) االجتماعي، الجسمي، اللفظي، الممتلكات(نتائج التحليل العاملي لتوزيع جميع فقرات مقياس االستقواء على مجاالته األربعة 

 الممتلكات معامل التشبع لمجال إتالف معامل التشبع للمجال اللفظي معامل التشبع للمجال الجسمي اعيمعامل التشبع للمجال االجتم الفقرة

1 0.46 0.22 0.32 0.28 

2 0.45 0.09 0.04 0.41 

3 0.01 0.49 0.24 0.07 

4 0.44 0.01 0.42 0.04 

5 0.06 0.51 0.10 0.10 

6 0.08 0.18 0.24 0.42 

7 0.04 0.21 0.43 0.30 

8 0.45 0.11 0.02 0.11 

9 0.02 0.26 0.58 0.10 

10 0.16 0.05 0.56 0.22 

11 0.30 0.06 0.55 0.08 

12 0.09 0.08 0.11 0.16 

13 0.28 0.08 0.57 0.26 

14 0.35 0.28 0.35 0.40 

15 0.53 0.07 0.28 0.03 

16 0.04 0.20 0.06 0.10 

17 0.66 0.06 0.13 0.19 

18 0.03 0.58 0.01 0.21 

19 0.10 0.02 0.12 0.02 

20 0.14 0.50 0.22 0.17 

21 0.51 0.29 0.23 0.24 

22 0.52 0.23 0.18 0.31 

23 0.26 0.01 0.14 0.44 

24 0.17 0.56 0.11 0.08 

25 0.10 0.14 0.64 0.08 

26 0.51 0.11 0.26 0.09 

27 0.14 0.16 0.31 0.58 

28 0.53 0.001 0.08 0.23 

29 0.07 0.42 0.64 0.02 

30 0.10 0.44 0.23 0.42 

31 0.001 0.11 0.34 0.62 

32 0.21 0.50 0.19 0.44 

33 0.15 0.01 0.20 0.04 

34 0.003 0.001 0.29 0.63 

35 0.13 0.63 0.25 0.13 

36 0.12 0.49 0.14 0.35 

37 0.57 0.41 0.04 0.11 

38 0.10 0.23 0.58 0.31 
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 )7( ملحقال
 (N=420)) الدعم الوالدي، دعم الزمالء، دعم معلمين(ل العاملي لتوزيع جميع فقرات مقياس الدعم االجتماعي على مجاالته الثالثة نتائج التحلي

 الفقرة
معامل التشبع 
لمجال الدعم 

 الوالدي

معامل التشبع 
لمجال دعم 

 الزمالء

معامل التشبع 
لمجال دعم 

 معلمين
 الفقرة

معامل التشبع 
لمجال الدعم 

 لديالوا

معامل التشبع 
لمجال دعم 

 الزمالء

معامل التشبع 
لمجال دعم 

 معلمين

1 0.57 0.24 0.24 16 0.72 0.06 0.28 
2 0.29 0.64 0.07 17 0.12 0.02 0.08 
3 0.41 0.38 0.58 18 0.29 0.30 0.53 
4 0.44 0.26 0.57 19 0.45 0.70 0.11 
5 0.20 0.12 0.17 20 0.68 0.22 0.31 
6 0.64 0.27 0.23 21 0.16 0.19 0.66 
7 0.38 0.35 0.60 22 0.41 0.66 0.11 
8 0.43 0.65 0.14 23 0.72 0.19 0.26 
9 0.67 0.30 0.26 24 0.25 0.15 0.64 

10 0.35 0.29 0.60 25 0.14 0.05 0.07 
11 0.44 0.62 0.09 26 0.67 0.24 0.29 
12 0.70 0.21 0.27 27 0.73 0.13 0.37 
13 0.20 0.62 0.03 28 0.71 0.09 0.24 
14 0.35 0.32 0.56 29 0.11 0.004 0.02 
15 0.41 0.66 0.006 30 0.10 0.02 0.04 

 
 

 )8(ملحق ال
 ).420= ن (معامالت ارتباط فقرات مقياس االستقواء مع المجال نفسه والمقياس ككل 

 تمجال الممتلكا المجال اللفظي المجال  الجسمي المجال االجتماعي

 رقم
 الفقرة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

رقم 
 الفقرة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

رقم 
 الفقرة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

رقم 
 الفقرة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

1 0.80 0.75 1 0.60 0.54 1 0.68 0.65 1 0.75 0.57 
2 0.59 0.40 2 0.71 0.54 2 0.70 0.54 2 0.77 0.70 
3 0.70 0.80 3 0.80 0.65 3 0.72 0.75 3 0.62 0.54 
4 0.71 0.62 4 0.85 0.60 4 0.73 0.70 4 0.61 0.62 
5 0.71 0.60 5 0.87 0.84 5 0.78 0.64 5 0.77 0.58 
6 0.72 0.56 6 0.56 0.70 6 0.77 0.75 6 0.63 0.54 
7 0.69 0.53 7 0.65 0.56 7 0.78 0.70    

8 0.76 0.62 8 0.82 0.75 8 0.75 0.69    

9 0.82 0.80 9 0.65 0.61       

10 0.80 0.75          

11 0.73 0.68       

 0.56 الكلي 0.69 الكلي 0.61 الكلي 0.67 الكلي
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 )9(ملحق ال
 )420= ن (مع المجال نفسه والمقياس ككل معامالت ارتباط فقرات مقياس الوقوع ضحية 

 تمجال الممتلكا المجال اللفظي المجال  الجسمي المجال االجتماعي

رقم 
 الفقرة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

رقم 
 الفقرة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

رقم 
 الفقرة

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

ارتباط 
رة الفق

 بالمقياس

رقم 
 الفقرة 

ارتباط 
الفقرة 
 بالمجال

ارتباط 
الفقرة 
 بالمقياس

1 0.87 0.62 1 0.72 0.54 1 0.75 0.64 1 0.72 0.51 
2 0.77 0.67 2 0.76 0.64 2 0.81 0.74 2 0.88 0.71 
3 0.66 0.51 3 0.77 0.76 3 0.75 0.72 3 0.78 0.61 
4 0.72 0.59 4 0.86 0.74 4 0.80 0.72 4 0.73 0.58 
5 0.74 0.64 5 0.88 0.81 5 0.75 0.71 5 0.80 0.71 
6 0.72 0.65 6 0.89 0.71 6 0.82 0.74    

7 0.78 0.60 7 0.71 0.81 7 0.76 0.84    
   8 0.82 0.87 8 0.68 0.52    
      9 0.76 0.74    
      10 0.78 0.72    

 0.61 الكلي 0.67 الكلي 0.66 الكلي 0.59 الكلي
 

 )10(ملحق ال
 )420= ن (معامالت ارتباط فقرات مقياس الدعم االجتماعي مع المجال نفسه والمقياس ككل 

 دعم معلمين دعم زمالء دعم والدي

رقم 
 الفقرة

ارتباط الفقرة 
 بالمجال

ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

رقم 
 الفقرة

ارتباط الفقرة 
 بالمجال

ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

باط الفقرة ارت رقم الفقرة
 بالمجال

ارتباط الفقرة 
 بالمقياس

1 0.78 0.67 1 0.77 0.75 1 0.82 0.70 
2 0.71 0.78 2 0.75 0.54 2 0.85 0.78 
3 0.68 0.62 3 0.87 0.64 3 0.76 0.72 
4 0.87 0.72 4 0.81 0.75 4 0.84 0.70 
5 0.71 0.71 5 0.72 0.77 5 0.86 0.69 
6 0.82 0.73 6 0.75 0.64 6 0.75 0.61 
7 0.71 0.62 7 0.77 0.79 7 0.77 0.72 
8 0.66 0.51    8 0.64 0.71 
9 0.73 0.74       

10 0.77 0.63       

 0.67 الكلي 0.64 الكلي 0.72 الكلي
 
 معامل ارتباط فقرات مقياس الشعور بالوحدة مع المقياس ككل: )11(ملحق ال

 ارتباط الفقرة بالمجال قرةرقم الف ارتباط الفقرة بالمجال رقم الفقرة

1 0.61 8 0.62 
2 0.58 9 0.66 
3 0.74 10 0.55 
4 0.76 11 0.49 
5 0.66 12 0.79 
6 0.71 13 0.56 
7 0.73 14 0.58 
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منظومة القيم العلمية املتضمنة في كتب العلوم لصفوف املرحلة 
 األساسية األولى في األردن

 
  *قاسم خزعلي

 

  7/4/2009 تاريخ قبوله  9/7/2008 تاريخ تسلم البحث

 ينبغـي  التـي  العلميـة  بـالقيم  قائمـة  اقتـراح  إلـى  الحالية الدراسة هدفت :ملخص
 فـي األردن،  ألساسـية األولـى  لصـفوف المرحلـة ا   العلـوم  كتـب  فـي  تضـمينها 

 كتـب  فـي  هاتكاملها، وتتابع، ومستوى  القيم العلميةمدى توافر عن الكشفو
 قــام الباحــث بإعــداد أداة لتحليــل القــيم     ،ولتحقيــق هــدف الدراســة   .العلــوم

  وثباتهـا، داةاألاسـتخراج دالالت صـدق   تـم  و البنـائي،   المـنهج بإتبـاع العلميـة  
وكشـفت   .ثالثـة العلوم الكتب  لتحليل لوصفيا استخدمت الدراسة المنهجكما 

حـب االسـتطالع،   : علميـة؛ هـي   قـيم  ثماني اقتراح :ةاآلتينتائج  الالدراسة عن
ــم،       ــات العلـ ــم، وأخالقيـ ــي الحكـ ــأني فـ ــد، والتـ ــول النقـ ــة، وقبـ ــة العلميـ واألمانـ

 عــن كشــفكمــا وتــم ال .والتفكيــر العلمــي، وتقــدير العلــم، وإجــالل العلمــاء
فــي كتــب العلــوم للمرحلــة    الســلوكية للقــيم العلميــة   توســط نســبة المظــاهر   

 ثـراء وبينـت نتـائج الدراسـة    %). 64.86(بلغـت  األساسـية األولـى كلهـا إذ    
فــي حــين كــان  ،%)91.67 (تهانســبإذ بلغــت العلميــة  بــالقيم العلــوم كتــب

 منخفضــًا بنســبة العلــوم كتــب فــي المتضــمنة العلميــة القــيم تتــابع مســتوى
 نتــائج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات داللــة  وأظهــرت%). 50(مقــداراها 
ب ابــين جزئــي كتــالقــيم العلميــة فــي مســتوى تكامــل ) α=0.05(إحصــائية 

عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  و.  للصـــف األول األساســـيالعلـــوم
)α =0.05 (   ــة  فــي مســتوى تكامــل ــين جزئــي كتــ  القــيم العلمي ــوماب  ب العل

= α(ات داللــة إحصــائية  عــدم وجــود فــروق ذ  و. للصــف الثــاني األساســي  
 للصــف ب العلــومابــين جزئــي كتــ القــيم العلميــة  فــي مســتوى تكامــل  ) 0.05

فـي  ) α =0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية       و. الثالث األساسي 
ــة بـــين مســـتوى تكامـــل ــيم العلميـ ــ القـ ــاني صـــفين لل العلـــوم يبا كتـ األول والثـ

فـــي ) α =0.05(عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية  و. األساســـيين
الثــاني والثالــث   صــفين  لل العلــوم  يبا كتــ  القــيم العلميــة بــين   مســتوى تكامــل  

ــيين ــائية     و. األساسـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ ــي ) α=0.05(عـ فـ
وف الثالثــة األساســية صــفلل كتــب العلــوم  القــيم العلميــة بــين مســتوى تكامــل

فـي مسـتوى    ) α =0.05(وجود فروق ذات داللـة إحصـائية        و األولى كلها، 
لصـــفين الثـــاني والثالـــث كتـــابي العلـــوم لتكامـــل قيمـــة أخالقيـــات العلـــم بـــين  

فـي مسـتوى    ) α =0.05( ووجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية           ،األساسيين
صــفوف المرحلــة األساســية كتــب العلــوم للتكامــل قيمــة أخالقيــات العلــم بــين 

 القــيم العلميــة، كتــب العلــوم، المرحلــة   :الكلمــات المفتاحيــة( .هــااألولــى كل
 .)، تتابع القيم، تكامل القيماألساسية األولى
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Scientific Value System Integrated in First Grades Basic 

Stage Science Textbooks in Jordan 
 
 
Qasim Khazali, AlBalqa' Applied  Universityy, Irbid, Jordan. 

 
Abstract: The purpose of the study was to propose a list of 
scientific values to be integrated into the science textbooks of 
first basic stage in Jordan, and to investigate their 
availability, sequence, and integration in these science 
textbooks. To achieve the purpose of the study, the researcher 
developed an instrument to analyze the scientific values using 
the structural approach. The reliability and validity of the 
instrument were established and ensured. A descriptive 
approach was applied in analyzing the three science 
textbooks. The study revealed the following results: eight 
scientific values were proposed (namely, curiosity, scientific 
integrity, acceptance of criticism, giving careful judgments, 
science ethics, scientific thinking, appreciating science and 
respecting scientists); detecting a mediating percentage of 
Behavioral aspect for the scientific values which was 64.86% 
in the all science textbooks; science textbooks richness in 
scientific values at a rate of 91.67%; and a low sequence level 
of scientific values integrated in the science textbooks (only 
50%). No significant differences (α= 0.05) were found in the 
integration level between the two sections of the science 
textbooks for the first basic grade. No significant differences 
(α= 0.05) was found in the integration level between the two 
sections of the science textbooks for the second basic grade. 
No significant differences (α= 0.05) were found in the 
integration level between the two sections of the science 
textbooks for the third basic grade. No significant differences 
(α=0.05) were found in the integration level of the science 
values between the two science textbooks for the first and 
second basic grades. No significant differences (α=0.05) were 
found in the integration level of the science values between the 
two science textbooks for the second and third basic grades. 
No significant differences (α=0.05) were found in the 
integration level of the ethics of science between science 
textbooks for the total three basic grades. Significant 
differences (α= 0.05) was found in the integration level of 
science ethics value between the two science textbooks for the 
second and third basic grade. Significant differences (α=0.05) 
was found in the integration level of science ethics value 
among the science textbooks of all of the basic stage grades. 
(Keywords: Scientific values, Science textbooks, Basic stage, 
Values sequence, Values integration). 
 

 .بمسائل الحضارة يتعلق ما في كل علمينالمت
 نظام في والتقانة العلم اندماج هذا القرن، في العلم خصائص أهم ومن

 المعرفة في طبيعة أثر الذي الحد إلى بينهما الفصل يصعب متكامل
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 قد العلم طبيعة في التطور هذا أن العلم فالسفة ويؤكد ذاتها، العلمية
 وفلسفات جديدة روح ظهور لىإ جديدة معرفة مجرد إضافة تعدى

 مالئمة تعكس مرجعية اإلنساني إلى المجتمع حاجة يؤكد مما مختلفة،
؛ 1997فضل وبوقحوص، (وقيمه  العلم ثقافة حول المعاني من كثيرًا

 ).1998 حيدر،
فـي   توصل إليه اإلنسان على مر الزمن،        العلم بناًء معرفياً   ويعدُّ

 وفــي إدراك ؛التــي تحــدث حولــهوصــف الظواهـــر الطبيعيــة واإلنســانية 
ــذا أضــحى         ــا، ل ــادة ســيطرته عليه ــا وزي ــا لفهمه العالقــات القائمــة بينه
العلــــم ضــــرورة ملحــــة للمجتمعــــات التــــي تنشــــد االرتقــــاء ومواجهــــة  

 ,Tyler and Suan(حاجاتهـا وتطلعاتهـا ومسـايرة األمـم المتقدمـة      
1990.(  

ه لألفراد  يتطلب العلم االستعانة بوسائل تكنولوجية مختلفة لنقل      
وللمجتمعات، وأن يـتم ذلـك ضـمن السـياق الثقـافي للمجتمعـات حتـى                

ــًايكـــون مقبـــوًال ــة مـــن المســـتويات    ونافعـ ؛ بمعنـــى أن تتـــوافر مجموعـ
األخالقيــة لرجــال العلــم، تكــون مســئولة عــن ضــبط أنشــطتهم العلميــة     

ــاة؛    وتوجيههــا والتكنولوجيــة  فــي مختلــف التخصصــات ومجــاالت الحي
ــتوي  ــذه المسـ ــمى هـ ــة وتسـ ــالقيم العلميـ ؛ )Butkhardt, 1999( ات بـ

ليشــــتق بــــذلك مفهــــوم القــــيم العلميــــة مــــن خــــالل العالقــــة التبادليــــة   
 .)Farrell, 2005(والتالزمية بين العلم والقيم 

 اإليجابيـة  االتجاهـات  مجمـوع   القيم العلمية بأنها محصـلة ُتعّرف
 علـي، ( بـالعلم  متصـل  موقـف  أو علمـي  موضـوع  إزاء األفـراد  لـدى 

 مـن  الفرد لدى تتكونالتي  الضمنية المعيارية هي األحكامأو ، )2002
 ويصـدرها  العلميـة،  الصـبغة  ذات المواقـف والخبـرات   مـع  تفاعلـه  خـالل 
 معهـا،  يعيشـها ويتفاعـل   التـي  العلميـة  والمشـكالت  القضـايا  تجـاه  الفـرد 

، أو )2003 المجيـد،  عبـد ( وسـلوكه  واتجاهاتـه  اهتماماتـه  فـي  وتتضـح 
 مـن  اإلنسـان  موقـف  تحـدد  عقليـة ووجدانيـة   تتصـورا  هـي مجموعـة  

 بمكونـات  عالقاتـه  لـه فهـم   التـي تيسـر   والوظيفيـة،  البنائيـة  العلـم  قضـايا 
 ).2004 مكروم،(تفسيرها  على والقدرة البيئة

مفهـــوم ال تمثـــل القـــيم العلميـــة فرعـــًا فـــي مصـــفوفة القـــيم ذات  
ات عن  المسئول عن تزويد الفرد بالمعلوم    : ثالثي العناصر؛ المعرفي  ال

ــداني   ــة، والوجـ ــيم العلميـ ــة القـ ــول   : طبيعـ ــكيل الميـ ــن تشـ ــئول عـ المسـ
المعنـي بسـلوكياته، هـذا ويكتسـب الفـرد          : واالتجاهات لديه، واألدائـي   

قيمه العلمية من أصوله الدينية والثقافية واالجتماعية، فيشعر نحوها         
بـــالقبول، وتكـــون مـــن عوامـــل تشـــكيل شخصـــيته؛ وتـــدفع الفـــرد إلـــى   

ــدار، فهــي تــؤثر فــي ســلوكه      مواجهــة الظــواه  ــة بحكمــة واقت ر المختلف
 ).2002إستيتية وصبحي، (تأثيرًا مباشرًا 

كتســب القــيم العلميــة إمــا بصــورة مفروضــة علــى الفــرد؛ وإمــا  وُت
بصورة إرادية عن طريق المؤسسـات التربويـة فـي المجتمـع كاألسـرة،         

يم  وما في حكمها، وجماعة الرفاق، ووسائل اإلعالم، فـالق         ،والمدرسة
ــتقراراً     ــر اسـ ــد أكثـ ــغره تعـ ــي صـ ــان فـ ــبها اإلنسـ ــا ، التـــي يكتسـ التـــي أمـ

 ).2000الرشيد، (عرضة للتغيرفهي يكتسبها في كبره 
 يحظـى  أن يجـب  وحاجاتـه وطموحاتـه   تحديـد قـيم المجتمـع    إن
 يـتم  ذلـك  ضـوء  وفـي  المنـاهج وتطويرهـا،   بنـاء  فـي  الكـافي  باالهتمـام 
المحتــوى  ذلــك ظــيموتن محتــواه، واختيــار المنهــاج أهــداف تحديــد

 هـذه  تلبيـة  علـى  المـتعلم  الفـرد  مسـاعدة  علـى  تعمـل  بطريقـة  وتنفيـذه 
 القيمي ؛ لذا يعد البناء)1995 عطوة،(والطموحات  والقيم الحاجات

 تربـوي،  منهـاج  ألي المعرفـي  الجانـب  بنـاء  فـي  األساسـية  األركـان  أحـد 
 لـدى  وتسـتمر  تنمـو  أن ويصـبو  بهـا  يتمسـك  التـي  قيمـه  فلكـل مجتمـع  

 إلـى  تنتقـل  التـي ، فيهـا  المرغـوب  القـيم  من العديد هناك  أنفضًال ائه،أبن
 .المجتمـع  ال يتقبلهـا  وقـد  ،غريبـة  تبـدو  أنهـا  إال خارجـه،  مـن  المجتمـع 

يحكم عليهـا بالفشـل أو النجـاح بقـدر مـا       الدراسية المناهج فإن ولذلك
 تتيحــه مــن مجــاالت معرفيــة تعــزز القــيم المرغــوب بهــا وتمحــو غيرهــا  

 أو العـادات  بعـض  بتغييـر  أحيانـاً  التربية تقوملهذا ). 1995، اللقاني(
 سـتبدلها تتنفعـه، و  ممـا  بالمجتمع أكثر تضر التي االتجاهات أو التقاليد

 ).2000الوكيل، ( والتعلم العلم  نحوإيجابية بقيم
 الوقتفي التربوية   العمليةفي العلمية القيم تضمينن إمن هنا ف
ل األسـاس األخالقـي العلمـي للمهنـة؛     ملحـة، فهـي تشـك    الراهن ضـرورة 

البيانــات،  مــع والتعامــل العلمــي، فــي ضــوئها أمانــة التجريــب فتتضــح
العلمي  واالختالف، الحوار النتائج، وأدب وتبليغ بالسجالت، واالحتفاظ

(Butkhardt, 1999). 
القيم العلمية بعالقة وثيقة مع التفكيـر؛ فهـي مالزمـة لـه،             وترتبط  

كير إلى االبتكار، وهو التفكير المنظم الذي يمكـن         وظيفتها توجيه التف  
أن نستخدمه في شئون الحياة اليومية، وهـذا يشـترط أن تكـون القـيم      

 ،ـل المســـئوليةالموضــوعية، واألمانــة العلميــة، وتحمـّـ    : إيجابيــة؛ مثــل  
ــة      ــري، والقابليــ ــب الفكــ ــة، والخصــ ــة التجريبيــ ــنفس، والدقــ ــبط الــ وضــ

  والبحـث عـن األسـباب      ،ليـل العلمـي   للتجريب، والمرونـة العلميـة، والتع     
 ).Farrell, 2005 ؛2004مكروم، (

ومما تجدر اإلشارة إليه أن االهتمام بـالقيم العلميـة لـيس وليـد              
العصر الراهن، إذ تضمنت مصادر التشريع اإلسالمي عـددًا مـن القـيم             

قولـه   كللمتعلم على حـد سـواء،  والعلمية وضوابطها، وفضلها للمعلم   
ين آمنـــوا إن جـــاءكم فاســـق بنبـــأ فتبينـــوا أن  يأيهـــا الـــذ":تعـــالى

 "نــــادمين مــــًا بجهالــــة فتصــــبحوا علــــى مــــا فعلــــتمتصــــيبوا قو
 إلـى األخـذ بالعقالنيـة       -تبارك وتعـالى  -، إذ يدعو المولى   ]6:الحجرات[

فــــي مواجهــــة المواقــــف، وهــــذه قيمـــــة علميــــة تنــــادي بهــــا الكتابــــات 
 .المعاصرة العربية واألجنبية

ية للعلوم المتقدمة في الوثيقة الشاملة      أشارت الجمعية األمريك  و
 Science for)تحســــين العلــــوم ممثلــــة بمشــــروع     الخاصــــة ب 

Benchmarks Literacy [2061])،   ــة ــى أهميـ ــاد الطالـــب  إلـ إيجـ
أن و مـن خـالل تحديـد مـا ينبغـي أن يعرفـه عـن العلـم،                   المثقف علميـاً  

وم  ال موضـوعاتها، وأن تقـوم موضـوعات العلـ      ، المفاهيم العلمية  ميتعل
 American Association for the) علـــى الـــدليل والتجريـــب

Advancement Science [AAAS], 1993). 
المنعقـدة خـالل األعـوام     التسـعة  العربيـة  المـؤتمرات  أوصـت  وقـد 

 الحـادي  للقـرن  العلميـة  التربيـة  بقضـايا  والتـي تعنـى  ) 2005 -1997(
 يؤكـد  مـا مالمجتمـع،   فـي  العلميـة  الثقافـة  نشـر  بضـرورة ، والعشـرين 
وزارة التربيـــة ال ســـيما و  المختلفـــةالمجتمـــع مؤسســـات مســـئولية
الطلبـة علـى    وتأصيلها لدى نشرها  ووزارة التعليم العالي في،والتعليم

 .اختالف مستوياتهم التعليمية
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الدعوة التي أطلقتها الرابطة القومية لمعلمـي       من خالل   ويتضح  
ــة    ــدة األمريكيـ ــوم فـــي الواليـــات المتحـ  National Science)العلـ

Teacher Association [NSTA])     ضـرورة تضـمين عمليـات العلـم 
ــوم،   ــاهج العلـ ــّدفـــي منـ ــاج    وعـ ــاء المنهـ ــم مـــن أســـس بنـ ــات العلـ  عمليـ

 ,Ulerick)التربــوي، لضــمان تحقـــق هــذه العمليـــات لــدى الطلبـــة     
2000). 

 يــرى الباحــث أن القــيم العلميــة تتــأثر  ،وتأسيســًا علــى مــا ســبق 
ر، سواء ما كان يتعلق بـالمعلم، أو بالطلبـة،          بمعوقات متباينة المصاد  

ــار     ــدات واألفكــ ــع، أو بالمعتقــ ــه الواســ ــي بمفهومــ ــالمنهج الدراســ أو بــ
الخاطئـــة، األمـــر الـــذي يعرقـــل عمليـــة تنميـــة القـــيم العلميـــة؛ ليصـــبح   
الســلوك اإلنســاني محكومــًا بمجموعــة مــن القــيم غيــر المرغــوب فيهــا، 

 . فيهما يجعله غير مقبول في الوسط الذي يصدرم
وتعد مرحلة الصفوف األساسية األولى مرحلة هامة في إكسـاب          
األطفال القيم العلمية؛ إذ يستطيع الطفل في هذه المرحلة أن يمـارس   
العمليات العلمية التـي تشـير إلـى حـدوث التفكيـر المنطقـي، غيـر أنهـا                  
مرتبطـة علـى نحـو وثيـق باألفعـال الماديـة الملموسـة، ويصـبح الطفــل         

ــادراً فــي هــذه المرح  ــة ق ــى ســلوكه مــن      ل ــر بمــا يترتــب عل ــى التفكي  عل
ــائج، والتنبــؤ بــالحوادث علــى المســتوى المــادي المحســوس        أبــو (نت

 ).2000جادو، 
 عـدة  علـى  األردن فـي  األساسـي  التربويـة للتعلـيم   الفلسـفة  وترتكز

وظيفيـة   مجانيـة  أساسـية  مرحلـة  بأنهـا  تتمثـل  ومتكاملـة،  مترابطـة  أسـس 
فرصـة   وتهيـئ لـه المدرسـة    اجتمـاعي،  ككـائن  لالطفترعى  ،ةعام إلزامية
 إن القـول  يمكـن مـن هنـا   و وميولـه وقدراتـه المختلفـة،    تـه احاج إشـباع 
عليم في الصفوف الثالثـة  تبشكل عام، وهدف ال األساسي التعليم هدف

 جميـع  مـن  الشـامل والمتكامـل   النمـو  تحقيـق  األولى بشكل خـاص؛ هـو  
 واالجتماعيـة للطفـل،   انيـة والوجد والعقليـة  النمائيـة الجسـمية   جوانبـه 
 لجميـع  واسـتيعابه  األساسـي  التعلـيم  تعمـيم  قضـية  أن فيـه  شـك  ال وممـا 

 التعليمـي  المسـتوى  إلـى  كفايتـه  مسـتوى  ورفـع  اإللـزام،  سـن  في األطفال
 واسـتوعبوها؛  تعلموهـا  التـي  المهـارات  توظيـف  من األطفال يمكن الذي
 .لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وسيلة أفضلهي 

جـــاء اهتمـــام عـــدد مـــن البـــاحثين بدراســـة القـــيم العلميـــة،  لـــذا 
دراسـة   :مثـل  ؛العلميـة  فـي القـيم   البحـوث  مـن  مزيـد  إجـراء  ودعـوا إلـى  
، )2003(عبد المجيـد   ودراسة ، )Butkhardt, 1999 (بوتكهاردت 

 ، ودراســة)2004(مكــروم  ودراســة ،)2003( الكســباني ودراســة
 الدراسـة  إجـراء   إلـى الباحـث  دعـا  الـذي  األمـر ). 2004 (إسـماعيل  

كتـب العلـوم فـي الصـفوف      أن سـيما  ال العلميـة؛  القـيم  الحاليـة وتنـاول  
إذ يـرى   الثالثـة األولـى فـي األردن يـتم تغييرهـا وتطويرهـا باسـتمرار،       

 ينبغـي  التـي  العلميـة  القـيم  تقتـرح  علميـة  دراسـة  إلـى  تحتـاج  الباحث أنها
 عــن لكشــفوا تكامليــة،متتابعــة و بصــورة محتوياتهــا تضــمينها فــي

 .منها المتوافر
 :وأسئلتها الدراسة مشكلة

تعــد الكتــب المدرســية مــن أهــم المصــادر الرئيســة التــي يســتمد  
 تخضــــع للنقــــد هــــالــــذا فإن. منهــــا الطلبــــة ثقــــافتهم وقــــيمهم العلميــــة

ــويم والتطــوير    ــة والتق ــين الحــين والمراجع ــرة ب ــى كــيخــر، واآل فت  تبق

ــة    ــة والعلميـ ــدافها التربويـ ــق أهـ ــي تحقيـ ــة فـ ــياق  . فعالـ ــذا السـ ــي هـ وفـ
تتعــرض كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة األولــى فــي المرحلــة األساســية   
األولى إلـى تسـاؤالت نقديـة كثيـرة مـن التربـويين فيمـا إذا كانـت هـذه                
الكتـــب مالئمـــة أم ال مـــن حيـــث مضـــامينها التربويـــة وقيمهـــا العلميـــة؛  
فيــرى بعــض التربــويين أن كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة األولــى مــن      
المرحلة األساسية األولى تتضمن منظومة القيم العلمية بدرجـة كافيـة           

 تحقيــق األهــداف التربويــة والعلميــة بفاعليــة، بينمــا يــرى    مــنيمكنهــا 
البعض اآلخر أن هذه الكتب ال تتضمن منظومة القـيم العلميـة بدرجـة              

 وجــود القــيم   أنَّتظــنكافيــة، فــي حــين أن هنــاك فئــة مــن المعلمــين       
ــ  ال تكســـب هـــي ف. وجودهـــا ســـواءعـــدمأو ب العلـــوم العلميـــة فـــي كتـ

 .الطلبة منظومة القيم العلمية المتضمنة فيها
ومن خالل هذا التباين في وجهات نظر المربين بشـأن منظومـة          
القيم العلميـة المتضـمنة فـي كتـب العلـوم لصـفوف المرحلـة األساسـية                 
ة األولى، وفي تصورات المعلمين لدور كتـب العلـوم فـي إكسـاب الطلبـ            

 ت إشـكالية تحتـاج إلـى دراسـة، دفعـ          ثمـة منظومة القـيم العلميـة، تبـدو        
الباحث إلى إجراء هذه الدراسـة للوقـوف علـى منظومـة القـيم العلميـة                
المتضــمنة فــي كتــب العلــوم لصــفوف المرحلــة األساســية األولــى فــي         

 :اآلتي السؤال خالل من ويمكن توضيح مشكلة الدراسة. األردن
 المدرسـية  الكتـب  محتويـات  فـي  تضـمنة الم العلميـة  القـيم  مـا 

 عنـه  تفرعـت  وقـد  فـي األردن؟  األولـى  األساسـية  لصـفوف المرحلـة  
 :التالية األسئلة

العلـوم لصـفوف    كتـب  فـي  ينبغـي تضـمينها   التـي  العلميـة  القـيم  مـا  •
 األردن؟في المرحلة األساسية األولى 

 العلـوم  كتـب  فـي  المتضـمنة  العلميـة  المظـاهر السـلوكية للقـيم    مـا  •
 األردن؟في ف المرحلة األساسية األولى لصفو

 كتــب العلــوم كيــف توزعــت المظــاهر الســلوكية المتضــمنة فــي  •
األردن علــــى القــــيم فــــي لصــــفوف المرحلــــة األساســــية األولــــى  

 ؟العلمية
لصـفوف  ما مسـتوى التتـابع بـين القـيم العلميـة فـي كتـب العلـوم                •

 األردن؟في المرحلة األساسية األولى 
 القـيم العلميـة المتضـمنة فـي محتويـات           ما مستوى التكامل بـين     •

صــفوف المرحلــة جزئــي كتــاب العلــوم لكــل صــف علــى حــدة مــن  
 األردن؟في األساسية األولى 

ما مستوى التكامل بين القيم العلمية المتضمنة في كتب العلوم           •
 األردن؟في لصفوف المرحلة األساسية األولى 

 :الدراسة أهداف
 ينبغـي  التـي  العلميـة  لقيمبـا  قائمـة  اقتـراح  إلـى  الدراسـة  تسـعى 

 األولـى  األساسـية  لصـفوف المرحلـة   العلـوم  محتويات كتب في تضمينها
 المحتويــات، تلــك فــي مــدى توافرهــا عــن الكشــف ثــم ألردن،افــي 

 والكشـف  المتضـمنة فيهـا،   العلمية القيم تتابع مستوى على واالستدالل
 تـب ك محتويـات  فـي  المتضـمنة  العلميـة  القـيم  بـين  عـن مسـتوى التكامـل   

 كتب العلوم لصفوف المرحلة بين جزئي الكتاب من جهة، وبين العلوم
 .األولى كلها األساسية
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 :الدراسة أهمية
تنبثق أهمية الدراسة مـن أهميـة القـيم العلميـة فــي حيــاة الفــرد           
عـامة والطلبة خاصــة باعتبارها موجهات للسـلوك العلمـي لهـم، فضـًال             

ين شخصـياتهم مـن خـالل التفاعـل      إسهامها بنصيب وافــر فـي تكـو      عن
 .مع األصول الدينية والثقافية واالجتماعية والعلمية

تعد المرحلـة التعليميـة األساسـية األولـى مـن التعلـيم المدرسـي           
مرحلة مبكرة في السلم التعليمي بـالمجتمع، إذ يمثـل طلبتهـا شـريحة              

يـة  هامة وحساسة في المنظومة االجتماعية، لهذا تبذل األنظمة التربو 
الغالي والنفيس من أجل تـوفير أسـباب التعلـيم األساسـي المبكـر علـى              

 .نحو سليم، حتى تمكن الطلبة من مواجهة تحديات العصر باقتدار
  وكتبهـا  إلـى تطـوير منـاهج العلـوم       دائمـًا    لذا فإن األردن يتطلع     

 ،بالمرحلـة األساسـية بشـكل خـاص       وكتبها   ومناهج العلوم    ،بشكل عام 
لبـة القـيم والمهـارات العلميـة الضـرورية والالزمـة            من أجل إكسـاب الط    

لهم، إذ يعد اكتساب القـيم العلميـة هـدفًا أساسـيًا مـن أهـداف العلـوم                  
 . في المرحلة األساسية األولى

السـابقة   ومن خالل مراجعة الباحـث لـألدب التربـوي والدراسـات    
 غيــاب -وبحســب حــدود علمــه -التــي تناولــت القــيم العلميــة، يجــد  

األردنيـة بشـكل    المدرسية في الكتب العلمية القيم حثتبالتي  الدراسات
 للـدعوات  ونظـراً  .خاص وندرة وجودها في الكتب العربية بشكل عام

والكتـب   المنـاهج التربويـة   بنـاء  القـائمون علـى   وجههـا  التـي  المتكـررة 
 بينهـا  ومـن ، عناصـرها  مـن  عنصـر  كـل  فـي  اآلراء المدرسـية إلبـداء  

 علـى  الضـوء  إلـى تسـليط   الباحـث  قـد سـعى  ف محتوياتهـا ومضـامينها،  
 تضمينها ينبغي العلمية التي بالقيم قائمة كتب العلوم القتراح محتويات

 .وتكاملها وتتابعها درجة توافرها تحديد إلى في محتواها، باإلضافة
 :أنها إلى الدراسة أهمية  وترجع

فهــم بــأمس   الصــفوف الثالثــة األولــى،   تنبثــق مــن أهميــة طـــلبة     •
 ،إلعداد التربوي حتى يمتلكوا مصفوفة القـيم التربويـة        الحاجة ل 

 .ومنها القيم العلمية
لصـفوف المرحلـة األساســية    العلـوم  منـاهج  مخططـي  تفيـد  قـد  •

 العلميـة  بـالقيم  اهتمـامهم   ليزيـدوا مـن   وكتبهـا األولـى فـي األردن  
 .العلمية التربية أهداف تحقيق في يسهم بما

 انتبـاه  توجيـه  فـي  بـويين التر القـادة  الدراسـة  نتـائج  تفيـد  ربمـا  •
 اإليجابيـة،  العلميـة  بـالقيم  تالميـذهم  ضرورة إلمام إلى المدرسين

عمليـة   فـي  والمهـاري  العقلـي  الجـانبين  علـى  مـن االقتصـار   بـدال 
 .التدريس

وكتبهــا  العلــوم منــاهج بنــاء عــن للمســئولين توصــيات اقتــراح •
 .لصفوف المرحلة األساسية األولى في األردن وتطويرها

 العلميـة  عـن القـيم   الكشـف  فـي  البـاحثين  الدراسـة  أدوات تفيد قد •
الرياضـيات، واللغـة   : مثـل  أخـرى  مدرسـية  كتـب  فـي  المتضـمنة 

ــة ، اإلســالمية  والتربيــة الوطنيــة واالجتماعيــة، والتربيــة   ،العربي
 .اإلنجليزية واللغة

 :الدراسة حدود
 :انحصرت حدود الدراسة باآلتي

 :، ويتمثل باآلتيالحد الموضوعي -

 .م العلمية لكتب العلوم لصفوف المرحلة األساسية األولىالقي •
األول، والثـاني،   األساسـية   تحليل محتوى كتب العلوم للصـفوف        •

 .والثالث
استثنت الدراسة تحليـل مضـمون الصـور والرسـومات واألسـئلة             •

 .التقويمية في نهاية كل وحدة دراسية
ل أجريــت الدراســة فــي منتصــف الفصــ    : الحــد الزمــاني والمكــاني   -

 .في األردن) 2007/2008(الدراسي الثاني من العام الدراسي 
 :الدراسة مصطلحات

 العلـم  بقضـايا  المتعلقـة  االنفعاليـة  األحكـام العقليـة   هـي  : العلميـة  القـيم 
 نحو بإيجابية اإلنسان لسلوك موجهات تعد التي ومواقفه وموضوعاته،

ــة المواقــــف العلميــــ   تلــــك ــادرًا علــــى مواجهــ ــه قــ ــايا، وتجعلــ ة القضــ
والتكنولوجية واالجتماعية والثقافية باقتدار، إذ يأخذ بقيمة العقالنية        
في المواقف التـي تتطلـب التصـرف الـواعي، ويأخـذ بالمثـابرة العلميـة           

 الكشـف عنهـا   يمكن التي في حالة تحصيل العلم من مدرسيه، وهكذا؛
 .المحتوى تحليل عملية خالل من العلوم كتب محتويات في

 فـي  العلميـة  القـيم  بين قوية عالقة  وجود:العلمية يمالق تتابع مستوى
الثـاني   الصـف  كتـاب  األول األساسـي، ومحتـوى   الصـف  كتـاب  محتـوى 

 بصـورة  التـوالي،  على الثالث األساسي الصف كتاب ومحتوى األساسي،
 فـي  المعالجـة  مـن  يـا العل المسـتويات  يؤكـد  مـا م وأكثـر اتسـاعًا،   أعمـق 

 .اهمحتويات في العلمية القيم تضمين
 فـي  العلمية القيم بين قوية عالقة وجود :العلمية القيم تكامل مستوى
 القـيم العلميـة   تضـمين  بـين  التـرابط  بـرز ت بصـورة  العلوم، كتب محتويات

 عملية معالجة في التماسك مستويات يؤكد مام المحتويات، تلك كل في
 للتكامل المثالي للمستوى الوصول ويمكن .فيها القيم العلمية وتضمين

 كتـب  محتويات من ينئجز بين كل الثمانية العلمية القيم توافر خالل من
 .كلهاالعلوم ولكل صف على حدة مرة، وبين كتب العلوم 

 :الدراسات السابقة
 بالتقصـي  العلميـة  القـيم  الدراسـات السـابقة   من عدد تلقد تناول

 ,Eichinger and Roth) وروث كـل مـن أيكنجـر   قـام  ، إذ والتحليـل 
سة لتحليل مناهج العلوم في المرحلة األساسية من أجـل           بدرا (1991

تحديد أهدافها ودرجة تتابع المحتـوى وتسلسـله، واألنشـطة العلميـة           
وبينــت نتــائج الدراســة ارتبــاط األهــداف بــالمحتوى،   . وطــرق تقييمهــا

ــهوتسلســـل المحتـــوى ــًال  وتتابعـ ــن، فضـ ــة  عـ ــاط األنشـــطة العلميـ  ارتبـ
  .علمية السابقة من جهة أخرى وبالمعلومات ال،بالمحتوى من جهة

 إلــى (Anderson et al., 1992)وهــدفت دراســة أندرســون  
جـل تحديـد نوعيـة      أتحليل نشاطين علميين للمرحلـة المتوسـطة مـن          

المحتــوى فيهمــا، وتحديــد مــدى تــرابط المحتــوى مــع أجــزاء هــذين      
 فـي المحتـوى     النشاطين، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن هناك ترابطـاً        

 .ء هذين النشاطينبين أجزا
دراسة هدفت إلى تحليل محتـوى      ) 1994(وأجرى أبو الراغب    

كتب العلوم وأسئلتها للصـف السـادس األساسـي، وتقويمـه مـن وجهـة               
نظر معلمـي العلـوم فـي المرحلـة األساسـية فـي األردن، وإيجـاد نسـبة                  

وأشـــارت . األنشـــطة والتجـــارب العلميـــة المتـــوافرة فـــي الكتـــاب نفســـه 
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 -نشـاطًا علميـًا   ) 50( إلى أن الكتاب قد احتـوى علـى         نتائج الدراسة 
ــا  ــي    -دون تحديـــد ألنواعهـ ــوم فـ ــدريس العلـ ــع أهـــداف تـ ــجمة مـ  منسـ

 .اكتساب الطلبة للمهارات العلمية
هــدفت إلــى   فقــد (Johnson, 1995)جونســون  وأمــا دراســة 

  مسـئولية تحديد أخالقيات التربية العلمية، إذ أظهرت نتائج الدراسـة 
العلـم وقيمـه    أخالقيـات  التركيز على تنـاول  الكبيرة في بويةاألنظمة التر
 . بعمق أكبر

 بدراســة هــدفت إلــى تحليــل (Morrow, 1994)وقامــت مــورو 
ــرابط       ــدى تـــ ــد مـــ ــى؛ لتحديـــ ــة األولـــ ــفوف الثالثـــ ــوم للصـــ ــب العلـــ كتـــ
االستراتيجيات المتوافرة فيها لتطـوير الثقافـة البيئيـة، وأظهـرت نتـائج             

، وأن  لية عا بدرجةتطوير االهتمام بالعلوم    الدراسة مقدرة الكتب على     
 .قلأ ت بدرجةاستخدام المهارات العلمية كان

التـي هـدفت إلـى التعـرف     ) Kyle, 1996(وأكـدت دراسـة كايـل    
 آفاق التربية العلميـة والتكنولوجيـة فـي مسـتقبل أفريقيـا، إذ بينـت                إلى

 نتــــائج الدراســــة أن االهتمــــام بالتربيــــة العلميــــة والتكنولوجيــــة لــــدى  
ــة هـــذا     ــر، وأســـندت الدراسـ ــا يحتـــاج إلـــى إعـــادة نظـ الطـــالب بأفريقيـ
القصـــور إلـــى التربيـــة، وحـــددت الدراســـة مجـــاالت االهتمـــام بالتربيـــة   
العلميــة فــي مهــارات التعامــل مــع قضــايا المجتمــع المرتبطــة بــالعلم،         

التحليل العلمي لهذه القضايا، وتوافر الثقافـة العلميـة المسـئولة         : مثل
 .  لقضايا وما يترتب عليها من آثار عن تفسير هذه ا

 إلـى بنـاء منهـاج     (Campoy, 1997)وهـدفت دراسـة كـامبوي    
 القـيم  األطفـال  إكسـاب  تربوي قيمي، وأظهـرت نتـائج الدراسـة ضـرورة    

 فـوق  المعرفـة  خاللهـا  مـن  متقـد  إذ ينبغـي أن  األطفـال،  أدب خـالل  مـن 
  .الحسية

اإلسـالمية  إلى الكشف عن القـيم      ) 1999(وهدفت دراسة بنجر    
التـــي  القيم العلميـــةكـــ ،الواجـــب إكســـابها للطفـــل فـــي ريـــاض األطفـــال 

 محور القـيم االجتماعيـة الذاتيـة؛ كاألمانـة واحتـرام رأي             ضمنحددت  
 محور القيم االجتماعيـة مـع       ضمناآلخرين والمساواة، وحددت أيضا     

 ، والمثـــابرة، واحتـــرام الوقـــت، والمناقشـــة،؛ كـــأدب الحـــديثاآلخـــرين
 واإلخـــالص، وأســـفرت ، وتحمـــل المســـئولية، علـــى الـــنفسواالعتمـــاد

ــا    ــل؛ ومنهـ ــابها الطفـ ــيم الواجـــب إكسـ ــن القـ ــة عـ ــائج الدراسـ ــيم : نتـ القـ
 .األمانة وتحمل المسئولية والمثابرة واحترام الوقت: العلمية التالية
 القـيم  إلى دراسة هدفت إلى التعرف) 1999(الحديدي  وأجرت

نتـائج   وبينت باألقطار العربية، بويةالتر األهداف في والمتضمنة السائدة
 واالجتماعيـة  والعلميـة  والوطنيـة  والحياتيـة  الفردية القيم ورود الدراسة

 بصـورة  والقوميـة  األخالقيـة  القـيم  تـرد  لـم  بينمـا  والدينيـة واإلنسـانية،  
 .صريحة

إلـى الكشـف   Butkhardt, 1999) (وهـدفت دراسـة بوتكهـاردت    
ــن أهـــداف تعلـــيم القـــيم العلميـــة فـــي       العمليـــة التعليميـــة والطـــرق   عـ

ــوم، وأســفرت نتــائج الدراســة عــن        ــيم منــاهج العل المســتخدمة فــي تعل
ــل  ــدة، مثــ ــداف عــ ــابهم   : أهــ ــالب، وإكســ ــي للطــ ــاء العلمــ ــق البنــ تحقيــ

ــه،       أخالقيــات العلــم كالتــأدب مــع المعلــم واآلخــرين، والفطنــة لمــا حول
ائق والمعرفة بقضايا المجتمع العلمي والمجتمع الكبير، وتعريفهم بحق       

 .عن شخصية الطالب واهتماماته اآلنية والمستقبلية

 محتــوى تحليــل بدراســة هــدفت إلــى) 2000(وقامــت الغنــام 
 أبعـاد  بعـض  ضـوء  فـي  واإلعداديـة  بـالمرحلتين االبتدائيـة   العلـوم  مناهج
  القيمعدَّمنهاج العلوم قد  أن، وأظهرت نتائج الدراسة العلمي ريالتنو

 العلمـي، لكنهـا تجنبـت    ريللتنـو  سـية األسا إحـدى المكونـات   العلميـة 
 .المناهج تلك محتويات في عنها الكشف

 مدى معرفة إلى هدفت دراسة) 2000(والزعانين  غاوأجرى اآل
 للمرحلـة  السـتة  العلـوم  كتـب  فـي  العلمـي  ريالتنـو  بعـض عناصـر   تـوافر 

