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هــدفت هــذه الدراســة إلــى بنــاء أداة لقيــاس درجــة تــوافر مهــارات التفكيــر       :ملخــص

مــدى تــضمن كتــب العلــوم للمرحلــة  الناقــد فــي كتــب العلــوم الدراســية، وإلــى تحديــد  

اإلعداديــة فــي مملكــة البحــرين لهــذه المهــارات، وترتيبهــا مــن حيــث التكــرار والمحــور  

الذي تنتمي إليه، وتحديد ترتيب الصفوف الدراسـية مـن حيـث تكـرار االهتمـام بهـذه          

ولإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة     . المهارات في كتب العلوم المقـررة علـى هـذه الـصفوف          

ــبعًا    وتحقيـــق أ ــتمارة لتحليـــل المحتـــوى، تـــضمنت سـ ــدافها تـــم تـــصميم وبنـــاء اسـ هـ

وقــد تــم  . وثالثــين مهــارة مــن مهــارات التفكيــر الناقــد، مقــسمة علــى ثالثــة محــاور        

وتم تطبيقها على جميع كتب العلوم المقررة على طـالب  . التحقق من صدقها وثباتها 

اســـات لألنـــشطة المرحلـــة اإلعداديـــة والبـــالغ عـــددها ســـتة كتـــب دراســـية، وســـت كر  

كشفت نتائج هذا التحليل أن كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية تضمنت خمس           . العملية

عشرة مهارة مـن مهـارات التفكيـر الناقـد مـن أصـل سـبع وثالثـين مهـارة، وقـد جـاءت             

. هــذه المهــارات موزعــة علــى المحــاور الثالثــة بمعــدل خمــس مهــارات فــي كــل محــور  

مرتبـة األولـى، والثـاني فـي المرتبـة الثانيـة، والثالـث           وجاء ترتيب المحـور األول فـي ال       

أمــا عــن ترتيــب تكــرارات مهــارات   . فــي المرتبــة الثالثــة بنــاًء علــى تكــرارات المهــارات   

التفكيـــر الناقـــد حـــسب الـــصفوف الدراســـية فقـــد جـــاءت فـــي المرتبـــة األولـــى الكتـــب   

الثــاني الدراســية للــصف األول اإلعــدادي وجــاءت فــي المرتبــة الثانيــة كتــب الــصف         

: الكلمـات المفتاحيـة   . (اإلعدادي وفي المرتبة الثالثة كتـب الـصف الثالـث اإلعـدادي           

التفكير، مهارات التفكير، التفكير الناقد، مهـارات التفكيـر الناقـد، كتـب العلـوم بمملكـة                 

  ).البحرين

  

  

  