 تـدني  إلـى  وتوصـلت  الصـف السـادس،   إلـى  األول الصـف  مـن  االبتدائيـة 
والبالغــة  المحللــة العلــوم كتــب فــي العلميــة اتاالتجاهــ تــوافر نســبة

)54.6(% . 
 بدراســة لتحليــل كتــب العلــوم   (Haury, 2000) ورياوقــام هــ 

ــوم حســـب      ــدريس العلـ ــداف تـ ــا ألهـ ــدى تحقيقهـ ــد مـ ــة؛ لتحديـ الحياتيـ
المعايير الوطنية بالواليات المتحـدة األمريكيـة، وبينـت نتـائج الدراسـة          

ــاهيم      ــت معظــم المف ــب قــد أهمل  المهمــة، إذ ركــزت علــى   أن هــذه الكت
المعلومات السطحية بدال من المعلومات المهمة، وانـه قـد تـم عـرض              

، وأن ة حســيا أكثــر منهــة مجــردبطريقــةاألمثلــة والتوضــيحات للطلبــة  
الطلبــة يحصــلون علــى مســاعدة قليلــة جــدًا مــن الكتــب عنــد القيــام          

 .بإجراء األنشطة العلمية
دفت إلــى الكشــف بدراســة هــ) 2002(وقــام النــاجي والرواجفــة  

عن مدى تضمين محتوى كتاب العلوم العامة للصف الثامن األساسـي         
ــي األردن  ــي  افــ ــة؛ وهــ ــة المطلوبــ ــيم الرئيســ ــة  : لقــ ــة، والقوميــ الروحيــ

ــل      ــة، وتكامـــ ــة الثقافيـــ ــانية، والمعرفيـــ ــة اإلنســـ ــة، واالجتماعيـــ الوطنيـــ
الشخصـــية، والعمليـــة االقتصـــادية، والصـــحية الوقائيـــة، والترويحيـــة      

 وأشـارت نتـائج الدراسـة إلـى أن أعلـى القـيم الفرعيـة تكـرارًا              .الجمالية
قل القيم الفرعية تكـرارًا     أهي قيمة اإليمان بالله عقيدة وممارسة، أما        

 .هي قيمة احترام الملكية العامة والخاصةف
 فعاليـة  معرفـة  إلى هدفت فقد) 2003(عبد المجيد  وأما دراسة

القـيم   بعـض  تنميـة  فـي  مالعلـو  لتـدريس  مقترحـة  سـتراتيجية ا اسـتخدام 
 اإلعـدادي، وتوصـلت   الثـاني  الصـف  تالميـذ  لـدى  والتحصـيل  العلميـة 

 العلميـة،  واألمانـة  المثابرة العلمية، :هي علمية قيم خمس الدراسة إلى
  .وأخالقيات العلم العلمي، والتواضع التفكير العلمية، بطرق والتمسك

إلـــــى تحليـــــل ) 2003(وهـــــدفت دراســـــة الشـــــعيلي وخطايبـــــة  
نشطة العلمية في كتـب العلـوم للصـفوف األربعـة األولـى مـن مرحلـة                 األ

التعلــيم األساســي فــي ســلطنة عمــان، وتحديــد نــوع عمليــات العلــم         
 ، والتنبــؤ، واالســتدالل، واالســتنتاج، وكــل مــن االســتقراء ،المتضــمنة
ــة       . واالتصــال ــوزع األنشــطة العلمي ــائج الدراســة عــدم ت وقــد بينــت نت

 كتـــب عينـــة الدراســـة دون اطـــراد  بالتســـاوي مـــن صـــف آلخـــر ضـــمن 
وظهور اخـتالف فـي عـدد عمليـات العلـم بكتـب             للزيادة بين الصفوف،    

العلــوم؛ إذ جــاءت المالحظــة األكثــر نســبة فــي كتــاب العلــوم للصــف         
األول، واالتصال األكثر نسبة في كتابي الثاني والرابـع، أمـا االسـتقراء       

 خلـو  عـن فضـال  فكان األكثر نسـبة فـي كتـاب الصـف الرابـع األساسـي،             
األنشطة العلمية في كتب العلوم من بعـض العمليـات العلميـة؛ إذ خـال               
كتاب الصف األول من عملية القياس، وكتاب الصف الرابع مـن عمليـة             
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ــفوف الثـــاني والثالـــث         ــارة االســـتدالل مـــن الصـ ــال، وغيـــاب مهـ االتصـ
 .والرابع، في حين وجدت في الصف األول

ــباني    ــة الكسـ ــدفت دراسـ ــل   إ) 2003(وهـ ــم أفضـ ــاد فهـ ــى إيجـ لـ
 العلميـة   مـن القـيم  ًاعـدد  قـد أكـدت نتـائج الدراسـة    و. للتربيـة العلميـة  

 المعرفـة  في الرغبة :هي ؛المثقف علميًا الشخص في وجودها المفترض
 والتحقيـق، واحتـرام   اإلثبات في والرغبة األشياء، عن والتحري والفهم،
 عن والبحث ناية،بع النتائج وتدارس بعناية، المقدمات وتدارس المنطق،

 .السليمة المعلومات ومعانيها
 عـن  الكشـف  إلـى  التـي هـدفت   )2004(إسـماعيل   وفـي دراسـة  

قــيم  لتنميــة التربيــة األخالقيــة فــي مقترحــة دراســية وحــدة فاعليــة
 األساســي الســادس الصــف لتالميــذ وعلميــة وأخالقيــة اجتماعيــة

 التفكيـر  ةقيمـ  هي علمية واحدة وقد تناولت الدراسة قيمة بالسعودية،
تنمية قيمـة التفكيـر    الوحدة في فاعلية وأظهرت نتائج الدراسة .العلمي
  .العلمي

 مـدى  معرفـة  إلـى  بدراسـة هـدفت  ) 2004(عبـد المجيـد    وقـام 
العلـم   طبيعـة  ألبعـاد  بالمرحلـة اإلعداديـة   العلـوم  منهـاج  محتـوى  تنـاول 

 الستةالعلوم  كتب من ثالثة تحليل خالل من لها الطالب وفهم وعملياته،
وجـاءت نتـائج الدراسـة     .بمصـر  اإلعداديـة  المرحلـة  طـالب  على المقررة
علـى   الثالثـة  فـي الكتـب   العلـم  أخالقيـات  تـوافر  نسـب  بلغـت : كـاألتي 

 %).14، %0، %50(الترتيب 
إلـى الكشـف عـن أثـر منهـاج        ) 2004(وهدفت دراسة أبـو هـوال       

اهــات التجا إكســاب طالبــات المرحلــة األساســية  فــيالعلــوم فــي األردن 
الســـــابع، (العلميـــــة، واخـــــتالف ذلـــــك بـــــاختالف المســـــتوى الصـــــفي   

 فـي رتـب أبعـاد       ًا وقد وجدت نتائج الدراسة أن هناك تفاوت       .)والعاشر
االختبار لدى طالبـات الصـفين السـابع، والعاشـر، إال أن أبعـاد النفعيـة                
ــدى       ــة لـ ــب المتقدمـ ــي المراتـ ــا فـ ــانية جاءتـ ــرة اإلنسـ ــة والنظـ والتقدميـ

 .الصفين
دراســـة هـــدفت إلـــى ) 2005(أبـــو جحجـــوح وحمـــدان وأجـــرى 

 واللغـة  العلـوم  منـاهج  محتويـات  في المتضمنة  العلميةالقيم عن الكشف
 األساسـية  المرحلـة  مـن  األولـى  الثالثـة  للصـفوف  الوطنية والتربية العربية

 ،وتكاملهـا  تتابعها مستوى وتحديد بفلسطين واقتراح قيم علمية لها،
 عـن  والكشـف  علميـة،  قـيم  ثمـاني  اقتـراح  :تـي الدراسـة اآل  وبينـت نتـائج  

 منـاهج  محتويـات  وافتقـار  العربيـة،  واللغـة  العلـوم  منـاهج  محتويـات  ثـراء 
 القـيم  بـين  التتـابع  مسـتوى  وانخفـاض  العلميـة،  لقـيم  لالوطنيـة  التربيـة 
 مسـتوى  وتـوافر  الثالثـة،  المنـاهج  محتويـات  فـي  المتضـمنة  العلميـة 
 .%)50(بنسبة  الثالثة المناهج محتويات بين التكامل

تحديــد  إلــى)  (Taussaint, 2005وهــدفت دراســة تاوســينت
القيم العلمية من دراسة أنـواع الكائنـات الحيـة التـي تعـيش فـي الحيـاة                

ســتراليا، وركــزت هــذه الدراســة علــى القــيم  أالبريــة وأســلوب غــذائها ب
العلميــة المعرفيــة لـــدى األطفــال األســتراليين نحـــو الحيــاة الطبيعيـــة،      

ت الحية المهـددة بـاالنقراض، ومـدى تـوافر الرغبـة فـي العمـل             والكائنا
الجماعي لدى هذه الشرائح فـي المحافظـة علـى تلـك الكائنـات النـادرة           

 .الوجود

 فـي  تباينـت  أنهـا  السـابقة  الدراسـات  اسـتعراض  مـن  ويتضـح 
 : اآلتيإذ يرى الباحث ،اهتماماتها

ج فـي منهـا   المتضـمنة  العلميـة  القـيم  الدراسـات عـن  بعـض  كشفت  -
غـــــــا ؛ واآل2000الغنـــــــام، ؛ Butkhardt, 1999(العلـــــــوم 

ــانين،  ؛ وأبـــو جحجـــوح  2004 ؛ وعبـــد المجيـــد، 2000والزعـ
 ).2005وحمدان، 

 سعت دراسات إلى تنمية القيم العلمية لدى الطلبـة عـن طريـق              -
عبـد  ( ولـيس مـن خـالل تحليلـه          ،تدريس مضامين منهاج العلـوم    

ت دراسة بنجـر    ، بينما أكد  )2004؛ إسماعيل،   2003المجيد،  
إكســــاب أطفــــال الريــــاض القــــيم العلميــــة مــــن خــــالل  ) 1999(

 .المناهج التعليمية

العلـوم بعيـدًا   وكتـب  الدراسـات بتحليـل منـاهج       عـدد مـن      قامت   -
) 2002(عن القيم العلمية، إذ حللت دراسة الناجي والرواجفـة          

 Eichinger and(فـي حـين قـام دراسـة كـل مـن       ، القـيم العامـة  
Roth, 1991; Anderson et al., 1992 ،ــو الراغــب  ؛ أب

 بتحليل األنشطة واألسـئلة     )2003 ؛ الشعيلي وخطايبة،  1994
 .الواردة فيها

 عـن الثقافـة العلميـة    (Morrow, 1994)كشـفت دراسـة مـورو      -
؛ Kyle, 1996; Johnson, 1995 (بينما أكدالعلوم،  منهاج في

ــباني،  ــى ) 2003الكسـ ــة  علـ ــة والبيئيـ ــة العلميـ ــة الثقافـ ــي أهميـ  فـ
 .العملية التربوية

 التعـرف ) 1999؛ الحديدي،  (Campoy, 1997حاول كل من -
 المتنوعة العامة في المناهج، وتناولت دراسة هاوري   القيمإلى

(Haury, 2000)ــاراتالمفــاهيم ــة،  والمه واســتهدفت  العلمي
العلميـــة لـــدى  قيـــاس االتجاهـــات) 2004(دراســـة أبـــو هـــوال 

 .الطالبات

تحليــل بتناولهــا يــة مــع الدراســات الســابقة   تتفــق الدراســة الحال  -
ــى      ــة األولـ ــفوف الثالثـ ــة الصـ ــوم لمرحلـ ــب العلـ  ,Morrowكتـ

؛ الشــــعيلي 2000غـــا والزعـــانين،   ؛ اآل2000؛ الغنـــام،  (1994
 لـم يكـن     إذ) 2005؛ أبو جحجوح وحمـدان،      2003وخطايبة،  

تحليــل القــيم العلميــة فــي كتــب  قامــت بمــن بينهــا دراســة أردنيــة  
 .العلوم

دراسـة  : هـي فدراسـات األردنيـة التـي تناولـت كتـب العلـوم؛             أما ال  -
ــة   ــاجي والرواجفـ ــة بكتـــب   ) 2002(النـ ــيم العامـ التـــي حللـــت القـ

ــة،      ــالقيم العلميـ ــم تبحـــث بـ ــي ولـ ــامن األساسـ ــوم للصـــف الثـ العلـ
ــوال    ــو هـ ــة أبـ ــة    ) 2004(ودراسـ ــاب طلبـ ــي إكسـ ــت فـ ــي بحثـ التـ

 .الصفين السابع والعاشر لالتجاهات العلمية
 كتب العلوم محتويات تحليل أهمية جليا يظهر قسب ما ضوء وفي

لـدى   العلميـة  التربيـة  أهـداف  تحقيـق  فـي  كبيـر وعميـق   أثـر  لهـا مـن   لمـا 
 صفوف ةالعلوم لصفوف في ثالث كتب من سلسلة دراسة  إن.المتعلمين

 اكتسـاب  ألن متفرقـة لصـف واحـد؛    كتب دراسة من جدوى متتالية أكثر
 والمشـرفين  المدرسـين  مـن  لينطـوي وجهـد   لوقـت  يحتاج القيم العلمية
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 العلـوم   لمحتـوى الدراسـية  تنـاول محتويـات الكتـب    تم لذلك التربويين؛
 .المتضمنة فيها العلمية القيم عن للكشف بالتحليل

  :ة اآلتيالسابق للدراسات الحالية الدراسة  وقد أضافت
القـيم    تضـمين أهميـة  مـن  السـابقة  الدراسـات  هأكدتـ  مـا  تأكيـد  -

 .بالمرحلة األساسية األولى لعلومفي كتب ا العلمية
لمرحلـة  صـفوف ا ل القيم العلميـة فـي كتـب العلـوم     بدراسة تفردت  -

 .األساسية األولى في األردن
 .الدراسات من كاف بعدد يحظ لم دراسة مجتمع لتشمل اتسعت -

 :منهجية الدراسة وإجراءاتها 
 :البنائي المنهج: أوال

 العلميـة  القـيم  قائمـة  إلـى  اتبـع الباحـث المـنهج البنـائي للتوصـل     
للصـفوف الثالثـة األولـى، إذ     في محتوى كتب العلـوم  تضمينها المقترح
إليجـاد هيكـل    منظمـة  أن المـنهج البنـائي خطـوات    )2001(غـا  يـرى اآل 
 يتعلق قبل فيما من نفسها بالكيفية معروفًا يكن لم جديد تربوي معرفي

 إلمكانـات وا المتوقعـة  الظـروف  مـع  مسـتقبلية، ويتـواءم   باسـتخدامات 
 التي يبـديها الخبـراء   الرؤى التشاركية من الباحث إذ يستفيد الواقعية،

 .معينة أهداف لتحقيق معين مجال في المعنيون أو
ــة األدب       ــث بمراجعـ ــام الباحـ ــد قـ ــبق، فقـ ــا سـ ــى مـ ــًا علـ وتأسيسـ
النظـــري والدراســـات الســـابقة التـــي تناولـــت القـــيم العلميـــة، كمـــا قـــام 

مـن المختصـين فـي الكتـب والمنـاهج،           عـدد    إلـى بتوجيه سؤال مفتـوح     
لـى عـدد مـن معلمـي        إلى عدد من معلمي الصفوف الثالثة األولـى، و        إو

: مبحث العلوم في الصـفوف األساسـية، ويـنص السـؤال المفتـوح علـى              
ــوم         " ــب العل ــي كت ــد بضــرورة تضــمينها ف ــي تعتق ــة الت ــيم العلمي ــا الق م

القـــيم وبعـــد ذلـــك قـــام الباحـــث بتحديـــد " للصـــفوف الثالثـــة األولـــى؟
العلميــة الــواردة فيهــا، ووضــعها فــي قائمــة أوليــة مقترحــًا تصــنيفًا لهــا   

 .ضمن مجاالت
 :أسلوب حلقة البحث: ثانيا

 مــن البحــث بــدعوة مجموعــة حلقــة أســلوبالباحــث اســتخدم 
 وأصـول  التـدريس،  وطرائـق  تصـميم الكتـب،   فـي  والخبـراء  المختصـين 

 ، إذبيـة االبتدائيـة  وعلم النفس التربوي، ومعلـم الصـف، والتر   التربية،
وتـم إجـراء عصـف ذهنـي      علـيهم،  األوليـة  العلميـة  القـيم  وزعـت قائمـة  

بعـد ذلـك   منهم  ، وطلب وفقراتهاالقيم العلمية المقترحةمجاالت حول 
 مــع تــرك هــا،فيالــرأي  إبــداءتــدوين مالحظــاتهم ومناقشــتها معــًا، و

عـن حلقـة    نـتج  وقـد  .الباحـث حولهـا   مـن  الستفسـار ل للجميـع  المجـال 
 ةثمانيـ  إلـى مجـاًال   عشـر  ةتسـع  مـن  العلميـة  قائمـة القـيم   اختصـار  لبحثا

 تقبل قيمة :العلمية مثل القيممجاالت  بعض تعديل أسماء مع ،مجاالت
، واحتـرام العلمـاء إلـى إجـالل العلمـاء، وطـرح       النقـد  قبـول  إلـى  النقـد 

 .األسئلة إلى التساؤل وطرح األسئلة
 :المنهج الوصفي: ثالثا

المحتوى الـذي يعـد    تحليل بأسلوبه الوصفي لمنهجالباحث ا اتبع
 العلميـة  القـيم  عـن  فـي الكشـف   حد أسـاليب البحـث العلمـي؛ لمناسـبته    أ

 .للصفوف الثالثة األولى في األردن العلوم كتب المتضمنة في
 

 :الدراسة أداة
الخاصـة بتحليــل المضــامين   الدراســة أداة إعـداد ب قـام الباحــث 

لعلـــوم لصـــفوف المرحلـــة األساســـية  والمحتويـــات الـــواردة فـــي كتـــب ا 
 ومظاهرهـا  القـيم العلميـة   تحديـد  مـن خـالل  األولـى فـي األردن، وذلـك    

 قـــد تـــموم، الســـلوكية المقتـــرح تضـــمينها فـــي محتويـــات كتـــب العلـــو  
 :منها عدة مصادر من االستفادة

 .متخصصة علمية مصادر من تضمنه وما النظري اإلطار •
كـل   دراسـة  خاصـة  تـائج ن مـن  إليـه  توصـلت  ومـا  السـابقة  الدراسـات  •

؛ وأبــــو هـــــوال،  2004؛ عبــــد المجيــــد،   1995عطــــوة،  (مــــن  
 ).2005جحجوح وحمدان،  ؛ وأبو2004

 ، مـن الخبـراء والمحكمـين بمنـاهج العلـوم     )15( آراء اسـتطالع  •
ومشــرفي صــفوف المرحلــة األساســية األولــى فــي وزارة التربيــة    

ــيم ــةوالتعل ــة فــ      األردني ــوم التربوي ــات العل ــي كلي ي ، ومختصــين ف
الجامعات األردنيـة، ومعلمـي صـفوف المرحلـة األساسـية األولـى             

مـا هـي القـيم    ": يهم؛ ونصـه إلـ  مفتـوح  سـؤال  توجيـه  خـالل  مـن 
 العلـوم  محتويـات كتـب  العلمية التي تعتقد ضرورة تضمينها في 

 ".؟للصفوف الثالثة األولى في األردن
 األوليـة  الصـورة  إلـى  التوصـل  تـم  السـابقة  اإلجـراءات  ضـوء  فـي  •

 ،العلـوم  كتـب  ياتمحتو في تضمينها الواجبالقيم العلمية  مةلقائ
قيم : ؛ هيمجاالت توزعت على ثمانية مظاهر سلوكية توتضمن

ــة العلميــة، وتقبــل النقــد، والتــأني فــي       حــب االســتطالع، واألمان
الحكـــم، واألخـــالق العلميـــة، والتفكيـــر العلمـــي، وتقـــدير العلـــم،  

فــــي الصــــورة مظهــــر ســــلوكي ) 43 (شــــملتوإجــــالل العلمــــاء 
 .األولية ألداة الدراسة

ى لجنــة الخبــراء  علــ فقــرات األداة بصــورتها األوليــةأعيــد عــرض •
عليهـا   مـرة أخـرى إلبـداء مالحظـاتهم واقتراحـاتهم        والمختصين

 لتصــبح عــدد فقراتهــا فــي صــورتها  االعتبــار التــي أخــذت بعــينو
  ).41(األولية المعدلة 

 :صدق األداة
 على مجموعـة مـن المحكمـين بلـغ          تم عرض قائمة القيم العلمية    

محكمــًا مــن أعضــاء هيئــة التــدريس فــي جامعــة البلقــاء  ) 21(عــددهم 
التطبيقية، وجامعة اليرموك، والمشرفين التربويين، ومعلمي الصـفوف    

ــة     ــيم األردنيـ ــة والتعلـ ــوزارة التربيـ ــى بـ ــة األولـ ــن   . الثالثـ ــب مـ ــد طلـ وقـ
قــيم العلميــة المحكمــين إبــداء آرائهــم بالقائمــة مــن حيــث شــموليتها لل  

الــالزم تضــمينها فــي محتويــات كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة األولــى،    
ومـــدى وضـــوح القـــيم العلميـــة، وســـالمة صـــياغاتها اللغويـــة، ومـــدى   
ــذ الصــفوف األولــى، فضــال عــن إضــافة أو حــذف أو        ــا لتالمي مالءمته

وبناء علـى هـذه المرحلـة تـم تسـجيل بعـض             . تعديل ما يرونه مناسبا   
دمـــج عـــدد مـــن المظـــاهر    :  علـــى ســـبيل المثـــال  المالحظـــات، منهـــا 

 تجزئـة  تتمـ و. السلوكية بجانـب التفكيـر تحـت مسـمى التفكيـر العلمـي           
قيمـة تقـدير    : عدد من المظاهر السلوكية إلى قيمتـين علميتـين؛ همـا          

االبتعـاد عـن    "إضافة المظهر السلوكي    و .العلم، وقيمة إجالل العلماء   
 . لقيمة التفكير العلمي"التفكير الخرافي
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انخفضـت  وبعد إجراء التعديالت المقترحة من لجنة المحكمين،    
تمثــل كــل  إذ  ؛فقــرة) 37 (إلــىفقــرة ) 41(قائمــة القــيم العلميــة مــن   

، وبــذلك أصــبحت  قيمــة علميــة معينــةينتمــي إلــىمنهــا مظهــرًا ســلوكيًا 
قـيم  : ؛ هـي ثماني قيم علميـة   منتكون تالنهائية بصيغتهاأداة الدراسة 

ألمانـة العلميـة، وقبـول النقـد، والتـأني فـي الحكـم،              حب االستطالع، وا  
 .وأخالقيات العلم، والتفكير العلمي، وتقدير العلم، وإجالل العلماء

 :المحتوى تحليل
لصـفوف   العلـوم  كتـب  محتويـات  بهـدف تحليـل   الباحـث  اسـتخدم 

 علـى  اشـتملت  التـي  تحليـل المحتـوى،   المرحلـة األساسـية األولـى أداة   
علـى   اشـتملت  كمـا  السـلوكية،  ومظاهرهـا  المقترحـة  العلميـة  القـيم  قائمـة 

 ووحـدة  التحليـل،  وفئـات  التحليـل،  وعينـة  التحليـل،  عمليـة  مـن  الهـدف 
 تكرارات رصد استمارة إلى باإلضافة عملية التحليل، وضوابط التحليل،

العلميـة بهـدف تحقيـق درجـة      المظاهر السلوكية وتوزيعهـا علـى القـيم   
ــــ    ــة، مسـ ــوعية والدقـــ ــن الموضـــ ــة مـــ ــوي  عاليـــ ــن األدب التربـــ تفيدا مـــ

؛ عبـد المجيـد،     1995عطـوة،   (والدراسات السابقة فـي هـذا المجـال         
، )2005جحجــــوح وحمــــدان،  ؛ وأبــــو2004؛ وأبــــو هــــوال، 2004

ــامعي    ــي والجـ ــيم المدرسـ ــي التعلـ ــرة الباحـــث فـ ــذه  . وخبـ ــراض هـ وألغـ
وهـي  (الدراسة تم تصنيف المظاهر السلوكية إلى القيم العلمية اآلتية          

 ):ليلفئات التح
وتتمثــل مظاهرهــا الســلوكية باستشــارة  : قيمــة حــب االســتطالع 

المختصــين عنــد تقصــي المعلومــات، والســؤال وطــرح األســئلة،   
واالنتبــــاه إلــــى المواقــــف الجديــــدة، واالستفســــار عــــن جوانــــب 
المواقف الجديدة في الموضـوعات والقضـايا العلميـة، والتعبيـر           

 .عن الرغبة في الحصول على معلومات جديدة
ــة العلميــــة ق  ــة  : يمــــة األمانــ ــا الســــلوكية بكتابــ وتتمثــــل مظاهرهــ

المالحظـــات وتـــدوينها باســـتمرار، واالعتـــراف بفضـــل اآلخـــرين 
 أفكـار اآلخـرين لنفسـه، واألخـذ بجميـع           ةوبجهودهم، وعدم نسب  

 .المعلومات والبيانات عند عمل التعميمات واالستنتاجات
تماع إلــى وتتمثــل مظاهرهــا الســلوكية باالســ : قيمــة تقبــل النقــد 

ــا،      ــدم إهمالهــ ــادات وعــ ــام باالنتقــ ــرين، واالهتمــ ــادات اآلخــ انتقــ
وتحديــــد جوانــــب االســــتفادة مــــن االنتقــــادات، والتعــــديل مــــن  

 .مواقفه في ضوء االنتقادات الموجهة إليه
وتتمثــل مظاهرهــا الســلوكية بتجنـــب    : قيمــة التــأني فــي الحكــم     

طـات  الصبر علـى اإلحبا   وإصدار أحكام سريعة قبل التثبت منها،       
التي يمكن أن تظهر، ومواجهة العوائـق التـي تظهـر عنـد إجـراء               

ني عند القيام   أنشاط علمي أو الوصول إلى معلومة علمية، والت       
 .بنشاط عملي

وتتمثل مظاهرها السلوكية بالتعـاون مـع       : قيمة األخالق العلمية   
الــزمالء وترســيخ العمــل الجمــاعي، واالبتعــاد عــن التحيــز فــي        

ــام،  ــ إصــدار األحك ــآلراء الشخصــية  وع ــاح ،دم التعصــب ل  واالنفت
ومراعاة آثار التطبيقات العلمية علـى المجتمـع،         على آراء الغير،  

 .ونشر العلم وعدم إنكاره
وتتمثـل مظاهرهـا السـلوكية بـالتحقق مـن          : قيمة التفكير العلمي   

ــائج صــحيحة، والتحقــق مــن        ــى نت صــدق المقــدمات للوصــول إل

مقــدمات، واقتــراح عــدة  صــدق المعلومــات التــي تتكــون منهــا ال  
ــة التجريــب فــي       فرضــيات للمشــكلة المطروحــة، واإليمــان بأهمي

 .التوصل إلى نتائج موثوقة، واالبتعاد عن الخرافات
وتتمثل مظاهرها السلوكية باستيعاب الصلة     : قيمة تقدير العلم   

الوثيقــة بــين العلــم والتقانــة، واإليمــان بأهميــة العلــم للمجتمــع،     
 .لبشرية، واالهتمام بالقراءة عن العلموإدراك فوائد العلم ل

وتتمثـــل مظاهرهـــا الســـلوكية باالهتمـــام : قيمـــة إجـــالل العلمـــاء 
بسير العلماء، وتقـدير العلمـاء ، واالعتـراف بـدور العلمـاء فـي             
مناحي الحياة المختلفة، والشـعور بالمكانـة الرفيعـة للعلمـاء فـي             

 :يةالتال الخطوات باتباع األداة هذه بنيت وقد. المجتمع
 كتـب  محتويـات  فـي  تضـمينها  المقتـرح  العلمية القيم قائمة اعتماد •

 .للصفوف الثالثة األولى العلوم
 القـيم  علـى   والمتمثـل باالسـتدالل  :لالتحليـ  مـن  الهـدف  تحديـد  •

للصـفوف الثالثـة    العلـوم  كتـب  فـي محتويـات   المتضـمنة  العلميـة 
 .منها قيمة كل تكرارات رصد مع األولى،

للصـفوف   العلـوم  كتـب  محتويـات  شـملت : التحليـل  عينـة  تحديـد  •
 .الثالثة األولى

 الثمانيـة  العلميـة  القـيم  فئـات  علىاالعتمـاد :التحليـل  فئـات  تحديـد  •
 .أهداف الدراسة لتحقيق األنسب لكونها

 أو فقـرة  أو جملـة  حولهـا  تدور  وهي التي:التحليل وحدة تحديد •
 الرئيسـة مـن   الباحـث الفكـرة   ، إذ اختـار (Theme)فقـرات   عـدة 
 .التحليل عملية هدف لمناسبتها نظرًا للتحليل؛ وحدة توىالمح

 خـالل حسـاب   مـن وذلـك   :التحليـل  وحدة ظهور تكرارات تحديد •
 تحليـل  المـراد  ؛الثمانيـة  العلميـة  المظـاهر السـلوكية للقـيم    تكـرار 

 .في ضوئها العلوم كتب محتويات
 المحتويات، إطار في التحليل  تم:التحليل عملية تحديد ضوابط •

 كتب محتويات التحليل شمل، والعلمية للقيم اإلجرائي يفوالتعر
 الصفوف األساسـية األولـى،   لمرحلة  الستةابأجزائه الثالثة العلوم

، دراسـية  وحـدة  كـل  نهايـة  فـي  الـواردة  التقويم أسئلة وتم استبعاد
كتـاب،   كـل  فـي  الموجـودة  والرسـومات  والصـور  الغـالف  اسـتبعاد و

 وحـدة  كـل  وتكـرار ، النتـائج  لرصـد  المعـدة  االسـتمارة  واسـتخدام 
 .تحليل وفئة

 :التحليل عملية تحديد خطوات •
 كتـاب،  كـل  في التحليل لعملية خصصت التي الصفحات تحديد -

 .جيدًا قراءتها مع
 عـدة  أو فقـرة  كـل  فقـرات، لتشـمل  ة عـد  إلـى  صـفحة  كل تقسيم -

 .واحدة فكرة صغيرة فقرات
 .يةالعلم مظاهر سلوكية للقيمتضمنت  التي األفكار تحديد -
 بـأداة  المحـددة  التحليـل  فئـات  إحـدى  إلـى  فكـرة  كـل  تصـنيف  -

 .المذكورة المحتوى تحليل
ونسـبها  ، العلميـة  المظـاهر السـلوكية للقـيم    تكـرارات  حسـاب  -

 .التحليل فئات من فئة كل في المئوية
اعتمــاد النســب المئويــة التاليــة فــي تفســير نتــائج الدراســة؛         -

-%70(فمــــا فــــوق نســــبة عاليــــة جــــدًا،     %) 80: (وهــــي
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نســبة متوســطة، %) 69.9-%60(نســبة عاليــة، %) 79.9
%) 50(؛ نســــبة منخفضــــة، وأقــــل مــــن    %)59.9-50%(

 . نسبة منخفضة جدًا في تضمين كتب العلوم للقيمة العلمية
بتحديـد   التحليـل  صـدق  مـن  التأكـد  تـم  :وثباتـه  التحليـل  صدق •

 ةتفصيالت ما يقصـد بـه فـي كـل قيمـة علميـة، وتـم عـرض أمثلـ                   
ــاهر ا  ــن المظـ ــة   مـ ــة علميـ ــا كـــل قيمـ ــدل عليهـ ــلوكية التـــي تـ . لسـ

 :وللتحقق من ثبات التحليل؛ تم تنفيذ اإلجراءات اآلتية

ــة، ثـــم أعـــاد     - ــة الدراسـ ــام الباحـــث بتحليـــل كتـــب العلـــوم عينـ قـ
ن علــى التحليــل يالباحــث التحليــل مــرة أخــرى بعــد مــرور شــهر

األول، ومــن أجــل تحديــد نســبة االتفــاق بــين التحليــل وإعــادة  
ــت  ــولزير التحليـــل اسـ ــة سـ ــاير -خدام الباحـــث معادلـ  أزاروف ومـ

(Sulzer-Azaroff and Mayer, 1977)اآلتية : 
عـدد اإلجابـات    /(عدد اإلجابات المتفـق عليهـا     = نسبة االتفاق 
؛ إذ  %100×)عدد اإلجابات المختلـف حولهـا     +المتفق عليها 

بلغت نسبة االتفاق بين التحليل وإعـادة التحليـل لكتـب العلـوم             
 %).91.2(تمعة مج

وللتأكــد مــن ثبــات التحليــل الــذي أجــراه الباحــث، تــم تكليــف       -
زميلين متخصصين فـي المنـاهج بـإجراء عمليـة التحليـل، بعـد              

. أن وضح لهما الباحث اإلجراءات التي ينبغي أن يسيرا عليهـا    
وتــــم حســــاب نســــبة االتفــــاق بــــين تحليــــل الباحــــث وتحليــــل  

ر، إذ بلغــــت نســــبة  الــــذكآنفــــةالــــزميلين باســــتخدام المعادلــــة 
وقــد عــدت هــذه النســب     %). 88.6(االتفــاق بــين الــزميلين   

مقبولة ألغراض هـذه الدراسـة، سـواء منهـا مـا يتعلـق بالثبـات                
االتسـاق  (عبر األشـخاص، أو الثبـات عبـر الـزمن           ) أو االتفاق (

 ).الزمني
 :الدراسة خطوات

 :التالية الخطوات الباحث اتبع الدراسة أهداف لتحقيق
 كتـب  محتويـات  فـي  تضـمينها  المقتـرح  العلميـة  القـيم  ةقائمـ  بنـاء  -

 .للصفوف الثالثة األولى العلوم
 إعـداد  مـع  الحاليـة،  الدراسـة  ألهـداف  مناسـبة  تحليـل  أداة بنـاء  -

 العلمية للقيمالمظاهر السلوكية من  تكونت التي التحليل استمارة
 .وتكراراتها المقترحة،

المظـاهر   ضـوء   فـي  السـتة، ابأجزائهـ  العلـوم  كتـب  محتويـات  تحليل -
 صـدق  مـن  التأكـد  بعـد  بناؤهـا،  تـم  التـي  العلميـة  للقـيم السـلوكية  

 .وثباتها التحليل عملية
 .محتوى كل في الثماني العلمية القيم من قيمة كل تكرارات تحديد -
 علـى حـدة   كـل  العلـوم  كتـب  محتويات في العلمية القيم تتابع تقدير -

 .الثالثة األولى الدراسية الصفوف في
 لكل صـف  معًا العلوم كتب محتويات في العلمية القيم تكامل تقدير -

 . مرة أخرىدراسي مرة، وللصفوف الثالثة األولى معًا
 .ومناقشتها الدراسة نتائج تحليل -
 دراسـات  اقتـراح  ثـم  الدراسـة،  نتـائج  ضـوء  فـي  التوصـيات  صـياغة  -

 .لمجال الدراسة الحالية مكملة

 :ومناقشتها  الدراسةنتائج
 :األول السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج :أوال

 في ينبغي تضمينها التي العلمية القيم ما"نص هذا السؤال 

فــي العلــوم لصــفوف المرحلــة األساســية األولــى   كتــب محتويــات
 "؟األردن

 هـذا السـؤال قـام الباحـث بمراجعـة األدب التربـوي              علىلإلجابة  
ــة، وطــُـ     ــة الحاليـ ــلة بالدراسـ ــابقة ذات الصـ ــات السـ ــؤال َحِروالدراسـ  سـ

ــالقيم      ــرأي بـ ــداء الـ ــين إلبـ ــراء والمختصـ مفتـــوح علـــى عـــدد مـــن الخبـ
العلمية الواردة فـي كتـب العلـوم المقتـرح تضـمينها فـي أداة الدراسـة،                 

 علميـة  قـيم   ثمـاني فتكونـت أداة الدراسـة فـي صـورتها النهائيـة مـن       
للصـفوف الثالثـة األولـى فـي      العلـوم  كتـب  محتويـات  فـي  تضـمينها  ينبغـي 
 .يوضح ذلك) 1(الجدول رقم ، واألردن

القيم العلميـة ومظاهرهـا السـلوكية المقتـرح تضـمينها           : )1(جدول  ال
 )أداة الدراسة(من قبل لجنة الخبراء والمحكمين

ــة   العلميةالمظهر السلوكي للقيمة رقمهاالقيمـــــــ
 .المعلومات تقصي عند المختصين استشارة1
 األسئلة التساؤل وطرح2
 .الجديدة المواقف االنتباه إلى3
 والقضـايا  الموضـوعات  فـي  الجديـدة  المواقـف  جوانـب  عن االستفسار4

ــب  حـــ
 االستطالع

 .جديدة معلومات على في الحصول الرغبة عن التعبير5
 . باستمرار كتابة المالحظات وتدوينها6
 .وبجهودهم اآلخرين بفضل االعتراف7
 .لنفسه اآلخرين رأفكا نسب عدم8

ــة  األمانـ
 العلمية

ــع األخــذ9  التعميمــات عمــل عنــد والبيانــات المعلومــات بجمي
 .اآلخرين انتقادات إلى االستماع10
 .باالنتقادات وعدم إهمالها االهتمام11
  .االنتقادات من تحديد جوانب االستفادة12
 .االنتقادات ضوء في مواقفه التعديل من13

 قبــــول 
 النقد

 .دون انزعاج والنصائح لتوجيهاتا تقبل14
 .سريعة قبل التأكد منها أحكام تجنب إصدار15
 .يمكن أن تظهر التي اإلحباطات على الصبر16
 إلـى  الوصـول  أو علمـي  نشـاط  إجـراء  التي تظهر عنـد  العوائق مواجهة17

التــأني فــي  
 الحكم

 .عملي بنشاط القيام عند التأني18
 وترسيخ العمل الجماعي الزمالء مع التعاون19
 .األحكام إصدار االبتعاد عن التحيز في20
 .الغير آراء على الشخصية، واالنفتاح لآلراء عدم التعصب21
 .المجتمع على العلمية آثار التطبيقات مراعاة22
 نشر العلم  وعدم إنكاره23

 أخالقيـات 
 العلم

 تقدير قيمة الوقت24
 .صحيحة نتائج إلى للوصول المقدمات دقص من التحقق25
 .المقدمات منها تتكون التي المعلومات صدق من التحقق26
 .المطروحة للمشكلة فرضيات عدة اقتراح27
 .موثوقة نتائج إلى التوصل في التجريب بأهمية اإليمان28

ــر  التفكيـــــــــ
 العلمي

 .الخرافات عن االبتعاد29
 .تقانةوال العلم بين الوثيقة الصلة استيعاب30
 .للمجتمع العلم بأهمية اإليمان31
 .للبشرية العلم فوائد إدراك32

 رتقــــدي
 العلم

 .العلم عن بالقراءة االهتمام33
 .العلماء بسير االهتمام34
 .العلماء واحترامهم تقدير35
 .الحياة المختلفة مناحي في بدور العلماء االعتراف36

 إجــــالل
 العلماء

 .المجتمع الرفيعة للعلماء في الشعور بالمكانة37
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قائمـة القـيم العلميـة التـي تـم التوصـل        ) 1(يوضح الجدول رقم    
مظهرًا سلوكيًا للقيم العلمية موزعة على ثماني       ) 37(إليها، إذ تمثل    

قيم علمية رئيسة مقتـرح تضـمينها فـي كتـب العلـوم لصـفوف المرحلـة              
 .األساسية األولى

لهـا القـيم    ويفسر الباحث هذه النتيجـة لألهميـة الكبيـرة التـي تمث           
العلمية في إكساب الطلبة نمط التفكير العلمـي الـذي يمكـن أن يشـكل       

كــان أســواء  الطلبــة تجاهــاتهم العلميــة، ممــا يــنعكس علــى ســلوكيات   إ
 زيـادة الـوعي  ب مإلـى التفكيـر الخـالق والبنـاء، أ    هم بتوجيـه تفكيـر  ذلـك  
تطبيقاتــه فــي شــؤون الحيــاة اليوميــة، وهــذا    وبأهميــة ،العلــم بقيمــة

جـة  يوقـد اتفقـت نت    .  أن تكون لدى الطلبة قيمًا علمية إيجابية       يشترط
؛ الكســباني، 2003عبــد المجيــد، ؛ 1999بنجــر، (ع هــذه الدراســة مــ 

 فــي طبيعــة القــيم العلميــة    )2005أبــو جحجــوح وحمــدان،    ؛2003
 .التي ينبغي تضمينها في كتب العلوم

 
 
 
 
 

 :الثاني السؤال عن باإلجابة المتعلقة النتائج :ثانيا
 العلميـة  المظـاهر السـلوكية للقـيم    مـا "نـص هـذا السـؤال علـى     

لصـفوف المرحلـة األساسـية     العلـوم  كتـب  محتويات في المتضمنة
 "األولى في األردن؟

ــوم      ــام الباحـــث بتحليـــل كتـــب العلـ ــذا الســـؤال قـ ــة عـــن هـ لإلجابـ
ــى فــي األردن، واســتخراج       ــة األساســية األول ــررة لصــفوف المرحل المق

ة فيهـــا، وبيـــان تكـــرارات المظـــاهر الســـلوكية  القـــيم العلميـــة المتضـــمن
للقـــيم العلميـــة فـــي كـــل كتـــاب، وجمـــع التكـــرارات واســـتخراج نســـبها   
المئويــة، وبيــان رتبــة كــل قيمــة علميــة منهــا، وتــم التعليــق علــى نتــائج  
هـــذا الســـؤال بشـــكل متكامـــل بعـــد عـــرض الجـــداول المتعلقـــة بـــالقيم 

 .العلمية الثماني
 قيمة حب االستطالع: أوال

) 5(أن هذه القيمة قد تكونت من       ) 2(ح من الجدول رقم     يتض
ــلوكية بمجمـــوع   ــاهر سـ ــرارا، ) 1150(مظـ ــرارات  تكـ ــع تكـ ــان توزيـ وكـ

) 520، 376، 254 (المظـــاهر الســـلوكية علـــى كتـــب العلـــوم الثالثـــة 
لصـــفوف األول والثـــاني والثالـــث علـــى التـــوالي، وقـــد احتـــل المظهـــر   

 .األولىالمرتبة " التساؤل وطرح األسئلة"السلوكي 

للصفوف الثالثة األولى بحسـب التكـرار والنسـبة المئويـة      المظاهر السلوكية للقيمة العلمية حب االستطالع في محتويات كتب العلوم          :)2(جدول  ال
 والرتبة

 التكرارات 
 الرقم

 المظاهر السلوكية للقيمة العلمية
 الثالث الثاني األول حب االستطالع

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 سلوكيال

الرتبة للمظهر على 
 األداة كلها

 17 5 0.44 8 2 5 1 .أصحاب االختصاص استشارة1
 1 1 42.39 766 395 244 127 .األسئلة التساؤل وطرح2
 2 2 11.23 203 54 71 78 .الجديدة المواقف االنتباه إلى3
 5 3 6.70 121 47 41 33 .علميةال في القضايا الجديدة الجوانب عن االستفسار4
 7 4 2.88 52 23 15 14 .جديدة معلومات على بالحصول الرغبة عن التعبير5

   63.64 1150 520 376 254 المجموع

 
 قيمة األمانة العلمية: ثانيا

أن هذه القيمـة العلميـة قـد تكونـت مـن            ) 3(يتضح من الجدول    
ان توزيــع تكــرارات ، وكــتكــرارًا) 247(مجمــوع مظــاهر ســلوكية ب) 4(

ــة      ــوم الثالثـــ ــب العلـــ ــى كتـــ ــلوكية علـــ ــاهر الســـ ) 96، 76، 75(المظـــ

 المظهر السـلوكي    جاءو. لصفوف األول والثاني والثالث على التوالي     ل
األخــــــذ بجميــــــع المعلومــــــات والبيانــــــات عنــــــد عمــــــل التعميمــــــات "

 .المرتبة األولىفي " واالستنتاجات

 
 المظاهر السلوكية للقيمة العلمية األمانة العلمية في كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى بحسب التكرار والنسبة المئوية والرتبة: )3(جدول ال

التكرارات
 الرقم

المظاهر السلوكية للقيمة العلمية
الثالثالثانياألول األمانة العلمية

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

 الرتبة للمظهر
 األداة كلهاعلى 

 6 2 3.04 55 21 26 8  باستمرار كتابة المالحظات وتدوينها6
 18 3 0.39 7 6 1 0 وبجهودهم اآلخرين بفضل االعتراف7
 25 4 0.06 1 0 1 0 لنفسه اآلخرين أفكار نسب عدم8
 عمـل  عنـد  والبيانـات  المعلومـات  بجميـع  األخـذ 9

 جاتواالستنتا التعميمات
67 48 69 184 10.18 1 3 

   13.67 247 96 76 75 المجموع
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 قيمة تقبل النقد: ثالثا
أن هذه القيمة العلمية قـد تكونـت        ) 4(يتضح من الجدول     

، وكان توزيع تكـرارات    تكرارًا) 28(مجموع  مظاهر سلوكية ب  ) 5(من  

لصــفوف ل) 17، 3، 8(المظــاهر الســلوكية علــى كتــب العلــوم الثالثــة   
وقــد احتــل المظهــر الســلوكي    . ل والثــاني والثالــث علــى التــوالي   األو
 .المرتبة األولىفي  "االنتقادات ضوء في مواقفه منالتعديل "

 
 للصفوف الثالثة األولى بحسب التكرار والنسبة المئوية والرتبة لعلمية تقبل النقد في كتب العلومالمظاهر السلوكية للقيمة ا:)4(جدول ال

 التكرارات
 الرقم

 لسلوكية للقيمة العلميةالمظاهر ا
 الثالث الثاني األول تقبل النقد

مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

الرتبة للمظهر على 
 األداة كلها

 21 4 0.22 4 3 0 1 اآلخرين انتقادات إلى االستماع  10
 21 4 0.22 4 3 0 1 باالنتقادات وعدم إهمالها االهتمام  11
 19 3 0.33 6 6 0 0 االنتقادات من تحديد جوانب االستفادة  12
 16 1 0.50 9 7 1 1 االنتقادات ضوء في مواقفه التعديل من  13
 18 2 0.39 7 0 2 5 دون انزعاج والنصائح التوجيهات تقبل  14

   1.55 28 17 3 8 المجموع

 
 قيمة التأني بإصدار األحكام: رابعا
ذه القيمة العلمية قـد تكونـت       أن ه ) 5(يتضح من الجدول     

، وكان توزيع تكـرارات    تكرارًا) 22(مجموع  مظاهر سلوكية ب  ) 4(من  
لصــفوف لتكــرارًا ) 19، 3، 0(المظــاهر الســلوكية علــى كتــب العلــوم   

ــى التـــوالي    ــث علـ ــاني والثالـ ــل . األول والثـ ــران الســـلوكيان  وحـ المظهـ
د القيـام  والتـأني عنـ  "؛ "تجنب إصدار أحكام سريعة قبل التثبت منها   "

 .المرتبة األولىفي " بنشاط عملي

 
للصـفوف الثالثـة األولـى بحسـب التكـرار والنسـبة المئويـة               المظاهر السلوكية للقيمة العلمية التأني بإصـدار األحكـام فـي كتـب العلـوم              : )5(جدول  ال

 والرتبة
 التكرارات

 الرقم
 المظاهر السلوكية للقيمة العلمية

 الثالث الثاني األول التأني بإصدار األحكام

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

الرتبة للمظهر 
 على األداة كلها

 15 1 0.55 10 8 2 0سـريعة قبـل التأكـد أحكـام تجنـب إصـدار  15
 25 2 0.06 1 1 0 0يمكــن أن التــي حباطــاتاإل علــى الصــبر16
 25 2 0.06 1 1 0 0 راءإجـ  التـي تظهـر عنـد العوائـق  مواجهـة 17
 15 1 0.55 10 9 1 0 عملي بنشاط القيام عند التأني18

   1.22 22 19 3 0 المجموع

 
 قيمة األخالق العلمية: خامسا

أن هذه القيمة العلمية قـد تكونـت        ) 6(يتضح من الجدول     
، وكان توزيع تكـرارات    تكرارا) 76(مجموع  مظاهر سلوكية ب  ) 6(من  

تكــرارًا ) 44، 17، 15(المظــاهر الســلوكية علــى كتــب العلــوم الثالثــة  

لصـــفوف األول والثـــاني والثالـــث علـــى التـــوالي، وقـــد احتـــل المظهـــر   
ــزمالء وترســيخ العمــل الجمــاعي    "الســلوكي  ــع ال ــاون م ــة " التع المرتب

 .األولى

 
للصــفوف الثالثــة األولــى بحســب التكــرار والنســبة المئويــة    فــي كتــب العلــوم" الق العلميــةاألخــ"المظــاهر الســلوكية للقيمــة العلميــة  : )6(جــدول ال

 والرتبة
 التكرارات         

 األخالق العلمية المظاهر السلوكية للقيمة العلمية الرقم
 الثالث انيالث األول

مجموع 
 التكرارات

النســـبة 
المئوية 

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

ــر   ــة للمظهــ الرتبــ
 على األداة كلها 

 9 1 2.16 39 17 11 11 وترسيخ العمل الجماعي الزمالء مع التعاون19
 26 4 0 0 0 0 0 .األحكام إصدار االبتعاد عن التحيز في20
 26 4 0 0 0 0 0 الغير آراء على الشخصية، واالنفتاح لآلراء عدم التعصب21
 12 2 1.22 22 14 4 4 .المجتمع في العلمية آثار التطبيقات مراعاة22
 26 4 0 0 0 0 0 نشر العلم  وعدم إنكاره23
 13 3 0.83 15 13 2 0 تقدير قيمة الوقت24

   4.21 76 44 17 15 المجموع



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 126

 قيمة التفكير بالطريقة العلمية: سادسًا
) 5(أن هذه القيمة قد تكونت من       ) 7(رقم  يتضح من الجدول    

ــلوكية، ب  ــاهر سـ ــوع مظـ ــرارًا) 166(مجمـ ــع  تكـ ــان توزيـ ــرارات ، وكـ تكـ
تكــرارًا ) 82، 51، 33(المظــاهر الســلوكية علــى كتــب العلــوم الثالثــة  

لصــفوف األول والثــاني والثالــث علـــى التــوالي، وقــد احتــل المظهـــر       ل
" اإليمان بأهميـة التجريـب فـي التوصـل إلـى نتـائج موثوقـة              "السلوكي  

 .المرتبة األولىفي 

 
للصـفوف الثالثـة األولـى بحسـب التكـرار والنسـبة المئويـة         كير بالطريقة العلمية في كتب العلـوم المظاهر السلوكية للقيمة العلمية التف : )7(جدول  ال

 والرتبة
 التكرارات        

 الرقم
 المظاهر السلوكية للقيمة العلمية

 الثالث الثاني األول التفكير بالطريقة العلمية
مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

الرتبة للمظهر 
 اعلى األداة كله

 14 2 0.72 13 8 5 0 صحيحة نتائج إلى وصوال المقدمات صدق من التحقق25
 21 4 0.22 4 3 1 0 المقدمات منها تتكون التي المعلومات صدق من التحقق26
 20 3 0.28 5 4 1 0 المطروحة للمشكلة فرضيات عدة اقتراح27
 4 1 7.97 144 67 44 33 موثوقة نتائج ىإل التوصل في التجريب بأهمية اإليمان28
 26 5 0 0 0 0 0 الخرافات عن االبتعاد29

   9.19 166 82 51 33 المجموع
 
 قيمة تقدير العلم: سابعا

أن هذه القيمـة العلميـة قـد تكونـت مـن            ) 8(يتضح من الجدول    
تكــرار، وكــان توزيــع تكــرارات  ) 100(مجمــوع مظــاهر ســلوكية ب) 4(

تكــرارًا ) 31، 21، 48( علــى كتــب العلــوم الثالثــة المظــاهر الســلوكية
لصــفوف األول والثــاني والثالــث علـــى التــوالي، وقــد احتــل المظهـــر       ل

 . األولىالمرتبةفي " إدراك فوائد العلم للبشرية"السلوكي 
 

 التكرار والنسبة المئوية والرتبةللصفوف الثالثة األولى بحسب  المظاهر السلوكية للقيمة العلمية تقدير العلم في كتب العلوم:)8(جدول ال
 التكرارات

 الرقم
المظاهر السلوكية للقيمة العلمية

 الثالث الثاني األول تقدير العلم

 مجموع
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

الرتبة للمظهر على
 األداة كلها

 10 2 1.83 33 14 15 4والتقانة العلم بين الوثيقة الصلة استيعاب30
 11 3 1.27 23 7 3 13 للمجتمع العلم بأهمية اإليمان31
 8 1 2.27 41 8 2 31للبشرية العلم فوائد إدراك32
 22 4 0.17 3 2 1 0 العلم عن بالقراءة االهتمام33

   5.53 100 31 21 48 المجموع

 
 قيمة إجالل العلماء: ثامنًا

  قـد تكونـت مـن      أن هذه القيمـة العلميـة     ) 9( يتضح من الجدول  
ــع تكــرارات   ) 9( مجمــوعمظــاهر ســلوكية ب ) 4( تكــرارات، وكــان توزي

تكــــرارًا ) 4، 5، 0(المظــــاهر الســــلوكية علــــى كتــــب العلــــوم الثالثــــة  

وحـل المظهـر السـلوكي    . لصفوف األول والثاني والثالث على التوالي     ل
 المرتبــةفــي " االعتــراف بــدور العلمــاء فــي منــاحي الحيــاة المختلفــة   "

 .األولى

 

 المظاهر السلوكية لقيمة إجالل العلماء في كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى بحسب التكرار والنسبة المئوية والرتبة:)9(جدول ال
 التكرارات

 الرقم
 المظاهر السلوكية للقيمة العلمية

 الثالث الثاني األول احترام العلماء
مجموع 
 التكرارات

النسبة 
 المئوية

الرتبة للمظهر 
 السلوكي

 الرتبة للمظهر على
 األداة كلها

 23 3 0.11 2 1 1 0 .العلماء بسير االهتمام34
 26 4 0 0 0 0 0 .العلماء واحترامهم تقدير35
 21 1 0.22 4 0 4 0 .الحياة المختلفة مناحي في بدور العلماء االعتراف36
 22 2 0.17 3 3 0 0 .المجتمع الرفيعة للعلماء في الشعور بالمكانة37

   0.50 9 4 5 0 المجموع
 

أن مجمـوع تكـرارات     ) 9-2(وبصورة عامة يتضح من الجـداول       
المظــاهر الســلوكية للقــيم العلميــة فــي كتــب العلــوم عينــة الدراســة بلــغ  

مظهــرًا ) 37(موزعــة علــى ثمــاني قــيم علميــة بواقــع  ًا تكــرار) 1800(
ــي؛ إذ ورد   ــلوكيًا لكــــل صــــف دراســ ــلوكيًا مــــن  ) 72(ســ ــاهرًا ســ مظــ

ــ ــطة بلغــــــت    مجمــــ ــة متوســــ ــبة مئويــــ ــلوكية وبنســــ ــاهر الســــ وع المظــــ
ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن اهتمـام لجنـة تـأليف       %). 64.86(

كتب العلوم كانت موجهة نحو توفير القيم العامة أكثـر مـن اهتمامهمـا              
بالقيمــة العلميــة بحــد ذاتهــا؛ ممــا انعكــس علــى نســبة توفرهــا بدرجــة    
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ة مع دراسة أبو جحجوح وحمـدان        هذه النتيج  متوسطة، وقد اختلفت  
 التي أشـارت إلـى وفـرة القـيم العلميـة فـي كتـب العلـوم، كمـا                  ) 2005(

؛ عبـد  Haury, 2000 ؛ 2000والزعـانين،   األغا(اختلفت مع كل من 
 فـي  العلميـة   واألخـالق االتجاهـات  تـوافر  تـدني فـي  )  2004المجيـد،  

 .العلوم كتب
ئلة المنتمــي وقــد حــل المظهــر الســلوكي التســاؤل وطــرح األســ   

ــة   ــة العلميـ ــتطالع "للقيمـ ــب االسـ ــوع   " حـ ــين مجمـ ــى بـ ــة األولـ بالمرتبـ
المظــاهر الســلوكية المتضــمنة فــي كتــب العلــوم عينــة الدراســة وعلــى     

تكـــــــرارًا وبنســـــــبة مئويـــــــة بلغـــــــت  ) 766(األداة كلهـــــــا؛ بمجمـــــــوع 
 ويعـــــزو الباحـــــث هـــــذه النتيجـــــة إلـــــى طبيعـــــة الطفـــــل  .%)42.56(

ح األســـئلة باســـتمرار، واتفقـــت هـــذه المتســـائلة وميلهـــا الشـــديد لطـــر
التــي أشــارت إلــى رغبــة الطفــل ) 2003(النتيجـة مــع دراســة الكســباني  

 .في الفهم والتحري عن األشياء
 وحــل بالمرتبــة الثانيــة المظهــر الســلوكي االنتبــاه إلــى المواقــف  

) 203(؛ بمجمــوع  "حــب االســتطالع "الجديــدة المنتمــي إلــى قيمــة    
، ومـــن أســـباب هـــذه   %)11.28(ارها ، وبنســـبة مئويـــة مقـــد  تكـــرارًا

 األشياء الجديدة، فهي تلفـت نظـره      نحو النتيجة أن الطفل ينزع دائماً    
بوتكهــــاردت  وتثيــــر اهتماماتــــه، وتتفــــق هــــذه النتيجــــة مــــع دراســــة       

)(Butkhardt, 1999       ــة ــة الطلب ــى ضــرورة فطن ــي أشــارت إل ــا لالت م
 . والمعرفة بقضايا المجتمع العلمي،حولهم

ــة   بجميــع األخــذ الثالثــة المظهــر الســلوكي   وحــل فــي المرتب
 المنتمـي إلـى   واالسـتنتاجات  التعميمـات  عمـل  عنـد  والبيانات المعلومات

تكــرارًا وبنســبة  ) 184(بمجمــوع " األمانــة العلميــة "القيمــة العلميــة  
؛ إذ يـــرى الباحـــث أن الطفـــل فـــي هـــذه  %)10.22(مئويـــة مقـــدارها 

 يتثبـت منهـا؛ لـذا جـاء          جزافية دون أن   المرحلة العمرية يطلق أحكاماً   
ــلوكي لـــدى      ــر السـ ــذا المظهـ ــأليف الكتـــب بتضـــمين هـ ــة تـ ــام لجنـ اهتمـ

 الرغبـة فـي  ) 2003(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الكسباني . الطلبة
 .بعناية والنتائج المقدمات وتدارس ،والتحقق بالتثبت

 التوصـل  فـي  التجريـب  بأهميـة  اإليمـان " وحـل المظهـر السـلوكي   
فـي  " التفكيـر بالطريقـة العلميـة   " المنتمي إلى قيمة "موثوقة نتائج إلى

ــة؛ بمجمـــوع   ــة الرابعـ ــرارًا) 144(المرتبـ ــة  تكـ ــبة مئويـ  .%)8(، وبنسـ
ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى أهميــة التجــارب العلميــة فــي إكســاب  
ــا مــع خصــائص         ــة، فضــال علــى اتفاقه ــة المهــارات والقــيم العلمي الطلب

واتفقـت هـذه النتيجـة مـع        . راسـية الطلبة الحسية في هـذه المرحلـة الد       
ــب    ــو الراغـ ــة أبـ ــارب    ) 1994(دراسـ ــوم بالتجـ ــب العلـ ــمين كتـ ــي تضـ فـ

 ,Morrow, 1994; Campoy)العلمية، وتعارضـت هـذه النتيجـة مـع     
1997; Haury, 2000)قلــة حصــول الطلبــة علــى  التــي أشــارت إلــى 

ــطة       ــإجراء األنشــــ ــام بــــ ــد القيــــ ــوم عنــــ ــب العلــــ ــن كتــــ ــاعدة مــــ المســــ
 .، وان تقدم لهم المعرفة فوق الحسية)التجريب(العلمية

 عــن االستفســار وحــل بالمرتبــة الخامســة المظهــر الســلوكي   
فــي الموضــوعات؛ والمنتمــي إلــى القيمــة   الجديــدة المواقــف جوانــب

، وبنســبة مئويــة تكــرارًا) 121(بمجمــوع " حــب االســتطالع"العلميــة 
ــرورة   .%)6,72(مقــــدارها  ــة إلــــى ضــ ــذه النتيجــ ــزو الباحــــث هــ  ويعــ

رة تساؤالت الطلبة حـول الموضـوعات العلميـة وخاصـة الجديـد             استثا

ــة      ــع دراسـ ــة، وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـ ــا غيـــر المألوفـــة لـــدى الطلبـ منهـ
 المعلومـات ومعانيهـا    عـن التـي دعـت إلـى البحـث    ) 2003(الكسـباني  

 .السليمة
 وقــد توزعــت هــذه المظــاهر الســلوكية التــي احتلــت المراتــب        

االســــتطالع، واألمانــــة العلميــــة، حــــب "األولــــى علــــى القــــيم العلميــــة 
علــى التــوالي، إذ يتفــق هــذا التوزيــع مــع   " والتفكيــر بالطريقــة العلميــة 

ــى       ــال علـ ــئة األطفـ ــي تنشـ ــاعد فـ ــي تسـ ــة التـ ــيم العلميـ ــذه القـ ــة هـ أهميـ
ــة عمليـــات االســـتطالع مـــن خـــالل التفكيـــر العلمـــي     االهتمـــام بممارسـ

ألمر الذي يتفـق    السليم بمراعاة األمانة العلمية في مناشطه العلمية، ا       
مــع فلســفة التربيــة والتعلــيم األردنيــة، التــي تحــث بــدورها علــى تنميــة   

كمــا أن التركيــز علــى عمليــات  . عمليــات التفكيــر العلمــي لــدى الطلبــة 
التفكير العلمي ينسجم مع التوجهات التربوية الحديثة التي تسعى إلـى       

 .إيجاد طلبة يمتلكون مهارات التفكير العلمي والبحث العلمي
أن المظهــر الســلوكي كتابــة  ) 9-2(ويتضــح مــن الجــداول رقــم   

األمانـة  "المالحظات وتدوينها باسـتمرار المنتمـي إلـى القيمـة العلميـة        
، وبنسـبة   تكـراراً ) 55(قد احتل المرتبة السادسة؛ بمجموع      " العلمية

 ويعــزو الباحــث هــذه النتيجــة إلــى اعتنــاء .%)3.06(مئويــة مقــدارها 
ف كتــــب العلــــوم بتضــــمين المظهــــر الســــلوكي  الفريــــق الــــوطني لتــــألي

فــي محتويــات كتــب العلــوم كونــه مــن مهــارات     " تــدوين المالحظــات "
العلــم الرئيســة، ولعالقتــه الكبيــرة بمهــارات العلــم األخــرى كالتجريــب،     

عبـد المجيـد،   (وتتفق هـذه النتيجـة مـع كـل مـن       . والبحث عن المعرفة  
 .انة العلميةبالرغبة باإلثبات واألم) 2003؛ الكسباني، 2003

 فـي الحصـول   الرغبـة  عـن  التعبيـر "بينما احتل المظهر السلوكي 
" حب االستطالع"المنتمي إلى القيمة العلمية " جديدة معلومات على

ــة الســـابعة بمجمـــوع    ــرارًا) 52(المرتبـ ، وبنســـبة مئويـــة مقـــدارها   تكـ
 ويعزو الباحث هذه النتيجة إلـى أهميـة تـوافر الرغبـة فـي               .%)2.88(

لــى أثرهــا فــي إثــارة دافعيــة الطلبــة   إ وتحصــيل المعرفــة؛ وطلــب العلــم
التـي  ) 2003(نحو التعلم، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع دراسـة الكسـباني           

 .المعرفة  تحصيلفي تشير إلى أهمية الرغبة
المنتمـي  " إدراك فوائـد العلـم للبشـرية      "وحل المظهر السلوكي    

) 41(ة بمجمـوع  المرتبـة الثامنـ  في " تقدير العلم"إلى القيمة العلمية  
ــرارًا ــدارها  تكـ ــة مقـ ــبة مئويـ ــذه  .%)2.27(، وبنسـ ــزو الباحـــث هـ  ويعـ

النتيجــة إلــى ضــرورة التركيــز علــى تطبيقــات العلــم فــي منــاحي الحيــاة، 
وخدمـــة البشـــرية بتـــوفير ســـبل بقائهـــا وتحضـــرها، وتقـــدمها صـــحيًا، 

وتعارضــــت هـــذه النتيجــــة مـــع دراســــة أبـــو هــــوال    . وزراعيـــًا، وتقنيـــاً  
 .احتل مرتبة متقدمةقد تجاه علمي ا ُبعد النفعية أنفي ) 2004(

ــع        ــاون مـ ــلوكي التعـ ــر السـ ــعة المظهـ ــة التاسـ ــي المرتبـ ــاء فـ  وجـ
ــة     ــة العلميــ ــاعي المنتمــــي إلــــى القيمــ ــيخ العمــــل الجمــ ــزمالء وترســ الــ

قليلة جـدًا  ، وبنسبة مئوية  تكرارًا) 39(؛ بمجموع   "األخالق العلمية "
ــة غــرس قي   .%)2.17(بلغــت  ــدى    ويــرى الباحــث أهمي ــاون ل مــة التع

تتفـق هـذه النتيجـة     و .الطلبة، ليعتادوها في حياتهم وفي طلبهم للعلـم       
 إلـى أهميـة    (Taussaint, 2005) دراسة تاوسـينت  ما توصلت إليهمع
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 فقـد حـل المظهـر السـلوكي اسـتيعاب      ، أما في المرتبة العاشـرة   
تقـدير  "المنتمي إلـى القيمـة العلميـة      الصلة الوثيقة بين العلم والتقانة      

 مقــدارها قليلــة جــدًا، وبنســبة مئويــة تكــرارًا) 33(؛ بمجمــوع "العلــم
ــة      . %)1.83( ــى عــدم وضــوح العالقــة بــين العلــم والتقان ويعزوهــا إل

لدى لجنة تـأليف كتـب العلـوم بسـبب عـدم اشـتراك مختصـين بالتربيـة                  
النتيجــة مــع دراســة التقنيــة، لــذا ينبغــي إعــادة النظــر بهــا، وتتفــق هــذه 

أن االهتمـام بالتربيـة العلميـة     التي أشـارت إلـى   )Kyle, 1996 (كايل 
والتكنولوجيـــة لـــدى الطلبـــة يحتـــاج إلـــى إعـــادة نظـــر، وأســـندت هـــذا  

 . القصور إلى التربية
لقــد تراوحــت تكــرارات القــيم آنفــة الــذكر التــي احتلــت المراتــب     

ــين   أساســية ومهمــة،  ، علمــا أنهــا قــيم   تكــرارًا) 55-33(المتوســطة ب
حــري بكتــب العلــوم التركيــز عليهــا أكثــر فــي هــذه المرحلــة العمريــة          

ثـر كبيـر فـي      أالمبكرة كي يعتادها الطلبـة وتتطـور معهـم، لمـا لهـا مـن                
غرس القيم العلمية لدى الناشئة األمر الذي يتفق والنتاجات التعلمية          

 .المشتقة من فلسفة التربية والتعليم األردنية
ــن الجــــ   ــين مــ ــًا) 9-2(داول ويتبــ ــاهر  أيضــ ــرارات المظــ ، أن تكــ

-11(راتب متدنيـة مـن   مالسلوكية للقيم العلمية المتبقية التي احتلت       
) 23-0(بـــين تكراراتهـــا بـــين المظـــاهر الســـلوكية، إذ تراوحـــت  ) 26

، وقد توزعت هذه المظاهر السلوكية على جميع القـيم العلميـة          تكرارًا
كـرارات بعـض هـذه المظـاهر        ألداة الدراسة، ومن الممكن قبول عدد ت      

 آثـار التطبيقـات   مراعـاة السـلوكية كاإليمـان بأهميـة العلـم للمجتمـع، و     
 صـدق  مـن  التحقـق ، وتقـدير قيمـة الوقـت، و   المجتمـع  علـى  العلميـة 

ة، إذ يمكـن التركيـز عليهـا فـي     صـحيح  نتـائج  إلـى  للوصـول  المقـدمات 
ــة المظــاهر الســلوكية التــي احتلــت المراتــ       ــة، وأمــا بقي ب مراحــل الحق

، األحكـام  إصـدار  االبتعـاد عـن التحيـز فـي    "األولى كالمظاهر السلوكية 
نشـر العلـم   ، والغير آراء على الشخصية واالنفتاح لآلراء عدم التعصبو

المظهـر  ، و"األخـالق العلميـة  " المنتمية للقيمـة العلميـة    "وعدم إنكاره 
التفكيـر  " المنتمـي للقيمـة العلميـة    "الخرافـات  عـن  االبتعـاد "السـلوكي  

" العلمـاء واحتـرامهم   تقـدير "المظهـر السـلوكي   ، و"بالطريقـة العلميـة  
ينبغــي التركيــز عليهــا  إذ ، "احتــرام العلمــاء"المنتمــي للقيمــة العلميــة  

في كتب العلوم؛ لما لها من انعكاسات إيجابية على الشخصية العلمية           
 ويفســـر الباحـــث هـــذه النتيجــة بعـــدم وضـــوح هـــذه المظـــاهر  .لطلبــة ل

ــي ــأليف، فضـــال   الســـلوكية للقـ ــة التـ ــة لـــدى لجنـ ــم عـــنم العلميـ ــم لـ  أنهـ
يعتمدوا خارطة أو مصفوفة توضح نسب القيم العلمية المتـوافرة فـي            

 ،ن اهتمامـاتهم كانــت منصــبة علـى تنويــع الموضــوعات  أكتـب العلــوم، و 
، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة    ونســبهاال علــى نــوع القــيم العلميــة 

 أن كتـب علـوم الحيـاة قـد     ى التـي أشـارت إلـ   (Haury, 2000) هاوري
أهملــــت معظــــم المفــــاهيم العلميــــة المهمــــة، وتعارضــــت نتيجــــة هــــذه  

التــي أشــارت إلــى Campoy, 1997) (الدراســة مــع دراســة كــامبوي  
ــوم     ــب العل ــيمضــرورة تضــمين كت ــة، للق دعــت دراســة بنجــر   إذ  العلمي

 .تضمين قيمتي المثابرة واحترام الوقتإلى ) 1999(
 الثالث السؤال عن باإلجابة قةالمتعل النتائج :ثالثا

كيـف توزعـت المظـاهر السـلوكية     "نـص هـذا السـؤال علـى     
للصـفوف الثالثـة األولـى فـي      العلـوم  كتـب  محتويات المتضمنة في

 "األردن على القيم العلمية؟
لإلجابــة عــن هــذه الســؤال قــام الباحــث بجمــع تكــرارات المظــاهر 

ل صـف مـن صـفوف    السلوكية التي تنتمي لكل قيمة علمية في كتاب ك     
المرحلــة األساســية األولــى، وحســاب نســبها المئويــة، وبيــان رتبــة كــل  

 .يوضح ذلك) 10 ( رقمقيمة علمية، والجدول

 

  كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى حسب التكرارات والنسب المئوية والرتبة توزيع المظاهر السلوكية على القيم العلمية في: )10(جدول ال
 الثالث الثاني األول

 لعلميةالقيمة ا الرقم
 % التكرار % التكرار % التكرار

مجموع 
 التكرارات

النسبة المئوية 
 لألداة كلها

الرتبة في 
 المجال

 1 63.89 1150 63.85 521 68.12 376 58.56 253 االستطالع حب1
 2 13.72 247 11.76 96 13.77 76 17.36 75 العلمية األمانة2
 6 1.67 30 2.33 19 0.54 3 1.85 8 النقد قبول3
 7 1.22 22 2.33 19 0.54 3 0 0 التأني في الحكم4
 5 4.22 76 5.39 44 3.08 17 3.47 15 العلم أخالقيات5
 3 9.22 166 10.05 82 9.24 51 7.64 33 التفكير العلمي6
 4 5.56 100 3.80 31 3.80 21 11.11 48 العلم رتقدي7
 8 0.5 9 0.49 4 0.91 5 0 0 العلماء إجالل8

  %100 1800 45.33 816 30.67 552 24 432 المجموع

 
أن القـيم العلميـة التـي وردت فـي     ) 10(يتضح من الجدول رقم  

 تكـرارات  ورد لهـا  والتي األولى األساسية المرحلةكتب العلوم لصفوف 
مــن إجمــالي القــيم %) 91.67(بنســبة عاليــة جــدًا بلغــت   قــد جــاءت

قيمـــة علميـــة؛ إذ لـــم ) 24(قيمـــة مـــن أصـــل ) 22(العلميـــة والبالغـــة 
ــة تكــرارات  ) 4(تحصــل  ويمكــن تفســير ذلــك باالهتمــام   . قــيم علــى أي

الكبير الذي أبداه الفريق الـوطني لتـأليف كتـب العلـوم بتضـمينه القـيم                
وتتفـق  . العلمية، األمر الذي انعكس على درجـة توافرهـا بنسـبة عاليـة            

؛ أبــو  2000 الغنــام، ؛1999الحديــدي،  (هــذه النتيجــة مــع كــل مــن     
  دراســةنتيجــة مــعال، بينمــا اختلفــت هــذه )2005جحجــوح وحمــدان ،
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 إلى انخفاض ةريشم )2004؛ عبد المجيد، 2000والزعانين،  غااآل(
 .في كتب العلوم األخالق العلمية توافر نسب

المرتبـــة األولـــى بمجمـــوع " حـــب االســـتطالع" واحتلـــت قيمـــة 
، إذ يظهـر مـن      %)63.89(ارها  ، وبنسبة مئوية مقـد    تكرارًا) 1150(

أن هـــذه القيمـــة قـــد تضـــمنت المظـــاهر الســـلوكية ) 2(الجـــدول رقـــم 
، أما توزيع تكراراتها على كتب العلـوم        )األولى، والثانية (األعلى مرتبة   
تكــرارًا فــي الصــفوف األول والثــاني   ) 521، 376، 253(فقــد كانــت  

مــن المظــاهر وال غرابــة فــي تــوافر هــذا العــدد . والثالــث علــى التــوالي
حــــب "الســــلوكية للقــــيم العلميــــة نظــــرًا ألهميتهــــا فــــي تنميــــة قيمــــة  

يجابيـًا علـى سـلوكهم    إلـدى الطلبـة، األمـر الـذي يـنعكس          " االستطالع
ما يسهل عليهم تمثل وتطبيق مظاهرهـا السـلوكية الخاصـة           مالعلمي،  

في تصرفاتهم وأفعالهم اليومية، لذا ينبغي تضمين المظاهر السلوكية         
فــي كتــب العلــوم بشــكل مــدروس    " حــب االســتطالع "بقيمــة الخاصــة 

ومخطــط لــه؛ فيقبــل الطلبــة علــى ممارســة األنشــطة العلميــة بــدوافع         
ــة ــارف       عالي ــة فــي تحصــيل المع ــدراتهم العلمي ــة بق ــديهم الثق ــع ل ، لترتف

. والخبـــرات فـــي حقـــل العلـــوم ضـــمن خصائصـــهم وقـــدراتهم النمائيـــة  
؛ أبـــو جحجـــوح 2003الكســـباني، (وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة 

 .، وحب االستطالعاألشياء عن  في التحري)2005وحمدان، 
المرتبــــة الثانيــــة بمجمــــوع " األمانــــة العلميــــة"واحتلــــت قيمــــة 

ــدارها   ) 247( ــة مقـ ــبة مئويـ ــرارًا، وبنسـ ــر  %). 13.72(تكـ ــذا أمـ وهـ
متوقع إذ أن كتب العلوم موجودة في مجتمـع يحـث أبنـاءه علـى تمثـل                 

 أهمية غـرس هـذه   عنمانة وممارستها، فضًال  القيم الحميدة كقيمة األ   
القيمــة لــدى طلبــة هــذه المرحلــة األساســية التــي تعــد بدايــة لمرحلــة     

قيمـة األمانـة    : "تأسيسية يتم فيها تدريب الطلبة علـى قـيم عـدة منهـا            
ــة ــدريبهم      "العلمي ؛ ليكتســبوا مظاهرهــا الســلوكية فــي ســن مبكــرة، وت

لبــة اتجاهــات علميــة   عليهــا فــي مراحــل الحقــة، ممــا يولــد لــدى الط      
كـان ذلـك   أإيجابية قادرة على توليد تفكير منظم دقيـق لـديهم؛ سـواء             

وتتفـــق هـــذه . تفـــاعلهم مـــع أفـــراد مجـــتمعهمفـــي أثنـــاء دراســـتهم، أو 
، أبـــو 2003؛ عبـــد المجيـــد،  1999بنجـــر، (النتيجـــة مـــع كـــل مـــن    

 .بوجوب إكساب الطلبة قيمة األمانة) 2005جحجوح وحمدان، 
 بــين النســب تفــاوت كبيــر جـداً ) 10(رقـم   ويتضـح مــن الجــدول 

المئويــة التــي حصــلت عليهــا كــل قيمــة مــن القــيم العلميــة الثمــاني، إذ   
وربمـا يعـود    %). 63.89 - %0.5(تراوحت نسبها المئوية ما بـين       

ذلك إلى عدم اعتماد مصـفوفة ثابتـة لتوزيـع المظـاهر السـلوكية للقـيم              
العلميـة الثمـاني بصـورة      العلمية المتضمنة في كتب العلوم علـى القـيم          
فلــم تحــظ بعــض القــيم    . مخطــط لهــا مــن قبــل واضــعي كتــب العلــوم      

العلميـــة إال بعـــدد قليـــل مـــن المظـــاهر الســـلوكية وبنســـبة قليلـــة مـــن   
التــي ) 2004(التكــرارات، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة أبــو هــوال    

 . لكتب العلومتفاوت في رتب كل بعد من أبعاد االختبارتشير إلى 
لقـيم العلميـة    ابالنسبة لترتيب كتب العلوم من حيث تناولها        أما   

أن كتـــاب العلـــوم ) 10(بشـــكل عـــام، فإنـــه يتضـــح مـــن الجـــدول رقـــم  
ــتملللصـــف األول  ــى اشـ ــبة   ) 432( علـ ــة، وبنسـ ــيم العلميـ ــرارًا للقـ تكـ

، يليــه كتــاب العلــوم للصــف الثــاني، إذ بلــغ      %)24(مئويــة مقــدارها  
، وبنسـبة مئويـة   تكـراراً ) 552 (مجموع تكـرارات القـيم المتضـمنة فيـه        

؛ وبزيــادة مطــردة عــن الصــف األول مــا نســبته   %)30.67(مقــدارها 
، ويليــــه كتــــاب العلــــوم للصــــف الثالــــث، إذ بلــــغ مجمــــوع   %)6.67(

ــه   ــمنة فيـــ ــيم المتضـــ ــرارات القـــ ــرارًا) 816(تكـــ ــة تكـــ ــبة مئويـــ  ، وبنســـ
؛ وبزيـــــادة مطـــــردة عـــــن الصـــــف الثـــــاني مـــــا نســـــبته       %)45.23(
لــت الزيــادة بتقــدم الصــف مــن األول إلــى الثــاني    ، إذ تمث%)14.56(

نجــد أن تكــرارات القيمــة : انتهــاًء بالصــف الثالــث، فعلــى ســبيل المثــال
قد ازدادت بتقـدم الصـف، إذ بلـغ مجمـوع           " حب االستطالع "العلمية  

، وفـي الصـف   تكـراراً ) 253(تكراراتها فـي كتـاب العلـوم للصـف األول          
وتعـد هـذه    . تكـراراً ) 521(الث  ، وفي الصف الث   تكرارًا) 376(الثاني  

نمــو الالزيــادة للقــيم العلميــة بتقــدم الصــف زيــادة منطقيــة متوافقــة مــع 
المعرفــــي والعقلــــي والوجــــداني والجســــمي واالجتمــــاعي للطلبــــة؛ إذ  
يتطلـــب مـــن واضـــعي كتـــب العلـــوم تطـــوير المظـــاهر الســـلوكية للقـــيم 

 .خرىالعلمية الواردة فيها على أن تنمو وتتطور من مرحلة إلى أ
أن هــذه الزيــادة لــم تظهــر فــي ) 10(ويتضــح مــن الجــدول رقــم 

ــع القــيم العلميــة، إذ نجــد أن هنــاك ثــالث قــيم علميــة لــم تــزدد          جمي
قبـــول النقـــد، وتقـــدير العلـــم، : بصـــورة مطـــردة بتقـــدم الصـــف، وهـــي

المرتبـة الثالثـة، وكـان    " قبول النقد "وإجالل العلماء، إذ احتلت قيمة      
، 8( العلـوم للصـف األول والثـاني والثالـث           مجموع تكراراتها فـي كتـب     

ــوالي  ) 19، 3 ــى التـ ــرارًا علـ ــة     . تكـ ــة قيمـ ــة الرابعـ ــي المرتبـ ــاءت فـ وجـ
، وكان مجمـوع تكراراتهـا فـي كتـب العلـوم للصـف              "التأني في الحكم  "

واحتلـــت . تكـــرارًا علـــى التـــوالي) 19، 3، 0(األول والثـــاني والثالـــث 
وبلغ مجموع تكراراتهـا فـي   المرتبة الخامسة،   " أخالقيات العلم "قيمة  

تكـــرارًا ) 44، 17، 15(كتـــب العلـــوم للصـــف األول والثـــاني والثالـــث 
فقـــد احتلـــت المرتبـــة   " التفكيـــر العلمـــي "أمـــا قيمـــة  . علـــى التـــوالي 

، 33(السادسة، وبلغ مجموع تكراراتها في كتب العلـوم للصـف األول            
لمرتبـة  ا" تقدير العلـم  "واحتلت قيمة   . تكرارًا على التوالي  ) 82،  51

، 48(السابعة، وكان مجموع تكراراتها فـي كتـب العلـوم للصـف األول              
فــي " إجــالل العلمــاء"وجــاءت قيمــة . تكــرارًا علــى التــوالي) 31، 21

ــة واألخيــرة، وكــان مجمــوع تكراراتهــا فــي كتــب العلــوم       ــة الثامن المرتب
ــبتها   ) 4، 5، 0(للصــــف األول  ــوالي؛ إذ بلغــــت نســ ــى التــ ــرارًا علــ تكــ

 . على الرغم من أهميتهاوهي نسبة ضئيلة جدًا%) 0.5(المئوية 
أما بالنسبة للقيم العلميـة التـي لـم تظهـر أبـدًا فـي كتـاب العلـوم                   
للصف األول، بينما ظهرت في كتـابي العلـوم للصـفين الثـاني والثالـث؛               

التـي احتلـت المرتبـة الرابعـة، وقيمـة          " التأني في الحكـم   "قيمة  : هماو
ــاء " ــالل العلمـ ــت " إجـ ــي احتلـ ــز    التـ ــان التركيـ ــرة؛ إذ كـ ــة األخيـ  المرتبـ

 جدًا على الرغم من ضرورة تضمينهما في كتب العلـوم  ًاعليهما ضعيف 
 .لصف األول باوخاصة 

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع: رابعًا
مــا مســتوى التتــابع بــين القــيم   : "نــص هــذا الســؤال علــى  

 األولــى فــي العلميــة فــي محتويــات كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة
 "األردن؟

 العلميـة  القـيم  فـي  التتـابع  مسـتوى  أن )10(رقـم   الجـدول  يبـين 
العلوم لصفوف المرحلة األساسية األولـى مـن حيـث     كتب في المتضمنة
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إلــى تتــابع أربــع  ) 10(زيــادة الصــف كانــت متدنيــة، إذ يشــير الجــدول   
ــة     ــة فقــط، بنســبة مئوي ــغ ؛ %)50(مقــدارها منخفضــة قــيم علمي إذ بل

العلـوم   كتـاب  محتـوى  فـي  "االسـتطالع  حـب " قيمـة تكـرارات  مجمـوع  
تكرارًا فـي الصـف   ) 376( إلى تدرجت ثم ،تكرارًا) 253( األول للصف
قيمـة األمانـة    ووردت ،تكـرارًا فـي الصـف الثالـث    ) 521( إلـى  ثم الثاني،
 تكـرارًا، ) 75(بمجموع  األول للصف كتاب العلوم محتوى في العلمية

تكـرارًا  ) 96(ثـم إلـى    ارًا فـي الصـف الثـاني،   تكـر ) 76( إلـى  تـدرجت  ثم
الثالــث، بينمــا حصــلت قــيم أخالقيــات العلــم علــى مجمــوع  الصــف فــي
) 17(تكــرارًا فــي كتــاب العلــوم للصــف األول، ثــم تــدرجت إلــى   ) 15(

تكـــرارًا فـــي الصـــف ) 44(تكـــرارًا فـــي الصـــف الثـــاني، وتـــدرجت إلـــى  
كتـاب العلـوم    محتـوى  فـي  قيمـة التفكيـر العلمـي فقـد وردت     أمـا  ،الثالـث 
تكـرارًا، وتـدرجت فـي الصـف الثـاني إلـى       ) 33(األول بمجموع  للصف

 .الثالث الصففي تكرارًا ) 82( إلى ثم ،تكرارًا) 51(
قبــول : "تابعــة، هــيفــي حــين جــاءت خمــس قــيم علميــة غيــر مت 

تكـرارات فـي الصـف األول، فـي     ) 8(، إذ حصلت علـى مجمـوع       "النقد
تكـــرارات فـــي الصـــف الثـــاني، وارتفعـــت فـــي  ) 3(حـــين انحـــدرت إلـــى 

فلـم تظهـر   " التأني بالحكم"أما قيمة  . ًاتكرار) 19(الصف الثالث إلى    
قط في الصف األول، بينما ظهرت القيمـة فـي الصـف الثـاني بمجمـوع                

بينمـا  . ًاتكـرار ) 19(ارات، ثم تدرجت في الصـف الثالـث إلـى           تكر) 3(
فــي كتــاب العلــوم للصــف " تقــدير العلــم"كــان مجمــوع تكــرارات قيمــة 

تكــرارًا، ثــم ارتفعــت ) 21(تكــرارًا، إال أنهــا انحــدرت إلــى  ) 48(األول 
ــى  ــرارًا) 31(إلـ ــة     . تكـ ــرار لقيمـ ــر أي تكـ ــم يظهـ ــين لـ ــي حـ ــالل "فـ إجـ

األول، ولكن القيمـة ظهـرت فـي الصـف     في كتب علوم الصف    " العلماء
تكرارات فـي الصـف   ) 4(تكرارات، وانحدرت إلى ) 5(الثاني بمجموع   

 .الثالث
 

ويعــزو الباحــث تــدني نســبة التتــابع فــي القــيم العلميــة بــين كتــب  
العلـــوم للصـــفوف الثالثـــة األولـــى؛ إلـــى أن هـــذه الكتـــب كثيـــرة التغييـــر 

ــة التطــوير؛ إذ ين     ــدًا عــن عملي ــديل بعي ــوم    والتب ــة كتــب العل بغــي متابع
ــميمها       ــتم تصــ ــى يــ ــؤولين حتــ ــن المســ ــث مــ ــكل حثيــ ــتمرار وبشــ باســ
وتطويرها بما يتفـق مـع الخصـائص النمائيـة للطلبـة، كمـا أن اخـتالف            
مـــؤلفي محتويـــات كتـــب العلـــوم لكـــل صـــف دراســـي، وتعـــدد منســـقي    

 مــن انخفــاض التنســيق بــين ظهــر قــدرًاأمحتــوى كــل كتــاب قــد يكــون 
 أن اســـم فـــي الصـــفوف الثالثـــة األولـــى، علمـــًاأعضـــاء لجـــان التـــأليف 

 أو بـين أسـماء   ،المنسـق لـم يظهـر بـين أسـماء أعضـاء لجـان التـأليف        
ــلباً       ــس سـ ــا انعكـ ــأليف، ممـ ــى التـ ــراف علـ ــوطني لإلشـ ــق الـ ــى الفريـ  علـ

وتتفق هذه النتيجة مـع  . مستوى التتابع في القيم العلمية الواردة فيها 
 انخفـاض رات إلـى  التـي إشـا  ) 2005( دراسـة أبـو جحجـوح وحمـدان    

كتـب العلـوم،    محتويـات  فـي  المتضـمنة  العلميـة  القيم بين التتابع مستوى
 ,Anderson et. al(بينما اختلفـت نتيجـة هـذه الدراسـة مـع كـل مـن        

1992; Eichinger and Roth, 1991 (  وجـود تتـابع فـي كتـب     فـي
 .العلوم وارتباطها معًا

  الخامسالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال: خامسًا
مــا مســتوى التكامــل بــين القــيم  : "نــص هــذا الســؤال علــى 

العلميــة المتضــمنة فــي محتويــات جزئــي كتــب العلــوم لكــل صــف   
 "على حدة من الصفوف الثالثة األولى في األردن؟

اإلحصاء الكمـي    باستخداملإلجابة عن هذه السؤال قام الباحث       
لتكامـل بـين     لتحديـد عالقـة ا     (Chi-square)" ²كـا "اختبـار   المتمثل ب 

القيم العلمية من خـالل تكـرارات المظـاهر السـلوكية التـي تنتمـي لكـل                 
 ولكــل صــف علــى ،قيمـة علميــة فــي كــل جــزء مــن أجـزاء كتــاب العلــوم  

 .يوضح ذلك) 11(حدة، والجدول رقم 

  من الصفوف الثالثة األولىالتكرارات والنسب المئوية للقيم العلمية في محتويات جزئي كتاب العلوم ولكل صف على حدة: )11(جدول ال
 الثالث الثاني األول

 القيمة العلمية الرقم  التكرارات التكرارات التكرارات
 الجزء الثاني الجزء األول

% 
 الجزء الثاني الجزء األول

% 
 الجزء الثاني الجزء األول

% 

 63.8 270 251 68.1 137 239 58.6 157 96 االستطالع حب1
 11.8 51 45 13.8 32 44 17.4 45 30 يةالعلم األمانة2
 2.3 11 8 0.5 2 1 1.9 5 3 النقد قبول3

4
التــــــــأني فــــــــي  

 الحكم
0 0 0 1 2 0.5 9 10 2.3 

 5.4 35 9 3.1 12 5 3.5 10 5 العلم أخالقيات5
 10 38 44 9.2 27 24 7.6 23 10 التفكير العلمي6
 3.8 20 11 3.8 2 19 11.1 30 18 العلم رتقدي7
 0.5 4 0 0.9 1 4 0 0 0 العلماء إجالل8

 100 439 377 100 215 337 100 270 162 المجموع

 
أن جزئــي كتــاب العلــوم للصــف  ) 11(يتضــح مــن الجــدول رقــم  

األول األساسي قد تضمنا قيمًا علمية بتكـرارات متباينـة، فقـد جـاءت            
مـا يعنـي    م؛  %)75( إذ بلغـت     ،نسبة ورودها في كال الجزئين مرتفعـة      

ــة مـــن أصـــل  ) 12(ورود  قيمـــة بـــين جزئـــي كتـــاب  ) 16(قيمـــة علميـ

ــي  ــي؛ هــ ــوم للصــــف األول األساســ ــة  : العلــ حــــب االســــتطالع، واألمانــ
العلميــة، وقبــول النقــد، وأخالقيــات العلــم، والتفكيــر العلمــي، وتقــدير    

 علـى  ، التأني في الحكم، وإجالل العلماء   ابينما لم تحصل قيمت   . العلم
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ها فـي جزئـي كتـاب العلـوم للصـف           ا يعنـي عـدم تضـمين      مأية تكرارات م  
 . األول األساسي

قيمة علميـة قـد وردت فـي    ) 16(أن  ) 11(ويظهر من الجدول    
بنســبة ) 16(جزئــي كتــاب العلــوم للصــف الثــاني األساســي مــن أصــل    

قيمــة علميــة بــين جزئــي كتــاب    ) 15(، بينمــا وردت %)100(بلغــت 
غــت قيمــة بنســبة بل ) 16(العلــوم للصــف الثالــث األساســي مــن أصــل     

ــي؛ %)94( ــد،    : هـ ــول النقـ ــة، وقبـ ــة العلميـ ــتطالع، واألمانـ حـــب االسـ
والتأني في الحكم، وأخالقيات العلم، والتفكير العلمي، وتقدير العلـم،           

 تكرارات  لقيمة إجـالل العلمـاء فـي الجـزء األول مـن          ةبينما لم ترد أي   
كتاب العلوم للصف الثالـث األساسـي فـي حـين حصـلت بـالجزء الثـاني             

 .كراراتت) 4(على 
ــي جزئــي         ــة ف ــين القــيم العلمي وللكشــف عــن مســتوى التكامــل ب

قـــام كتــاب العلـــوم للصـــفوف الثالثـــة األولـــى ولكـــل صـــف علـــى حـــدة،  
ــار الباحــث باســتخدام اإلحصــاء الكمــي المتمثــل ب    -Chi)" ²كــا"اختب

square)    لتكــرارات القــيم العلميــة بــين جزئــي كتــاب العلــوم، كمــا هــو 
 ).12(موضح في الجدول رقم 

 

 لمستوى التكامل بين القيم العلمية في جزئي كتاب العلوم للصفوف الثالثة األولى ولكل صف             (Chi-square)" ²كا"نتائج اختبار   : )12(جدول  ال
 على حدة

 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول
قيمة  القيمة

 )²كا(
درجات 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية
(2-sided) 

 قيمة
 )²كا(

درجات 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية
(2-sided) 

 قيمة
 )²كا(

درجات 
 الحرية

 الداللة اإلحصائية
(2-sided) 

 0.22 16 20 0.22 16 20 0.22 16 20 االستطالع حب

 0.24 6 8 0.09 4 8 0.46 1 3.96 العلمية األمانة

 0.66 2 0.83 0.17 1 1.86 0.17 1 1.86 النقد قبول

 0.09 4 8 0.25 1 1.33 0.05 1 4 التأني في الحكم

 0.11 3 6 0.11 3 6 0.05 2 6 العلم أخالقيات

 0.24 12 15 0.13 6 10 0.03 1 5 التفكير العلمي

 0.24 6 8 0.29 4 5 0.21 9 12 العلم رتقدي

 0.37 2 2 0.51 1 0.44 0.05 1 4 العلماء إجالل

 0.24 42 48 0.11 30 40 0.09 36 48 جزئي كل صف كلها

 
ــة   ) 12( رقــم يتضــح مــن الجــدول   عــدم وجــود فــروق ذات دالل

فــي مســتوى التكامــل بــين القــيم العلميــة فــي    " α=0.05"إحصــائية 
" ²كــا "جزئــي كتــاب العلــوم للصــف األول األساســي؛ إذ بلغــت قيمــة       

ــائية  ) 48( ــة إحصـ ــة   ). 0.09(وبداللـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ وعـ
فـي مسـتوى تكامـل القـيم العلميـة بـين جزئـي              " α=0.05"إحصائية  

ــ ــاني األساســي؛ إذ بلغــت قيمــة     كت ــوم للصــف الث ــا"اب العل ) 40" (²ك
وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية ). 0.11(وبداللــة إحصــائية 

"α=0.05 "       في مستوى التكامل في القيم العلمية بـين جزئـي كتـاب
وبداللـة  ) 48" (²كـا "العلوم للصف الثالـث األساسـي؛ إذ بلغـت قيمـة            

ى عــدم وجــود مســتوى تكامــل فــي   ؛ ممــا يشــير إلــ )0.24(إحصــائية 
القيم العلمية بين جزئي كتـاب العلـوم للصـف األول، والثـاني، والثالـث               

 . ولكل صف على حدة،األساسية
ويعـزو الباحـث هــذه النتيجـة إلـى ضــعف اهتمـام الفريـق الــوطني       
ــين        ــة بموضــوع التكامــل ب ــيم األردني ــة والتعل ــي وزارة التربي ــأليف ف للت

، وعـدم مراعـاة المنحنـى التكـاملي عنـد           جزئي كتـاب العلـوم لكـل صـف        
ــاني الجــزء األول، إذ يشــعر المــتعلم بوجــود       تأليفــه ليكمــل الجــزء الث
فجوة وعـدم تـرابط بـين جزئـي كتـاب العلـوم مـن حيـث القـيم العلميـة،                
والمفــاهيم والمعــارف والخبــرات الــواردة فيهمــا، فيقــل ثبــات المعرفــة     

ن، أو الشــعور بعــدم ممــا قــد يســبب لهــم النســياوعمقهــا لــدى الطلبــة 
ــى          ــدفعهم إل ــذي قــد ي ــوم األمــر ال ــة فــي كتــب العل ــيم العلمي ــة الق أهمي

ــا   ــا وعــدم تمثله ــع دراســة    . إهماله  أيكنجــر إذ تختلــف هــذه النتيجــة م
 التــي بينــت وجــود ارتبــاط (Eichinger and Roth, 1991) وروث

ــالً   ــالمحتوى، فضــ ــداف بــ ــين األهــ ــن بــ ــة   عــ ــطة العلميــ ــاط األنشــ  ارتبــ
 وبالمعلومات والمعارف العلمية السابقة من جهـة        ،هةبالمحتوى من ج  

 Anderson)مـع دراسـة أندرسـون    هذه النتيجـة   اختلفت  كما.أخرى
et. al, 1992)   أجـزاء  ووجـود تـرابط فـي المحتـوى     إلـى   التـي أشـارت

 .األنشطة
أما فيما يتعلق بمجاالت القيم العلمية، يتضح من الجدول           

صائية في مسـتوى تكامـل قيمـة        وجود فروق ذات داللة إح    ) 12(رقم  
بـين جزئـي كتـاب العلـوم للصـف األول األساسـي؛             " التأني في الحكـم   "

، ووجدت فـروق    )0.05(وبداللة إحصائية   ) 4" (²كا"إذ كانت قيمة    
بـين  " أخالقيـات العلـم   "ذات داللة إحصائية في مسـتوى تكامـل قيمـة           

) 6" (²كـا "جزئي كتاب العلوم للصف األول األساسي؛ إذ كانت قيمة          
، ووجــدت فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي   )0.05(وبداللــة إحصــائية 

بين جزئي كتاب العلوم للصف     " التفكير العلمي "مستوى تكامل قيمة    
ــة   ــي؛ إذ كانـــــت قيمـــ ــا"األول األساســـ ــائية  ) 5" (²كـــ ــة إحصـــ وبداللـــ

، ولم تظهـر أيـة فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين جزئـي كتـاب                   )0.03(
ين جزئــــي كتــــاب العلــــوم للصــــف الثالــــث العلــــوم للصــــف الثــــاني، وبــــ

 .األساسيين



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 132

ويفسر الباحث مستوى التكامل بين جزئي كتـاب العلـوم للصـف            
األول األساسـي فـي قيمتــي التـأني فـي الحكــم وإجـالل العلمـاء بــالرغم       

أنهمـــا إال فـــي جزئـــي الكتـــابين،  تكـــرارأي حصـــولهما علـــى عـــدم مـــن 
 وإجالل  ،في الحكم متوافقان ومنسجمان في عدم ظهور قيمتي التأني        

ــرًا لوجـــود مســـتوى مـــن    ،العلمـــاء ــة مؤشـ  وبالتـــالي تعـــد هـــذه النتيجـ
أما قيمة أخالقيات العلم؛ فهي متـوافرة بشـكل طبيعـي           . التكامل فيهما 

ويرجـع  . في المنظومة القيمية العامة للمجتمـع بشـكل مباشـر وصـريح           
تضــمين قيمــة التفكيــر العلمــي إلــى طبيعــة مضــامين كتــاب العلــوم فــي     

ــا    الصــــ ــالج بهــ ــة التــــي يعــ ــة العلميــ ــى الطريقــ ــي، وإلــ ف األول األساســ
ويعــزو الباحــث عــدم التكامــل فــي مجــاالت  . الموضــوعات الــواردة فيــه

القــيم العلميــة بــين جزئــي كتــاب العلــوم للصــفين الثــاني والثالــث، إلــى     
التخــــبط الــــذي وقــــع بــــه الفريــــق الــــوطني لتــــأليف كتــــب العلــــوم فــــي  

العلميـــة المـــراد تضـــمينها فـــي  تصـــميمها، وإلـــى عـــدم وضـــوح القـــيم  
ــايير محــــددة     ــادهم معــ ــة لعــــدم اعتمــ محتويــــات الكتــــب، وذلــــك نتيجــ

 مسـتوى   إلـى وموضوعية، ونماذج تقييم ومتابعة تسمح لهـم بـالتعرف          
 ولكـل صـف علـى حـدة بمـا يتضـمنه       ،جزئـي كتـاب العلـوم   بين  تكامل  ال

 . من قيم علمية توضح وتعمق وتثبت ما تم اكتسابه سابقًا
 لنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادسا: سادسًا

مــا مســتوى التكامــل بــين القــيم  : "نــص هــذا الســؤال علــى 
العلميــة المتضــمنة فــي محتويــات كتــب العلــوم للصــفوف الثالثــة   

 "األولى في األردن؟
اإلحصاء الكمـي   لإلجابة عن هذه السؤال قام الباحث باستخدام        

ديـد عالقـة التكامـل بـين         لتح (Chi-square)" ²كـا "اختبـار   المتمثل ب 
القيم العلمية من خـالل تكـرارات المظـاهر السـلوكية التـي تنتمـي لكـل                 
قيمــة علميــة فــي كــل كتــاب وبــين الصــف الــذي يليــه، والجــدول رقــم      

 .يوضح ذلك) 13(

 
 التكرارات والنسب المئوية للقيم العلمية في محتويات كتب العلوم كلها للصفوف الثالثة األولى: )13(جدول ال

 التكرارات التكرارات التكرارات التكرارات
 القيمة العلمية الرقم

 الثاني األول
% 

 الثالث الثاني
% 

 الثالث األول
% 

الصفوف كلها
% 

 63.9 1150 62 521 253 65.6 521 376 63.9 376 253 االستطالع حب1
 13.7 247 13.7 96 75 12.6 96 76 15.3 76 75 العلمية األمانة2
 1.7 30 2.2 19 8 1.6 19 3 1.1 3 8 النقد لقبو3
 1.2 22 1.5 19 0 1.6 19 3 0.3 3 0 التأني في الحكم4
 4.2 76 4.7 44 15 4.5 44 17 3.3 17 15 العلم أخالقيات5
 9.2 166 9.2 82 33 9.7 82 51 8.5 51 33 التفكير العلمي6
 5.6 100 6.3 31 48 3.8 31 21 7 21 48 العلم رتقدي7
 0.5 9 0.3 4 0 0.7 4 5 0.5 5 0 العلماء لإجال8

 100 1800 100 816 432 100 816 552 100 552 432 المجموع

 
أن كتــابي العلــوم للصــف األول  ) 13(يتضــح مــن الجــدول رقــم   

 علميــة بتكــرارات متباينــة، فقــد   ًاوالثــاني األساســيين قــد تضــمنا قيمــ  
ا مـ ؛ م %)75(ت  جاءت نسبة ورودها في كال الكتابين مرتفعـة إذ بلغـ          

بـــين كتــابي العلـــوم  ) 16(قيمــة علميـــة مــن أصــل    ) 12(يعنــي ورود  
للصــف األول والثــاني األساســيين؛ إذ وردت جميــع القــيم العلميــة فــي   

 التـأني فـي الحكـم،    اكتاب العلوم للصف الثاني، في حين لـم تـرد قيمتـ          
 . وإجالل العلماء في الصف األول

لمية قد وردت فـي كتـابي     قيمة ع ) 16(أن  ) 13(ويظهر من الجدول    
بنسـبة مئويـة   ) 16(العلوم للصف الثاني والثالث األساسيين من أصل   

) 16(قيمـــة علميـــة مـــن أصـــل ) 12(، بينمـــا وردت %)100(بلغـــت 
عاليـة  بين كتابي العلوم للصف األول والثالث األساسيين بنسبة مئويـة      

ف ؛ إذ وردت جميع القيم العلمية في كتاب العلوم للصـ          %)75(بلغت  

ــرد قيمتـــ    ــم تـ ــين لـ ــي حـ ــث، فـ ــم  "االثالـ ــي الحكـ ــأني فـ ــالل "، "التـ وإجـ
 .في الصف األول" العلماء

ومن أجل تحديد مسـتوى التكامـل بـين القـيم العلميـة فـي كتـب              
 اإلحصـــاء الكمـــي العلـــوم للصـــفوف الثالثـــة األولـــى، اســـتخدم الباحـــث

 لتكـرارات القـيم العلميـة بـين         (Chi-square)" ²كـا "اختبـار   ب المتمثل
 ).14(ب العلوم، كما هو موضح في الجدول كت
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  لمستوى التكامل بين القيم العلمية في كتاب العلوم وبين الصف الذي يليه(Chi-square)" ²كا"نتائج اختبار :)14 (جدولال
 الصفوف الثالثة كلها  الثالث–األول   الثالث–الثاني    الثاني–األول 

قيمــــة  القيمة
 )²كا(

درجات 
 الحرية

اللة الد
 اإلحصائية
(2-sided) 

قيمة 
 )²كا(

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية
(2-sided) 

 قيمة
 )²كا(

ــات  درجــ
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية
(2-sided) 

 قيمة
 )²كا (

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية
(2-sided) 

 0.22 16 20 0.22 16 20 0.22 16 20 0.22 16 20 االستطالع حب

 0.24 6 8 0.24 6 8 0.24 6 8 0.09 4 8 العلمية األمانة

 0.09 9 15 0.13 6 10 0.13 6 10 0.24 4 5.56 النقد قبول

 0.14 2 4 0.78 2 0.5 0.09 4 8 0.78 2 0.5 التأني في الحكم

 0.04 9 18 0.06 6 12 0.04 9 18 0.06 6 12 العلم أخالقيات

 0.24 12 15 0.29 4 5 0.24 12 15 0.17 3 5 التفكير العلمي

 0.24 6 8 0.21 9 12 0.21 9 12 0.21 9 12 العلم رتقدي

 0.24 6 8 0.78 2 0.5 0.287 4 5 0.78 2 0.5 العلماء إجالل

 0.82 24 17.73 0.23 36 42 0.09 36 48 0.23 36 42 الصفوف كلها

 
ــة   ) 12(يتضــح مــن الجــدول رقــم    عــدم وجــود فــروق ذات دالل

 بــين القــيم العلميــة فــي  فــي مســتوى التكامــل " α=0.05"إحصــائية 
كتـــاب العلـــوم لصـــفوف المرحلـــة األساســـية األولـــى ؛ إذ بلغـــت قيمـــة   

، ممــا يشــير إلــى عــدم    )0.82(وبداللــة إحصــائية  ) 17.73" (²كــا"
ــة          ــوم للصــفوف الثالث ــي كتــب العل ــة ف ــيم العلمي ــين الق وجــود تكامــل ب
األولــى وذلــك علــى القــيم العلميــة، فــي حــين وجــدت فــروق ذات داللــة  

ة لقيمة واحـدة فقـط فـي كتـب العلـوم للصـفوف الثالثـة األولـى                  إحصائي
) 17.73" (²كــا"وذلــك علــى قيمــة أخالقيــات العلــم؛ إذ بلغــت قيمــة    

 ).0.04(وبداللة إحصائية 
 ًالــة إحصــائياعــدم وجــود فــروق د) 12(ويوضــح الجــدول رقــم 

"α=0.05 "       ــوم ــابي العل ــين كت ــة ب ــيم العلمي فــي مســتوى تكامــل الق
ــا"ثــــاني األساســــيين؛ إذ بلغــــت قيمــــة  للصــــفين األول وال ) 42" (²كــ

ــائية   ــة إحصــ ــائي   ). 0.23(وبداللــ ــة إحصــ ــروق دالــ ــود فــ ــدم وجــ  اوعــ
"α=0.05 "       ــوم ــابي العل ــين كت ــة ب ــيم العلمي فــي مســتوى تكامــل الق

ــة     ــت قيمـ ــيين؛ إذ بلغـ ــث األساسـ ــاني والثالـ ــفين الثـ ــا"للصـ ) 48" (²كـ
ــائية   ــة إحصــ ــائي   ). 0.09(وبداللــ ــة إحصــ ــروق دالــ ــود فــ ــدم وجــ  ًاوعــ

"α=0.05 "       ــوم ــابي العل ــين كت ــة ب ــيم العلمي فــي مســتوى تكامــل الق
) 42" (²كــــا"للصــــفين األول والثالــــث األساســــيين؛ إذ بلغــــت قيمــــة  

ــائية لــــوبدال ــين   ). 0.23(ة إحصــ ــتوى التكامــــل بــ ــبة لمســ ــا بالنســ أمــ
ــد          ــابعين؛ فق ــوم لكــل صــفين متت ــب العل ــي كت ــة ف ــيم العلمي مجــاالت الق

فـي مســتوى تكامـل قيمــة   " α=0.05 "ًاوجـدت فــروق دالـة إحصــائي  
 بـين كتـابي العلـوم للصـفين     "أخالقيـات العلـم  "واحدة فقـط هـي قيمـة       

وبداللــة ) 17.73" (²كــا"الثـاني والثالــث األساســيين؛ إذ بلغــت قيمــة  
)0.04.( 

عـــدم وجـــود تكامـــل بـــين القـــيم  لويعـــزو الباحـــث هـــذه النتيجـــة  
لتربيــة العلميــة إلــى ضــعف اهتمــام الفريــق الــوطني للتــأليف فــي وزارة ا 

والتعليم األردنية في تصميم كتب العلوم للصفوف الثالثة األولى وفق          
المنحى التكـاملي بـين الصـفوف المتتابعـة ليكمـل كتـاب العلـوم للصـف                 

 كــم القــيم العلميــة فــي ًاا يــؤثر ســلبيمــاألعلــى كتــاب الصــف األدنــى، م 
ــة   ــة للطلبــ ــاهيم والمعــــارف المقدمــ ــا والمفــ ــوم  ونوعهــ فــــي كتــــب العلــ

متقدمة؛ فتقل بذلك استمرارية المعرفة وتثبيتها وتعميقهـا        للصفوف ال 
ــيم          ــى  اضــطراب فــي ق ــة، األمــر الــذي قــد يــؤدي إل فــي ســلوك الطلب
ــة األمــر       ــر متكامل ــة؛ فيدرســونها بطريقــة غي ــة ومفــاهيمهم العلمي الطلب

 مستوى البنائية في مضامين كتب العلوم، فتصـبح غيـر         فيالذي يؤثر   
 علـى القـيم العلميـة    ًايـنعكس ذلـك سـلبي    إذ ،بعضالمتوافقة مع بعضها    

 ،لدى الطلبة، األمر الذي قد يسبب ضعف تمثل الطلبة للقيم العلميـة      
وبالتــالي عــزوفهم عــن ممارســتها ونســيانها فيمــا بعــد، ليضــعف بــذلك  

 وتتفـق  .سلوكهم العلمي القائم علـى منظومـة قيميـة ذات أبعـاد علميـة           
بضعف توافر  ) 2005(دراسة أبو جحجوح وحمدان     هذه النتيجة مع    

بينمـا اختلفـت هـذه    . الثالثـة  المنـاهج  محتويـات  بـين  التكامـل  مسـتوى 
فـي قـدرة كتـب العلـوم     Butkhardt, 1999) (النتيجـة مـع بوتكهـاردت    

 .على تحقيق البناء العلمي للطلبة
ويفسر الباحث وجـود تكامـل بـين كتـابي العلـوم للصـفين الثـاني          

ن هـذا التكامـل قـد جـاء عرضـًا           أبـ والثالث على قيمة أخالقيات العلم،      
ــة        ــة األخالقي ــة المنظوم ــة تعكــس طبيع ــر مقصــود، وكنتيجــة واقعي وغي
العامــة المحافظــة للمجتمــع األردنــي األمــر الــذي انعكــس علــى طريقــة     
تعامــــل الفريــــق الــــوطني لتــــأليف كتــــاب العلــــوم مــــع الجانــــب القيمــــي 

ثــاني واألخالقــي الــذي ينبغــي أن ُيضــمَّن فــي كتــابي العلــوم للصــفين ال  
والثالــث مــن أجــل تثبيــت هــذه القيمــة فــي ســلوكيات الطلبــة؛ فهــم فــي    

 مـن طلبـة المرحلـة العمريـة         هذه المرحلـة العمريـة أكثـر وعيـًا وإدراكـاً          
وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة     . الســـابقة بالســـلوكيات األخالقيـــة  

)Butkhardt, 1999   ،أخالقيـات  تـوافر  فـي ) 2004؛ عبـد المجيـد 
م، وإكساب الطلبة ألخالقيات العلم، بينما اختلفـت  العلوفي كتب  العلم

 لـم  األخالقيـة  في أن القيم) 1999(الحديدي  دراسةهذه النتيجة مع 
 .ةباألقطار العربي التربوية األهداف صريحة في بصورة ترد
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 :الدراسة توصيات
 الحاليـة، يوصـي   الدراسـة  إليهـا  توصـلت  التـي  النتـائج  علـى  بنـاء 

 :باآلتي الباحث

 للصفوف الثالثة األولى في األردن، العلوم كتب محتويات تطوير -
 مخطـط  بشـكل  الطلبـة  لـدى  العلميـة  تنميـة القـيم   فـي  يسـهم  بمـا 

 .ومدروس ومنظم

 بنـاء  عمليـات  فـي  المقترحـة  العلمية القيم قائمةاالهتمام ب ضرورة -
 مسـتمرين  متابعـة وتحليـل   عمليـات  وإجراء العلوم األردنية، كتب
 .اله

 التأني في الحكم وإجالل العلماء في محتويـات  بقيمتي االهتمام -
األولــى بشــكل عــام؛  األساســية األردنيــة للمرحلــة العلــوم كتــب

 عنـه  كشـفت  مـا  فـي ضـوء   وللصفين األول والثالث بشكل خاص،
 .ىالمحتو تحليل عملية

 كـل  محتويـات  فـي  العلميـة  القيم تضمين في التتابع مستوى تأكيد -
 .ةالثالث من الكتب حدة على كتاب

ــة،        - ــن جهـ ــوم مـ ــب العلـ ــي كتـ ــين جزئـ ــل بـ ــتوى التكامـ ــد مسـ تأكيـ
ن أومســـتوى التكامـــل بـــين كتـــب العلـــوم للصـــفوف المتتابعـــة، و

  عمليـــة التكامـــل فـــي القـــيم العلميـــة إلـــى نمـــاذج قيميـــة  تســـتند
 .مدروسة ضمن أوزان محددة مسبقًا

لكشف عن العالقة بـين القـيم العلميـة         لإجراء مزيد من األبحاث      -
ــيل العلمـــ  ــفوف   والتحصـ ــة الصـ ــدى طلبـ ــة لـ ــارات العلميـ ي والمهـ

درجـــة اكتســـاب طلبـــة الصـــفوف    والثالثـــة األولـــى فـــي األردن،   
 .للقيم العلمية من الكتب الدراسيةالثالثة األولى 

 
 لمراجعاالمصادر و

تحليـل محتـوى وأسـئلة كتـاب العلـوم         ). 1994(أبو الراغب، هيثم    
للصف السـادس األساسـي وتقويمـه مـن وجهـة نظـر معلمـي               

 رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة،         .لعلوم في المرحلة األساسية   ا
 .جامعة مؤتة

: ، عمـان  )2( ط   .علـم الـنفس التربـوي     ). 2000(أبو جـادو، صـالح      
 .دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة

). 2005(أبــو جحجــوح، يحيــى محمــد وحمــدان، محمــد عبــدالفتاح   
 سـية المدر المنـاهج  محتويـات  فـي  المتضـمنة  العلميـة  القـيم 

 مـؤتمر  إلـى  مقـدم   بحـث .بفلسـطين  الـدنيا  األساسـية  للمرحلـة 
 الواقــع تحــديات بــين الفلســطيني الطفــل" الثــاني التربــوي

 الجامعــة فــي التربيــة بكليــة المنعقــد" بلالمســتق وطموحــات
 .23/11/2005غزة، .اإلسالمية

اثـر منهـاج العلـوم علـى اكتسـاب طالبـات       ). 2004(أبو هوال، مفضـي    
ية لالتجاهـات العلميـة واخـتالف ذلـك بــاختالف     المرحلـة األساسـ  
 .319، )4(10المنارة، . المستوى الصفي

دراســـة مقـــارنة بــين القــيم ). 2002(اسـتيتية، دالل وصــبحي، تيســير  
المعرفيـــة واالجتماعيـــة والثقافــــية والعــــلمية واألخالقــــية لطلبـــة  

ـــامعة األردنيـــة  مجلـــة مركـــز البحـــوث  . جــــامعة آل البيـــت والجـ
 .165 -129، )21(11، جامعة قطر، يةالتربو

 التربيـة  في مقترحة دراسية وحدة فاعلية). 2004(إسماعيل، مجدي 
 والعلميـة  االجتماعيـة واألخالقيـة   القـيم  بعـض  لتنميـة  األخالقيـة 

 ،)2(7 العلمية، التربية مجلة االبتدائي، السادس الصف لتالميذ
71-120. 

 التربويـة  البـرامج  فـي  البنـائي  البحـث   منهج).2001(األغا، إحسان 

 .دمقداال دار: ، غزةللمستقبل المقترحة

 عناصـر  بعـض  تـوافر  مدى). 2000(والزعانين، جمال  األغا، إحسان

 المـؤتمر . للمرحلـة االبتدائيـة   العلـوم  كتـب  فـي  العلمـي  التنـور 

ــع العلمــي ــة الراب ــة المصــرية للجمعي ــة للتربي ، 1، العلمي
 .201–163 أغسطس، 3-و يولي31  اإلسماعيلية

ــة   ــل    ). 1999(بنجــر، آمن ــيم اإلســالمية الواجــب إكســابها للطف الق
وعالقتهــــا بــــبعض المتغيــــرات الخاصــــة بمعلمــــة ريــــاض      

رسالة دكتوراه غيـر     .دراسة ميدانية بمدينة الرياض   :األطفال
 .منشورة، جامعة الملك سعود، الرياض

 العامـة  األهـداف  في المتضمنة القيم واقع ).1999( الحديدي، فايز

 والتربية القيم مؤتمر مقدم إلى بحث .العربي األقطار في ربيةللت
 األردن، اليرمـوك،  جامعـة ، والفنـون  التربيـة  كليـة . متغيـر  عـالم  فـي 
27-29/7/1999.  

 والتجربـة  العلـوم  تعلـيم  إصـالح  ).1998(اللطيـف   حيـدر، عبـد  

 الثـاني  العلمـي  المـؤتمر  .منهـا  االسـتفادة  ومـدى  األمريكيـة 
 .614 أغسطس، 5-2 ، 2. العلمية لتربيةل المصرية للجمعية

بعــض العوامــل المرتبطــة بــالقيم التربويــة     ). 2000(الرشــيد، حمــد  
ــة الكويـــت   ــة بجامعـ ــة التربيـ ــة : لـــدى طـــالب كليـ ــة ميدانيـ . دراسـ

، مجلــــــــس النشــــــــر العلمــــــــي بجامعــــــــة المجلــــــــة التربويــــــــة
 .63-13، )56(14الكويت،

الشــــــــعيلي، علــــــــي بــــــــن هويشــــــــل وخطايبــــــــة، عبداللــــــــه محمــــــــد  
عمليــــات العلــــم األساســــية المتضــــمنة فــــي األنشــــطة  ).2003(

العلمية لكتب العلوم للصفوف األربعة األولى مـن مرحلـة التعلـيم         
مجلة العلوم التربويـة والنفسـية،      . األساسي في سلطنة عمان   

 .، مارس، البحرين)1(4

 إســتراتيجية اســتخدام فعاليــة). 2003( المجيــد، ممــدوح عبـد 

 القـيم العلميـة   بعـض  تنميـة  فـي  العلـوم  لتـدريس  مقترحـة 

 المـؤتمر  .ياإلعـداد  الثـاني  الصـف  تالميـذ  لـدى  والتحصـيل 
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 ،1. العلميــة  للتربيــة للجمعيــة المصــرية  الســابع العلمــي
 .305-259  يوليو،30-27اإلسماعيلية 

 العلـوم  مـنهج  محتـوى  تنـاول  مـدى  ).2004(المجيـد، ممـدوح    عبـد 
 الطـالب  وفهـم  تـه، العلـم وعمليا  طبيعـة  ألبعاد اإلعدادية بالمرحلة

 .144-103 ،)3(7 العلمية، التربية مجلة .لها

 االجتماعيــة المــواد محتــوى فــي القــيم). 1995 (دعطــوة، محمــ
دراسـة تحليليـة،    والمطلوب، الواقع بين الدولية العربية بالمدرسة

 .97-65 ،15،)54(، العربي الخليج رسالة

  دار.لعلـوم ا وتـدريس  العلمية التربية). 2002( السيد علي، محمد
 .ةالقاهر: العربي الفكر

 العلـوم  منـاهج  لمحتـوى  تحليليـة  دراسـة ). 2000( الغنـام، محـرز  

 أبعـاد  ضـوء بعـض   فـي  واإلعداديـة  االبتدائيـة  بـالمرحلتين 

 للتربيـة  المصـرية  للجمعيـة  الرابـع  العلمي المؤتمر .العلمي التنور
 .68-29 أغسطس، 3 -يوليو 31 اإلسماعيلية، 1 العلمية،

 العلـوم  كتب محتوى تقييم .)1997 (دوبوقحوص، خال بيلفضل، ن

 العلـوم  معلمي وجهة نظر من العلمية التربية أهداف ضوء في

 للتربية المصرية للجمعية األول العلمي المؤتمر ،البحرين بدولة
 .26-1  أغسطس،13-10، اإلسماعيلية 1 ،العلمية

 .ةالعلميـ  للتربيـة  أفضـل  فهـم  نحـو  ).2003( الكسـباني، محمـد  
، 2 ،العلميـة  المصـرية للتربيـة   للجمعيـة  السـابع  العلمـي  المـؤتمر 

 .365- 347  يوليو،30-27اإلسماعيلية 

 ،)4(ط .والتطبيـق  النظريـة  بـين  المنـاهج ). 1995( اللقـاني، أحمـد  
 .بالكت عالم: القاهرة

: القـاهرة  .المواطنـة  ومسئوليات القيم .)2004(الودود  مكروم، عبد
 .يالعرب الفكر دار

ــة، ذيـــاب   ال ــاجي، حســـن علـــي والرواجفـ ــة  ). 2002(نـ ــة تحليليـ دراسـ
للقيم المتضمنة في كتاب العلوم العامة للصف الثـامن األساسـي           

ــي األردن،  جامعـــة اإلمـــارات العربيـــة   ، مجلـــة كليـــة التربيـــة  فـ
 .52-23، ، دولة اإلمارات العربية المتحدة17، 19، المتحدة

 أسســه، بابه،أســ : المنــاهج تطــوير). 2000( الوكيــل، حلمــي

 .يالعرب الفكر دار :القاهرة .معوقاته خطواته، أساليبه،
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أسباب سلوك العنف الطالبي املوجه ضد املعلمني واإلداريني في املدارس الثانوية 
 الحكومية في األردن من وجهة نظر الطلبة واملعلمني واإلداريني

 
  *خالد الصرايرة

 

  15/4/2009 تاريخ قبوله  20/5/2008 تاريخ تسلم البحث

ة بطلبـة  هدفت الدراسة الكشف عـن درجـة وجـود األسـباب المؤديـ         :ملخص
ــلوك العنـــف      ــة سـ ــي األردن لممارسـ ــذكور فـ ــة الـ ــة الحكوميـ ــدارس الثانويـ المـ
الطالبي الموجه ضـد المعلمـين واإلداريـين، مـن وجهـة نظـر كـل مـن الطلبـة                    

 100 فـردًا، مـنهم   945وتكونت عينـة الدراسـة مـن    . والمعلمين واإلداريين
نقوديــة طالبــًا، تــم اختيــارهم بطريقــة طبقيــة ع 645معلــم، و 200إداري، و
: ولجمـــع البيانـــات أعـــد الباحـــث اســـتبانة اشـــتملت علـــى قســـمين. عشـــوائية

مقياس أسـباب   : البيانات الديمغرافية الالزمة عن المستجيب، والثاني     : األول
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن درجـة وجـود          .ممارسة سلوك العنف الطالبي   

 لممارسـة سـلوك   األسباب المؤدية بطلبة المدارس الثانوية الحكومية الذكور      
وقـد جـاء    . العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين كانت متوسـطة        

ترتيب هذه األسباب مـن وجهـة نظـر جميـع أفـراد عينـة الدراسـة علـى النحـو             
فـي الدرجـة األولـى، ومـن        ) السياسـية واإلعالميـة   (األسـباب الخارجيـة     : اآلتي

التــــي تعــــود للطلبــــة (ية ثـــــَمَّ األســــباب المدرســــية، وتليهــــا األســــباب النفســــ
ــة إحصـــائيًا عنـــد    ). وأســـرهم وقـــد كشـــفت الدراســـة عـــن وجـــود فـــروق دالـ

التـي تعـود    ( في درجة وجود األسـباب النفسـية         )α ≥ 0.05(مستوى داللة   
وبنـاء علـى مـا توصـلت        ). طبيعـة المهنـة   (تعزى إلـى متغيـر      ) للطلبة وأسرهم 

الكلمات (.  العالقةإليه الدراسة من نتائج، قدم الباحث بعض التوصيات ذات
أســـــباب ســـــلوك العنـــــف، المعلمـــــون، اإلداريـــــون، المـــــدارس  : المفتاحيـــــة

 .)الحكومية
 
 

 :مقدمة 
 اجتماعية إنسانية عرفها اإلنسان منذ بـدء مشكلةالعنف  عّدُي
إذ إنه يمارس بصور وأشكال تختلف من مجتمع إلى آخر  ؛الخليقة

منة، والظروف باختالف العادات، والتقاليد، واألعراف، واألز
وتختلف شدة العنف االجتماعية واإلنسانية، واألنظمة السياسية، 

 هم ووعي أفرادهباختالف درجة تحضرفي المجتمع الواحد ووطأته 
. فيهوكذلك باختالف الطبقات االجتماعية وأنماط الحياة  ،تهموثقاف

وتختلف النظرة للعنف مع الفترة الزمنية فما كان يعد عنفًا في زمن 
 . ين قد ال يكون كذلك في زمن آخرمع

لى أنماط إبعض األطفال في المجتمعات األقل تمدنًا يتعرض و
بالعنف األسري ثم تتسع دائرته أ  الذي يبد،من السلوك العنيف

 العنف فية ـــلتشمل العنف المدرسي، ثم تأتي الدائرة األوسع المتمثل
جتماعية التي المجتمعي، ويعد العنف المدرسي من أكثر الظواهر اال

 أسترعت اهتمام الجهات الرسمية المختلفة من ناحية، واألســــــــرة من 
_________________________ 

 . األردن عمان،،العلوم التربوية، جامعة اإلسراء الخاصةكلية * 
 .، األردنإربد، 2009،  حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك©
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Abstract: The study aimed to identify reasons leading to 
students’ violence against teachers and administrators in 
Jordanin public secondary schools from the students’, 
teachers’, and administrators’ points of view. The study 
sample was a stratified random cluster, consisting of 945 
individuals: 100 administrators, 200 teachers, and 645 
students. In order to collect data, a questionnaire was used 
that consisted of two sections: one aimed at collecting the 
necessary demographic data about respondents and the other 
aimed at measuring the reasons of students` violence. The 
study results showed that the degree of the presence of 
reasons leading to students violence against teachers and 
administrators in Jordanin public secondary schools was 
medium, and their order from the viewpoint of all the 
individuals of the study's sample was as follows: external 
reasons (political and media-related) ranked first, school 
reasons came second, and psychological reasons came last. 
The study identified statistically significant differences at (α ≤ 
0.05) in the degree of the presence of psychological reasons 
attributed to the nature of profession variable. Accordingly, a 
number of recommendations were presented. (Keywords: 
Students violence, Teachers, Administrators, Public schools). 
 
 

 ما يمارس من عنف في المؤسسات التربوية إذ إن ؛ناحية أخرى
 والتحليل،  والبحثوالتعليمية لم ينل االهتمام الكافي من الدراسة

ن ما أسهب فيه الباحثون في هذا المجال، يكاد يدور في فضًال عن أ
الطلبة و المعلم على أنطاق مظاهر العنف التي يمارسها المربي 

 .)1996الزغول والبكور والهنداوي، (
مجتمعات العربية مثل غيرها من المجتمعات، تشهد ارتفاعًا وال

ملحوظًا في معدل انتشار ظواهر العنف واألنماط السلوكية غير 
 ،السوية والجانحة، نتيجة التطورات والتغيرات االجتماعية

 والثقافية التي تشهدها، واتساع رقعة ، والسياسية،واالقتصادية
لناجم عن وسائل االتصال النمو الحضري، وامتزاج الثقافات ا

وقد دلت اإلحصائيات . والتكنولوجيا والعولمة واالنفتاح على العالم
والدراسات واألبحاث التي تناولت هذا الموضوع على تزايد انتشار 
هذه األنماط السلوكية، وخاصة بين شريحة الشباب من الفئة العمرية 
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كثر ، وهي الفئة األ)2002؛ وطفة، 2002طالب، ( سنة 15-25
 لما ،تعدادًا من بين فئات المجتمع، كما أنها الفئة المحركة للمجتمع

 .تمتاز به من مظاهر القوة والطموح
 معينة، وهي  تعليميةعلى ربط العنف بمرحلة كزوهناك من ير

المعلم على الطلبة،   العنف الذي يمارسهوعلىمرحلة االبتدائية، ال
مرحلة تتزامن مع عمرية التي ولم تركز الدراسات على ربطه بالفترة ال

 ،الطالبأهمية المرحلة التي يمر بها من رغم على ال،  الطالبمراهقة
وما يرافقها من  ى الرشد،إلبصفتها مرحلة انتقالية من الطفولة 

وتكيفه  ،تهعميقة في شخصيال ها أثارلها ، ونفسية،تغيرات جسدية
، فلم تركز والبيئة المحيطة به، مع المؤسسة التربوية والمجتمع

ن أذلك  ،الدراسات على ما يتعرض له المعلم من اعتداء من الطلبة
 ومن يتعاملون مع هؤالء ،ثمة حاجة ملحة للمربين وأولياء األمور

 وما يرافقها من ،شخصيةال هم خصائصإلىلتعرف لالمراهقين 
 ، بوعي هذه الفئةالتعامل معمن مكنهم تنفعاالت مختلفة، بحيث ا

 وردود ، الطارئةيةنفعالاالاوز مشكالتهم النفسية وومساعدتهم لتج
 .لهم المختلفةافعأ

 والتعليم العالي األردني في ،وقد سجل تاريخ التعليم العام
 أحداث عنف طالبي ،مؤسساته التربوية العامة والخاصة على السواء

 متعدد المستويات واألشكال والغايات، أشارت إليها الدراسات
  ؛1997 ،حمديوعويدات ؛ 1996لهنداوي، الزغول والبكور وا(

؛ المخاريز، 2003؛ الحوامدة، 2003؛ فريحات، 2001الفقهاء، 
وعقدت من أجلها المؤتمرات والندوات، ). 2007؛ الختاتنة، 2006

وكتبت فيها المقاالت الصحفية المتكررة، التي نشرت تفاصيل وقائع 
علمين العنف، وتؤكد جميعها بأن هذه اإلعتداءات على الم

واإلداريين في المدارس؛ تمّثل إهانة كبرى لهم، وتـَُحّد من كرامتهم 
 .)2008؛ الخواجا، 2006 ،القضاة( وهيبتهم أمام الطلبة والزمالء

 المدرسية في أقسام اإلرشاد التربوي في ائع سجالت الوقوتزخم
 المملكة باألحداث محافظاتلجميع مديريات التربية والتعليم 

 .ارسة الطلبة لسلوك العنف الطالبيالمتنوعة لمم
 وأظهر بعض الباحثين تخوفهم من وجود هذه الظاهرة 
وسرعة انتشارها وتفشيها، وأثرها على التعليم والمجتمع، وأعترف 

بتقصير ) 2006؛ الزيود والحباشنة، 2003الحوامدة، (بعضهم 
بعض المؤسسات التربوية في احتواء الطالب وصياغته وتخريجه 

 المطلوبة، بحيث يكون قادرًا على التعامل مع متطلبات بالصورة
 .الحراك االجتماعي واالقتصادي بوعي وعقالنية

وأشارت نتائج بعض الدراسات العربية واألجنبية التي أجريت 
 أن ظاهرة العنف قد تكون ناتجة عن تفاعل ،على البيئة التعليمية

 ، والحرمان،الكبت: ىالعديد من العوامل الوراثية والبيئية المترتبة عل
 ويرجع بعضهم السبب ،)Kim, 2005( واإلحساس بالخطر،والخوف

في ذلك إلى طبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها الطلبة، التي تتصف 
بمجموعة من المتغيرات الجسمية والعقلية والنفسية، وفيها يبدأ 

ض  والتغلب على الصعوبات التي تعتر،الفرد بإثبات الذات وتأكيدها
. )2003؛ راغب، Whittington, 1997؛ 1992السعد، (طريقه 

في حين أشارت دراسات أخرى إلى أن هذه الظاهرة قد تكون ناتجة 

والسياسية  ، واالقتصادية،عن مواجهة المشكالت االجتماعية
المتعلقة بالفقر والبطالة، وانتشار المخدرات والمشروبات الروحية 

 Wiley and ؛2000 ، زنيدبوأ؛ Bierman, 1998(بأنواعها 
Sons, 2001 كما قد  ).2006؛ الزيود والحباشنة، 2003، صالح؛

 كسياسة المؤسسة ،تكون ناتجة عن عوامل داخلية في النظام
التربوية وإدارتها، وكيفية التفاعل بين الطلبة وأعضاء الهيئة 

؛ 2003الحوامدة، (التدريسية، والتفاعل بين الطلبة أنفسهم 
). 2007؛ القضاة والعيص وخريسات والحديدي، 2005الصالح، 

 وهو ،فقد ال يشعر الطالب الذي يمارس العنف بالذنب ألنه يمارسه
 لذاته، ًايشعر بأنه يقوم بدور رجولي، دفاعًا عن حقوقه، وإثبات

 . وتحقيقًا لمكانة اجتماعية مرموقة بين أقرانه
ة ن الهدف األول من التعرض لقضيإوتأسيسًا على ذلك، ف

طلبة المرحلة الثانوية وتعّرف األسباب العنف المدرسي لدى 
 والدوافع المؤدية بالطلبة إلى ممارسة هذا السلوك غير السوي؛

 مخاطرها، إلى والتنبيه فت االنتباه لهذه الظاهرة الحساسةلل
 والتعليمية في  المؤسسات التربويةفي  تفاقمهاوالتحذير من مغبة

، بل  فحسب يدور في الشارعًا عابرًاحديث القضية لم تعد إذ ؛األردن
تمحورت أشكال  و،لى المؤسسات التربويةإن تداعياتها وصلت إ

، وتعددت غاياته إلى أن طالت  بأساليب مختلفةهذا السلوكممارسة 
 المعلمين واإلداريين والممتلكات المدرسية ا رموز التعليم منأثاره

حقت بالعملية التربوية ول. والشخصية باإليذاء والتخريب والتدمير
وفي هذا اإلطار تحاول هذه الدراسة  .التعليمية بشكل أو بآخر

الوقوف على أسباب هذه الظاهرة الخطيرة المشهودة، والمتنامية 
 .  التعليميةاتبصفة مستمرة في البيئ

 :مشكلة الدراسة
 غير السوية والجانحة، وال تيعد سلوك العنف من السلوكيا

 التي من أهم أهدافها ، في المؤسسات التربويةسيما عندما يمارس
وقد لوحظ في اآلونة . صقل شخصية المتعلم ليكون مواطنًا صالحًا

تنوع أساليب العنف التي يستخدمها الطلبة داخل المدرسة، األخيرة 
يعد المعلم و. وتحول الطلبة إلى ممارستها ضد المعلمين واإلداريين

التي من أهم أهدافها  ، التربويةأحد الركائز األساسية في العملية
توفير البيئة التربوية اآلمنة  من المهمو ،عملية التعليم والتعلم للطلبة

 بشكل فعال، وبالمستوى هم على القيام بدور المعلمينالتي تساعد
 لتحقيق أهداف العملية الذي يتوقعه القائمون على النظام التربوي،

ممارسة الطلبة لسلوك العنف التعليمية التعلمية؛ إذ أسفرت نتائج 
ضد المعلمين إلى تغيب بعضهم عن العمل، وهذا ما أشارت إليه 
سجالت الوقوعات المدرسية، مع التحفظ على ذكر األسماء أو 

ونشرت الصحف المحلية حاالت متعددة تمثل . تفصيل الحاالت
؛ الخواجا، 2006 ،القضاة( اعتداءات من الطلبة على المعلمين

القضاة والعيص ( دت من أجلها المؤتمرات والندواتوُعق .)2008
 وطولب المهتمون بدراسة هذه ). 2007وخريسات والحديدي، 

حماية المعلم، ومنع االعتداء وضع تشريعات من شأنها الظاهرة وب
والغرض من هذه الدراسة هو محاولة الكشف عن األسباب . عليه
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 في ين واإلداريينالمؤدية بالطلبة لممارسة سلوك العنف ضد المعلم
 .المدارس الثانوية الحكومية للذكور في األردن

 :هدف الدراسة وأسئلتها
تهدف هذه الدراسة إلى تعّرف األسباب المؤدية بالطلبة 
الذكور في المدارس الثانوية الحكومية في األردن، لممارسة سلوك 
العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين، من وجهة نظر كل 

ولتحقيق هذا الهدف سعت .  الطلبة والمعلمين واإلداريينمن
 :الدراسة لإلجابة عن السؤالين اآلتيين

ما درجة وجود األسباب المؤدية بالطلبة الذكور في المدارس  .1
الثانوية الحكومية في األردن، لممارسة سلوك العنف الطالبي 
الموجه ضد المعلمين واإلداريين، من وجهة نظر كل من 

 والمعلمين واإلداريين؟الطلبة 
ال توجد فروق دالة إحصائيًا على درجة وجود األسباب  .2

المؤدية بالطلبة الذكور في المدارس الثانوية الحكومية في 
األردن، لممارسة سلوك العنف الطالبي، تعزى لطبيعة المهنة 

 .والمنطقة الجغرافية
 :الدراسةأهمية 

 التي تصدت تأتي أهمية هذه الدراسة كونها من الدراسات
بالتحديد لدراسة أسباب ظاهرة العنف الطالبي الموجه ضد 
المعلمين واإلداريين في مدارس الذكور الثانوية في األردن 

كما تنبع أهميتها من أهمية الموضوع الذي تناولته ورصدها، 
بالبحث والتحليل، ومن طبيعة الفئة المدروسة وأهميتها، وتعددت 

نامي هذه الظاهرة؛ فالمجتمع الخارجي العوامل التي تكمن وراء ت
تغير في السنوات األخيرة، وأصبح العنف أداة القوي للسيطرة 
والتحكم، وانعكس هذا العنف الذي تمارسه الدول الكبرى على باقي 
الشعوب؛ ليولد عنفًا مضادًا، فأصبحت وسائل االعالم على اختالف 

، وقد تأثرت أنواعها تتحدث عن أحداث العنف بأشكاله المختلفة
معظم مؤسسات المجتمع بهذا الكم الهائل من أشكال العنف الذي 

  أنكما ).المدرسة(يمارس، وعلى رأسها المؤسسة التربوية األولى
 تحديد درجة وجود الدوافع الدراسة تتضح من خالل  هذهأهمية

الكامنة المؤدية بالطلبة لممارسة سلوك العنف ضد المعلمين في 
 . الضرر بهم وبممتلكاتهم الشخصية والمدرسيةالمدارس، وإلحاق

ويؤمل أن يفيد مديرو المدارس الثانوية، والمسؤولون في وزارة 
 الكامنة التربية والتعليم من نتائج هذه الدراسة، في معرفة األسباب

وراء ممارسة الطلبة لسلوك العنف بأشكاله المختلفة، ومحاولة 
ور المشكالت السلوكية  إذ إن ظه.معالجته، والحد من انتشاره

بصفة عامة، والعنف بصفة خاصة، في المؤسسات التربوية، يهدد 
سير العملية التعليمية، ويعيقها عن تحقيق أهدافها، ما يؤدي إلى 
تخريج أفواج من الطلبة غير قادرين على العطاء وبناء المجتمع 
وخدمته، وأفواج أخرى مضادة للمجتمع، ومنحرفة عن توقعاته 

 .والمعايير السلوكية التي تسودهوقيمه 
 :مصطلحات الدراسة

آتيًا التعريف اإلجرائي لمصطلحي الدراسة الرئيسين الواردين 
 :فيها

•
هو جملة من الممارسات اإليذائية النفسية أو : العنف الطالبي

البدنية أو المادية، التي يمارسها الطلبة في المدارس، وتؤدي إلى 
داريين، أو بممتلكاتهم الشخصية أو إلحاق الضرر بالمعلمين واإل

 .المدرسية، بهدف إيذائهم وإلحاق الضرر بهم واالنتقام منهم
•

هم مجموعة من القادة والفنيين الذين يقومون بتنسيق : اإلداريين
الجهود، وتوفير الوسائل واإلمكانات، وتهيئة الظروف لتيسيير أمور 

م نحو تحقيق العاملين والطلبة في المدرسة، من خالل توجيهه
األهداف التربوية واالجتماعية التي أنشئت في المدرسة من أجلها، 
تحقيقًا وظيفيًا، وبأسلوب علمي ديمقراطي، يدفعهم لالنقياد 
والتعاون في سبيل تحقيق تلك األهداف، ويقصد بهم في هذه 

مدير المدرسة، مساعد المدير، المرشد التربوي، أمين (الدراسة 
 ). ر، قيم المختبرالمكتبة، السكرتي

 :الدراسةحدود 
 في ن الدراسة الحالية على المعلمين واإلداريياقتصرت

المدارس الثانوية الحكومية الذكور في األردن، وعلى طلبة التعليم 
 الملتحقين بالدراسة خالل الفصل الثاني من العام ،الثانوي الذكور

 .م2007/2008الدراسي 
 :األدب النظري

برى عرفته المجتمعات البشرية منذ فجر قضية ك العنفيعد 
 القوى التي تعمل على الهدم أكثر من البناء في ىحدإوهو  التاريخ،

 ونموها، فهو انفعال تثيره مواقف عديدة، اإلنسانيةتكوين الشخصية 
 وفي ،لى ارتكاب أفعال مؤذية في حق ذاته أحيانًاإويؤدي باإلنسان 

ذا السلوك يكف العقل عن  وأثناء ه. أحيانًا كثيرةحق اآلخرين
قدرته على اإلقناع أو االقتناع، فيلجأ الفرد لتأكيد ذاته وإثباتها عن 
طريق االستجابة السلوكية التي تتصف بطبيعة انفعالية شديدة، 

ويشير . تنطوي على انخفاض مستوى البصيرة والتفكير لديه
إلى أن العنف هو سلوك أو فعل يتسم ) 1994( عبدالوهاب

نية، يصدر عن فرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة بالعدوا
بهدف استغالل طرف آخر وإخضاعه في إطار عالقة قوة غير متكافئة 
اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، ما يتسبب في إحداث أضرار مادية 
أو معنوية أو نفسية لفرد أو جماعة أو طبقة اجتماعية أو دولة 

 . أخرى
 وتفسيره ، العنفدراسة سلوك يدةنظريات عدوقد تناولت 

لى إلحاق األذى باآلخرين، وقد يكون إنه كل تصرف يؤدي أعلى 
فالسخرية واالستهزاء من اإلنسان، وفرض ؛ و نفسيًاأ  جسديًااألذى

 جميعها أشكال ،، وإسماع الكلمات البذيئةفوالتعساآلراء بالقوة 
 غير ًاصرف تيمكن عّدهكما . )2002طالب، ( ظاهرة العنفلمختلفة 

 إذ ؛نه فعل مضاد للرفق ومرادف للشدة والقسوةأ أو ،تماعياج
لى حد يصل إو يجابه رأي أاش قيصبح كل تصرف يتعدى حدود الن

و بين األهل أ، والمعلمين الطلبةلى المجابهة الجسدية بين إ
وترى .  هو العنف بعينهبعضًا بعضهم الطلبةو بين أ، المعلمينو

                                                           
 .تعريف إجرائي •
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ن أالتي تعرضت لظاهرة العنف المدرسي بعض التقارير الدولية 
و أ ،لى األلمإالعنف يغطي مجمل النشاطات واألفعال التي تؤدي 

األذى الجسدي والنفسي عند األفراد الناشطين في المؤسسة 
 ). Kim, 2005( التربوية

   والعنف هو ممارسة للقوة البدنية إلنزال األذى باألشخاص 
المعاملة التي تحدث ضررًا جسميًا، أو الممتلكات، كما أنه الفعل أو 

أو التدخل في الحرية الشخصية، وهو مستويات مختلفة تبدأ بالعنف 
اللفظي الذي يتمثل في الّسّب والتوبيخ، والعنف البدني الذي يتمثل 
في الضرب والمشاجرة والتعدي على اآلخرين، وأخيرًا العنف 

ن أو ممتلكاتهم التنفيذي وهو التفكير بالقتل والتعدي على اآلخري
 .(Spenciner and Wilson, 2003)بالقوة 

كل سلوك فعلي أو : العنف بأنه) 2007( ويعّرف الشامي
قولي، يتضمن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها إللحاق األذى 
والضرر بالذات أو باآلخرين، وإتالف الممتلكات لتحقيق أهداف 

 أو قوليًا، وينطوي على معينة، والعنف بهذا يكون سلوكًا فعليًا
ممارسات ضغط نفسي أو معنوي بأساليب مختلفة، كما أن السلوك 
العنيف قد يكون فرديًا أو جماعيًا منظمًا أو غير منظم، علنيًا أو 

والعنف المدرسي سلوك هدام خارج على سلوك المجتمع . سريًا
وتقاليده، يقوم به الطالب إللحاق األذى بزميل له أو بشخص آخر 

ن طريق الجرح، أو من خالل السخرية من هذا الشخص، وهو ع
وله . يكشف عن الرغبة في إيذاء اآلخرين، وفرض النفوذ عليهم

 . جانب مادي وآخر معنوي: جانبان
 : هيأشكاليظهر العنف المدرسي في عدة و

ال يوجد اختالف كبير ومتباين في :  العنف الجسدي: أوًال
 إذ إنه مفهوم ؛ون للعنف الجسديالتعريفات التي أوردها الباحث

 ومن بين .ه لبس في تفسير أيلىإال يؤدي و لدى الجميع، واضح
نه استخدام القوة الجسدية أالتفسيرات الموضوعية للعنف الجسدي 

 من أجل إيذائهم وإلحاق أضرار ،بشكل متعمد تجاه اآلخرين
  تترك أثارًا،شرعيةغير  و، كوسيلة عقاب غير إنسانيةبهم،جسدية 

نفسية يصعب ومعاناة  كما تترك أثارًا و مخفية،أجسدية ظاهرة 
 . لألخطارالفردض صحة عّرنه ُيأكما  تجاهلها جراء تلك األضرار،

، الضرب باأليديومن األمثلة على استخدام العنف الجسدي، 
واستخدام األدوات الحادة خنق، وال  والدفع بقسوة،ركل باألرجل،وال

 تلك وأحيانا يتم التعتيم على). 2004ع، المطو(والعصي والحجارة 
 بحجة عدم ، والجهات المعنية،األفعال العنيفة من قبل إدارة المدرسة

 أو اإلشفاق على الفاعل من حيث العقاب والعواقب ،مقصوديتها
 نطاق ولكن هذا التغاضي يكون في ،الوخيمة المترتبة على ذلك

 . ضيق جدًا
 عملالقيام بف النفسي من خالل  يتم العن: العنف النفسـي:ثانيًا
، وهذا وفق مقاييس مجتمعية ومعرفة بهو االمتناع عن القيام أ معين،

و أوقد تحدث تلك األفعال على يد شخص  علمية للضرر النفسي،
 الفرد الذين يمتلكون القوة والسيطرة لجعل ،مجموعة من األشخاص

والذهنية، الوجدانية، و ما يؤثر على وظائفه السلوكية، ًا،متضرر
 تعدفعال وهناك مجموعة من األ. )Redcross, 2002 (والجسدية

تخويف، ال، و الفردإهانةو، ه وعدم قبول الفردرفض:  مثلًا نفسيًاعنف
صراخ، والعاطفي، البرود  والستغالل،واالعزلة، والتهديد، وال
، ومعاملته متهمًا الفردتذنيب وسلوكيات تالعبية وغير واضحة، و

فرض اآلراء الذاتية على اآلخرين بالفرد، و وعدم االكتراث مباالةوالال
األساسية لفترة الفرد عدم تلبية رغبات و اإلهمال ، وفوالتعسبالقوة 

  .مستمرة من الزمن
 وهو حالة من الغضب واالنفعال، :االعتداء على الممتلكات: ثالثًا

 تهدف إلى إيقاع األذى وإلحاق الضرر بأحد رموز الموضوع األصلي
المثير لالستجابة العدوانية، أي بتوجيه العنف إلى بعض األشياء 
الخاصة بالمعلم أو اإلداري، أو المدرسة، وتدميرها، تعبيرًا عن عدم 
الرضا، عندما ال يستطيع الطالب مواجهة المعلم أو اإلداري المسبب 

 بعضهم ببعض، والعنف بين الطلبةيتمثل في العنف بين و. للعنف
 والمعلمين، والتخريب المتعمد الطلبةسهم، والعنف بين المعلمين أنف

العنف المدرسي " للممتلكات، وتلك الحاالت العنفية تسمى بـ
 وتسوده حالة ، بأكمله نظام المدرسة يكون مضطربًاإذ إن ؛"الشامل

 عدم القدرة على السيطرة عدم االستقرار والهدوء، ويظهر جليًامن 
 أو بينهم وبين ،أنفسهمالطلبة  على ظاهرة العنف المنتشرة بين

ويكون هذا العنف إما بشكل : ل األهلَبعنف من ِق وهناك .معلميهم
و أولياء أوهو يحدث عند مجيء اآلباء ، و بشكل جماعيأفردي 
 فيقومون باالعتداء على نظام أبنائهم، عن لى المدرسة دفاعًاإاألمور 

 شكال مختلفةالمؤسسة التربوية واإلدارة والمعلمين مستخدمين أ
 .من العنف

، وال يختلف األمر ًا ودافعًان لكل شيء سببوهكذا نرى أ
بالنسبة للعنف، فله أسبابه ودوافعه، واإلحاطة بهذه األسباب 

لظاهرة، وإيجاد العالج المناسب اعملية فهم من سهل توالدوافع 
 - ن استثناء دو- إذ إن معظم المجتمعات ؛طرهااخملها، ودرء 

 بشكل  من هذه الظاهرة في مختلف مؤسسات الدولةأصبحت تعاني
 وقد تنوعت وتعددت .عام، وفي المؤسسات التربوية بشكل خاص

الشهري، (األسباب المؤدية إلى ممارسة العنف، وقّسمها الباحثون 
القضاة والعيص  ؛Wright and Fitzpatrick, 2006؛ 2003

 :إلى اآلتي) 2007وخريسات والحديدي، 
 وهذه مبنية على الغرائز، :ب والعوامل النفسيةاألسبا: أوًال

فالغرائز . والعواطف، والعقد النفسية، واإلحباط، والقلق، واالكتئاب
 فطرية نفسية جسمية تدفع الفرد إلى إدراك بعض تهي استعدادا

األشياء من نوع معين، وأن يشعر الفرد بانفعال خاص عند إدراكه 
؛ 2000حسن، ( خاصًالذلك الشيء، وأن يسلك نحوه سلوكًا 

وعندما يشعر الطالب باالحباط في ). 2004؛ غنيمة، 2001عوض، 
المدرسة عندما يكون مهمًال وال يجد اهتمامًا به وبشخصيته، 
ويصبح التعليم غاية يراد الوصول إليها، ويكون التركيز على 
النواحي العلمية فقط، ويتم تجاهل النواحي األخرى في حياة 

تمام بقدراته وميوله، فإن ذلك يولد لديه الشعور الطالب، وعدم اه
بالغضب والتوتر واالنفعال لوجود عوائق تحول بينه وبين تحقيق 
أهدافه، ما يؤدي به إلى ممارسة سلوك العنف، سواًء على اآلخرين 

الشاذلي، (أو على ذاته لشعوره بأن ذلك يفرغ ضغوطه وتوتراته 
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دم انسجام الطالب، والقلق يدل على ع). 2002؛ خريف، 2001
وعدم ارتياحه مع من حوله بسبب الخوف الذي يشعر به، ويجعله 
يعيش في حالة من عدم التوافق، كما أن األسرة التي تطلب من 
الطالب الحصول على مستوى مرتفع من التحصيل يفوق إمكاناته 

وكل ذلك يؤدي بالطالب إلى الشعور . وقدراته، يسبب القلق للطالب
؛ 2001فايد، (ويؤدي بالتالي إلى ممارسة سلوك العنف باالكتئاب، 

 ).2001لطفي، 
وتتمثل في كل الظروف : األسباب والعوامل االجتماعية: ثانيًا

أشارت الدراسات و .المحيطة بالفرد من األسرة، والمحيط السكني
 ,Wright and Fitzpatrick؛ 2004؛ المطوع، 1996أبو قورة، (

 سرة والمدرسةاألفي  لةتي ممثأ تن مصادر العنفأإلى ) 2006
 بيئة فضًال عن  ووسائل اإلعالم، وجماعة الرفاق،والمجتمع المحلي،

 ففي نطاق األسرة تتراوح معاملة اآلباء لألبناء بين العنف .المؤسسة
 والتدليل الذي قد يبلغ حد ،الذي قد يصل إلى حد اإلرهاب

واسب اإلحباط ، فإن ر"العنف يولد العنف"وطبقًا لمبدأ . التسيب
 بعد ذلك في لتظهر ،والكبت والضيق والقلق تتراكم داخل األبناء

العائلة واألهل مسؤولون عن عنف ف ،شكل قد يصعب التنبؤ به
 ).2004؛ العنزي، (Krolicki, 2000 الطالب وقيمهم وسلوكياتهم
ذا كانت البيئة خارج المدرسة عنفية إه أنويرى بعض الباحثين 

 الطالب في بيئته خارج المدرسة إذ إن ،ن عنفية المدرسة ستكوفإن
 ،)إلعالم، واالمجتمع، واألسرة( هي ات أساسية مركّبة بثالثيتأثر

وبالتالي يكون العنف المدرسي هو في األساس نتاج للثقافة 
    راغبيرى كل من و ).2007بكار، ( المجتمعية العنيفة

ريقه إلى ن يشق طأ ال يمكن العنف ن أ)2002 (وطفه؛ و)2002(
  ويتجاوب معهماألسرة التي يتفهم كل فرد ظروف األفراد اآلخرين،

 آل أما. من خالل القنوات الموصلة لألفكار والمشاعر والعواطف
 ،أن الحماية الزائدة من األسرة ألبنائهافيشير إلى ) 2007( جبريل

 دون المساءلة فيما إذا كان الطالب ،ودفاعها عنهم إذا حصل أمر
 تشجع الطالب على ممارسة سلوك ،أو غير مؤدب مع المعلممشاغبًا 

أن )  Bierman, 1998؛Feshbach, 1971( ت دراساتنبّيو. العنف
 بناء الشخصية، وأن العنف سلوك فيالبيئة المحيطة لها تأثير كبير 

مكتسب، فإذا حقق سلوك العنف منفعة لشخص ما، فإنه سيكرر 
 .لحصول على هذه المنفعةلفعلته 

 ,Wright and Fitzpatrick( باترك زرايت وفتكل من  وويعز
ظاهرة العنف إلى الخبرات السلبية الداعمة للسلوك المعادي ) 2006

.  المدرسةمن بداية حياته حتى دخولهالفرد  التي اكتسبها ،اجتماعيًا
 ؟ يكونوماذا ؟كونت كيف شخصيته فيفبيئة الطالب لها تأثير كبير 

ساءة في التعامل، والتربية القاسية، والنظام الرعاية األبوية، واإلو
 السلبي سلوكالاألسري المتناقض، كلها إشارات تسهم في صياغة 

 ، وهذهولد لديه التوتر والقلق والصدمة النفسيةوت، لدى الفرد
كون من األسباب الكامنة ، وتسلبية تنعكس على سلوكهالخبرات ال

 ؛ Flannery and Quinn, 2000(ت بعض الدراسات ودّل. للعنف
لعنف أكثر إلى اكاء يميلون أن األشخاص األقل ذ) 2003توفيق، 

إلى من غيرهم، وأن األطفال المبكرين في النضج الجسدي يميلون 
 .  الطبيعيالنضج الجسديذوي لعنف أكثر من أقرانهم ا

؛ القرني، 2003؛ صالح، 2000 ،بو زنيدأ( وتضيف الدراسات
في  ، والمتمثلةلعنفا وز ظاهرةفي بر أسبابًا سياسية )2007

 ، والتحدي، والظلم، والمعارضة، والتنكيل، والتنديد،االستعمار
 وأسبابًا . التي تؤدي إلى استعمال القوة والعنف واإلرهاب،والمقاومة

تفاوت مستوى الدخل بين أفراد المجتمع، وما متمثلة في قتصادية ا
 وأسبابًا. يترتب على ذلك من حسد وحقد بين أفراد المجتمع

، األخالق والقيمانتشار التسيب والتحلل من في  متمثلة اجتماعية
 وانتشار الجرائم، أدت ، وانتهاك الحرمات،وانتشار مظاهر السوء

 أو ،إلى محاولة بعض الناس إصالح هذه األمور عن طريق العنف
على أن معظم ) 2007( ويؤكد أشهبون .مواجهتها بالدفاع بالعنف

لطالبي سجلت في المدارس الموجودة في المناطق ظواهر العنف ا
المعزولة والنائية، واألحياء الهامشية؛ إذ تظل الظروف االجتماعية 

تدني مستوى دخل األسرة، وأمية اآلباء واألمهات، وظروف : مثل
الحرمان والقهر النفسي واإلحباط، من أهم العوامل التي تدفع الطالب 

إذ يكون الطالب غير متوافق مع  ؛إلى ممارسة العنف داخل المدرسة
 .محيطه الخارجي

تسخير وسائل اإلعالم للمصلحة أن ) 2004(ويرى الكروسي 
العامة، وتنفيذ البرامج التلفزيونية بأشكال تجارية بغض النظر عن 

ؤدي إلى انتشار العنف بأساليب ينتائجها، والطرق التي تنفذ بها، 
) 2006( ويشير الشامي . بأساليب جديدةةقد تكون جديدة، ومنفذ

إلى أن وسائل اإلعالم لها تأثير في جنوح األحداث، ومنها أن 
البرامج والمسلسالت واألفالم التي يعرضها التلفاز، وكذلك أفالم 
السينما سواء منها المخصص لألطفال، أو التي تعرض للجميع ذات 
تأثير مباشر في السلوك االجتماعي للحدث؛ إذ تستثير خياله 

عه في بعض األحيان إلى تقمص الشخصيات التي يشاهدها، وتدف
خصوصًا ما اتصل منها بالمغامرات والحركة والعنف، وقد تتحول 
حاالت التقليد والمحاكاة إلى ممارسة فعلية ألعمال العنف التي 

 .يترتب عليها انسياق الحدث في مسارات الجنوح وارتكاب الجرائم
خارجين على القانون في كذلك فإن إظهار بعض المجرمين وال

األعمال الدرامية على أنهم أشخاص يتمتعون بالثروة، والقوة 
والقدرات غير العادية، يجعل األحداث في كثير من األحيان يتخذون 
هؤالء األشخاص مثالًً أعلى ثم يبدؤون في تقليدهم، والنتيجة تكون 

بحوا غير مرضية في كل األحوال، فهم إن نجحوا في هذا التقليد أص
 .جانحين وخارجين على القانون، وإن فشلوا أصابهم اإلحباط

وتتمثل في السياسة التربوية، : األسباب والعوامل المدرسية: ثالثًا
وثقافة المدرسة، والمحيط المادي، والرفاق في المدرسة، ودور 
المعلم وعالقته بالطالب والعقاب، وغياب اللجان المتخصصة، 

درسة مؤسسة أنشأها المجتمع لخدمته، فهي فالم؛ واإلدارة المختلة
نقطة التقاء لعدد كبير من العالقات االجتماعية، المتداخلة، 

وهذه العالقات هي المسالك والقنوات التي يتخذها . والمعقدة
التفاعل االجتماعي عن طريق التأثير والتأثر، وسيلة لتحقيق آمال 

 .المجتمع وأهدافه
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لألسرة، فإن القيم التي تحكم هذه وإذا كانت المدرسة امتدادًا 
؛ 1999الجندي،  ( تلك لوجودهما في البيئة نفسهاالبد أن تحكم

يمارسه المعلم على الطلبة مهما فالعنف الذي . )2003الشهري، 
.  لن يقف عند حدود إذعان التلميذ له سمعًا وطاعةكان نوعه،

ين طياته أن اإلذعان الظاهري مؤقتًا، يحمل بالمعلم البد أن يدرك ف
 عامًا ينتشر ليكون رأيًاو المعلم، ورفضًا لكل ما يمثله هذا ،كراهية

 المدرسة، ومن المحتمل طلبة وربما الصف، طلبة بين لهمضادًا 
 غير و أن يصل إلى درجة العنف المضاد، سواء المباشر أجدًا

 هو القائد والقدوة، فال بد أن المعلمونظرًا ألن . المباشر
 ).Feshbash, 1971(على عاتقه تقع رى المسؤولية الكب
بين الطلبة أنفسهم سببًا رئيسًا في المنافسة والغيرة وتعد 
جرت العادة في كثير من األحيان في المؤسسات إذ  سلوك العنف،

ن يعطى أ فقط، دون  أو المتفوق الناجحالطالباحترام على التربوية 
 الذي  تعليميًاصر أو المق الفاشلللطالب وكيان  أو اهتمامأهميةأي 

  .ال يتجاوب مع المعلم
  التي أجراها الزيود والحباشنةأشارت نتائج الدراسة النوعية

الممارسات : إلى أن من أسباب سلوك العنف المدرسي) 2006(
 ضعف التحصيل الدراسي و،االستفزازية الخاطئة من بعض المعلمين

ستهتار من قبل المزاح واال، والتأثير السلبي لشلة الرفاقو للطالب،
ضعف و ،الخصائص الشخصية والنفسية غير السوية للطلبةو ،الطلبة

الظروف والعوامل األسرية والمعيشية و ،العالقة بين المدرسة واألهل
ن اإلحباط هو أ حسب نظرية الدوافع، )2007( ويرى بكار.للطالب

طة العنف يتمكن الفرد اإذ إنه بواس؛ الدافع الرئيس من وراء العنف
 طالبن الإكذلك ف و يثبت قدراته الخاصة،أنذي يشعر بالعجز ال

الذي يعاقب من قبل معلمه باستمرار يظل يفتش عن كائن ما يمكنه 
 .ن يصب جام غضبه عليهأ

أن أهم أسباب العنف ) 2004( وتشير نتائج دراسة زيدان
أسباب مدرسية تمثلت في ضرب المعلم للطالب وتحقيره أمام : هي

مييز بين الطلبة، وضعف شخصية المعلم، وعدم إلمام الزمالء، والت
ويرى . المعلم بالمادة الدراسية، ثم األسرة، ثم وسائل اإلعالم

أن عدم توافق برامج النشاط المدرسي مع رغبات ) 2006( الشامي
، وتباين أساليب تهم واحتياجاهموميول الغالبية العظمى من الطالب

تربية السائدة في األسرة، وعدم التوجيه داخل المدرسة عن أنماط ال
قدرة المدرسة على إيجاد نوع من التجانس بين الثقافات المختلفة 

واستخدام بعض اإلدارات  ،التي يحملها الطالب إلى المدرسة
التربوية الشدة الزائدة في محاسبة الطالب الذين يرتكبون األخطاء، 

يجابية، وعدم قدرتها على غرس مجموعة من القيم االجتماعية اإل
 .  عوامل أدت إلى تنامي ظاهرة العنف في المدرسةتعد

في مختلف جوانب نمو كما أن لجماعة الرفاق األثر الكبير 
الشخصية الناشئة، كالنمو االجتماعي والنمو النفسي والنمو العقلي 

ويتعرض الطالب في  ).1992جعفر، ( واإلدراكي والنمو الجسمي
 فرص كثيرة للتقليد واالندماج  إلى،طريقه من المدرسة وإليها

واإليحاء من وسائل اكتساب القيم والمبادئ؛ ولذلك ُتعد جماعة 
الرفاق من أشد الجماعات تأثيرًا في تكوين أنماط السلوك األساسية 

 لدى الطفل، التي على ضوئها تتشكل شخصيته
كما أن معرفة الطلبة . )Wiley and Sons, 2001؛2001،طالب(

 المدارس، أدى إلى استهانة الطلبة بالمعلمين بمنع العقاب في
وبواجباتهم، وجعلهم مدللين وغير مبالين، وال سيما إذا لم تستجب 

وكذلك فإن التدني في مستوى أهداف . مطالبهم من المعلمين
التعليم، وعدم تقدير العلم وأهله، والعالقة العلمية التي أصبحت 

ل على الشهادة بأية غاياتها تجارية، ولجوء بعض الطلبة للحصو
طريقة كانت، و بالتهديد أحيانًا، وأحيانًا بالمحاباة، إن لم يستطع 
الحصول عليها بطريقة سليمة، كل ذلك أّدى إلى ظهور ظاهرة العنف 

 ).2007آل جبريل، (وانتشارها بجميع أشكالها 
ن العنف المدرسي هو نتاج ألى إتشير بعض النظريات و

ن هذا الطرح أبما يعني ) وكيات المدرسةأي سل( التجربة المدرسية
 عليها ولية خلق المشكلة، ويصبح لزامًاؤيحمل المدرسة مس

ن ألى إ يشار إذ ؛ ووضع الخطط لمواجهتها والحد منها،التصدي لها
واإلداريين  المرشديننظام المدرسة بكامله من طاقم المعلمين و

لنفسية يوجد بينهم عالقات متوترة طوال الوقت، فالنظريات ا
طالب،  (ن السلوكيات العنفية هي نتاج المدرسةأ تؤكدالحديثة 

 :لى ثالث حاالت هيإيمكن تقسيمها و، )2002
 ويقصد :مفاجئة داخل المدرسةالتغيرات المتوترة والعالقات ال .1

 تغيير مدير المدرسة ودخول آخر بطرق تربوية أنبذلك 
ة عند  مقاومتولد، هتوجهات مختلفة عن سابقوجود و أخرى،
وعدم  ترك المعلم واستبداله،و . لتقبل هذا التغييرالطلبة
 المدرسة، وكأنهم فقط جهاز داخل بما يحدث الطلبة إشراك
 الطلبةبين  و، وشكل االتصال بين المعلمين أنفسهم.تنفيذي
 المعلمين  بين، وكذلكالطلبةالمعلمين وبين  و،أنفسهم
 ).2002إبراهيم، ( ةالطلب سلوكيات في له بالغ األثر ،واإلدارة

يتمثل ذلك في متطلبات  :للطلبةقمع الكبت و والحباطاإل .2
 الطلبةبعض المعلمين والواجبات المدرسية التي تفوق قدرات 

ذي التحصيل  للطالب التقدير يكون فقط إذ إن ؛وإمكانياتهم
 ؛ اإلحباطإلى ما تقود غالبًاو ،، والعوامل كثيرة ومتعددةالعالي
 ال يقوم بسلوكيات عنيفة، غالبًا راضي الالطالبنجد إذ 

 الوسائل بوصفه وسيلة منراضي يمارس العنف ال غير الطالبو
وتتمثل  .وعدم رضاه وإحباطه التي يعبر بها عن رفضه،

 :)2007بكار، ( اآلتية في المظاهر اإلحباطعوامل 
 ما يقوم  بالتعبير عن مشاعره، فغالبًاللطالبعدم السماح  . أ

ظهر غضبه من تصرف أ إذا وإهانته لطالباالمعلمون بإذالل 
 .المعلم

يجب و ه له كيانًا إنسانوصفه بللطالبال يوجد تقدير  . ب
 . احترامه

فقط واإلكثار من الطالب التركيز على جوانب الضعف لدى  . ت
 . انتقاده وإذالله

قواله وأفكاره في  بأ واالستهتاربالطالب، المعلم استهزاء . ث
 .وأمام الطلبةالصف 
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 ما الطالبالرفاق والزمالء التعامل مع رفض مجموعة  . ج
 . يتسبب في غضبه وسخطه عليهم

 ما يدفعه ،وعدم االكتراث بهبالطالب عدم اهتمام المعلمين  . ح
 .لى استخدام العنف للفت االنتباه لذاتهإ

 إذ إن الطالب؛بين المعلم ووواسعة كبيرة  "هــوة"وجود  . خ
ص ه بخصوتو مناقشأ الطالبالمعلم ال يقوم بمحاورة 

 الطالب او عدم رضأتحصيله التعليمي وعالماته المتدنية، 
 فضًال عن أن .صعوبةفيها ن المادة الدراسية التي يجد ع

لى إن يؤدي أ من السلطة التربوية يمكن الطالبخوف 
 .هذه الهوةوجود 

 في اعتماد بعض المعلمين أساليب التلقين التقليدية . د
 . التدريس

 .الطلبةجاه العنف الذي يمارسه المعلمون ت . ذ
للتعبير عن للطلبة قصور المدرسة عن توفير الفرصة  . ر

 .مشاعرهم وتفريغ عدوانيتهم بطرق سليمة
 الطلبةمته الحتياجات ء المنهاج الدراسي ومدى مالؤديي . ز

 .  في نشوء ظاهرة العنف في المدارسدورًا
 يتمثل ذلك في عدم وضوح األنظمة المدرسة: المناخ التربوي .3

 ال يعرف حقوقه وال الطالب، ما يجعل دهاوتعليماتها وقواع
، بالطالبواجباته، كذلك مبنى المدرسة واكتظاظ الصفوف 

الذي يعتمد على و ،ممتعالوأسلوب التدريس غير الفعال وغير 
تؤدي بالطلبة إلى كلها عوامل فهذه الطرق التقليدية، والتلقين 
 سلوكية تظهر في كالت القيام بمشإلىيدفعهم ما  ،اإلحباط

 في شكل تخريب للممتلكات الخاصة أشكال عنفية، وأحيانًا
 ، ذلك استخدام المعلمين أنفسهم للعنفإلىوالعامة، إضافة 

بن ا( في المدرسةللطلبة وقدوة يعدون أنموذجًاوهم الذين 
 .)1995سعود، 

ن المناخ التربوي العنيف يوقع المعلم أ )2007(بكار  ويرى
لى العنف ألنه يقع تحت تأثير إ فالمعلم يلجأ الضعيف في شراكه،

 ن العنف هوبأ يشعرونه إذ ؛ضغوط مجموعة المعلمين في المدرسة
 ال يمكن التعامل معهم إال الطلبةن أ والمدرسة،عادة ومعيار يمثل 

 األسلوب الديمقراطي قد يالقيكما أن . بهذا األسلوب المتشدد
 السلطوي، الذين اعتادوا العقاب واألسلوبالطلبة  معارضة أحيانًا

 على لى أي مدى سيبقى المعلم قادرًاإفيحاولون جاهدين معرفة 
 وكأنهم بطريقة مباشرة يحرضونه على استخدام ،تحمل إزعاجاتهم

نه سيؤكد لهم أنهم إ ما تجاوب المعلم مع هذه الدعوة، ف، وإذاالعنف
تالميذ أشرار ال يجدي معهم إال أسلوب العقاب المادي واإلهانة 

 .النفسية
هي محصلة ظاهرة العنف  إلى أن) 2008( يشير المعايطةو

للمؤسسات  واالستراتيجية ،تراكمية لغياب الرؤى الموحدة
 .األكاديمية والشبابية في التعامل مع الفئة األهم في المجتمع األردني

 وغياب الخطط البرامجية في نشر االستراتيجية،فانعدام الرؤية 
 ، ومحاكاة قضاياهم،همومهمومخاطبة  ،الوعي لدى فئة الشباب

ازدياد أدى إلى  ،واالكتفاء بحالة من التنظير اإلعالمي غير الواقعي

 بين ما هو مأمول من هذه المؤسسات  وتوسعهاهذه الفجوة
 من الواقع العملي لفئة الشباب  وبين من جهة،األكاديمية والشبابية

 .جهة أخرى
 ضد وقسم الباحث أسباب سلوك العنف الطالبي الموجه

: األول: المعلمين واإلداريين ألغراض هذه الدراسة إلى ثالثة أقسام
: والثاني). لطلبة وأسرهمالتي تعود ل( األسباب والعوامل النفسية

). سياسة المدرسة والمعلمين واإلداريين( المدرسيةاألسباب 
 ). سياسية وإعالمية(أسباب خارجية : والثالث

دية بالطلبة إلى ممارسة ومهما كانت األسباب الكامنة المؤ
 فإن مسؤولية القائمين على إدارة المؤسسات التعليمية ،سلوك العنف

تكمن في احتواء الطلبة وتوعيتهم وتثقيفهم، وتنمية مهاراتهم 
وميولهم واتجاهاتهم، وإشغال أوقات فراغهم بإشراكهم باألنشطة 

وإبراز الالمنهجية، وتفعيل دور األندية الطالبية، ومجالس الطلبة، 
دور النشاطات الطالبية، والعمل على حل المشكالت عن طريق 
تنمية مهارات الحوار، وتفعيل البرامج الحوارية وتنويعها، وتجذير 
مهارات االتصال واإلصغاء، وتقبل الرأي والرأي اآلخر، وتفعيل دور 
اإلرشاد األكاديمي والنفسي واالجتماعي لتشجيع الطلبة على 

 سواء أكانت ، في خواطرهم من أفكار ونوايااإلفصاح عما يجول
كما يجب رفع جودة . سلبية أم ايجابية، لتقديم النصح واإلرشاد لهم

الخدمات التعليمية المقدمة لهم، ودمج التكنولوجيا بالمناهج، 
 بحيث تسمح لهم بحرية االبتكار واإلبداع، وتبني في ،وتطويرها

ترامها، وتنمي لديهم داخلهم القدرة على المبادرة الفردية واح
المهارات المختلفة وفق متطلبات سوق العمل، والتخفيف من حدة 
التوتر داخل األسر الناتج من قلق االمتحانات، ورفع مستوى إعداد 
المعلم ألنه هو صانع التطوير وهو وسيلته، بإعادة النظر في تحسين 

 بالمجتمع، أحواله المادية، ورفع مكانته العلمية واالجتماعية واألدبية
 .والعمل على تطويره وتنميته مهنيًا باستمرار

 :الدراسات السابقة
 ،تاليًا عرض لما أمكن الحصول عليه من الدراسات السابقة

 .التي بحثت في أسباب ممارسة الطلبة لسلوك العنف
دراسة هدفت إلى التعرف إلى دوافع ) 1999(أجرى الجندي 

نوية في القاهرة، ومدى سلوك العنف لدى تالميذ المرحلة الثا
اختالفها من وجهة نظر كل من الطلبة والمعلمين واآلباء 
واألخصائيين النفسيين، ومدى اختالف سلوك العنف باختالف 

 طالبًا، تم 500وتكونت عينة الدراسة من . الجنس ونوع التعليم
 مدرسة ثانوية، باستخدام استبانة 50اختيارهم بطريقة عشوائية من 

وتوصلت الدراسة إلى وجود عدد من الدوافع . ناتلجمع البيا
النفسية واالجتماعية والتربوية لدى الطلبة لممارسة سلوك العنف، 
كما توصلت إلى وجود فروق ذات داللة بين المبحوثين في تحديد 

 . تلك الدوافع
العنف في أسباب  (Motoko, 2001)دراسة موتوكو وبحثت 

طة في اليابان والواليات المدارس في سنوات المدرسة المتوس
 عنف الطلبة، فيتأثير التنافس األكاديمي من حيث : المتحدة

ضحايا بتتعلق التي استخدمت ثالثة أدوات للحصول على البيانات و



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 144

 ،طالبًا 922  وبيانات المسوح الفردية على، مدرسة37المدارس في 
أن  النتائجأظهرت و . صفًا في اليابان30دراسة حالة على  وبيانات

وجود ضحايا في كما تبين عنف المدارس يسود بنسبة الربع، 
وأن من أسباب العنف قلق  نتيجة ممارسة سلوك العنف، المدارس

 والضجر، وانخفاض العمل ، مستقبلهموحولالطلبة حول العالمات 
 وإعطاء الطالب فرصًا محدودة للتواصل داخل الدرس ،المدرسي

ر التنافس الطبقي ضمن وخارجه، وكان من أهم األسباب تأثي
 .النظراء

 العالقة بين  دراسة عن)Adrienne, 2003( أدرينا وأجرت
، وعنف المجتمع، يوالعنف األسر، بداية العنف عند المراهقين

تألفت في كندا؛ إذ وأشكال الكفاءة الشخصية ، والتاريخ األكاديمي
 أن بدايةالنتائج أظهرت  و. وطالبة طالبًا306عينة الدراسة من 

ن األغلبية من أالعنف الجسدي والنفسي والجنسي كانت اعتيادية، و
أن بداية والطلبة كان لديهم إلمام أو خبرات بالعدوان النفسي، 

العنف لدى الطلبة ارتبط بالعقاب البدني من قبل آبائهم، كما ارتبطت 
 .الشتائم ما بين األبوين بالعنف لدى الفتيات

 ,Spenciner and Wilson)وأجرى سبنسينير وويلسن 
 دراسة للكشف عن العالقة بين التعرض للعنف الجماعي (2003

وتألفت عينة الدراسة من . المزمن، واأللم النفسي، واألداء األكاديمي
 طالبًا وطالبة، وتم قياس التعرض للعنف الجماعي واأللم 385

النفسي بمقاييس خاصة لهذا الغرض، كما تم قياس األداء األكاديمي 
وأظهرت . الل المثابرة المدرسية، ومتوسط الدرجات الدراسيةمن خ

النتائج عدم وجود عالقة دالة إحصائيًا بين التعرض للعنف الجماعي 
واألداء األكاديمي، بينما توجد عالقة دالة موجبة بين التعرض 
للعنف الجماعي، واأللم النفسي، وتبين وجود عالقة بين األلم 

ة، بينما لم تبين وجود عالقة بين األلم النفسي والمثابرة المدرسي
 .النفسي ومتوسط الدرجات الدراسية

بدراسة هدفت إلى التعرف إلى ظاهرة ) 2004( وقام زيدان
العنف الموجه ضد المعلمين في مدارس تربية عمان األولى في 

مظاهره ومصادره والعوامل المؤدية له من وجهة نظر كل . األردن
. ، وطلبة الصفوف الثامن والتاسع والعاشرمن المديرين، والمعلمين

 مدرسة، وتكونت عينة الدراسة من 59وتكون مجتمع الدراسة من 
واستخدم الباحث المنهج .  مديرًا59 معلمًا، و118 طالبًا و320

وأشارت النتائج إلى أن الطلبة . الوصفي، واالستبانة لجمع البيانات
داًء من العنف يمارسون جميع أشكال العنف ضد المعلمين ابت

اللفظي، يليه االعتداء على الممتلكات، ويليه العنف الجسدي، كما 
أظهرت النتائج أن مصادر العنف جاءت مرتبة حسب درجة 

وأن أهم أسباب . طالب/طالب، معلم/معلم، طالب/ممارستها، طالب
أسباب مدرسية تمثلت في ضرب المعلم للطالب وتحقيره : العنف هي

ييز المعلم بين الطلبة، وضعف شخصية المعلم، أمام الزمالء، وتم
وعدم إلمام المعلم بالمادة الدراسية، ثم األسرة، ثم وسائل اإلعالم، 

 من عينة الدراسة كانت ترفض ممارسة 81.98وأن هناك نسبة 
 .سلوك العنف ضد المعلم بأي شكل من األشكال

اآلليات : بعنوان) Kim, 2005(وقام كيم بإجراء دراسة 
عية والعنف المبلغ عنه ذاتيًا تجاه الغرباء على عينة من طلبة الدفا

وتكونت . جامعة مونتوكوال آركانزاز في الواليات المتحدة األمريكية
 طالبًا، قاموا بتعبئة بطاقات خاصة بالمالحظة 30عينة الدراسة من

استخدم فيها مقياس االضطراب النفسي، ). TAT(واإلدراك 
دية للمجتمع، وأظهرت النتائج أن السبب ومقياس السلوكيات المعا

المباشر لممارسة سلوك العنف لدى الطلبة هو عدم النضج 
اإلنكار، التدابير، النضج األدنى، : (الستخدام آليات الدفاع وهي

، وعدم القدرة على ضبط النفس، )تحقيق الهوية أو الذاتية
 .تمعواالضطرابات العقلية والنفسية، والممارسات المعادية للمج

إلى تعّرف أهم مظاهر العنف، ) 2006( وهدفت دراسة الشامي
وأهم العوامل المسببة له، وأهم المقترحات التي تسهم في الوقاية 

وتكونت عينة . والعالج لهذه الظاهرة في مدارس جمهورية مصر
 طالب وطالبة من طلبة الصفين الثاني والثالث 200الدراسة من

واستخدم . ن معلمي التعليم الثانوي معلم م200الثانوي العام، و
الباحث المنهج الوصفي، ولجمع البيانات استخدم الباحث استبانة 

وأظهرت النتائج أن من أهم العوامل المسببة .  فقرة135تكونت من 
للعنف عدم توافق برامج النشاطات مع اهتمامات الطلبة، وتباين 

 .دارة التربويةأساليب التوجيه واإلرشاد، والشدة الزائدة في اإل
تعّرف إلى هدفت و) 2006( أما دراسة الزيود والحباشنة

في المدارس األسباب الحقيقية الكامنة وراء حوادث العنف المدرسي 
تكونت عينة الدراسة و. والعوامل المؤثرة فيهاالحكومية األردنية، 

 حالة عنف مدرسي، تم اختيارها من سجالت الوقوعات 16من 
م اإلرشاد التربوي في مديريات التربية والتعليم المدرسية في أقسا

جمعت المعلومات والبيانات عن أفراد العينة . لست محافظات
 .طة نماذج المقابلة التي أعدها الباحثان مسبقًا لهذه الغايةابوس

 تتطلب تزويد ،اشتملت هذه النماذج على أسئلة مغلقة ومفتوحةو
ة، ومعلومات عن الباحثين بمعلومات شخصية عن صاحب الحال

خلفيته األسرية، والظروف التعليمية في المدرسة والبيئة المدرسية 
 معلومات عن عالقة صاحب الحالة بأعضاء فضًال عنوالصفية، 

كما ). مدير المدرسة، المرشد، المعلم، الطلبة(المجتمع المدرسي 
تضمنت النماذج أسئلة مفتوحة عن حيثيات سلوك العنف واألسباب 

أشارت نتائج الدراسة النوعية إلى أن من أسباب سلوك و. لهالمؤدية 
الممارسات االستفزازية الخاطئة من قبل بعض : العنف المدرسي

التأثير السلبي لشلة و  للطالب،ضعف التحصيل الدراسي و،المعلمين
الخصائص الشخصية و ،المزاح واالستهتار من الطلبة، والرفاق

 ،ف العالقة بين المدرسة واألهلضعو ،والنفسية غير السوية للطلبة
 .الظروف والعوامل األسرية والمعيشية للطالبو

 ملخص الدراسات السابقة
األسباب والعوامل تعّرف هدفت بعض الدراسات السابقة إلى 
 ، ودوافع هذا السلوك،المؤدية إلى ممارسة الطلبة لسلوك العنف

؛ الزيود 1999؛ الجنيدي، Motoko, 2001(ومنها دراسة 
، وبعضها األخر بحث موضوع )2006 ؛ الشامي،2006الحباشنة، و

، وكذلك بحثت العالقة بين (Kim, 2005)اآلليات الدفاعية والعنف 
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 ومنها ، وعنف المجتمع، والعنف األسري،العنف عند المراهقين
، وتناولت دراسات أخرى ظاهرة العنف (Adrienne, 2003)دراسة 

 ).2004زيدان، (الموجه ضد المعلمين مثل دراسة 
وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بمحاولتها 
التعرف إلى أسباب ممارسة الطلبة الذكور في المدارس الحكومية 
لسلوك العنف ضد المعلمين واإلداريين في هذه المدارس، وتختلف 
الدراسة باستطالعها آراء الطلبة والمعلين واإلداريين في أقاليم 

 .    دنية الهاشمية الثالثةالمملكة األر
 :منهج الدراسة

تحقيقًا لهدف الدراسة التي استخدم فيها المنهج الوصفي، فقد 
 استخدم إذ ،األول نظري، والثاني ميداني: اعُتِمَد على مسارين هما

في المسار النظري أسلوب المسح المكتبي، وقد اّطلع الباحث على 
لسابقة المتوفرة ذات الكتب والمراجع والمصادر، والدراسات ا

أما المسار . العالقة بموضوع الدراسة، لبناء الخلفية النظرية لها
 فردًا من عناصر 60الميداني، فاستخدم الباحث فيه المقابالت مع 

الطلبة والمعلمين واإلداريين، لتحديد أسباب : العملية التعليمية
تهم ممارسة الطلبة لسلوك العنف، وبناًء على ما ورد من إجابا

، لجمع البيانات من الفئة )االستبانة(جميعًا تم بناء أداة الدراسة 
المبحوثة، والعمل على تحليلها إحصائيًا للوصول إلى إجابات 

 .سئلة الدراسةألمنطقية وموضوعية 
 :مجتمع الدراسة وعينتها

تكّون مجتمع الدراسة من جميع اإلداريين في المدارس الثانوية 
 من اإلداريين، 3205األردن والبالغ عددهم الحكومية الذكور في 

وجميع معلمي التعليم الثانوي في تلك المدارس والبالغ عددهم 
 معلمًا، وجميع طلبة التعليم الثانوي األكاديمي الذكور والبالغ 6369

 طالبًا، الملتزمين بمدارسهم خالل الفصل الثاني من 91367عددهم 
). 2008تربية والتعليم، وزارة ال(م 2007/2008العام الدراسي 

 200 إداري، و100 فردًا، منهم 1100وتكونت عينة الدراسة من 

 طالب، تم اختيارهم بطريقة عنقودية عشوائية طبقية 800معلم، و
 :وفق اإلجراءات اآلتية

تم حصر عدد مديريات التربية والتعليم في أقاليم المملكة   -
عليم، وتم اختيار  مديرية تربية وت40الثالثة والبالغ عددها 

مديرية تربية واحدة من كل إقليم بالطريقة العشوائية، 
إقليم الجنوب، / مديرية تربية الطفيلة: ، وهي)القرعة(بطريقة

إقليم الوسط، ومديرية تربية / ومديرية تربية عمان الرابعة
 .إقليم الشمال/ إربد الثالثة

ي كل من تم حصر عدد المدارس الثانوية الحكومية الذكور ف  -
 16 مدرسة، منها 40 فبلغ عددها ،مديريات التربية الثالث

 مدارس تابعة 8مدرسة تابعة لمديرية تربية محافظة الطفيلة، و
 مدرسة تابعة لمديرية تربية 16لمديرية تربية عمان الرابعة، و

كل من مجموع مدارس % 50وتم أخذ ما نسبته. إربد الثالثة
 20 المدارس عينة الدراسة المديريات الثالث فبلغ عددمن 

 .مدرسة
 طالبًا من كل 40 معلمين، و10 إداريين، و5تم اختيار   -

مدرسة بالطريقة العشوائية، فبلغ عدد أفراد عينة الدراسة من 
 ،800 ومن الطلبة ،200 ومن المعلمين ،100اإلداريين 

 1100وبذلك فقد تم توزيع .  فردًا1100والمجموع 
ستبانات المستردة والتي أجريت لها استبانة، وبلغ عدد اال

 استبانة، وبلغ عدد 945عمليات المعالجة اإلحصائية 
 استبانة وبلغ عدد االستبانات التي تم استبعادها 55الفاقد

 ، وجميعها تعود لعينة 100لعدم اكتمال المعلومات فيها 
 يوضح توزع أفراد عينة 1والجدول . الدراسة من الطلبة
 .ات الدراسةالدراسة حسب متغير

 

 
  توزع أفراد عينة الدراسة وفقًا لمتغيرات طبيعة المهنة والمنطقة الجغرافية:)1(الجدول

النسبة من المستجيبين  العدد الفئة المتغير
)100(% 

 %10 100 إداري
 %20 200 معلم
 %56 645 طالب

 طبيعة
 المهنة

 %86 945 المجموع
 النسبة من العينة المجموع النسبة طالب النسبة معلم النسبة إداري المتغير

100% 
 40.2 380 %81 260 %40 80 %40 40 الشمال

 21.7 205 %90 145 %20 40 %20 20 الوسط

 38.1 360 %75 240 %40 80 %40 40 الجنوب

 
 المنطقة

 الجغرافية
 %100 945 %80 645 %100 200 %100 100 المجموع
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 :أداة الدراسة
عنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين أسباب اللتعّرف 
قام الباحث ، في األردنللذكور الثانوية الحكومية  في المدارس
 وتطويرها، بعد القيام بالعديد من اإلجراءات  للدراسةبإعداد أداة

 من خالل مراجعة ، وذلكالتي مكنت من صوغ فقراتها المختلفة
. وإجراء المقابالت ،أدبيات الموضوع من مصادر أولية وثانوية

 :وتكونت أداة الدراسة من قسمين
 واشتمل على المعلومات الشخصية ألفراد عينة :القسم األول

 .الدراسة
 أداة قياس أسباب العنف الموجه ضد المعلمين في :القسم الثاني

:  فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي61المدارس، وتكونت من 
أسباب :  فقرة، والثاني23ولها أسباب تعود للطلبة وأسرهم، : األول

  فقرة،11أسباب خارجية، ولها:   فقرة، والثالث27مدرسية، ولها 
وأعطيت كل فقرة في االستبانة خمسة مستويات وفقًا لمقياس 

، 4، غالبًا 5دائمًا : البدائل اآلتيةواحد من  ليكرت الخماسي الختيار
 أن قيم المتوسطات مع األخذ باالعتبار. 1، أبدًا 2، نادرًا 3ا أحياًن

الحسابية التي وصلت إليها الدراسة يتم التعامل معها لتفسير 
 :البيانات على النحو اآلتي

 .2.33 -1.00الفقرة بين / منخفض إذا كان متوسط المجال .1
 .3.66 -2.33الفقرة أكبر من / متوسط إذا كان متوسط المجال .2
 .5.00 -3.66 الفقرة أكبر من/ مرتفع إذا كان متوسط المجال .3

 :صدق أداة الدراسة وثباتها
 (Logical Validity)تم استخراج داللة الصدق المنطقي 

 5 محكمًا من المختصين، منهم 20ألداة الدراسة، بعرضها على 
 4 في مجال علم النفس، و5محكمين في مجال اإلدارة التربوية، و

 من اإلداريين، 3في مجال علم االجتماع في الجامعات األردنية، و
 من المعلمين في المدارس الثانوية في األردن، للتحقق من مدى 4و

إلبداء مالحظاتهم وآرائهم عن فقراتها صدق محتوى فقراتها، و
وبعد تفريغ آراء . وانسجامها مع مجاالت األداة، وموضوع الدراسة

المحكمين على استبانة التحكيم، تم أخذ الفقرة التي حصلت على 
فأعلى، وبناًء على % 80نى، أي بنسبة  محكمًا كحد أد16إجماع 

مالحظات المحكمين تم تعديل صياغة بعض الفقرات من حيث البناء 
 . واللغة، ولم يتم حذف أي من فقراتها أو إضافة أي فقرات جديدة

 30 تم توزيعها على عينة مكونة من ،وللتأكد من ثبات األداة
ينة الدراسة، وقد  وتم استثناؤهم من ع، معلمًا وإداريًا30 و،طالبًا

 لضمان إجابته في المرة الثانية ،ُأعطي رقم سري لكل مستجيب منهم
وطبقت األداة مرة ثانية على العينة نفسها بعد مرور . على األداة

، )test-re test(أسبوعين، وفقًا لطريقة االختبار وإعادة االختبار 
بلغ  ف(Pearson Correlation)وتم حساب معامل االرتباط بيرسون 

، كما تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق الداخلي 0.86
 فبلغت قيمة الثبات (Cronbach’s Alpha)باستخدام كرونباخ ألفا 

 يوضح قيم معامالت الثبات لكل مجال من 2والجدول . 0.88
 . مجاالت الدراسة ولألداة

 قيم معامالت الثبات لمجاالت أداة الدراسة بطريقتي :)2(الجدول 
 )االتساق الداخلي(رسون وكرونباخ ألفا بي

 المجال الرقم
معامل 
ارتباط 
 بيرسون

 كرونباخ ألفا
االتساق (

 )الداخلي

1 
ــهم      ــة أنفسـ ــى الطلبـ ــود إلـ ــباب تعـ أسـ

ــرهم  اجتماعيــــــــة، نفســــــــية،  (وأســــــ
 .)اقتصادية، إلخ

0.82 0.83 

2 
السياسـة  (أسباب مدرسية تعود إلـى      

ــا،    ــة، وإداراتهـــــ ــة للمدرســـــ التربويـــــ
 )ومعلميها

0.84 0.80 

 0.89 0.86 )سياسية، وإعالمية(أسباب خارجية  3
 0.88 0.86 الكلي لألداة 

 
 :إجراءات الدراسة

بعد أن تم اإلطالع على سجالت اإلرشاد الجمعي في عدد من 
مدارس المملكة، ومالحظة نماذج الحاالت المسجلة لدى المرشدين 

لوك العنف، وبعد التربويين من ممارسة الطلبة ألشكال متعددة من س
أن تم االتفاق على السرية التامة في التحفظ على األسماء الشخصية 

 والمعلمين، واإلداريين، والمدرسة، وأن تكون هذه ،لكل من الطلبة
المعلومات لغايات البحث العلمي فقط، تم تجهيز مجموعة من 

 طالبًا من الطلبة مرتكبي العنف، الذين وردت 20األسئلة لمقابلة 
 من المرشدين 10 معلمًا، و20ماؤهم في سجالت اإلرشاد، وأس

 من مديري المدرس، لتعّرف أسباب ممارسة الطلبة 10التربويين، و
لسلوك العنف، وقد تمت المقابالت في األسبوع الثالث من الفصل 

 يومًا 30م، واستغرقت 2007/2008الدراسي األول للعام الدراسي 
 المتفرغين بعد تم تدريبهم بمساعدة خمسة أشخاص من الزمالء

على كيفية المقابلة، وتسجيل اإلجابة مباشرة، كما وردت من 
 20الشخص المقابل، وقد كانت مدة المقابلة لكل واحد منهم 

أسباب : دقيقة، وبذلك تم تحديد أسباب العنف في ثالثة أقسام هي
للسياسات (، أسباب مدرسية تعود)للطلبة وأسرهم( نفسية تعود

، )سياسية وإعالمية( ، أسباب خارجية)ة واإلدارة والمعلمينالتربوي
. وقد تم بناء األداة وتطويرها بناء على ما ورد من إجاباتهم جميعًا

بعد أن و.  فقرة موزعة على المجاالت الثالثة61وتكونت األداة من
تم الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم على إجراء الدراسة 

ة، تم حصر مجتمع الدراسة وعينتها، وتحديدها في مدارس المملك
وفقًا لإلجراءات المذكورة في مجتمع الدراسة وعينتها، وبعد إجراء 

تم . عمليات الصدق والثبات لألداة بالطرق المتعارف عليها علميًا
توزيع األداة في الشهر األول من الفصل الثاني من العام الدراسي 

 الزمالء المتفرغين ، بمساعدة مجموعة من)2007/2008(
وعددهم خمسة أشخاص، وبعض المعلمين العاملين في المدارس 
عينة الدراسة وعددهم خمسة معلمين، اللذين تم تدريبهم على 
كيفية العمل، لتوزيع األداة، وتوضيح الغرض منها، وكيفية تعبئتها، 
واالنتظار في المدرسة لحين االنتهاء من تعبئتها من قبل أفراد العينة 
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وبعد جمع االستبانات تم ترميز اإلجابات لكل استبانة، . وجمعها
وتفريغ البيانات وإدخالها إلى جهازالحاسوب، واستخدام رزمة 

 إلجراء التحاليل اإلحصائية الالزمة (SPSS)التحليل اإلحصائي 
 .لإلجابة عن أسئلة الدراسة

 :نتائج الدراسة
 :افيما يأتي عرض لنتائج الدراسة وفقًا ألسئلته

ما درجة وجود األسباب المؤدية : اإلجابة عن السؤال األول
بالطلبة الذكور في المدارس الثانوية الحكومية في األردن لمارسة 
سلوك العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين من وجهة 

 نظر كل من الطلبة والمعلمين واإلداريين؟
حسابية لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات ال

 أفراد عينة الدراسة  استجاباتلدرجاتواالنحرافات المعيارية 
على كل مجال من مجاالت مقياس ) الطلبة والمعلمين واإلداريين(

، وعلى كل فقرة من فقراته، وقد أسباب مارسة الطلبة لسلوك العنف
أظهرت النتائج وجود األسباب التي تدفع الطلبة لمارسة سلوك 

 توضح 7، و6، و5، و4، و3والجداول . العنف بدرجة متوسطة
 .  ذلك
 

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات:)3(جدول ال
 مقياس أسباب مارسة  مجاالت أفراد عينة الدراسة علىاستجابات

 الطلبة لسلوك العنف مرتبة تنازليًا 
رقم 
 المجال

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.96 3.30 ارجيةأسباب خ 3

 0.90 3.21 أسباب مدرسية 2

 0.90 3.11 أسباب تعود للطلبة وأسرهم 1

 0.77 3.20 الكلي 

 وجود األسباب المدرسية والخارجية )3(يتضح من الجدول 
واألسرية التي تدفع بالطلبة لمارسة سلوك العنف ضد المعلمين 

توسط الحسابي واإلداريين في المدارس الحكومية الذكور؛ إذ بلغ الم
 أن 3كما يبين الجدول .  وهي درجة متوسطة3.20الكلي للمقياس 

جاءت في المرتبة األولى ) السياسية واالعالمية(األسباب الخارجية
السياسات ( وتليها األسباب المدرسية ،3.30بمتوسط حسابي 

، ومن ثـَّم 3.21بمتوسط حسابي ) التربوية واالدارية والمعلمين
ويبين . 3.11تعود للطلبة وأسرهم بمتوسط حسابي األسباب التي 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات 4الجدول 
استجابات أفراد عينة الدراسة على مجاالت المقياس الثالثة من 

 .وجهة نظر كل من اإلداريين والمعلمين والطلبة
 
 مقياس أسباب مارسة الطلبة  مجاالت أفراد عينة الدراسة على استجاباتة لدرجاتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري: )4(جدول ال

 .لسلوك العنف
 الطلبة المعلمون اإلداريون المجال

المتوسط  
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.94 3.01 0.76 3.28 0.59 3.44 أسباب تعود للطلبة وأسرهم
 0.94 3.27 0.92 3.36 0.71 3.30 أسباب خارجية
 0.94 3.24 0.81 3.13 0.67 3.14 أسباب مدرسية

 0.83 3.17 0.66 3.26 0.51 3.29 الكلي
 جميعها في المستوى المتوسط*
 

 جاءت في أن عينة الدراسة من اإلداريين 4يبين الجدول 
 .متوسطة وهي درجة 3.29حسابي وبمتوسط المرتبة األولى، 

بمتوسط في المرتبة الثانية، تليها عينة الدراسة من المعلمين و
في المرتبة   وتليها عينة الطلبةمتوسطة، وهي درجة 3.26حسابي 
 وهذا يدل ، وهي درجة متوسطة3.17بمتوسط حسابي الثالثة، 

 على أنهم جميعًا يقرون بوجود األسباب الدافعة بالطلبة لمارسة
أشكال سلوك العنف الطالبي ضد المعلمين واإلداريين في المدارس 

 المتوسطات الحسابية 7، و6، و5وتبين الجداول . الحكومية
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على كل مجال 

أسباب تعود للطلبة وأسرهم، وأسباب (من مجاالت المقياس الثالثة 
، وعلى كل فقرة من فقراته للكشف عن )ةمدرسية، وأسباب خارجي
على الفقرات ) اإلداريين، المعلمين، الطلبة(تقديرات الفئات الثالث 

 .في المجال الواحد
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 أسباب تعود للطلبة وأسرهم : المجال األول
أسباب تعود للطلبة (لى المجال األول المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات استجابات أفراد عينة الدراسة ع: )5(الجدول 
 )وأسرهم

 الفقرة الرقم الطلبة المعلمون اإلداريون
المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 *الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 0.99 3.63 1.17 3.52 1.41 3.11 .الفشل الدراسي للطالب 1
 1.02 3.46 1.19 3.10 1.38 2.98 .تأديبي للطالب وشعور الطالب بالغربةالنقل ال 2
 0.97 3.47 1.09 3.30 1.34 3.12 .االضطرابات النفسية والعاطفية لدى الطلبة 3
 0.84 3.68 1.06 3.21 1.31 2.98 .وسيلة لتفريغ الكبت واإلحباط 4
 0.97 3.28 1.07 3.07 1.39 3.15 .للدفاع عن النفس وتحصيل الحقوق 5
 0.96 3.43 1.15 3.24 1.38 3.21 .وسيلة إلثبات الذات والكيان الشخصي 6
 0.84 3.68 1.12 3.45 1.42 3.26 .وسيلة للتظاهر أمام الزمالء وإظهار القوة 7
 0.70 3.61 1.15 3.34 1.36 2.96 .تقليدًا لسلوكات اآلخرين 8
 0.89 3.69 1.09 3.54 1.44 3.08 .ضعف الوازع الديني لدى الطالب 9

 0.84 3.60 1.17 3.41 1.42 3.05 .حب الطالب للسيطرة والتسلط 10
 0.97 3.38 1.12 3.27 1.39 2.95 . عدم القدرة على تكوين العالقات االجتماعية 11
 0.92 3.37 1.15 3.32 1.33 2.94 .الحرمان االجتماعي والقهر النفسي 12
 0.98 3.47 1.13 3.29 1.33 2.81 . الفاتعدم االستقرار األسري وكثرة الخ 13
 0.99 3.50 1.15 3.20 1.34 2.79 .غياب أحد الوالدين لفترة طويلة عن المنزل 14
 0.89 3.42 1.15 2.85 1.34 2.85 .يعيش الطالب بصراع نفسي ال شعوري 15
 1.01 3.44 1.19 3.16 1.35 2.97 . تدني مستوى الدخل االقتصادي لألسرة 16
 1.10 3.26 1.15 3.20 1.39 2.97 .وف السكن السيئةظر 17
 0.93 3.57 1.25 3.43 1.42 3.04 ضعف دور األسرة في تنشئة األبناء ومراقبتهم  18
 1.02 3.52 1.11 3.40 1.41 2.98 .ضعف المستوى الثقافي والتعليمي للوالدين 19
 1.05 3.32 1.09 3.25 1.36 3.10 .المغامرةقيامه بسلوك مخالف حبًا في  20
 0.95 3.34 1.13 3.18 1.43 2.99 .قيامه بسلوك مخالف كوسيلة للتميز بين األقران 21
 0.98 3.28 1.09 3.17 1.34 2.91 .ريدي على ما يقوم بسلوك ممنوع ليحصل 22
 1.04 3.17 1.09 3.16 1.35 2.92 . اآلخرينغضبيقوم بسلوك ممنوع ليثير  23

 0.94 3.01 0.76 3.28 0.59 3.40 الكلي للمجال 
 .جميعها في المستوى المتوسط، ما عدا ثالث فقرات لفئة الطلبة جاءت في المستوى المرتفع*
 

 أن المتوسط الحسابي الكلي للمجال جاء في 5يبين الجدول 
الطلبة والمعلمين ( ى المتوسط ولفئات الدراسة الثالثالمستو

 فإن الفقرات الثالث وعند التمعن في فقرات المقياس). واإلداريين
وسيلة (التي جاءت بأعلى المارسات من وجهة نظر اإلداريين هي 

للتظاهر أمام الزمالء وإظهار القوة، وسيلة الثبات الذات والكيان 
الشخصي، للدفاع عن النفس وتحصيل الحقوق، بمتوسطات حسابية 

وجميعها في المستوى ) 3.15، 3.21، 3.26جاءت على التوالي 
ضعف الوازع الديني لدى ( ومن وجهة نظر المعلمين هي .المتوسط

الطالب، الفشل الدراسي للطالب، وسيلة للتظاهر أمام الزمالء 
، 3.52، 3.54وإظهار القوة، بمتوسطات حسابية على التوالي 

ومن جهة نظر الطلبة . وجميعها في المستوى المتوسط) 3.45
ر أمام الزمالء ضعف الوازع الديني لدى الطلبة، وسيلة للتظاه(

وإظهار القوة، الفشل الدراسي للطالب، بمتوسطات حسابية على 

فقرتان في المستوى المرتفع والباقي ) 3.63، 3.68، 3.69التوالي 
 أن الفقرات التي جاءت 5كما يبين الجدول . في المستوى المتوسط

يعيش الطالب بصراع (بأدنى المارسات من وجهة نظر اإلداريين هي 
 شعوري، عدم االستقرار األسري وكثرة الخالفات، غياب نفسي ال

أحد الوالدين لفترة طويلة عن المنزل، وبمتوسطات حسابية على 
. وجميعها في المستوى المتوسط) 2.79، 2.81، 2.85التوالي 

ظروف السكن السيئة، النقل التأديبي (ومن وجهة نظر المعلمين 
 النفس وتحصيل الحقوق، للطالب وشعور الطالب بالغربة، للدفاع عن

وجميعها ) 3.07، 3.10، 3.16بمتوسطات حسابية على التوالي 
للدفاع عن النفس (ومن وجهة نظر الطلبة . في المستوى المتوسط

ظروف السكن السيئة، يقوم بسلوك ممنوع لُيثير . وتحصيل الحقوق
، 3.26، 3.28 اآلخرين، وبمتوسطات حسابية على التوالي غضب
 .ها في المستوى المتوسطوجميع) 3.17
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 أسباب مدرسية: المجال الثاني
سباب أ(المقياس للمجال الثاني   أفراد عينة الدراسة على فقرات استجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات: )6(جدول ال

 ) مدرسية
 الفقرة الرقم الطلبة المعلمون اإلداريون

ط 
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف *

حرا
الن

ا
ري

عيا
الم

ط  
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
ف  *

حرا
الن

ا
ري

عيا
الم

ط  
وس

لمت
ا

ابي
حس

ال
* 

اف
حر

الن
ا

ري
عيا

الم

 1.33 3.12 1.27 3.11 0.98 3.14 .نقص كفاءة اإلدارة المدرسية في التعامل مع مشكالت الطلبة وحلها 1
نقص كفاءة اإلدارة المدرسية في إيجاد التجانس بين الثقافات المختلفة في  2

 1.40 3.17 1.18 3.04 0.95 3.10 .المدرسة

 1.40 3.19 1.21 3.08 0.93 3.00 .عدم قدرة اإلدارة المدرسية على غرس القيم االجتماعية اإليجابية بين الطلبة 3
 1.40 3.20 1.18 1.10 1.11 3.24 .نقص كفاءة اإلرشاد األكاديمي والنفسي واالجتماعي 4
 1.38 3.33 1.24 3.61 1.11 3.24 .اكتظاظ الطلبة في الفصول الدراسية 5
 1.45 3.32 1.25 3.57 1.14 3.48 .زيادة عدد الحصص األسبوعية للمعلم 6
 1.37 3.19 1.13 3.29 1.10 3.12 .فتور العالقة التي تربط الطالب بالمعلم 7
 1.42 3.23 1.17 3.38 1.01 3.00 . دور المعلم التقليدي كآلة تصب المعلومات في أذهان الطلبة 8
 1.42 3.34 1.20 3.29 1.11 3.12 .تنفيذ المعلم العقاب مباشرة بعد قيام الطالب بسلوك غير سليم 9

 1.43 3.31 1.33 3.47 1.14 3.54 .ضعف هيبة المعلم نتيجة القوانين والتشريعات التربوية 10
 1.42 3.06 1.22 3.04 1.15 3.19 . التغيير المستمر لمديري المدارس 11
 1.40 3.11 1.23 3.07 1.21 2.26 .ت المستمرة للمعلمينالتنقال 12
 1.35 3.15 1.25 2.98 1.03 3.00 .ثقافة القمع للطلبة داخل الفصول الدراسية 13
 1.39 3.17 1.18 2.95 1.10 3.20 .شعور الطالب بالرفض والنبذ من قبل المعلم في المدرسة 14
 1.42 3.30 1.24 2.98 1.02 3.11 .عدم احترام شخصية الطالب 15
 1.44 3.28 1.19 3.00 0.98 3.00 .تعرض الطالب لمواقف تسبب له التوتر واالنفعال من المعلم 16
 1.44 3.32 1.18 3.20 1.10 3.37 .رد فعل لعنف مرتكب ضده بطريقة أو بأخرى 17
 1.34 3.19 1.18 3.03 0.95 3.13 .ضعف المستوى األكاديمي للمعلم 18
 1.53 3.11 1.11 2.90 1.06 3.00 .التعامل وتوجيه األسئلة للطالب باستمرارالتشديد في  19
 1.35 3.28 1.16 3.11 1.04 3.11 .عدم مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة 20
 1.40 3.27 1.21 3.06 1.13 3.00 .عدم وجود العدالة في التعامل مع الطلبة للتأثر بالواسطة 21
 1.36 3.21 1.19 3.02 1.07 3.00 .ي حل المشكالت األكاديميةاإلجراءات الروتينية ف 22
 1.39 3.41 1.25 3.00 1.04 3.10 .عدم االستماع لشكاوى الطلبة 23
 1.38 3.26 1.24 3.22 1.03 3.00 .عدم وجود برامج تدريبية إلدارة الصراع 24
 1.39 3.30 1.19 3.11 1.10 3.17 .عدم إشراك الطلبة في األنشطة المنهجية والالمنهجية 25
 1.11 3.41 1.21 3.09 1.11 3.12 . عدم توافق األنشطة المدرسية ورغبات الطلبة واحتياجاتهم 26
 0.94 3.24 0.81 3.13 0.67 3.14 الكلي للمجال 
 جميعها في المستوى المتوسط*

 
 أن المتوسط الحسابي الكلي للمجال جاء في 6يبين الجدول 

الطلبة والمعلمون (ات الدراسة الثالث المستوى المتوسط، ولفئ
وعند التمعن في فقرات المقياس فإن الفقرات الثالث ) واإلداريون

ضعف (التي جاءت بأعلى المارسات من وجهة نظر االداريين هي 
هيبة المعلم نتيجة القوانين والتشريعات التربوية، زيادة عدد 

طريقة أو الحصص األسبوعية للمعلم، رد فعل لعنف مرتكب ضده ب

، 3.48، 3.52بأخرى، وبمتوسطات حسابية جاءت على التوالي 
اكتظاظ الطلبة في الفصول (ومن وجهة نظر المعلمين ). 3.37

الدراسية، زيادة عدد الحصص األسبوعية للمعلم، ضعف هيبة 
المعلم نتيجة القوانين والتشريعات التربوية، وبمتوسطات حسابية 

عدم (ومن وجهة نظر الطلبة ). 3.47، 3.57، 3.61على التوالي 
توافق األنشطة المدرسية ورغبات الطلبة واحتياجاتهم، عدم 
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االستماع لشكاوى الطلبة، التشديد في التعامل وتوجيه األسئلة 
، 3.41، 3.41للطالب باستمرار، وبمتوسطات حسابية على التوالي 

 أن الفقرات التي جاءت بأدنى 6كما يبين الجدول ). 3.34
عدم قدرة اإلدارة المدرسية ( سات من وجهة نظر االداريين هيالمار

على غرس القيم االجتماعية اإليجابية بين الطلبة، عدم وجود العدالة 
في التعامل مع الطلبة للتأثر بالواسطة، تعرض الطالب لمواقف 
تسبب له التوتر واالنفعال من المعلم، وبمتوسطات حسابية على 

شعور (ومن وجهة نظر المعلمين ). 3.00، 3.00، 3.00التوالي 

الطالب بالرفض والنبذ من قبل المعلم في المدرسة، عدم وجود 
العدالة في التعامل مع الطلبة للتأثر بالواسطة، التشديد في التعامل 
وتوجيه األسئلة للطالب باستمرار، وبمتوسطات حسابية على التوالي 

لتنقالت المستمرة ا(ومن وجهة نظر الطلبة ). 2.90، 2.95، 3.41
للمعلمين، التشديد في التعامل وتوجيه األسئلة للطالب باستمرار، 
التغيير المستمر لمديري المدارس، وبمتوسطات حسابية على 

 .)3.06، 3.11، 3.11التوالي 

 
 أسباب خارجية: الثالثالمجال 

أسباب (المقياس للمجال الثالث  أفراد عينة الدراسة على فقرات استجابات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات:)7(جدول ال
 )خارجية

 الطلبة المعلمون اإلداريون الفقرة الرقم

  
ط 

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا
ف  *

حرا
الن

ا
ري

عيا
الم

ط  
وس

لمت
ا

بي
سا

لح
ا

ف  *
حرا

الن
ا

ري
عيا

الم
ط  

وس
لمت

ا
بي

سا
لح

ا
ف  *

حرا
الن

ا
ري

عيا
الم

 

 1.46 3.11 1.28 3.31 0.92 3.58 .دور وسائل اإلعالم في إضعاف دور المعلم 1
 1.38 3.21 1.25 3.34 1.02 3.62 . دور وسائل اإلعالم في بث أفالم العنف والرعب والمجازر المدمرة 2
 1.39 3.28 1.23 3.45 1.02 3.62 .وجود فراغ فكري وسياسي لدى الطلبة 3
 1.37 3.47 1.22 3.47 1.00 3.39 .تأثير البطالة على الطلبة والخوف من المستقبل 4
 1.37 3.44 1.17 3.52 0.97 3.38 .تأثير الفقر وارتفاع مستوى المعيشة 5
 1.43 3.29 1.24 3.31 1.08 3.27 .عدم االستقرار السياسي واالقتصادي محليًا وعربيًا 6
 1.21 3.31 1.21 3.31 1.01 3.11 .عدم وجود برامج لتوعية الطلبة 7
 1.34 3.19 1.22 3.18 1.01 2.99 .التباين الفكري والثقافي 8
 1.46 3.17 1.15 3.31 1.05 3.20 .نقص النشرات اإلرشادية المبينة لحقوق الطلبة وواجباتهم 9

 1.35 3.30 1.17 3.25 1.05 3.20 ضعف دور البرامج اإلرشادية المقدمة في اإلذاعة المدرسية 10
 1.30 3.20 1.29 3.44 1.14 3.36 .إهمال الصحف للمشكالت التربوية وعدم متابعتها 11

 0.945 3.27 0.925 3.36 0.713 3.30 الكلي للمجال 
 جميعها في المستوى المتوسط*
 

 أن المتوسط الحسابي الكلي للمجال جاء في 7يبين الجدول 
الطلبة والمعلمين (المستوى المتوسط ولفئات الدراسة الثالث 

فإن الفقرات الثالث وعند التمعن في فقرات المقياس، ). واإلداريين
دور (التي جاءت بأعلى المارسات من وجهة نظر اإلداريين هي 

وسائل اإلعالم في بث أفالم العنف والرعب والمجازر المدمرة، دور 
وسائل اإلعالم في إضعاف دور المعلم، وجود فراغ فكري وسياسي 

، 3.58، 3.62لدى الطلبة، وبمتوسطات حسابية على التوالي 
تأثير الفقر وارتفاع مستوى (وجهة نظر المعلمين ومن ). 3.40

المعيشة، تأثير البطالة على الطلبة والخوف من المستقبل، وجود 
فراغ فكري وسياسي لدى الطلبة، وبمتوسطات حسابية على التوالي 

تأثير البطالة على (ومن وجهة نظر الطلبة ). 3.45، 3.47، 3.52
قر وارتفاع مستوى المعيشة، الطلبة والخوف من المستقبل، تأثير الف

عدم وجود برامج لتوعية الطلبة، وبمتوسطات حسابية على التوالي 

 أن الفقرات التي جاءت 7ويبين الجدول ). 3.31، 3.44، 3.47
نقص النشرات (بأدنى الممارسات من وجهة نظر اإلداريين هي 

اإلرشادية المبينة لحقوق الطلبة وواجباتهم، عدم وجود برامج 
ة الطلبة، التباين الفكري والثقافي، وبمتوسطات حسابية على لتوعي

نقص (ومن وجهة نظر المعلمين ). 2.99، 3.11، 3.20التوالي 
النشرات اإلرشادية المبينة لحقوق الطلبة وواجباتهم، ضعف دور 
البرامج اإلرشادية المقدمة في اإلذاعة المدرسية، التباين الفكري 

). 3.18، 3.25، 3.31 على التوالي والثقافي، وبمتوسطات حسابية
التباين الفكري والثقافي، نقص النشرات (ومن وجهة نظر الطلبة 

اإلرشادية المبينة لحقوق الطلبة وواجباتهم، دور وسائل اإلعالم في 
، 3.19إضعاف دور المعلم، وبمتوسطات حسابية على التوالي 

3.17 ،3.11.( 
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وق هناك فروق دالة ال توجد فر: اإلجابة عن السؤال الثاني
إحصائيًا على درجة وجود األسباب المؤدية بالطلبة الذكور في 
المدارس الثانوية الحكومية في األردن لمارسة سلوك العنف الطالبي 

 .تعزى لطبيعة المهنة والمنطقة الجغرافية
لفحص هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين و
ن المتوسطات لفحص دالالت الفروق بي) MANOVA(المتعدد

الحسابية الكلية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس أسباب 
سلوك العنف الطالبي ضد المعلمين واالداريين في المدارس الثانوية 

 .، توضح ذلك10، و9، و8والجداول . الحكومية الذكور
 نتائج تحليل التباين المتعدد الستجابات أفراد عينة ):8(جدول ال

مقياس أسباب مارسة الطلبة لسلوك العنف الطالبي الدراسة على 
 وفقًا لمتغيري طبيعة المهنة والمنطقة الجغرافية

قيمة  االختبار المتغير
 االختبار

درجات 
 الحرية

مستوى  )F(قيمة
 *الداللة

 0.000 *10.03 6 0.938 ولكس طبيعة المهنة
المنطقة 
 الجغرافية

 0.269 1.27 6 0.992 ولكس

 )α ≥ 0.05(توى داللةداًال عند مس* 
 

 وجود فروق دالة إحصائيًا عند مستوى داللة 8يبين الجدول 
α ≥ 0.05 في درجة مارسة الطلبة لسلوك العنف، تـُعزى لمتغير 

عند مستوى داللة * 10.03طبيعة المهنة؛ إذ بلغت قيمة ف، 
، في حين أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى 0.000

وللكشف في أي المتغيرات التابعة كان . جغرافيةلمتغير المنطقة ال
، 9والجدوالن ) F(ختباراهناك أثر وفقًا لطبيعة المهنة، تم استخدام 

 : يوضحان ذلك10و
في درجة مارسة الطلبة لسلوك ) F( نتائج إختبار:)9(جدول ال

 العنف الطالبي وفقًا لمتغير طبيعة المهنة
مجموع  المجال

 المربعات
درجات 
 الحرية

وسط مت
 المربعات

مستوى )F(قيمة
*الداللة

0.000 *15.37 11.74 2 32.48 اإلداريون

0.309 1.18 0.95 2 1.89 المعلمون

0.292 1.23 1.12 2 2.24 الطلبة
 )α ≥ 0.05(داًال عند مستوى داللة* 

 
 وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 9ن الجدول ييب
لطلبة لسلوك العنف تعزى في درجة مارسة ا α ≥ 0.05داللة 

عند مستوى داللة * 15.37لمتغير طبيعة المهنة؛ إذ بلغت قيمة ف 
، وللكشف عن مصدر الفروق تم استخدام اختبار شيفيه 0.000

 : يوضح ذلك10للمقارنات البعدية، والجدول 
 
 
 

  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية :)10(الجدول 

درجة مارسة الطلبة 
 نفلسلوك الع

مستوى  طلبة إداريون معلمون
 الداللة

  3.01 3.44 3.28 المتوسط الحسابي

 0.001 *0.27 0.17  3.28 معلمون

 0.000 *0.45   3.44 إداريون

     3.01 طلبة
 )α ≥ 0.05(داًال عند مستوى داللة *

 وجود فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات 10 يبين الجدول 
، ولصالح المعلمين ذوي متوسط استجابات المعلمين والطلبة

 عند مستوى *0.27؛ إذ بلغت فروق المتوسطات 3.28حسابي 
، وبين اإلداريين والطلبة ولصالح اإلداريين ذوي 0.001داللة

 عند *0.45؛ إذ بلغت فروق المتوسطات 3.44متوسط حسابي 
 .0.000مستوى داللة 

 
 مناقشة النتائج 

 وتفسيرها وفقًا فيما يلي عرض لمناقشة نتائج الدراسة
 :ألسئلتها

ما درجة وجود األسباب : مناقشة نتائج السؤال األول
المؤدية بالطلبة الذكور في المدارس الثانوية الحكومية في األردن 
لمارسة سلوك العنف الطالبي الموجه ضد المعلمين واإلداريين من 

 وجهة نظر كل من الطلبة والمعلمين واإلداريين؟
وجود األسباب المؤدية سة، أن درجة أظهرت نتائج الدرا

بالطلبة الذكور في المدارس الثانوية الحكومية في األردن لمارسة 
بشكل عام كانت سلوك العنف الموجه ضد المعلمين واإلداريين، 

وهذا يدل على أن هناك مجموعة من األسباب مجتمعة . متوسطة
ن في تؤدي بالطلبة لمارسة سلوك العنف ضد المعلمين واإلداريي

المدارس الحكومية األردنية الذكور، وقد تكون الجهود المبذولة من 
قبل وزارة التربية والتعليم األردنية للحد من انتشار هذه الظاهرة، 
لم تصل إلى المستوى المطلوب، والمأمول، وما زالت ظاهرة العنف 
الطالبي تشكل خطرًا واضحًا يهدد أركان العملية التعليمية التعلمية، 

تؤثر سليًا بشكل أو بآخر على سير النظام التعليمي، وعلى و
مخرجات التعليم في األردن، والدليل على ذلك زيادة عدد وقوعات 
العنف في المدارس، وتحولها الموجه والمالحظ ضد المعلمين 

 .  واإلداريين
 درجة وجود األسباب المؤدية بطلبة ويرى الباحث أن

ذكور في األردن لمارسة سلوك العنف المدارس الثانوية الحكومية ال
نتيجة منطقية ومتفقة مع ما ورد في قد تبدو  بدرجة متوسطة،

األدب النظري، وأن من أسباب مارسة الطلبة لسلوك العنف في 
المدارس، وجود مجموعة العوامل االقتصادية والسياسية 

وكذلك تبدو متفقة ومنسجمة مع ). 2003أبو زنيد، ( واالجتماعية
الحياة في األردن؛ إذ يواجه الجميع شتى الصعوبات للوصول واقع 

إلى البيئة اآلمنة والحياة المستقرة، وتأمين متطلبات ذلك، وهو ناتج 
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عن سوء األوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية عالميًا، 
وانعكاس ذلك على الوضع في األردن، وما سببته موجة الغالء 

 نفسية لمعظم األسر في كيفية تأمين وارتفاع األسعار من معاناة
الحياة الكريمة ألبنائهم، وهذا بدوره أثـّر على األوضاع االجتماعية، 
وازدادت مستويات الفقر والبطالة، وكثرت مارسات العنف داخل 

وما تشهده الجامعات . المجتمع، وداخل األسر، وبين فئات الشباب
ور هذه الظاهرة األردنية الحكومية والخاصة خير دليل على تط

وانتشارها، وهي بدورها تنتقل إلى المدرسة، لوجود الطلبة واألباء 
والمعلمين واإلداريين وجميع العاملين في المدرسة، في قلق وكبت 
مستمر ناتج عن التفكير والخوف الدائم من المستقبل الخفي، ومن 

ور عدم التمكن من تلبية المتطلبات المادية والمعنوية ومجاراة التط
وهذه الضغوطات ال بد أن تظهر في . التكنولوجي، لهم وألسرهم

سلوكاتهم ومارساتهم اليومية سواء في المدرسة أو في البيت، أو 
في الحياة العامة، وعلى شكل من أشكال سلوك العنف في العالقات 
المتبادلة والتفاعل اليومي بين األطراف، وخاصة ما يجري من 

ن الطلبة والمعلمين واإلداريين، وأثناء تفاعالت داخل المدرسة بي
وبذلك تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج . تأدية واجباتهم اليومية

؛ الزيود والحباشنة، 2004؛ زيدان، 1999الجندي، ( دراسة كل من
2006.( 

وفيما يتعلق بالترتيب التنازلي لدرجة وجود األسباب المؤدية 
د المعلمين واإلداريين، فإنه بالطلبة لمارسة سلوك العنف الموجه ض

بالدرجة ) السياسية واإلعالمية( يدل على وجود األسباب الخارجية
السياسات التربوية واالدارية ( األولى، وتليها األسباب المدرسية

، وثم األسباب التي تعود للطلبة وأسرهم، وجميعها )والمعلمين
   .جاءت في المستوى المتوسط

 الوصول إلى مثل هذه النتيجة من ويرى الباحث أن السبب في
حيث الترتيب، قد تبدو نتيجة منطقية ومتفقة مع  ما ورد في األدب 
النظري وما يشير إليه واقع الحياة أيضًا؛ إذ إن وسائل اإلعالم لها 
تأثير في جنوح األحداث، بما تبث من البرامج والمسلسالت 

ض للجميع ذات واألفالم، سواء منها المخصص لألطفال، أو التي تعر
تأثير مباشر في السلوك االجتماعي للحدث؛ إذ تستثير خياله، 
وتدفعه في بعض األحيان إلى تقمص الشخصيات التي يشاهدها، ال 
سيما ما اتصل منها بالمغامرات والحركة والعنف، وقد تتحول به 

كذلك فإن إظهار بعض المجرمين . إلى مارسة فعلية ألشكال العنف
القانون في األعمال الدرامية على أنهم أشخاص والخارجين على 

يتمتعون بالثروة والقوة والقدرات غير العادية، يجعل األحداث في 
كثير من األحيان يتخذون هؤالء األشخاص مثالًً أعلى، ثم يبدؤون 
في تقليدهم، والنتيجة تكون غير مرضية في كل األحوال، فهم إن 

 وخارجين على القانون، نجحوا في هذا التقليد أصبحوا جانحين
 واألسباب الخارجية المتمثلة في. وإن فشلوا أصابهم اإلحباط

الظروف السياسية االقتصادية واالجتماعية التي يعيشها الطلبة 
وأسرهم، وظروف الحرمان االجتماعي والقهر النفسي واإلحباط، كل 
هذه العوامل تجعل الطلبة عرضة الضطرابات ذاتية، وتجعلهم غير 

افقين شخصيًا واجتماعيًا ونفسيًا مع محيطهم الخارجي، فتعزز متو

لديهم عوامل التوتر، وتكثر في شخصياتهم ردود الفعل غير 
العقالنية، ويكون رد فعلهم عنيفًا في حالة تعرضهم لالستفزاز أو 

وبذلك تختلف نتائج هذه . اإلهانة أو االحتقار من أي شخص كان
، التي رتبت نتائجها حسب )2004ن، زيدا( الدراسة مع نتائج دراسة

أسباب مدرسية، وتليها أسباب أسرية، وتليها : درجة توافرها كاآلتي
وسائل اإلعالم، وقد يعود االختالف في النتائج إلى الفترة الزمنية 

، وما طرأ 2008وهذه الدراسة ) 2004زيدان، (بين إجراء دراسة 
ر الفضائيات من تغييرات جذرية على وسائل اإلعالم، وانتشا

واإلنترنت، ودخول العولمة، واالنفتاح على الغرب والتأثر بالثقافات 
 . األخرى

ويرى الباحث أنه من الطبيعي أن تأتي األسباب المدرسية في 
الدرجة الثانية، إذ إن مسؤولية النظام التربوي بمؤسساته المختلفة 

قة سوية احتواء الطلبة وتعليمهم وتثقيفهم، وتعديل سلوكاتهم بطري
سليمة، ولكن يبدو أن المعلمين واإلداريين ما زالوا يمارسون أنواع 
العقاب المختلفة ضد الطلبة، ويستفزونهم، وال يراعون الفروق 
الفردية بينهم في التعامل، وما زال المعلمون غير متمكنين من إدارة 
صفوفهم بطريقة تعاونية تشاركية مع الطلبة للعمل ضمن فريق 

وال يزال ). 2006زيدان، (ا ما أشارت إليه دراسة واحد، وهذ
اإلداريون غير قادرين على تطبيق األنظمة والتعليمات الرادعة 

 اللمرتكبي المارسات الخاطئة، بل ما زالوا يتسترون على معظمها، و
يزال هناك تقصير واضح في الظروف واإلمكانات المدرسية ألن 

المعلمين أسباب الراحة تكون بيئة آمنة وصحية، توفر للطلبة و
للتخفيف من معاناتهم األسرية والمجتمعية، بحيث تسود بينهم 
العالقات الودية، واالحترام المتبادل، والعمل ضمن فريق متعاون 

كما ال يزال . لتحقيق األهداف التربوية التي جمعتهم في هذا المكان
في هناك تقصير واضح في المناهج المدرسية والسياسات التربوية 

وتقصير واضح في إعداد المعلم . نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف
وما زال كل من المعلم واإلداري . وتأهليه وتنميته تربويًا وأكاديميًا

يتخّلى عن الصالحيات التي تمكنه من اتخاذ القرار أو اإلجراء 
المناسب مباشرة للتغلب على الصعوبات وحل المشكالت التي 

ية النظام التربوي األردني، والبيروقراطية تعترضه، نتيجة مركز
الواضحة في التعليمات، والعالقة العلمية التي أصبحت غاياتها 

 كما أن توفر األسباب الخارجية. تجارية مع عدم تقدير العلم وأهله
في المجتمع األردني، ) من ضغوطات سياسية وإقتصادية واجتماعية(

ليمية، وعلى جميع عناصرها، يؤثر تأثيرًا مباشرًا على البيئة التع
وبذلك . وتظهر في سلوكاتهم أثناء مارسة العالقات التبادلية بينهم

بأن تأثير األسباب ) 2004زيدان، ( اتفقت نتائجها مع نتائج دراسة
واختلفت مع نتائج دراسة . المدرسية جاء في الدرجة الثانية

)Motoko, 2001 (تسبب بأن األسباب المدرسية في الدرجة األولى 
 . مارسة الطلبة لسلوك العنف

كما يرى الباحث أن حصول األسباب النفسية التي تعود للطلبة 
وأسرهم على الدرجة الثالثة واألخيرة في الترتيب التنازلي؛ قد يعود 
إلى أن بعض األسر األردنية ال تزال غير قادرة على احتواء أبنائها 

 مواجهة صعوبات وتنشئتهم بطريقة سوية، ليكونوا قادرين على
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الحياة وتحدياتها المتعددة، وتقبل التغيير الحاصل في جميع مناحي 
الحياة، خاصة األوضاع االقتصادية والسياسية، وال يزال بعض 
األبناء يتعرضون لشتى أنواع الضغوطات، التي تجعلهم في حالة 

؛ إذ )المراهقة(توتر دائم، وال سيما في هذه المرحلة العمرية
تقلبات مزاجية ونفسية وعاطفية، يصعب التحكم بها أو يتعرضون ل

السيطرة على آثارها، وربما تظهر بالنهاية على شكل سلوك عنفي 
وهي بذلك تختلف مع . ضد الغير أو النفس إلثبات الذات وتحقيقها

بأن األسباب النفسية سبب رئيس لمارسة ) Kim, 2005(نتائج دراسة
 . الطلبة لسلوك العنف

ة للترتيب التنازلي ألسباب مارسة الطلبة لسلوك أما بالنسب
العنف من وجهة نظر كل من الطلبة والمعلمين واإلداريين، فسوف 

 :تتم مناقشتها وفقًا لمجاالت الدراسة الثالثة كما يأتي
 أسباب تعود للطلبة وأسرهم: المجال األول

بينت نتائج هذه الدراسة وجود تشابه أو شبه اتفاق بين فئات 
حول الفقرات التي )  الطلبة والمعلمين واإلداريين(سة الثالث الدرا

جاءت بأعلى درجات من المارسة، وحول الفقرات التي جاءت بأدنى 
وهذا يدل على أنهم جميعًا يقّرون ). 5(درجات المارسة، الجدول 

بوجود األسباب األسرية والنفسية المؤدية بالطلبة لمارسة سلوك 
ة الفقرات التي تعود على سلوك الطالب العنف في المدارس، وخاص

في التظاهر أمام الزمالء وإظهار القوة، وإثبات الذات والكيان 
الشخصي، أو الدفاع عن النفس وتحصيل الحقوق، أو الفشل 

وقد تبدو هذه النتيجة منطقية ومتفقة مع ما ورد في . الدراسي
ا  بأن جميع م)2003راغب، (األدب النظري المتعلق بالموضوع 

ذكر ُيعّد من خصائص هذه الفئة من الشباب وهذه المرحلة العمرية 
، وما يتبعها من تغيرات نفسية وفسيولوجية، ويعزو )المراهقة(

الباحث ذلك إلى طبيعة المرحلة العمرية لفئة الشباب، وما يتعرضون 
له من ضغوطات داخلية وخارجية، تتعارض مع رغباتهم وميولهم 

درتهم على التوافق والمحافظة على واستعداداتهم، وضعف ق
 .االتزان

 أسباب مدرسية: المجال الثاني
بينت نتائج هذه الدراسة وجود تشابه أو شبه اتفاق بين 

حول الفقرات التي جاءت بأعلى درجات من ) المعلمين واإلداريين(
المارسة، وحول الفقرات التي جاءت بأدنى درجات المارسة، ووجود 

وهذا يدل على )  6(رات مع الطلبة، الجدول اختالف في بعض الفق
أنهم جميعًا يقّرون بوجود األسباب المدرسية المؤدية بالطلبة 
لمارسة سلوك العنف ضد المعلمين واإلداريين، ولكن اإلداريين 
والمعلمين يعزون السبب في ذلك إلى األسباب الخارجة عن إرادتهم 

للمعلم، وزيادة أو تصرفهم، مثل زيادة عدد الحصص األسبوعية 
عدد الطلبة في الفصول الدراسية، والتشريعات التربوية التي أضعفت 

وقد تبدو هذه النتيجة مقبولة ومنطقية ومتفقة مع ما . هيبة المعلم
ورد في األدب النظري المتعلق بالموضوع، وما أشارت اليه دراسات 

؛ القضاة والعيص وخريسات والحديدي، 2003الحوامدة، (كل من 
؛ إذ يحاول اإلداريون والمعلمون التنصل من مسؤولية )2007

تنامي العنف في المدارس، والقاء اللوم على المسؤولين في وزارة 

التربية والتعليم والسياسة التربوية في نصاب المعلم، ونصاب الغرفة 
الصفية، بينما يعزو الطلبة السبب في ذلك إلى اإلداريين والمعلمين 

م الخاطئة، وتصرفاتهم االستفزازية، وتنفيذهم أنفسهم، وممارساته
 . للعقاب مباشرة، وعدم السماع لشكاوى الطلبة

ويرى الباحث بأن اإلداريين كالمعلمين يحاولون إبعاد 
المدارس وهيئاتها التدريسية واإلدارية عن أن تكون في مقدمة 
األسباب المؤدية بالطلبة لمارسة سلوك العنف ضدهم، للمحافظة 

انهم، وصرف نظر المسؤولين عن نتائج ما يقدمونه من على كي
خدمات، وعدم التعرض للضغوطات والتشديدات من قبل 
المسؤولين على إدارة المؤسسات التربوية، ومديريات التربية، 

 . والقائمين على رسم السياسات التربوية في النظام التربوي
وبذلك تتفق نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسات كل 

 ).  2006؛ والزيود والحباشنة، 2004زيدان، (نم
 أسباب خارجية: المجال الثالث

بينت نتائج هذه الدراسة وجود تشابه أو شبه اتفاق بين فئات 
حول الفقرات التي )  الطلبة والمعلمين واإلداريين(الدراسة الثالث 

جاءت بأعلى درجات من المارسة، وحول الفقرات التي جاءت بأدنى 
وهذا يدل على أنهم جميعًا يقّرون ).  7(مارسة، الجدول درجات ال

بوجود األسباب الخارجية المؤدية بالطلبة لمارسة سلوك العنف ضد 
وقد تبدو هذه النتيجة منسجمة . المعلمين واإلداريين في المدارس

ومتفقة مع ما ورد في األدب النظري المتعلق بالموضوع حول تأثير 
ظروف االقتصادية والسياسية، والفقر وسائل اإلعالم، وتأثير ال

  ؛2000 ،بو زنيدأ (والبطالة والخوف من المستقبل المجهول
وبذلك يتفق معهم ). 2006؛ الزيود والحباشنة، 2003، صالح

 .الباحث بأن كل ما ذكر له تأثير مباشر على نفسية الطالب وسلوكه
ة  ال توجد فروق هناك فروق دال:مناقشة نتائج السؤال الثاني

إحصائيًا في درجة وجود األسباب المؤدية بالطلبة الذكور في 
المدارس الثانوية الحكومية في األردن، لمارسة سلوك العنف الطالبي 

 .تعزى لطبيعة المهنة والمنطقة الجغرافية
أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا عند 

لوك العنف  في درجة مارسة الطلبة لسα ≥ 0.05مستوى داللة 
تبين وجود الفروق بين متوسطات ُتعزى لمتغير طبيعة المهنة؛ إذ 

استجابات المعلمين والطلبة، واإلداريين والطلبة؛ إذ يرى المعلمون 
  . واإلداريون وجود األسباب بدرجة أعلى مّما يراه الطلبة

وجود ولعل السبب الذي جعل المعلمين واإلداريين يرون 
طلبة لمارسة سلوك العنف ضدهم بدرجة أعلى األسباب المؤدية بال

مّما يراه الطلبة، يعود إلى كثرة وقوعات العنف من الطلبة على 
المعلمين، وأنهم هم الفئة المتضررة من مارسة الطلبة لسلوك العنف 

؛ 2006القضاة، (ومثال ذلك ما نشرته الصحف المحلية . ضدهم
دى وزارة التربية وغيرها من الحاالت المسجلة ل) 2008الخواجا، 

والتعليم األردنية، وقد يعود السبب في ذلك إلى التشريعات التربوية 
المختلفة التي أضعفت من هيبة المعلم عند الطلبة، مثل منع العقاب 

تنصل المعلمين واإلداريين من تحمل مسؤولية تنامي الضرب، وأو 
ظاهرة العنف الطالبي في المدرسة، والذي أشارت معظم 
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 ؛ القضاة والعيص 2006؛ الشامي، 2004زيدان، (اتالدراس
والتوجهات الحديثة في التربية أن ) 2007وخريسات والحديدي، 

المدرسة هي المسؤولة األولى عن سبب مارسة الطلبة لسلوك العنف 
داخل أسوارها، سواًء أكان ذلك بين الطلبة أنفسهم أم بينهم وبين 

 قدرتهم جميعًا على احتواء المعلمين واإلداريين، والناتج عن عدم
الطلبة، وتلبية رغباتهم وميولهم واحتياجاتهم، وتوجيههم وإرشادهم، 
وذلك لتباين أساليب التوجيه المتبعة لديهم، بين الشدة الزائدة في 
محاسبة الطلبة، أو االهمال الزائد والتسيب في المتابعة، وضعف 

 القدرة على قدرة اإلدارة المدرسية على الضبط المدرسي، وعدم
غرس القيم اإليجابية، والتجانس بين الثقافات المختلفة التي يحملها 
الطلبة، وضرب المعلمين للطلبة وتحقيرهم أمام الزمالء، والتمييز 
العلني بين الطلبة، وضعف شخصية بعض المعلمين، وعدم إلمام 
البعض اآلخر بالمادة الدراسية، وعدم اتباع طرائق التدريس 

الحديثة، وعدم رغبة البعض اآلخر بمهنة التدريس، وضعف والتقويم 
وهذا ما أشارت إليه فقرات . العالقة بين المدرسة والمجتمع المحلي

االستبانة الخاصة بهذا المجال، التي جاءت جميعها متوافرة ومارسة 
بدرجة متوسطة من وجهة نظر جميع أفراد عينة الدراسة، واتفقت 

؛ والزيود والحباشنة، 2004ان، زيد(بذلك مع دراسة كل من 
2006 .( 

    كما أشارت نتائج الدراسة بأنه ال توجد فروق ذات داللة 
وقد يعود السبب في . إحصائية ُتعزى لمتغير المنطقة الجغرافية

الوصول إلى مثل هذه النتيجة أن أسباب العنف متشابهة في أقاليم 
ارجية والظروف المملكة الثالثة؛ إذ يتعرض الجميع للمؤثرات الخ

االقتصادية واالجتماعية والسياسية نفسها، وما يترتب عليها من 
 .تأثيرات قد تكون سلبية أو إيجابية داخل الوطن الواحد

 
 :التوصيات

بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإنها توصي 
 :باآلتي

االهتمام بما يتم تقديمه لألفراد من خالل قنوات اإلعالم  .1
 والمسموع والمقروء، والتعامل بحذر مع أجهزة اإلعالم المرئي

التي تنمو باستمرار، وتبث كل ما هو جذاب لفئة الشباب، 
وبشتى الصور، وبأطول وقت ممكن، وهذا اإلجراء االحترازي 
من العالج فرص تطبيقه ضعيفة، ولن يتم إال بتدخل مباشر 

  .من السلطات العليا في األردن
م والمناهج واالهتمام بإعداد المعلمين ضرورة تطوير التعلي .2

واإلداريين، بحيث تصبح لديهم الكفاءة والفاعلية، والمقدرة 
على التعايش مع الوضع الراهن لفئة الشباب، وتحويل الصف 
الدراسي والبيئة المدرسية إلى بيئة مريحة آمنة تشجع على 

بة العطاء واإلبداع، وحب العلم بدًال من البيئة المنفرة المسب
 .للكبت الذي يوّلد العنف

االهتمام بالناحية النفسية للطالب العدواني عن طريق المتابعة  .3
داخل الصف، وداخل المدرسة، وفي األسرة والمجتمع، 
ومعرفة ما يعاني منه من مشكالت أو اضطرابات نفسية، أو 

عادات خاطئة قد تحول بينه وبين التصرف السليم الطبيعي، 
ص من أزماته، وتصحيح مفاهيمه ومساعدته على التخل

وعاداته الخاطئة، ومحاولة إيجاد البدائل المناسبة له بالنصح 
 .واإلرشاد، بدًال من إيقاع أي شكل من أشكال العنف عليه

ضرورة زيادة التواصل بين المدرسة والمجتمع المحلي من  .4
خالل مجالس أولياء األمور، وعقد الندوات والحلقات الخاصة 

ل لكيفية التعايش مع الظروف المحيطة، ومحاولة بتوعية األه
التغلب على الصعوبات تواجهها األسر األردنية، بحيث ال تظهر 

 .آثار الكبت والمعاناة في سلوكات األبناء
ضرورة تفعيل اإلرشاد التربوي النفسي واالجتماعي في  .5

المدارس، وتوعية الطلبة بضرورة التعايش والتفاهم السليم مع 
التعامل الدبلوماسي مع الغير، في سبيل الوصول إلى البيئة، و

الهدف، بدًال من مارسة سلوك العنف، الذي يؤدي إلى عنف 
آخر أشد، وضرورة احترام القوانين واألنظمة واتباعها؛ ألنها 
السبيل إلى ضمان العيش الكريم، ومخالفتها تؤدي إلى 
الفوضى وضياع الحقوق، وأنه ليس كل ما يتمناه ممكن 

 .قيقه، أو يجب تحقيقه بأي طريقة كانتتح
ودرجة  ،حجمها لمعرفة  إحصائية لهذه الظاهرةاتعمل دراس .6

وأساليب  ،ميهاالمؤدية لتنا والدوافع ها،سبابوأ ،انتشارها
 .في المؤسسات األكاديميةمعالجتها 

  والمصادرالمراجع

العوامل البيولوجية والنفسية ). 2002(إبراهيم، أكرم نشأت 
، )4(1، دبي، مجلة الفكر الشرطيعية للجريمة، واالجتما

107-120. 

مفهوم السلطة في ضوء المنظومة ). 1995(ابن سعود، عبدالمجيد 
 .80-66، )5(9 الكويت،،المجلــة التربويةالتربوية اإلسالمية، 

موقف اإلسالم من ظاهرة ). 2000(إبراهيم أبو زنيد، محمد سالم 
، جامعة القدس: القدس ،ة رسالة ماجستير غير منشور،العنف

  .فلسطين

، الهيئة العامة سيكولوجية العدوان .)1996( قورة، خليل أبو
 .مكتبة الشباب : القاهرة،لقصور الثقافة

العنف المدرسي، المظاهر، العوامل، ). 2007(أشهبون، عبد المالك 
، متوافر عبر الموقع بعض أساليب العالج

:االلكتروني
http://www.gulfkids.com/ar/print.php?page=article

and id=178. 
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 .45-30، )2(، االجتماعية
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 :جريدة الرأي، متوافر عبر الموقع اإللكتروني. مبرحًا
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 المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية، .رة فيهوالعوامل المؤث
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 .األردن
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22-40. 
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 أسئلة المقابالت) 1(ملحق
بعد أن تم االطالع على سجالت اإلرشاد الجمعي في عدد من 

لدى المرشدين  ومالحظة نماذج الحاالت المسجلة ،مدارس المملكة
التربويين من مارسة الطلبة ألشكال متعددة من سلوك العنف، وبعد 
أن تم االتفاق على السرية التامة في التحفظ على األسماء الشخصية 

وأن تكون هذه المعلومات . لكل من الطلبة والمعلمين واإلداريين
فقط لغايات البحث العلمي، تم تجهيز مجموعة من األسئلة لمقابلة 

د من الطلبة مرتكبي العنف، وعدد من المعلمين والمرشدين عد
والمديرين في تلك المدارس، لتحديد أسباب العنف، وفيما يأتي 

 :                 عرض ألسئلة المقابلة لكل فئة

 :أسئلة المقابلة

 اإلداريون: أوًال
من خالل الخبرة الطويلة لك في مارسة العمل التربوي في  .1

، ومن خالل الحاالت )اإلدارة، أو اإلرشاد(ة المدارس الحكومي
المسجلة لديكم في سجل اإلرشاد الجمعي، والتي قمتم 
بالبحث عن مسبباتها، ما األسباب المؤدية بالطلبة لمارسة 

 سلوك العنف في المدرسة؟

 المعلم: ثانيًا
هل تتلفظ باأللفاظ غير المناسبة مع الطلبة ما يجعلهم  .1

 المثل؟عدوانيين؟ ويردون عليك ب
 هل ُتسقط إنفعاالتك الذاتية على الطلبة أثناء تدريسهم؟ .2
هل تقوم بتعديل سلوك الطلبة المشاغبين داخل الصف، أم  .3

 يقتصر دورك على الجانب األكاديمي؟

 هل أنت راٍض عن نصاب الحصص األسبوعية التي تدرسها؟ .4
هل لديك المقدرة على ضبط عدد كبير من الطالب في  .5

 الصف؟

 راحة وأنت تمارس مهنتك كمعلم؟هل تشعر بال .6
 هل لشغب الطلبة وعدوانيتهم تأثير على تحصيلهم؟ .7

 الطالب: ثالثًا
هل يثيرك شيء ما في المدرسة كالمعلمين، أو المادة  .1

 الدراسية، أو االمتحانات، ما يجعلك تغضب؟
 هل تشعر بالراحة عندما تذهب إلى المدرسة؟ .2
  لديك؟ هل للرفاق تأثير في إظهار القوة والتحدي .3
هل تتأثر ببرامج العنف التي تشاهدها عبر القنوات الفضائية  .4

 والسينما؟

هل تتيح لك المدرسة المشاركة في النشاطات واتخاذ القرارات  .5
 وحل المشكالت؟

 هل ألسرتك دور وتأثير في تفكيرك وسلوكك؟ .6
برأيك ما األسباب الرئيسة التي تولد لديك مواقف أو  .7

  وفي الشارع؟ وفي المدرسة؟سلوكيات عدوانية في البيت؟
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Appendix III 
 
Instructional program:- 

1. Translation (the teacher translated students` Arabic expressions into the target language and 
the learners repeated them). 

2. Group work (learners formed a circle and engaged in a discussion of a topic related to their 
environment applying one of the seven structures of the passive voice). 

3. Recording (students recorded their conversations applying the seven structures of the passive 
voice). 

4. Transcription (students transcribed their conversations to be able to practice them afterwards 
and analyze the form of each structure). 

5. Analysis (students analyzed the form of each of the seven structures of the passive voice). 
6. Reflection (students reflected on their experience expressing their feelings and concerns 

after practicing each structure). 
7. Listening (students listened to their recorded conversations and to their teacher's remarks). 
8. Free conversation (students engaged in free conversations with their teacher expressing their 

feelings about how they learned) as adapted from Richards and Rodgers (1986, p.120). 
 
Specimen of the teaching material  -  
Title: Simple present passive)( 
1- Teacher greets students and asks students to introduce themselves. 
2- Teacher explains the structure of the simple present passive and its use. 
3- Teacher asks students to take part in a conversation applying the newly learned structure. Teacher monitors and 

translates Arabic expressions into correct English. 
4- Students start by saying: 

S1: Is the date written on the board? 
S2: I'm afraid not. It's usually written by Eman .She is absent today. 
S 3: Why is the door closed? 
S 4: It's cold here. I've just closed it 
S5: My pencil is broken 
S6: I'll sharpen it for you. It's a very nice pencil. What is it made of? 
S5: It's made of colored plastic you can have it if you want. 
S7: I like your shirt Samia. What is it made of? It looks different from our shirts. 
S8: It's made of silk. Your shirts are made of cotton. That's why it is different. 
S9: What's written on your chain Arwa? 
S10: It's my name. 
S11: It's decorated in an elegant way. 
S12: Is it hand made? 
S10: Yes. 
S13: Is it made of gold. It's a present from my father. 

5- The conversation is tape recorded. 
6-  The conversation is transcribed with the help of the teacher. 
7- Students listen to the recorded material. 
8- Teacher asks students how they feel about the experience. 
9-  Students give their reflections. 
10- students act out another conversation. 
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Appendix (II) 
Lesson Plan 

Date:26/4/2008 Subject: English Language 
Grade: Tenth 

 
Lesson Focus: Simple Present (passive) 

Teaching Strategy Assessment Strategy Materials Time 
Student's Role Teacher's Role 

Outcomes 

- Communication. 
 
 
 
 
 
- Observation. 
 
 
 
 
- Reflection. 
 
 
 
 
 
 
 
- Self –assessment. 

- Chairs in a 
circle. 
 
 
 
 
- Tape 
recorder. 

15 
minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
minutes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
minutes 

1- Students greet one 
another, choose a 
topic and start a 
conversation 
applying the simple 
present passive voice 
structure when 
necessary. They 
record their sentences 
when they are ready.  
 
2- Students transcribe 
the conversation they 
have recorded, and 
analyze their 
transcriptions 
concentrating on the 
correct use of the 
simple present 
passive voice 
structure. They listen 
to their teacher's 
corrections. 
 
3- Students reflect 
upon their experience 
and express their 
feelings. 

1-Teacher 
translates 
students`  Arabic 
expressions 
when necessary 
helping them to 
apply the simple 
present passive 
voice structure 
correctly. 
 
2- Teacher 
guides students 
and supports 
them while 
transcribing their 
conversation. 
 
 
 
 
 
 
 
3- Teacher 
encourages self- 
assessment and 
free discussion. 

Students will be able 
to: 
 
1- Greet people. 
 
 
2-Introduce 
oneself/others. 
 
 
3- Ask for/give 
information applying 
the simple present 
passive structure when 
necessary. 
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Appendix ( I ) 
The Grammar Achievement Pre-post Test 

Name:       
Grade: 
School: 

-  Question Number One: Circle the correct passive equivalent of the following sentences from the choices given 
below each sentence: 

1- Someone built this house in 1904. 
a) In 1904, he built this house. 
b) This house was built in 1904. 
c) This house is built in 1904. 

 
2- People grow rice India. 

a) Rice grows in India. 
b) Rice was grown in India. 
c) Rice is grown in India. 

 
3- Someone has invited us to a party. 

a) I have been invited to the party. 
b) We have been invited to the party. 
c) They have been invited to the party. 

 
4- The secretary was copying some letters. 

a) Some letters were being copied by the secretary. 
b) Some letters were copied by the secretary. 
c) Some letters was being copied by the secretary. 

 
-  Question Number Two: Choose the correct sentence which refers to the form of the passive voice: 

1) In the passive, the subject of the active verb becomes the object of the passive verbs. 
2) In the passive, the object of an active verb becomes the subject of the passive verbs. 

 
-  Question Number Three: Complete the sentences with the correct form of the verbs (active or passive) in 

parentheses: 
1- This book (have to return) ________to the library today. 

A-  Have to return.  B- Has to be returned.   C- Have to be returned. 
 
2- The other books (return) _________yesterday. 

A- Returned.        B- Were returned.   C- Are returned. 
 
3- This letter (must send) _______today. 

A- Must send.        B- Must be send.      C- Must be sent. 
 
4- That book (should return) ______tomorrow. 

A- Should return.   B- Should be returned.   C- Should returns. 
 
5- The secretary (will send) ______this letter tomorrow. 

A-   Will be sent.    B- Will be send.   C- Will send. 
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benefited more from the application of CLL when 
compared with students of poor linguistic ability. 

 
Implications and Recommendations 

The study implies that teachers should understand 
their learners in terms of the practical skills they may 
need. As the present study suggests, pupils need 
conversational skills and proficiency in English 
language communication even in grammar teaching. 
Activities that allow student involvement, social 
negotiation like student presentations, discussion, 
debating, conversation, role playing are recommended 
to foster the roles students and teachers should play in 
the language classroom. 

 Another implication is to understand how effective 
learning occurs. Such awareness of progress in language 
skills provides students with enjoyable experience and 
makes them eager for more learning. To achieve this, 
teachers should be familiar with their pupils' needs, 
reflective and critical of their own teaching, and 
resourceful and flexible in teaching methods. 

However, the study revealed that the CLL was 
effective in raising students` levels of achievement in 
English grammar. In light of the findings of the study 
the researchers recommend that: 
1- curriculum planners and teachers should adopt 

CLL for teaching grammar; 
2- similar studies should be conducted on other 

students in other areas of Jordan; and 
3- other researchers should conduct other studies 

applying CLL on other English language sub-skills 
with longer periods of treatment. 
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Table (4): T-test of experimental and control groups 
on the post-test 

Group 
Number 

of 
subjects 

Means Standard 
Deviation 

t-
value P 

Experimental 30 17.600 2.25 
Control 28 12.428 3.37 

6.912 0.000 

 
The results in Table (4) indicate that there were 

significant differences between the means of the two 
groups due to the effect of using the teaching method. 
This difference in the means of scores of the 
experimental group is attributed to the use of CLL 
method in teaching grammar. Since the participants in 
both groups were of similar levels, no other factors 
besides the method variable had any effect on the results 
of the study. The significant difference between the two 
treatments was in favor of the experimental group which 
used the CLL. 

To answer the second question (To what extent 
does the effectiveness of CLL method correlate with 
tenth grade students` levels of linguistic competence 
(i.e. high, intermediate, poor),   One-Way ANOVA test 
was used. Table (5) shows that the calculated value of 
F-test which was (3.791).This shows that there are 
significant differences in the achievement of tenth grade 
students in English grammar scores who were taught 
using the CLL method attributed to students` level of 
linguistic competence at the significance level (α 
=0.05). 
Table (5): One-Way ANOVA results 

Source 
of 

Variance 

Sum of 
squares 

Degrees 
of 

freedom 

Mean 
Square F Sig 

Between 
groups 37.419 2 18.709 3.791 0.035 

Within 
groups 133.248 7 4.935   

Total 170.667 29    
 
Scheffe Post hoc comparison  was used to find out 

the source of difference. Table (6) shows that there were 
significant differences between the means of the 
students of high linguistic competence who studied 
English grammar by using CLL and the means of the 
students of poor linguistic competence who studied 
English grammar by using the language CLL in favor of 
the group of high linguistic competence. 

 
Table (6): Scheffe Post hoc comparison results  

Mean difference 
(1-J) 

(J)level (l) level 

0.3761 
2.6538* 

Medium 
poor 

High 

-0.3761 
2.2778 

High 
poor 

medium 

-2.6538* 
-2.2778 

High 
medium 

poor 

Discussion 
The findings of the study revealed that there was a 

significant difference between the effect of CLL method 
of instruction and the effect of the traditional method 
since there was an increase in the mean scores of the 
experimental group compared to that of the control 
group (Tables 3 and 4). The significant difference 
between the two methods of instruction could be 
attributed to the use of the CLL which helped students 
to engage in free conversations with the participation of 
the teacher enabling them to apply their knowledge of 
English grammar correctly and reflect on their learning 
experience. This agrees with what other Arab 
researchers such as Lababidi (1983); Al Afeef, (2002); 
Thabet( 2002); El-Yousef(1986) who emphasized the 
importance of communication, and called for providing 
teachers with necessary training to enable them to plan 
for and  apply communicative activities successfully in 
their classrooms.  

One possible explanation for this result can be 
attributed to the novelty of this method which enabled 
students to communicate in English as a result of the 
new role of the teacher. This new technique motivated 
the students and gave them the impression of change in 
their routine ways of learning grammatical structures. In 
addition, CLL techniques enabled the students in 
question to overcome their inability to apply 
grammatical structures correctly in real life situations. 
This agrees with the recommendations of other foreign  
researchers such as: Harris  (1962), Shepherd  (1977), 
Linnell (1995),  Savignon  (2002),  Hennings (1997), 
Hiep  (2005) who stressed the importance of negotiation 
and helping learners to acquire communicative 
competence and apply their English knowledge in 
communicative situations .  

The difference between the experimental group and 
the control group was due to the use of CLL as revealed 
by the results of the current research. The pre-test 
showed that the grammatical abilities of the two groups 
were close to each other. Thus, the increase in the 
means scores of the experimental group was due to the 
warm friendly atmosphere provided by the group 
discussions and the sense of community and 
connectedness together with the supportive and 
understanding role of the teacher. 

           The findings of the study are consistent with 
the findings of other studies such as: Lababidi (1983), 
Al-Afeef (2002), Thabet (2002), and El-Yousef (1986) 
which dealt with communication and revealed the 
importance of applying communicative activities in 
improving learners’ English knowledge. La Forge 
(1979), Larsen-Freeman (1986), Worde (2003), and Gao 
(2005) all emphasized the role of group work and 
supportive environment in reducing anxiety and 
encouraging students to acquire a second language. 

Moreover, the findings of the study showed that the 
warm friendly atmosphere created by CLL enabled 
learners to develop their linguistic competence. Table 
(6) shows that students with high linguistic competence 
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sample two weeks later. Pearson reliability co-efficient 
was calculated as (0. 93) which was found suitable for 
conducting the current study. 

 
Design and Statistics 

Table (1) displays the names of the participating 
schools as well as the numbers of students who took 
part in the present research. 

 
Table (1): Distribution of the sample of the study 

School name Groups Number of 
students 

Al Shawbak Secondary 
Comprehensive School 

Experimental 
group (1) 15 

Al Shawbak Secondary 
Comprehensive School 

Experimental 
group (2) 15 

Al Baq’a Secondary 
Comprehensive School 

Control 
group(1) 17 

Sokina Bent El Hussien 
Secondary 

Comprehensive School 

Control 
group(2) 11 

Total 4 58 
 
Procedures  

The students of both the experimental and the 
control groups were told that a test would be applied to 
them for the purpose of scientific research. They were 
asked to respond accurately and honestly. Students were 
distributed in four halls. The exam lasted for thirty 
minutes. After the study had been conducted, the post-
test was administered using the same procedures.  

The teaching procedures for the experimental 
group were: 
1) working in small groups where the members of 

each group interact together using the target 
language and applying the passive voice structures; 

2) applying each structure of the seven passive voice 
structures in one class period; 

3) students’ choosing the topic of their conversation, 
and the teacher translating Arabic expressions into 
target language when necessary; 

4) students’ being provided with notebooks to write 
their transcriptions; and 

5) following the experience with a period of reflection 
enabling students to express their feelings about 
how they learned. 
Following the textbook, Jordan Opportunities (1), 

the teaching procedures for the control group included 
teaching the passive voice structures concentrating on 
their functional aspects that provide sufficient drill 
material on the structures as follows: 
1) The structures are embedded in a context for 

students to study and give examples of the passive 
voice structures. 

2) The text is followed by exercises giving further 
practice on the use of the passive voice. 

3) Teacher points out the function of the passive voice 
and asks students to do different types of oral and 

written exercises to show their understanding of 
this function. 
Regular school records of students’ assessment 

were used to divide the experimental groups into three 
groups according to students’ level of linguistic 
competence (i.e. high, intermediate, poor) as these 
levels were obtained from students' grades in English . 
Table (2) shows the number of students in each group. 

 
Table (2): Students' levels  

Level of linguistic 
competence Number of students 

High 9 
Intermediate 13 

Poor 8 
Total 30 

The study has two independent variables: 
1- The teaching method that has two levels:  

A- Community Language Learning method (CLL) 
B- The traditional method.  

2- Students` level of linguistic competence. 
The dependent variable, on the other hand, is the 

students' achievement in English grammar. 
A t-test was used to find out if there were any 

significant differences in students` achievement in 
grammar between the experimental group and the 
traditional group as a result of applying the CLL in the 
experimental group. One-Way ANOVA was used to 
find out if the effectiveness of CLL method correlated 
with tenth grade students levels of competence (high, 
intermediate, poor). 
 
Findings  

The discussion of the results is organized according 
to the research questions stated earlier. To answer the 
first question of the study (What is the effect, if any, of 
the CLL in grammar upon the achievement of tenth 
grade students?) a pre-test was given to the groups 
involved in the experiment. The test was marked and the 
results are shown in Table (3). 

 
Table (3): T-test of experimental and control groups 
on the pre-test   

Group 
Number 

of 
subjects 

Means Standard 
Deviation t-value P 

Experimental 30 8.266 2.71 
Control 28 7.857 2.03 

0.647 0.521 

Table (3) shows that the mean and standard 
deviation of the experimental group were 8.266 and 
2.71 respectively while the mean and standard deviation 
of the control group were 7.857 and 2.03 respectively. 

The results in Table (3) indicate that the scores of 
the participants in both experimental and control groups 
are equivalent in terms of their results on the pre-test. 
Thus, there were no significant differences between the 
experimental group and the control group.  
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towards CLT. When teachers were observed, however, 
the characteristics of: realistic situations, meaningful 
tasks, interesting topics and activities, real life materials, 
language functions, purposeful interaction and fluency 
were found less consistent with actual teaching than 
others.  Al-Afeef recommended that teachers develop 
fluency, language functions and purposeful interaction 
inside their classrooms.  

Thabet (2002) identified the obstacles hindering 
the use of communicative techniques in Yemeni public 
schools in Taiz and elicited potential solutions to 
alleviate this problem. The study aimed at measuring 
EFL specialists’ knowledge of the major tenets of the 
Communicative Language Teaching approach and 
teachers’ commitment to them in their classrooms. The 
sample consisted of 172 school teachers, 7 instructors at 
the Higher Institute, 14 supervisors and 5 members of 
the faculty of education at Taiz University. Three 
instruments were used to collect the data: a 
questionnaire, a test and an observation checklist. The 
major obstacles of using communicative techniques 
according to the researchers were: large classrooms, 
shortage of funding, lack of teachers and supervisors’ 
Communicative Language Teaching Approach 
preparation and the discouraging cultural view of CLT.  

Worde (2003) stressed the role of communality in 
her study, which aimed at identifying factors of anxiety 
such as speaking activities, inability to understand, fear 
of communication, instructional testing and error 
correction. Students felt overwhelmed and anxious 
when speaking. Perhaps due to an immature vocabulary 
or lack of control of grammar, the results of the study 
showed that group work and the supportive environment 
were among the factors which reduced anxiety while 
learning a foreign language. 

From the above review of literature, all these 
studies recommend developing communication inside 
English language classrooms through purposeful 
interaction and supportive environment (Lababidi, 1983, 
El-Yousef, 1986, Al-Afeef, 2002, Thabet, 2002, Worde, 
2003). CLL enables students to communicate in realistic 
situations and reflect upon their learning experience. 
Therefore, this study tries to develop students` ability to 
communicate through applying the CLL method in 
teaching English grammar to Jordanian tenth grade 
students in Al-Shawbak Directorate of education in 
Jordan. 

 
Methods and Procedures 

The population of the study consisted of all female 
tenth grade students in Al-Shawbak District in the 
academic year 2006/2007. According to the estimates of 
the directorate of education in Al Shawbak, the number 
of female tenth grade students in Al-Shawbak was 
estimated at 104 girls distributed in eight schools. The 
sample was selected purposefully. It consisted of 58 
female tenth grade students. Al-Shawbak Secondary 
Comprehensive School was decisively selected and it 
included two experimental groups. The reason for the 

intentional selection was due to the fact that it was the 
only secondary school in Al-Shawbak District that had 
two sections of the tenth grade students with 15 students 
in each section. In addition, CLL can only be conducted 
with small numbers of students (Richards and Rodgers, 
1986). Two groups were also selected as control groups 
from another two other secondary schools (Al-Baq'a 
Secondary Comprehensive School for Girls and 
Sokayna Bint Al-Hussien Secondary School for Girls). 
They were selected on the basis of the availability of 
numbers of female tenth grade students. The first 
control group consisted of 17 tenth grade students from 
Al-Baq'a Secondary Comprehensive School for Girls, 
while the second control group consisted of 11 tenth 
grade students from Sokayna Bint Al-Hussien 
Secondary School for Girls. 

To successfully conduct the study, the teaching 
material on the passive voice adapting the CLL steps 
from Richards and Rodgers (1986: 120) for seven 
periods lasting one hour each was used .(See lesson plan 
and instructional program: Appendices II and III 
respectively). 

The CLL material was designed by the researchers 
to enable students to practice the seven structures of the 
passive voice: (present simple, past simple, present 
perfect, past perfect, present progressive, past 
progressive, and future simple) for seven hours through 
the tasks stated in Appendix II.  

          When the researchers designed the tasks of 
the teaching material, they were submitted to a jury of 
three university English professors at Al-Hussein Ben 
Talal University specialized in linguistics, phonetics, 
and literature, three supervisors of English and three 
experienced tenth grade English teachers. The 
researchers benefited from the comments made by the 
jury and made the required modifications. 

The implementation of CLT material took seven 
periods during a four week period in the second 
semester of the academic year 2006/2007. 

 
Instrument 

The researchers used a multiple-choice 
achievement test (Appendix I) in order to measure the 
students’ achievement in the passive voice. The pre-test 
was to make sure that the experimental groups were 
equivalent to the control groups in their knowledge of 
the passive voice. An identical post-test was used to find 
out if there were any differences between the results of 
the experimental group and the control groups due to 
the application of CLL with the experimental group and 
the traditional method with the control groups. 

The researchers submitted the achievement test to 
the same jury who judged the CLL material to judge its 
linguistic accuracy and appropriateness for the learners. 
The suggestions provided by the jury were taken into 
consideration. 

To ensure the reliability of the test, it was applied 
to 15 female tenth grade students who were excluded 
from the sample. The same test was applied to the same 
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analyzing works of art. She pointed out that 
communication requires paying attention to form. She 
stated: 

Communication cannot take place in the absence of 
structure, or grammar, a set of shared assumptions about 
how language works, along with a willingness of 
participants to cooperate in the negotiation of meaning. 
(p.7) 

Davies and Pearse (2000) pointed out that Charles 
Curran developed CLL in the USA from the mid 
seventies where it is based on the counseling-learning 
educational model. To Davies and Pearse, learning is 
seen as personal development not the achievement of 
objectives imposed from outside. Thus, CLL method 
focuses on the feelings of the students combining the 
field of language learning with the dynamics and 
principles of counseling. 

La Forge (1979: 247) remarked that CLL is 
characterized by group learning where students 
experience social interaction and a period of reflection 
on the experience. He recommended introducing a 
reflection period into the English classrooms.  

Freeman (1986: 45-47) provided expanded 
descriptions of some common techniques associated 
with CLL. These techniques include: 
1. Tape recording of students` conversation (students 

choose what they want to say, and their target 
language production is recorded for later listening). 

2. Transcription (teacher produces a transcription of 
the tape recorded conversation, this is used for 
analysis). 

3. Reflection on experience (teacher takes time during 
or after various activities to allow students to 
express their feelings about the language). 

4. Reflective listening (students listen to their own 
voices in a relaxed and reflective environment). 

5. Human computer (teacher says anything in the 
target language and students practice). 

6. Small groups tasks (students work in groups to 
create new sentences and share them with their 
colleagues). 
On one hand, communication and class 

conversations are at the heart of both CLL and CLT. 
However, the two methods differ in application. With 
CLL method learners willingly agree to share in some 
form of activities to reach a goal. Discipline is created 
by self-evaluation and reflection (La Forge, 1979: 249-
251).CLL method is characterized by its emphasis on 
whole pupil education, the role of a supporter, non 
judgmental teacher, the fact that learners are responsible 
for their own learning and the prevention of pre-planned 
syllabus (Malley, 2007). CLT, on the other hand 
stresses the need for meaningful communication to 
support learning including classroom activities focusing 
on learners` genuine communicative needs. These 
communicative activities function as a means to develop 
learners` communicative competence. Yet, Successful 
communication requires control over grammar. This 
dilemma has been discussed by many researchers who 

differ in their points of view concerning the most 
appropriate way to introduce grammar during 
communication. (Hiep, 2005) .Thus, the problems 
arising as a result of applying CLT in classrooms can be 
managed through integrating CLL techniques. 

Unfortunately, studies that deal with CLL are very 
limited. The researchers, therefore, looked for other 
studies that dealt with the importance of communality 
and the obstacles hindering the application of 
communication techniques.  

Lababidi (1983, p.3) accounted for the situation of 
English language instruction prevailing at the 
compulsory cycle schools in Jordan. She maintained 
that: 

 Communication only takes place when we make 
use of sentences to perform a variety of different acts of 
an essentially social nature. Thus we do not 
communicate by composing sentences, but by using 
sentences to make statements of different kinds, to 
describe, to record, to classify or to ask questions, make 
requests and give order. 

El-Yousef (1986) investigated the relative 
effectiveness of the communicative method and the 
audio lingual method in teaching English for the second 
preparatory class in Jordanian compulsory schools. He 
mainly investigated the effectiveness of these two 
methods on the learner's communicative and structural 
abilities. The population of the study consisted of all 
second preparatory students at the compulsory schools 
of Irbid Second Directorate of education in the second 
semester of 1985/1986. The sample consisted of four 
sections chosen by cluster random sampling. Two 
sections were randomly assigned to an experimental 
group and the other sections to a control group. The 
experimental group was taught through the 
communicative method and the control group was 
taught through the audio-lingual method. The results of 
the study showed that there was a statistically 
significant difference between the mean scores of the 
experimental group and the control group in their 
communicative ability on the post-test. The study, also, 
showed there was no statistically significant difference 
between the experimental group and the control group 
in their structural ability on the post-test. El-Yousef 
advised teachers of English as a foreign language to 
include communicative activities in their teaching. 

Al-Afeef (2002) investigated Communicative 
Language Teaching (CLT) in the upper basic grades, the 
eighth, the ninth and the tenth grades in Jarash 
Governorate from a teachers` perspective. The study 
covered three aspects of CLT: the teachers` use of the 
characteristics of CLT, the teachers` attitudes towards 
CLT and the difficulties that face them in applying 
CLT. Four instruments were used to collect the data: a 
questionnaire, an attitudinal scale, classroom 
observation and interviews to show an overall view of 
CLT in the assigned population. The findings of the 
study revealed that the teachers almost always use CLT. 
The teachers, also, hold fairly favorable attitudes 
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(2002: 115) who recommended that a study should be 
conducted to find a way to improve fluency and 
purposeful interaction in Jordanian EFL classes by 
developing particular communicative strategies and 
techniques.  

Also, the study is significant for the participants as 
they were encouraged to reflect upon and, thus, become 
more sensitized to their personal language learning. 
From this extended level of consciousness of their own 
language learning, it is anticipated that the students who 
participated in the study may increase their ability to be 
more reflective about their own learning, and, thus, 
improve the quality of their learning practices. 

The current study is significant because it stresses 
the need to explore the great principles that underline 
successful interaction between the teacher and the 
students when learning grammar, in an attempt to create 
a responsible learner who is capable of negotiating 
meaning. Moreover, this study contributes to providing 
insights related to the importance of CLL method.  
 
Limitations 

The current study is limited to tenth grade female 
students in Al-Shawbak District in the academic year 
2006-2007. These findings will be generalizable only 
for similar populations. Also, the findings of the present 
study can be generalized only to the use of CLL in 
teaching English grammar and developing students’ 
abilities to communicate through acquiring certain 
habits of expression when they examine the meaning of 
certain sentences in specific contexts. The duration of 
training was limited to seven weeks of experimentation. 
Therefore, longer or shorter duration may ensure 
different outcomes.  

 
Definition of terms 

Community Language Learning CLL: this is a 
student-centered language learning method which 
encourages supportive group experience and reflection 
(La Forge, 1979). In this study, CLL can be described as 
a method which aims at helping students to use the 
English language communicatively. Traditional 
Method: This method emphasizes the teaching of 
grammar; its principal practice technique is translation 
from and into the target language (Stern, 1983). In this 
study, the traditional method can be described as the 
method of teaching grammar stated in Teacher's Book.  

 
Literature Review 

Emphasis in using the CLL method is based on 
English for communication in monolingual or 
multilingual classes where the teacher speaks the 
learners` first language. It enables students to use their 
first language, to develop an interpersonal relationship 
with the other students. This technique helps the student 
over a considerable period of time to apply words in the 
new language without translation, gradually moving 
from a state of dependence to a state of independence. 

Hennings (1997) stressed the importance of 
classroom talk to increase the language facility and 
necessary interpersonal skills. Hiep (2005) explained 
that communicative language teaching depended on a 
theory of communicative competence. The application 
of this theory led to several issues. Students are mainly 
challenged by the need of developing native speaker 
competence.  

Hiep (2005: 3) referred to the challenge of creating 
interaction inside the classroom pointing out the 
difficulty of developing students` communicative 
competence in a way that enables them to use the 
language they are learning appropriately in a given 
social encounter. He maintained that determining how 
to create genuine communication within the classroom 
setting presents challenges to teachers. 

Shepherd (1977:91) suggested an approach to 
develop communicative skills that integrate language 
experiences. Many suggestions were given for 
implementing CLL, including the following: 
1. Begin with a meaningful student activity. 
2. Start with the known and move gradually toward 

the unknown. 
3. Utilize many and varied experiences. 
4. Make the experience as concrete and participatory 

as possible. 
5. Keep it relevant and interesting. 
6. Proceed from written expression to oral expression, 

and do not isolate communication skills by mode. 
7.  Provide modules if the learner is unable to create 

language for a given experience. 
Linnell (1995) investigated the effect of 

negotiation as a context for learning syntax in a second 
language stressing the fact that negotiation provides 
opportunities for learners to comprehend unfamiliar 
input, to produce unified output, to be given feedback, 
and to focus on form. 

Moreover, Nunn (2005: 3) explained that the 
application of linguistic competence in a communicative 
situation requires recalling a previously learnt store of 
knowledge. Learners require linguistic competence to 
be able to communicate in different situations. To Nunn, 
many factors affect students` performance in a certain 
situation including stress, psychological state and group 
dynamics. 

Savignon (2002) pointed out that while planning 
for a curriculum, communicative learning activities 
should be organized into five components of the CLT 
approach: (language analysis, language for a purpose, 
personal English language use, beyond the classroom 
and theatre arts). The first component means focusing 
on forms of English, including syntax, morphology, and 
phonology. Language for a purpose refers to the use of 
language for real and immediate communicative goals 
that are related to the real world of the students. 
Personal English language use relates to the 
involvement of the learners` motivations. The fourth 
component of the curriculum involves acting and 
playing roles. A theatre art refers to the importance of 
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(Hiep, 2005). Since talking is a vehicle of exchange in 
language classrooms, bringing a lens to the potential 
benefit of the co-constructed language use of grammar 
in teacher-student interaction will be worthwhile. 

Hiep (2005:8) stressed the role of EFL teachers in 
helping their students to communicate, in this regard he 
stated: 

 Although communicative language teaching needs 
to be adapted to fit the local context, local teachers in 
many EFL settings may, also, need to reexamine some 
of their traditional beliefs and assumptions about 
language teaching and learning. Embedded in the 
communicative approach to teaching is a belief in the 
humanistic and communicative nature of language, 
which is not always in accordance with traditional 
views. 

Yet, the CLT approach faced many obstacles in the 
Arab world. Al-Afeef (2002) reported that EFL students 
in Jordan tend to be unable to communicate in English. 
He maintained, further, that even those who master the 
grammatical structures couldn’t speak English properly.     

Tahbub and Diab (1997) explored the extent to 
which English teachers in primary public schools in 
Jordan practiced the communicative approach. The 
results of the study indicated an absence of the 
minimum level of adherence to the theoretical principles 
of the communicative approach as reflected in the 
teachers` observed behavior. That is, learning is limited 
to low levels of learning, and students concentrate on 
memorizing facts in order to pass tests. Such language 
exchange limits rather than expands students’ language 
and learning. 

This explains the remark made by Lababidi (1983) 
that students who finish the basic stage in Jordan cannot 
communicate in English despite the fact that one of the 
main objectives of this stage is to develop in the student 
the ability to communicate sensibly in English.  

  At present, English grammar is taught at 
Jordanian schools in the light of the following 
instructions that are mentioned in Teacher's Book. 
Firstly, the teacher introduces the rule giving oral and 
written examples. Then students are asked to give 
examples from their textbooks, and finally they practice 
doing different types of written exercises (Mugglestone, 
2005). 

 The present study examined a communicative type 
of verbal interaction conducted by female tenth grade 
students at Al-Shawbak District in the academic year 
2006-2007. The verbal interaction will constitute a self-
sufficient discourse unit (i.e. the passive voice) as 
conceptualized within a communicative occurrence 
which functions syntactically and semantically as a 
grammatical constituent. 

 
The problem  

As language learning is revolutionizing education, 
such development is exciting for teachers of English as 
a foreign language in that it offers greatly expanded 
opportunities for authentic communication beyond the 

walls of the traditional classroom. And authentic 
communication is crucial in language acquisition. In the 
present study, the researchers make use of community 
language learning method so as to capture, motivate and 
anchor learner attention to, and render comprehension. 
Finally, the study comes as a response to recent findings 
of researchers (Tahbub and Diab, 1997; Al-Afeef, 2002) 
who highlighted the failure of CLT in establishing 
communication in the classroom.  

One of the researchers is an English language 
supervisor in Al-Shawbak Directorate of Education who 
noticed a clear lack of ability to discuss questions, share 
drafts for peer review, communicate and participate in 
discussions in the classroom. Consequently, 
instructional conversations were orchestrated where the 
subjects of the study (tenth graders) could interact when 
studying English grammar, particularly the passive 
voice. 

 
Purpose  

The present study tended to propose a shift away 
from long established grammar translation 
methodologies and practices, towards teaching of 
communication and communicative competence 
(differently from CLT approach) through investigating 
the effect of CLL method while teaching the passive 
voice on the achievement of female tenth grade students 
in Al Shawbak District. That is, the main aim of this 
study is to investigate the effect of CLL method on the 
achievement of female tenth grade students in Al 
Shawbak District. The following two questions were 
formulated: 
1- What is the effect, if any, of the CLL in grammar 

upon the achievement of tenth grade students? 
2- To what extent does the effectiveness of CLL 

correlate with tenth grade students` levels of 
linguistic competence (i. e. high, intermediate, 
poor)? 

 
The hypotheses of the study were: 
1- There are no significant differences in the 

achievement of tenth grade students  who studied 
English grammar by using CLL and those who 
studied the same grammar by using the traditional 
method at the significance level  (α =0.05) . 

2- There are no significant differences in the 
achievement of tenth grade students who studied 
English grammar by using CLL attributed to 
students` level of linguistic competence at the 
significance level  (α =0.05).  

 
Significance 

The present study emerged from the need to meet 
the objectives of teaching English in Jordan which call 
for the ability to communicate sensibly in English. 
Therefore, adopting the CLL approach may overcome 
obstacles that emerged earlier by the CLT approach. 
Moreover, the study is significant because it extends the 
research of Jordanian EFL scholars, such as, Al-Afeef 
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Abstract: This study aimed at investigating the effect of 
Community Language Learning method (CLL) in teaching 
English grammar on tenth grade students` achievement. This 
study tried to answer the following two questions:1- What is 
the effect, if any, of the CLL in grammar upon the achievement 
of tenth grade students?, 2- To what extent does the 
effectiveness of CLL method correlate with tenth grade 
students` levels of linguistic competence (i.e. high, 
intermediate, poor)?  The population of the study consisted of 
104 female tenth grade in Al-Shawbak District in the 
academic year 2006/2007. A purposeful sample which 
consisted of 58 tenth grade students was distributed into 
experimental and control groups. To achieve the purpose of 
the study, a grammar test was used before and after the 
treatment to measure the equivalence of the two groups with 
regard to their level of achievement in grammar. T-test was 
used to find out if there was any statistically significant 
difference (at α=0.05) in the students` achievement. The 
findings of the study reported statistically significant 
difference between the students who were taught through 
using CLL and those who were taught by the traditional 
method of teaching in favor of CLL. The study concluded that 
students who studied English grammar by using CLL tended to 
have high linguistic competence when compared to students 
who studied English grammar by using the traditional method. 
The researchers recommended that curriculum planners and 
teachers of English adapt the CLL for teaching English 
language grammar.(Keywords: English, grammar, 
Community language teaching, achievement). 
 
 
Introduction  

The Community Language Learning method (CLL) 
was introduced and explained by Harris (1962) as the 
true use of language through learners' social and cultural 
settings. Students acquire correct habits of expression 
when they examine the meaning of certain sentences in 
specific contexts. The qualities which carry this 
meaning are qualities related to word order, sound and 
word choice. This will help students to correct related 
errors in their own work without knowing the name of 
the abstract term of grammar under which the qualities 
may have been classified. Consequently students gain 
skill in understanding the relatedness of the parts of a 
complex sentence and of a sentence to a paragraph 
through habitual attention to meaning in reading and 
listening, and through effective communication in 
speech and writing. 
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الجمعي على تحصيل طالبات الصف  االتصال أثر استخدام طريقة 

 العاشر في االردن
 

 ، األردن الشوبك وزارة التربية والتعليم،مديرية تربية الشوبك،، هاله كامل
 .ردن، األجامعة مؤتة، الكرككلية العلوم التربوية، ، دينا الجمل

 
هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام طريقة االتصال  :ملخص
على تحصيل طالبات الصف العاشر في مادة قواعد اللغة  الجمعي

ما هو :  اإلنجليزية في لواء الشوبك من خالل اإلجابة على األسئلة التالية
طالبات الصف العاشر؟  إلي أي  تحصيل أثر طريقة االتصال الجمعي على

 ارتبط تأثير طريقة االتصال الجمعي بالمقدرة اللغوية بين الطالبات حد
طالبات من ) 104(؟ تكون مجتمع الدراسة من )ضعيفة-متوسطة-عالية(

 2006/2007طالبات الصف العاشر للفصل الثاني من العام الدراسي 
 طالبة وهي 58تكونت عينة الدراسة من . موزعات على ثمانية مدارس

ُدرِّست . مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة: وعتينموزعة علي مجم
المجموعة التجريبية باستخدام طريقة االتصال الجمعي بينما اسُتخِدَمت 

اختيرت العينة باستخدام . الطريقة التقليدية لتدريس المجموعة الضابطة
ولتحقيق هدف الدراسة، تم إعداد اختبار لقياس . طريقة العينة القصدية

، وتم استخدامه قبل وبعد المعالجة لقياس تكافؤ تحصيل الطالبات
ولإلجابة على أسئلة الدراسة  تّم . المجموعتين في موضوع القواعد

لمعرفة فيما إذا كان هناك أي فروق ذات داللة ) ت(استخدام اختبار 
  في تحصيل الطالبات في (α=0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

وجود فروق : الدراسة إلى النتائج اآلتيةتوصلت . االختبار القبلي والبعدي
ذات داللة إحصائية بين الطالبات الالتي درسن بطريقة االتصال الجمعي 

كما . والالتي درسن بالطريقة التقليدية لصالح طريقة االتصال الجمعي
اظهرت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائية بين الطالبات ذوات 

لصالح طريقة  ي درسن بطريقة التعلم المنظوميالمقدرة اللغوية العالية الالت
وأوصت الدراسة كال من مصممي المناهج ومعلمي اللغة . االتصال الجمعي

اإلنجليزية باستخدام طريقة االتصال الجمعي للغة من أجل زيادة تحصيل 
اللغة : الكلمات المفتاحية (.الطالبات في موضوع قواعد اللغة اإلنجليزية

 .)التحصيل، طريقة االتصال الجمعي، قواعد، االنجليزية
  

Savignon (2002) maintained that Communicative 
Language Teaching (CLT) approach focused on 
learners, and their needs which were taken into 
consideration while developing program goals. 
Meanwhile, the CLT approach has dominated the 
language teaching profession in the last twenty years. In 
the CLT approach, emphasis is on meaning, on the 
socio-cultural context of language, on effective 
interaction and on the individual needs of learners 
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5. Describe what you do after you read your instructor's comments and corrections, Do you 
 First draft 

Yes         No 
Second draft 
Yes          No 

Final draft 
Yes          No 

Ask instructor for help?       
Make corrections yourself?       
Ask friend for help?       
Check grammar book?       
Think about/remember mistakes?       
Check dictionary?       
 
6. Are there ever any mistakes or corrections that you do not understand? For example 
 Yes No 
Can't read instructor's handwriting   
Understand but sometimes disagree   
Grammar terms, abbreviations, and symbols   
Word choice   
Comments on ideas and organization   
Questions that are too general/too specific   
Comments: ______________________________________________ 
     
7. What do you do about those comments or corrections that you do not understand? Do you 
 Yes No 
Ask your instructor to explain them?   
Look corrections up in a grammar book or dictionary?   
Ask friends/ classmates/ family for help?   
Try to fix it yourself?   
Comments: ________________________________________________________________ 
 
8. Are any of your instructor's comments positive? For example 
 Yes No 
They are all positive because they are all helpful   
Comments on content/ideas   
Comments on organization/rhetorical structure   
Comments on grammar/vocabulary/writing   
Comments: ______________ 
 
9.  Do you feel that your instructor's comments and corrections help you to improve your composition writing skills? Why 

or why not?  
Yes, because No, because 
-----I know what to avoid/improve next time ------- I need more help to correct my mistakes 
-----I know where my mistakes are ------- Some help, some don't 
-----Helps me to improve my writing skills ------- Instructor's comments and corrections are too  

negative and discouraging 
-----Helps me to think more clearly/make more sense  
-----Good comments build my confidence   
----- Helps me to get better grades/pass essay exams  
----- I respect my instructor's opinion  
----- Challenges me to try new things  
Comments: ____________________________ 
 
10. How would you rate yourself as a learner?                       Excellent ____ Good ____ Fair ____ Poor ____ 
 
11. How would you rate your skills in writing composition? Excellent ____ Good ____ Fair ____ Poor ____ 
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Appendix 
 

Composition Survey 
1. How much of each composition do you read over again when your instructor returns it to you? 
Drafts All of it Most of it Some of it None of it 
First      
Second     
Final     
 
2. How many of the instructor's comments and corrections do you think about carefully? 
Drafts All of it Most of it Some of it None of it 
First      
Second     
Final     
 
3. How many of the comments and corrections involve: 
     First draft 

Writing Aspects A lot Some Little None 
Content/Ideas     
Organization     
Grammar     
Vocabulary     
Mechanics (e.g. punctuation, spelling)     

   Second draft 
Writing Aspects A lot Some Little None 
Content/Ideas     
Organization     
Grammar     
Vocabulary     
Mechanics (e.g. punctuation, spelling)     

   Final draft 
Writing Aspects A lot Some Little None 
Content/Ideas     
Organization     
Grammar     
Vocabulary     
Mechanics (e.g. punctuation, spelling)     

 
4.  If you pay attention to what your instructor wrote, how much attention do you pay to the comments and corrections 

involving: 
First draft 

Writing Aspects A lot Some Little None Not applicable 
Content/Ideas      
Organization      
Grammar      
Vocabulary      
Mechanics (e.g. punctuation, spelling)      

Second draft 
Writing Aspects A lot Some Little None Not applicable 
Content/Ideas      
Organization      
Grammar      
Vocabulary      
Mechanics (e.g. punctuation, spelling)      

 
Final draft 

Writing Aspects A lot Some Little None Not applicable 
Content/Ideas      
Organization      
Grammar      
Vocabulary      
Mechanics (e.g. punctuation, spelling)      
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various EFL writing environments, especially in the 
Arab World. This research could be extended to 
investigate the connection between students' preferences 
and their error-correction strategies, on the one hand,  
and their overall writing improvement, on the other, as 
piloted by Cohen (1987) and suggested by Hedgcock 
and  Lefkowitz (1994).  
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1.  There were significant differences between students' 
reactions to the three drafts. Students were more 
likely to read over again their first draft than the 
second and the second more than the final one 
(Question 1). However, no significant differences 
were found between reactions to the drafts, but if the 
all and most categories were combined, we find that 
students paid more attention to comments on the 
first and second drafts than the final one (Question 
2). 

 2.  There were significant differences between the three 
drafts in three writing features: word choice, 
grammar, and mechanics. Students reported 
receiving more comments on word choice, grammar, 
and mechanics in the first draft than in the second 
and in the second more than in the final drafts. Word 
choice seems to have received the most comments 
followed by grammar, mechanics, content, and 
organization (Question 3). 

3.  No significant differences were found between the 
three drafts regarding the instructor's feedback on 
content/ideas, organization, grammar, word choice, 
and mechanics.. Surprisingly, a lot of attention was 
paid to comments on organization, grammar, and 
word choice in the final drafts although students 
know that they will not revise and rewrite these 
drafts (Question 4). 

4.  The most important strategies, which students 
adopted in responding to their instructor's comments, 
were asking their instructor and friends for help, 
and making the corrections themselves. There were 
significant differences between the three drafts. 
Students were more dependent on their instructor 
and friends in correcting comments on the first and 
second drafts, while they became more self-
dependent in the final. The two strategies that 
students paid the most attention to were asking 
instructor for help and correcting mistakes by 
themselves (Questions 5 and 7).   

5.  More than half of the students reported having 
problems in understanding their instructor's 
comments. The most recurring problem which 
students faced was word choice, and the least 
recurring one was correcting symbols that are not 
clear (Question 6). 

6. The vast majority of students welcomed the 
instructor's comments and said that they were 
positive and helpful (Question 8). 

7. Most students reported that their instructor's 
comments helped them develop their writing skills 
because these comments enabled them to know what 
to develop or avoid in the future; they thought more 
carefully, found more ideas, and knew where their 
mistakes were (Question 9). 

8.  Although students reported receiving more 
comments and paying more attention to grammar, 
they claimed that they received many comments on 
content, and that they took such feedback seriously. 

 

From my experience as a writing teacher, I can say 
that if students take their instructor's written and oral 
feedback seriously, this will be of a great help to them 
in revising and improving their writing. Although this 
study does not investigate the relationship between the 
instructor's feedback and students' improvement in 
writing, it indicates that students pay more attention to 
comments on the first and second drafts. This matches 
with L1 and L2 findings that the instructor's comments 
on the first and second drafts may be more beneficial 
than those on the final one (Hillocks, 1986; Leki, 1990, 
1991). However, this does not mean that comments on 
the final draft are not effective. As mentioned before, 
many students in this study reported that they paid more 
attention to comments on some writing features such as 
grammar, word choice, and organization in the final 
draft than those in the preliminary drafts.  

      
Pedagogical Implications 

In this study,  EFL students reported facing 
problems in understanding their instructor's comments. 
This problem also faces L1 students; "even in a course 
with an enlightened , process-oriented teacher, the 
students may still misinterpret the teacher's comments" 
(Cohen, 1987, p. 98). This suggests that EFL writing 
instructors should explain the philosophy of the 
multiple-draft approach to students early in the semester 
and the correction symbols or the terminology used in 
the course. This can be supported by clarifying the 
misinterpreted comments to the class and encouraging 
students to ask questions about the comments they have 
not understood through a teacher-student conference.  

Although the instructor/ researcher explained the 
philosophy behind multiple drafts writing in this study, 
students still had problems in understanding some of his 
comments. “Even in a course with an enlightened, 
process-oriented teacher, the students may still 
misinterpret the teacher's comments" (Cohen, 1987, p. 
58). After each draft, a teacher-student conference was 
made in order to give the opportunity for all students to 
ask about the comments they received on their drafts. 
However, some students hesitated to make that 
conference because they felt embarrassed about their 
errors, and they did not want their classmates to know 
about their mistakes, on the one hand, and they feared 
the instructor's criticism, on the other. This suggests that 
writing instructors should not be critical; rather they 
should encourage all students to make such conferences 
where students realize that they are not to be criticized 
for their writing errors, but to be guided and directed 
toward making use of these errors and improving their 
writing.  
 
Future Research 

Although Cohen and Cavalcanti (1990) examined 
the relationship between students' reactions to their 
teachers' feedback and the actual responding behavior of 
teachers in a single-draft context, this study should be 
replicated to include a large number of students in 
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positive and were welcomed despite the fact that some 
comments, particularly, those on 
organization/rhetorical structure and on introduction 
and conclusion, received below 50%. Although students 
felt that most of their instructor's feedback was on 
grammar and that they paid more attention to grammar 
corrections, half of them still considered comments on 
ideas/content positive (50%).   

At the end of question 8, students were asked to 
provide any other comments concerning their 
instructor's feedback. Many of the comments were 
encouraging, and this indicates that students were 
interested in such comments, which had a great impact 
on their writing abilities. The following are examples of 
the students' reaction to the instructor's comments: 
"Because my instructor's comments were positive, I was 
able to improve my writing abilities", "The comments 
on the drafts were very important because they enabled 
me to write coherent, cohesive, unified, and complete 
paragraphs", "Whenever I start writing, I always 
remember my instructor's comments which often 
motivate me to write effectively". "I ask all the writing 
teachers to use this way of teaching writing, multiple 
drafts as it helps students to improve their writing".  

As far as the ninth question is concerned, "Did any 
of the instructor's comments and corrections help 
students improve their composition writing skills? Why 
or why not?", the response to this question was 
overwhelmingly positive. 97% of the students felt that 
the instructor's feedback helped them improve their 
writing skills because it made them decide what to 
improve or avoid in the future, think more clearly/find 
more ideas, and know where their mistakes were. 
However, 3% reported that the comments did not help 
them improve their writing skill because the comments 
were too negative and discouraging, they needed more 
help to correct their errors, and some of these comments 
helped and others did not.  

Frequencies and percentages of students' responses 
to this question were computed and ranks were ordered, 
as displayed in Table 14.  
 
Table 14: Frequencies, and percentages of students' 
reasons of the usefulness of the feedback 

Statistics Reasons Rank 
# % 

I know what to avoid/improve next 
time… 1.5 32 88.9 

Helps me to improve my writing skills… 1.5 32 88.9 
Helps me to think more clearly/make 
more sense/find more ideas… 3 29 80.6 

I know where my mistakes are… 4 26 72.2 
I respect my instructor's opinion… 5 25 69.4 
Helps me to get better grades/pass essay 
exams… 6.5 23 63.9 

Challenges me to try new things… 6.5 23 63.9 
Good comments build my confidence… 8 17 47.2 

 

This table shows that the reasons "I know what to 
avoid/improve next time", and "it helps me to improve 
my writing skills" were the most important reasons 
claimed for improving students' writing performance, "it 
helps me to think more clearly/make more sense/find 
more ideas" ranked third, "I know where my mistakes 
are" fourth, "I respect my instructor's opinion" fifth, "it 
helps me to get better grades/pass assay exams", and 
"challenges me to try new things", sixth, taking into 
consideration that students who provided these reasons 
were over 50%. However, the reason, "good comments 
build my confidence", which had the least rank, got 
below 50% of the students' acceptance. In general, the 
students' evaluation of their instructor's feedback was 
overwhelmingly positive. 

Students were asked to provide their own 
comments on their instructor's feedback. The majority 
of them seem to respect their instructor's opinions and 
appreciate his efforts and dedication as is demonstrated 
by the following comments:  "My instructor's feedback 
encouraged me to read English books, newspapers, and 
magazines"; "It helped me to organize my ideas". It 
helped me express myself clearly and concisely"; 
"Sometimes, I was frustrated because of the high 
number of errors in my drafts, but later on, this method 
enabled me to organize and improve my writing"; 
"Before taking this course, I did not know how to write 
a good paragraph"; "At the beginning of the semester, I 
thought of dropping the writing course because I was 
not good at writing, but I changed my mind later on 
because the instructor's too many comments on my 
drafts helped me understand how to write a good piece 
of writing".  

In responding to the tenth and eleventh questions, 
"How would students rate themselves as learners?" and 
"How would they rate their skills in writing 
compositions?", students rated themselves as learners 
and writers, on a four-point scale (Poor, Fair, Good, 
Excellent). More than half of the students considered 
themselves good learners (61.1%) and good writers 
(55.6%). While this indicates that the majority of EFL 
students in this study had both good learning and 
writing abilities, ESL students in Ferris's (1995) study  
had better abilities in learning the language than in 
writing it.  
 
Conclusions 

As mentioned earlier, many L1 studies that 
investigated students' reactions to their instructors' 
feedback have reported that students' responses were not 
promising; students misunderstand and disagree with 
their instructors' comments. This study, like earlier 
studies of ESL students' reaction to their instructors' 
comments, showed that EFL writing students attend to 
their instructor's comments and pay a lot of attention to 
them. Regarding the impact of multiple drafts on 
students' reactions to the instructor's feedback, this 
study arrived at the following findings: 
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sometimes disagreeing" ranked second, both "being 
unable to read teacher's handwriting," and "comments 
on ideas or organization had the same rank, "grammar 
terms, abbreviations, and symbols" came in the fifth 
place, and, finally, "questions that are too general/too 
specific," and "correction symbols that are not clear" 
were the least recurring problems, bearing in mind that 
all the percentages were below 50%. 

Although the results revealed that more than 50% 
of the students reported that they had problems 
understanding their instructor's comments, it should be 
mentioned that the survey did not ask them whether 
they always had problems with their instructor's 
feedback, but rather if they ever did. That is, a student 
who faced only one problem in one draft over the whole 
semester would be considered among those 50%. 
Taking this into account, one can say that this finding 
seems encouraging that nearly half of the students 
reported that they never had problems understanding 
their instructor's comments. 

Word choice is the most difficult writing obstacle 
to most Arab EFL students because when they try to 
express themselves in English,  they think in Arabic and 
translate their ideas into English using the English-
Arabic dictionary, which often results in mistranslation 
and selecting the wrong word or the nonequivalent 
English term or expression. This difficulty is illustrated 
in some of the students' responses including: "I look for 
the meaning of words in the dictionary and use them as 
they are in the dictionary, but to my surprise, when the 
instructor returns the drafts, I discover that he marked 
them wrong,"  "most of my errors have to do with 
choosing the appropriate word; I have to translate the 
words into Arabic, then I use them in writing, which 
often results in choosing the wrong words". Another 
reason could be that the majority of students, as they 
told me, rarely read English books, magazines, 
newspapers, or even watch English TV programs which 
could improve their language proficiency. In other 
words, EFL students have little access to the target 
language, and, accordingly, have a limited output. 
Research on reading and writing has proved that reading 
is very much related to writing; a good reader is almost 
a good writer.  

In responding to the seventh question, What did 
they do with those comments or corrections they did not 
understand? (e.g.  Did they ask the instructor for help?, 
Did they look corrections up in a grammar book or 
dictionary?, Did they ask friends/classmates/family for 
help?, Did they try to fix them themselves?, students 
reported that the strategies they preferred to use most in 
responding to comments were: asking the instructor to 
explain his comments and students trying to correct 
mistakes by themselves, which had the students' top 
priority, while asking friends/classmates/family for help 
was the least used strategy. Table 12 presents the 
findings. 

Table 12: Frequencies, and percentages of correcting 
strategies used by students in responding to their 
instructor's feedback 

                      Strategies Rank # % 

Ask your instructors to explain them? 1.5 30 83.3 

Try to correct mistakes by myself? 1.5 30 83.3 

Look corrections up in a grammar book 
or dictionary? 3 12 33.3 

Ask friends/classmates/family for help? 4 14 38.9 
 
Although students gave equal importance to the 

two strategies, the instructor's help and their 
dependence on themselves in responding to their 
instructor's comments, we can claim that students have 
become more dependent on themselves in tackling their 
own writing problems, which is a good indication of the 
high level of interaction between the instructor and his 
students. In other words, students have realized the 
importance of their instructor's feedback and feel that 
this feedback helps them in their writing.   

Regarding the eighth question, "Were any of the 
instructor's following comments positive: comments on 
grammar/vocabulary, comments on content/ideas, 
comments on organization/rhetorical structure, and the  
instructor's focus on the introduction and conclusion, 
they are all positive because they are all helpful," 
97.2% of the students said that they received positive 
comments.  

Frequencies and percentages of students' responses 
to this question were calculated and ranks were ordered, 
as can be seen in Table 13.  This table shows that the 
comment, They are all positive because they are all 
helpful, had the top ranking, comments on language 
(grammar, vocabulary, or writing), ranked second, and 
comments on content/ideas", ranked third, bearing in 
mind that the students who said that these comments 
were positive were equal to or above 50%. 
 
Table 13: Frequencies, and percentages of students' 
evaluation of their instructor's comments  

Statistic 
Comments Rank 

# % 

They all positive because they are all 
helpful… 1 27 75.0 

Comments on grammar/ vocabulary/ 
writing… 2 23 63.9 

Comments on content / ideas… 3 18 50.0 

Comments on Organization/ rhetorical 
structure… 4 15 41.7 

Instructor's focus on the introduction and 
conclusion. 5 1 2.8 

 
In general, this means that all the instructor's 

comments or corrections on students' papers were very 
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Table 10: Differences between  the mean ranks of the correction strategies chosen by students 
Percentiles Test Statistics(a) 

Item Draft N 
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First 36 1.89 0.319 1 2 2 2 2 2.21 36 13.286 2 * 0.001 
Second 36 1.78 0.422 1 2 2 2 2 2.04     

Ask teacher for help? 

Final 36 1.58 0.500 1 2 1 2 2 1.75     
First 36 1.78 0.422 1 2 2 2 2 1.88 36 7.714 2 * 0.021 
Second 36 1.86 0.351 1 2 2 2 2 2.00     

Make corrections 
myself? 

Final 36 1.94 0.232 1 2 2 2 2 2.13     
First 36 1.53 0.506 1 2 1 2 2 2.10 36 8.909 2 * 0.012 
Second 36 1.53 0.506 1 2 1 2 2 2.10     

Ask friends for hellp? 

Final 36 1.33 0.535 0 2 1 1 2 1.81     
First 36 1.33 0.478 1 2 1 1 2 1.99 36 1.167 2 0.558 
Second 36 1.31 0.467 1 2 1 1 2 1.94     

Check grammar book? 

Final 36 1.39 0.494 1 2 1 1 2 2.07     
First 36 1.92 0.280 1 2 2 2 2 2.01 36 0.400 2 0.819 
Second 36 1.92 0.280 1 2 2 2 2 2.01     

Think about/remember 
mistakes? 

Final 36 1.89 0.319 1 2 2 2 2 1.97     
First 36 1.78 0.422 1 2 2 2 2 2.11 36 5.429 2 0.066 
Second 36 1.69 0.467 1 2 1 2 2 1.99     

Check Dictiionary? 

Final 36 1.64 0.487 1 2 1 2 2 1.90     
   * P < 0.05 ((Friedman Three-Related Sample Test) 

 
Friedman's Nonparametric Test for Three-Related 

Samples was used to uncover the significance of these 
differences. It was found that there were statistically 
significant differences at (α = 0.05) between the three 
drafts in three aspects of assistance: asking teacher for 
help, making corrections by the students themselves, 
and asking friends for help, as displayed in Table 10.  
The results showed that students were more likely to 
seek the instructor's and friends' assistance in 
responding to comments on the first than on the second 
draft and on the second more than on the final draft. On 
the other hand, students said that they made more of the 
corrections themselves on the final draft than on the 
second and on the second more than on the first one.  

 We can say that the most important correction 
strategies, which students used to address in each of the 
three drafts, were asking teacher for help, making 
corrections themselves, and asking friends for help. 
Interestingly, the number of students who made 
corrections themselves was higher in the final draft than 
in the second and first drafts and even higher than that 
found in Ferris's (1995) study.  

This finding indicates that as students get involved 
in writing multiple drafts, they become more aware of 
their writing errors, more convinced of the necessity of 
correcting them by themselves, more familiar with 
helping resources and, consequently, become less 
dependent on their instructor for correcting their errors.  

As for the sixth question, “Were there ever any 
problems that students had with their instructor's 
feedback (e.g. problems in word choice, understanding 
but sometimes disagree, being unable to read their 
instructor's handwriting, comments on ideas or 
organization, grammar terms, abbreviations, and 
symbols, questions that are too general/too specific, 
correction symbols which are not clear), the study 
revealed that 55.6% of student writers had problems 
understanding their instructor's comments. Percentages 
and frequencies of responses to these problems were 
calculated, and ranks were ordered in Table 11.  
 
Table 11: Frequencies, and percentages of problems 
students faced in their instructor's feedback. 

Yes 
Problems Rank 

# % 
Word choice 1 15 41.7 
Understand but sometimes disagree 2 10 27.8 
Can't read teacher's handwriting 3.5 8 22.2 
Comments on ideas or organization 3.5 8 22.2 
Grammar terms, abbreviations, and symbols 5 4 11.1 
Questions that are too general/too specific 6.5 2 5.6 
Correction symbols are not clear 6.5 2 5.6 

 
Table 11 shows that "word choice" was the most 

frequently recurring problem, "understanding but 
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Percentiles Test Statistics(a) 

Item Draft N 
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First 36 4.36 0.867 1 5 4.00 5.00 5.00 1.93 36 0.877 2 0.645 
Second 36 4.44 0.843 1 5 4.00 5.00 5.00 2.00     

Organization? 

Final 36 4.50 0.811 1 5 4.00 5.00 5.00 2.07     
First 36 4.47 1.000 1 5 4.00 5.00 5.00 2.00 36 0.129 2 0.938 
Second 36 4.44 0.909 1 5 4.00 5.00 5.00 1.97     

Grammar? 

Final 36 4.53 0.910 1 5 4.00 5.00 5.00 2.03     
First 36 4.25 0.967 1 5 4.00 4.50 5.00 1.96 36 3.564 2 0.168 
Second 36 4.14 0.961 1 5 4.00 4.00 5.00 1.86     

word Choice? 

Final 36 4.42 0.967 1 5 4.00 5.00 5.00 2.18     
First 36 4.33 0.956 1 5 4.00 5.00 5.00 2.06 36 0.464 2 0.793 

Second 36 4.31 0.951 1 5 4.00 5.00 5.00 2.00     
(Mechanics) like 
spelling, 
punctuation,... 
etc.? Final 36 4.22 1.149 1 5 4.00 5.00 5.00 1.94     

 
Friedman's Nonparametric Test for Three-Related 

Samples was used to uncover the significance of these 
differences. The findings did not reveal any significant 
differences at all between the three drafts, as presented 
in Table 8.  

Although the differences were not significant, more 
students paid a lot of attention to comments on certain 
writing aspects, namely, organization and word choice 
in the final drafts even though they knew they were not 
going to rewrite them. This finding seems quite 
surprising, and contradicts most of the findings of the 
previous studies cited above where more attention was 
paid to comments on the preliminary drafts (first and 
second) than to those on the final draft. 

In general, students are attentive to all comments 
even to those on the final drafts. This indicates that they 
are interested in all the instructor's comments on all the 
drafts, and consider those on final drafts as important 
and beneficial to them as the ones on the first and 
second ones although they know that they are not going 
to respond to these comments in subsequent drafts.    

Student writers were asked to respond to the fifth 
question, What did they do after reading their 
instructor's comments and corrections? (e.g., Did  they 
ask the teacher for help?, Did they make corrections 
themselves?, Did they ask friends for help?, Did they 
check a grammar book?, Did they think about/ 
remember their mistakes, and did they check a 
dictionary?). Frequencies and percentages of the 
students' responses were computed and are presented in 
Table 9.  

Table 9: Frequencies and percentages of students' 
responses to instructor's comments on the three drafts. 

Yes 
Strategies Draft 

N % 
First 32 88.9 
Second 28 77.8 

*Ask teacher for help 

Final 21 58.3 
First 28 77.8 
Second 31 86.1 

*Make corrections myself 

Final 34 94.4 
First 19 52.8 
Second 19 52.8 

*Ask friends for help 

Final 13 36.1 
First 12 33.3 
Second 11 30.6 

Check grammar book 

Final 14 38.9 
First 33 91.7 
Second 33 91.7 

Think about / remember  
mistakes 

Final 32 88.9 
First 28 77.8 

Second 25 69.4 
Check Dictionary 

Final 23 63.9 
 
Table 9 reveals that there were statistical 

differences between the mean ranks of the students' 
reaction to their instructor's comments and corrections 
on the five writing features in each of the three drafts. 
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words, they consult the dictionary and pick and use any 
word that they think is contextually appropriate. 

 The results of the present study along with those 
of Ferris (1995), Hedgcock and Lefkowitz (1994), and 
McCurdy (1992) indicate that EFL and ESL writing 
teachers are more likely to focus on ideas and 
organization in their written feedback than they did in 
the past despite the fact that they still pay a great deal of 
attention to grammar. This shows that there is a shift in 
the priorities of writing teachers which they try to 
convey to their students.   

To answer the fourth question, "How much 
attention did students pay to the comments and 
corrections on content/ideas, organization, grammar, 
word choice, and mechanics?", frequencies and 
percentages of students' level of attention to the 
instructor's corrections and comments on these five 
writing features in the three drafts, were calculated. 
Table 7 presents the findings.  

 
 

Table 7: Frequencies and percentages of students' responses to instructor's comments on the three drafts. 
Item Draft Statistics Not Applicable None A little Some A lot Total 

N 1  3 7 25 36 First 
% 2.8  8.3 19.4 69.4 100.0 
N 1  2 10 23 36 Second 
% 2.8  5.6 27.8 63.9 100.0 
N 1  3 9 23 36 

Content/ideas? 

Final 
% 2.8  8.3 25.0 63.9 100.0 
N 1  3 13 19 36 First 
% 2.8  8.3 36.1 52.8 100.0 
N 1  2 12 21 36 Second 
% 2.8  5.6 33.3 58.3 100.0 
N 1  1 12 22 36 

Organization? 

Final 
% 2.8  2.8 33.3 61.1 100.0 
N 1 1 4 4 26 36 First 
% 2.8 2.8 11.1 11.1 72.2 100.0 
N 1 1 1 11 22 36 Second 
% 2.8 2.8 2.8 30.6 61.1 100.0 
N 1  4 5 26 36 

Grammar? 

Final 
% 2.8  11.1 13.9 72.2 100.0 
N 1 1 4 12 18 36 First 
% 2.8 2.8 11.1 33.3 50.0 100.0 
N 1 1 5 14 15 36 Second 
% 2.8 2.8 13.9 38.9 41.7 100.0 
N 1 1 3 8 23 36 

word Choice? 

Final 
% 2.8 2.8 8.3 22.2 63.9 100.0 
N 1 1 3 11 20 36 First 
% 2.8 2.8 8.3 30.6 55.6 100.0 
N 1 1 3 12 19 36 Second 
% 2.8 2.8 8.3 33.3 52.8 100.0 
N 2 2 2 10 20 36 

(Mechanics) like spelling, 
punctuation, etc.? 

Final 
% 5.6 5.6 5.6 27.8 55.6 100.0 

 
 

Table 7 shows that there were statistical differences 
between the mean ranks of the students' level of 

attention to the instructor's comments on the five writing 
features in each of the three drafts.  

 
Table 8: Differences between students' responses  to comments 

Percentiles Test Statistics(a) 
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First 36 4.53 0.878 1 5 4.00 5.00 5.00 2.06 36 0.565 2 0.754 
Second 36 4.50 0.845 1 5 4.00 5.00 5.00 1.99     

Content/ideas? 

Final 36 4.47 0.878 1 5 4.00 5.00 5.00 1.96     
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 It is noticed from Table 5 that there were statistical 

differences among the mean ranks of students' responses 
to comments and corrections on content/ideas, 

organization, grammar, word choice, and mechanics in 
the three drafts.  

 
Table 6: Differences between students' responses to comments on five features of writing in the three drafts. 

Percentiles Test Statistics(a) 

Item Draft N 
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First 36 3.28 0.944 1 4 3.00 4.00 4.00 2.19 36 4.111 2 0.128 
Second 36 3.08 1.052 1 4 2.00 3.50 4.00 1.92     Content/ideas? 
Final 36 3.06 1.068 1 4 2.00 3.00 4.00 1.89     
First 36 2.94 0.754 1 4 2.25 3.00 3.00 2.15 36 2.860 2 0.239 
Second 36 2.83 1.082 1 4 2.00 3.00 4.00 2.01     Organization? 
Final 36 2.69 1.091 1 4 2.00 3.00 4.00 1.83     
First 36 3.31 0.889 1 4 3.00 4.00 4.00 2.24 36 6.026 2 * 0.049 
Second 36 3.06 0.955 1 4 2.25 3.00 4.00 1.93     Grammar? 
Final 36 2.92 1.079 1 4 2.00 3.00 4.00 1.83     
First 36 3.50 0.609 2 4 3.00 4.00 4.00 2.43 36 18.099 2 * 0.000 
Second 36 2.97 0.845 1 4 2.25 3.00 4.00 1.83     word Choice? 
Final 36 2.81 1.009 1 4 2.00 3.00 4.00 1.74     
First 36 3.08 0.967 1 4 2.00 3.00 4.00 2.21 36 7.400 2 * 0.025 
Second 36 2.89 0.919 1 4 2.00 3.00 4.00 2.03     

(Mechanics) 
like spelling,  
punctuation,... 
etc.? Final 36 2.61 1.225 1 4 1.25 2.50 4.00 1.76     
* P < 0.05 (Friedman Three-Related Sample Test) 
 

Friedman's Nonparametric Test for Three-Related 
Samples was employed to uncover the significance of 
these differences. The results revealed that there were 
statistically significant differences at (α = 0.05) between 
the first, second, and final drafts in three writing 
aspects: word choice, grammar, and mechanics. The 
findings are presented in Table 6. As this table 
illustrates, students felt they received the most 
comments on word choice, grammar, and mechanics 
(defined as punctuation, spelling, and capitalization) in 
the first than in the second and in the second more than 
in the final. 

This seems reasonable in the multiple-draft context 
because students are required to revise their earlier 
drafts to which the instructor will naturally respond, 
while the final draft receives fewer comments which 
students will not correct. This indicates that as students 
proceed in their writing, they make more use of their 
instructor's comments, and, as a result, the number of 
major errors are likely to commit in the initial drafts 
decreases in the final draft.  

The instructor's paying more attention to errors in 
word choice and mechanics does not match with 

previous studies which gave priority to comments on 
content and organization in addition to grammar 
(Hedgcock and Lefkowitz, 1994; McCurdy, 1992). 
However, this study agrees with other studies in which 
grammar is one of the writing aspects that received 
greater attention (Cohen, 1987; Leki, 1991; Radecki and 
Swales, 1988). Although the researcher/ instructor of 
this study is interested in feedback on both form and 
content, it seems that students preferred form to content. 
A possible explanation for this finding is that as 
students were completing the survey, they were 
confused and unable to remember what their instructor 
actually did on the various drafts. The reason why 
students reported that their instructor paid more 
attention to word choice while correcting their papers is 
that those students had a problem in selecting the 
appropriate word, a problem most EFL students face in 
writing. We know that foreign language learners are 
exposed to a very little amount of the target language 
input where language is practiced in the classroom only, 
leaving them with a limited reservoir of vocabulary. As 
a result, when students write, they struggle hard for the 
appropriate words. In their attempt to pick up these 
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Table 4: Differences between students' responses to the comments on the three drafts. 
Percentiles Test Statistics(a) 
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First 36 3.78 0.485 2 4 4 4 4 2.10 
Second 36 3.72 0.659 1 4 4 4 4 2.08 

Final 36 3.44 0.843 1 4 3 4 4 1.82 

36 4.379 2 0.112 

         
Friedman's Nonparametric Test for Three-Related 

Samples was used to uncover the significance of these 
differences. Using the crossed design, the findings 
showed no significant differences between the students' 
responses to comments on the three drafts, as displayed 
in Table 4. 

 Students did not prefer comments on one draft to 
another. On the contrary, they attended to comments on 
all drafts. This result contradicts Ferris's (1995) who 
found that students paid more attention to their 
instructor's comments on the earlier drafts than on the 
final ones. But when the All and Most categories were 
combined, students were likely to pay more attention to 

their instructor's comments on the first and second drafts 
than to those on the final draft.      

To answer the third question, "How many of the 
comments and corrections involved content/ideas, 
organization, grammar, word choice, and writing 
mechanics like spelling, punctuation, etc.?", frequencies 
and percentages of students reporting the number of the 
instructor's corrections and comments on content, 
organization, grammar, word choice, and mechanics in 
the three drafts, on a four- point scale (A lot, Some, A 
little, and None) were calculated and presented in Table 
5.  

Table 5: Frequencies and percentages of students' responses to instructor's comments on the three drafts. 

Item Draft 
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N 2 6 8 20 36 First % 5.6 16.7 22.2 55.6 100.0 
N 3 9 6 18 36 Second % 8.3 25.0 16.7 50.0 100.0 
N 4 7 8 17 36 

Content/ideas 

Final % 11.1 19.4 22.2 47.2 100.0 
N 1 8 19 8 36 First % 2.8 22.2 52.8 22.2 100.0 
N 5 9 9 13 36 Second % 13.9 25.0 25.0 36.1 100.0 
N 6 10 9 11 36 

Organization 

Final % 16.7 27.8 25.0 30.6 100.0 
N 2 4 11 19 36 First % 5.6 11.1 30.6 52.8 100.0 
N 3 6 13 14 36 Second % 8.3 16.7 36.1 38.9 100.0 
N 3 13 4 16 36 

*Grammar 

Final % 8.3 36.1 11.1 44.4 100.0 
N  2 14 20 36 First %  5.6 38.9 55.6 100.0 
N 2 7 17 10 36 Second % 5.6 19.4 47.2 27.8 100.0 
N 4 10 11 11 36 

* word Choice 

Final % 11.1 27.8 30.6 30.6 100.0 
N 2 9 9 16 36 First 
% 5.6 25.0 25.0 44.4 100.0 
N 2 11 12 11 36 Second 
% 5.6 30.6 33.3 30.6 100.0 
N 9 9 5 13 36 

* (Mechanics) like 
spelling, punctuation, 

etc. 

Final 
% 25.0 25.0 13.9 36.1 100.0 
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Table 1: Frequencies and percentages of students' 
responses to instructor's comments on the three drafts. 
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N  1 2 33 36 
*First 

%  2.8 5.6 91.7 100.0 
N 1 2 7 26 36 

*Second 
% 2.8 5.6 19.4 72.2 100.0 
N 3 4 5 24 36 

*Final 
% 8.3 11.1 13.9 66.7 100.0 

 
Table 1 shows that there were statistical differences 

among the mean ranks of students' responses to the 
instructor's feedback on the three drafts 
 
 
 
 

 
Table 2: Differences between students' responses to comments on the three drafts. 

Percentiles Test Statistics(a) 
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First 36 3.89 0.398 2 4 4 4 4 2.22 

Second 36 3.61 0.728 1 4 3 4 4 1.94 

Final 36 3.39 0.994 1 4 3 4 4 1.83 

36 8.000 2 * 0.018 

* P < 0.05 (Friedman Three-Related Sample Test) 
 

In order to verify the significance of these 
differences, Friedman's Nonparametric Test for Three-
Related Samples was used. Employing the crossed 
design, the researcher found significant differences 
between the first, second and final drafts at (α = 0.05), 
as shown in Table 2. Students were more likely to 
reread the first than the second and the second more 
than the final drafts of their essays.   

In this multiple-draft learning situation, student 
writers seem to have taken their writing and their 
instructor's feedback quite seriously. By giving students 
the opportunity to revise their drafts more than once, the 
researcher realized that the vast majority of them 
reported paying great attention to their own drafts. This 
result is consistent with what Ferris (1995) reached at in 

his study.  Even the final drafts, which students do not 
usually rewrite, the students in this study reread more of 
their papers than did students in previous studies 
conducted in single-draft contexts. A possible 
explanation for this is that asking students to write more 
than one draft and revise these drafts according to the 
instructor's comments encourages them to know how 
their instructor received and appreciated their efforts. 

To answer the second question, "How many of the 
instructor's comments and corrections did students think 
about carefully?", frequencies and percentages of 
students' responses to the instructor's comments and 
corrections on the three drafts on a four- point scale (All 
of it, most of it, some of it, and none of it) were 
computed as in Table 3  .  

 
Table 3: Frequencies and percentages of students' responses to instructor's comments on the three drafts. 

Draft Statistic None Some of them Most of them All of them Total 
N  1 6 29 36 

First 
%  2.8 16.7 80.6 100.0 
N 1 1 5 29 36 

Second 
% 2.8 2.8 13.9 80.6 100.0 
N 2 2 10 22 36 

Final 
% 5.6 5.6 27.8 61.1 100.0 

 
By looking at Table 3, we can say that there were 
statistical differences among the mean ranks of students' 
responses to the instructor's feedback. 

 

 



Al-Ahmad 

 173

compositions in multiple-draft settings, this study is 
intended to examine these reactions and see whether 
there are differences between students' responses to the 
instructor's comments on the first, second, and final 
drafts. It is noteworthy that the multiple-draft approach 
is not common in the Arab academic institutions, and 
very few teachers use it.  

To build on previous research and to encourage the 
implementation of the process-oriented approach in EFL 
writing classrooms, this study adopts the methodology 
which was originally designed and used by Cohen 
(1987) and McCurdy (1992) in single-draft settings, and 
which was then adapted and used by Ferris (1995) in a 
multiple-draft context.  
Research Questions 

The present study will try to answer the eleven 
questions adjusted by Ferris (1987 but in an EFL 
multiple-draft learning environment, particularly, with 
Jordanian Arab writing students. 
1.  How much of each composition do students read 

over again when their instructor return it to them? 
2.  How many of the instructor’s comments and 

corrections do students think about carefully? 
3.  How many of the instructor’s comments and 

corrections involve content/ideas, organization, 
grammar, word choice, and mechanics? 

4.  How much attention do students pay to the 
comments on content/ideas, organization, 
grammar, word choice, and mechanics? 

5.  What do students do after reading their instructor’s 
comments? 

6.  Are there ever any problems that students have 
with their instructor’s feedback? 

7.  What do students do with the comments that they 
do not understand? 

8.  Are any of the instructor’s comments positive? 
9.  Do students feel that these comments help them 

improve their composition? 
10.  How would students rate themselves as learners? 
11.  How would students rate their skills in writing 

composition? 
Study Limitations 

This study investigates students' reaction to an 
instructor's comments in a multiple-draft setting as 
opposed to single-draft environments, but it does not 
examine the relationship between student preferences 
and error correction strategies used to respond to the 
instructor's comments and their overall writing 
achievement. Moreover, it is restricted to only one 
writing class in one EFL educational environment in 
one country.   
Methods 
Participants 

The participants in this study were 36 EFL 
Jordanian Arab students, majoring in English language 
and literature and taking a 202 composition class at 
Yarmouk University, Jordan. The majority of them had 
very little experience in writing in a foreign language, 
and this was the first writing course they took as English 

majors. Students reported that this was the first time 
they had to write in English using the multiple-draft 
approach.  
Pedagogical Context  

The subjects had English 202 writing course in 
Spring 2007. This is a three-credit-hour course and is a 
prerequisite for English 206, an essay writing course. 
The students were taught how to write well-organized, 
coherent, cohesive, complete, and unified paragraphs 
using different rhetorical patterns. The researcher, a 
writing instructor, used a multiple-draft syllabus in 
which students were required to write three assignments 
with three drafts each throughout a 16-week semester. 
The instructor provided two types of feedback, indirect 
coded written feedback and oral feedback on each draft, 
focusing on both form and content in all the three drafts. 
In the former type of feedback, the instructor pointed 
out to the exact location and type of error involved by 
using a code (e.g., s-v means error in subject-verb 
agreement) but did not provide a correction, thereby 
leaving students to figure out the error and correct it. In 
the latter type of feedback, the instructor had teacher-
student conferences where he alloted each student a ten-
minute conference, giving students the opportunity to 
ask questions about their errors and the corrections they 
had already received as well as the chance to receive 
additional explanations and examples. Each conference 
began with the researcher/ instructor asking students 
which corrections they had not understood or wanted 
further examples of. 
Data Collection 

The students were surveyed during the Spring 2007 
semester using the questionnaire originally developed 
by McCurdy (1992) for the single draft setting and later 
adjusted by Ferris (1995) for the multiple-draft context 
(see Appendix). The questionnaire, which consisted of 
eleven questions, was administered to 36 English-major 
students during the fourteenth week of a 16-week 
semester, in which students were involved in writing 
three assignments with three drafts each and were asked 
to respond to comments provided on their writing. The 
students' names remained anonymous. 
Data Analysis 

Frequencies and percentages were calculated for all 
the questions of the questionnaire, and Friedman's 
Nonparametric Test for Three Related Samples was 
used to examine whether there were differences 
between students' responses to the instructor's 
comments on the first, second, and final drafts.  
Results and Discussion 

To answer the first research question, "How much 
of each composition did students read over again when 
their instructor returned it to them?", frequencies and 
percentages of students' responses to the instructor's 
comments and corrections on the first, second, and final 
drafts, on a four-point scale (All of it, most of it, some 
of it, and none of it), were computed. Table 1 presents 
the findings.  
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comments on final drafts (Freedman, 1987; Hillocks, 
1986; Knoblauch and Brannon, 1981; Krashen, 1984). 
Berger (1991) reviewed L1 and L2 studies on the effect 
of teacher, peer, and self feedback on helping students 
revise and improve their writing concluding that many 
L2 studies seem to show that teacher comments on 
preliminary drafts (first and second) helped students to 
revise effectively (Chaudron, 1983; Zhang, 1985; Zhang 
and Halpern, 1988).  Fathman and Whalley (1990) 
pointed out that when students received comments 
and/or corrections on both the content and form of their 
writing, students' revised writing improved in overall 
quality and in linguistic accuracy. 

A related area of research dealing with instructors' 
feedback on students' writing has investigated students' 
preferences and reactions to their teachers' comments. 
Leki (1990), reviewing L1 research on this topic, found 
that L1 students do not pay attention to teachers' 
comments, do not understand it, and feel some hostility 
about teachers' attempts to dominate their ideas and 
writing. 

Two groups of studies surveyed and interviewed 
ESL and/or EFL writing students to obtain their 
feedback on teachers' comments (Hedgcock and 
Lefkowitz, 1994). In the first group, students were 
asked about the type of feedback they prefer to receive, 
on both form and content (Hedgcock and Lefkowitz, 
1994; Leki, 1991; Radecki and Swales, 1988)  , while 
the second examined students' responses to feedback 
they received (Cohen, 1987; Cohen and Cavalcanti, 
1990; McCurdy, 1992). When asking students about the 
type of feedback they preferred to receive, Leki (1991) 
and Radecki and Swales (1988) found that students 
generally prefer extensive comments on grammar rather 
than on content. Hedgecock and Lefkowitz (1994) 
reported more complex results. For example, EFL 
students paid more attention to form, while ESL 
students attended to the teacher's comments and 
corrections on both content and sentence-level. The 
authors ascribed this result to the fact that EFL students 
use L2 writing as a form of language practice, while 
ESL students use their writing skills for all their 
academic study.  

In the second group of studies, students were asked 
a number of questions about their perceptions of what 
their teachers actually paid more attention to when 
responding to their essays. Among these questions were: 
Did they reread their papers when returned? Did they 
pay attention to their teachers' comments? What 
strategies did they adopt to make use of their teachers' 
feedback in subsequent writing assignments? Did they 
face problems in understanding any of the teacher's 
comments, and if so, what did they do to solve these 
problems?   

Cohen (1987) was the first to address such 
questions. He reported that most of the students claimed 
to have reread their papers and made use of their 
teachers' comments, but 20% did not do so. 
Additionally, students in general reported "a limited 

repertoire of strategies for processing teacher feedback" 
(Cohen, 1987: 65). Most students said that they merely 
"made a mental note" (Cohen, 1987: 63) of their 
teachers' feedback. He concluded that his findings 
suggested "that the activity of teacher feedback as 
currently constituted and realized might have a more 
limited impact on the learners than the teachers would 
desire" (Cohen, 1987: 66). 

On the other hand, other studies showed more 
positive results (Cohen and Cavalcanti, 1990; McCurdy, 
1992). The results revealed that students in general were 
happy with the feedback they received, said they paid 
attention to it, and found it beneficial. Although the 
students in McCurdy's (1992) study reported having a 
number of problems in understanding their teacher's 
feedback, they used a wide variety of strategies in 
responding to their teacher's comments such as asking 
the teacher for help and looking up corrections in a 
grammar book.  

While most of the previous studies on L2 students' 
responses to teachers' feedback were conducted in a 
single-draft context, a few of them were carried out in 
contexts where revision and multiple drafts were 
required (Ferris, 1995; Hedgcock and Lefkowitz, 1994). 
Ferris (1995) pointed that students pay more attention to 
their instructor's feedback given on initial drafts than on 
final ones, that they have a variety of problems 
understanding teachers' comments, that they use various 
strategies to address these comments, and that they find 
their instructor's comments useful in helping them to 
improve their writing. It is quite logical to find that 
students' attention to the teacher's feedback in multiple 
drafts is different from that in single-draft settings 
because, by revising previously written drafts, students 
are likely to take the teacher's comments more seriously 
than they do so in a single-draft setting, where students 
are required to write only one draft and are not given a 
second and/or a third chance to revise their drafts so that 
they can benefit from their instructor's comments. 
Moreover, they are graded just on their final product 
with comments and corrections to be applied to 
completely new writing assignments. 

Leki  (1991) indicated that students strongly 
preferred extensive error correction on their papers and 
suggested that "a follow-up questionnaire at the end of a 
semester of writing using a process, multiple-draft 
approach might have been useful in order to see if 
students' attitudes toward errors are changed by an 
approach which does not emphasize errors" (p. 210). 

Most of the previous L1 and L2 writing studies 
were made in single-draft situations where students 
learn and use the target language on a day-to-day basis 
in an English-speaking environment. However, the 
present study deals with using the multiple-draft 
teaching approach in an EFL context where students are 
exposed to a very limited amount of English instruction 
(just classroom instruction). Since no attempts have 
been made in the Arab World to investigate EFL 
students' reactions to instructors' feedback on their 
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Abstract: A number of L1 and L2 studies examined students' 
reactions to their instructors' comments in single-draft 
contexts as opposed to multiple-draft settings. However, a few 
studies were undertaken in multiple-draft L2 composition 
classrooms. No such studies have been carried out in EFL 
situations. Thirty-six EFL English-majors participated in this 
study. The findings revealed that students reread more of their 
instructor's feedback on the first drafts of their essays than on 
the second and they did so more on the second than on the 
final ones; that they received more comments on word choice, 
grammar, and mechanics in the first drafts than in the second 
and they did so more in the second than in the final ones; that 
they became more self-dependent in responding to their 
instructor's comments by utilizing more the strategy of 
correcting their writing mistakes by themselves in the final 
drafts than in the second, and they did so more in the second 
than in the first drafts; and that they appreciated receiving 
feedback and considered it positive, and that they found this 
feedback useful in improving their writing performance. 
Results also showed that students faced problems in 
understanding their instructor's comments and corrections. 
(Keywords: Instructor feedback; Multiple drafts; EFL writing; 
Students’ responses). 
 
 
 
Introduction  

No doubt, composition teachers play an important 
role in providing feedback to their students. An ESL 
writing teacher "plays several different roles, among 
them coach, judge, facilitator, evaluator, interested 
reader, and copy editor" (Reid, 1993:  217). It is evident 
that the teachers' feedback is essential to both the 
instructor and the students. Studies examining many 
aspects of ESL writing instruction have shown that 
students expect and appreciate their instructors' 
feedback on their writing (Cohen and Cavalcanti, 1990 ; 
Hedgcock and Lefkowitz, 1994; McCurdy, 1992). 
Teachers feel that devoting a lot of time and effort to 
provide constructive oral and written feedback on 
students' writing is an important part of their career as 
writing teachers. 

In spite of the importance of the instructor's role in 
providing feedback on students' writing, both L1 and L2 
research provide very little evidence that such feedback 
helps students to improve their writing (Leki, 1990). 
Knoblauch and Brannon (1981) made a comparison 
between many types of instructors' comments on L1 
writing (e.g. oral vs. written, explicit vs. implicit, praise 
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عة ردود فعل طالب اللغة اإلنجليزية كلغة أجنبية على التغذية الراج

 للمدرس على كتابة اإلنشاء بأسلوب املسودات املتعددة
 

 مركز اللغات، جامعة اليرموك، إربد، األردن، صّياح األحمد
 

 من الدراسات المتعلقة باللغة اإلنجليزية بوصفها استقصت عددًا :ملخص
لغة أولى أو لغة ثانية ردود فعل الطلبة على تعليقات مدرسيهم في بيئات 

ألسلوب كتابة  أسلوب كتابة المسودة الواحدة نقيضا تعليمية تستخدم
على أي حال، فان عدد قليل من الدراسات أجريت و. المسودات المتعددة

 لغة ثانية في صفوف تستخدم  يدرسون اللغة اإلنجليزية بوصفهاعلى طلبة
مثل هذه الدراسات لم تجر على طلبة . أسلوب كتابة المسودات المتعددة

 36 شارك في هذه الدراسة .نجليزية بوصفها لغة أجنبيةة اإليكتبون باللغ
أظهرت النتائج بأن . طالبًا متخصصًا في اللغة اإلنجليزية بوصفها لغة أجنبية

الطلبة أعادوا قراءة التغذية الراجعة لمدرسيهم على المسودات األولى من 
عليقات أنهم تلقوا تية والثانية أكثر من النهائية  ومقاالتهم أكثر من الثان

آليات الكتابة على المسودات يار الكلمة المناسبة و القواعد ومتعلقة باخت
أصبحوا أكثر على الثانية أكثر من النهائية، واألولى أكثر من الثانية و 

 على أنفسهم في االستجابة لتعليقات مدرسيهم باستخدام اعتمادًا
 أكثر من ودات النهائيةإستراتيجية تصحيح األخطاء بأنفسهم في المس

ثمنوا تلقيهم التغذية الراجعة الثانية وفي الثانية أكثر من األولى، و
واعتبروها ايجابية، ووجدوا أن التغذية الراجعة مفيدة لهم في تحسين 

 فهم يو أظهرت النتائج أيضا أن الطلبة واجهوا مشكالت ف. أدائهم الكتابي
ذية الراجعة  التغ:الكلمات المفتاحية. (تصحيحات مدرسهمتعليقات و

، الكتابة باللغة االنجليزية كلغة أجنبية، المسودات المتعددة، للمدرس
 .)استجابات الطلبة

  
vs. criticism) and found that none of these comments 
had much influence on student writing. The "L1 teacher 
comment has little impact on student writing" 
(Hilllocks, 1986: 165). By the same token, L2 research 
has yielded similar results. 

On the other hand, some researchers questioned the 
findings of these studies and ascribed the 
ineffectiveness of corrective feedback to many factors 
such as research design, methodology, and external 
variables that are beyond the control of the researcher 
(Guenette, 2007). "If research has failed to establish that 
annotations on student papers help them improve their 
writing, it may well be that the problem is not the 
annotation but the entire teaching environment" (Leki, 
1990, p. 63). Other scholars reported that feedback on 
initial drafts, which are to be subsequently revised, are 
more useful in facilitating student improvement than 


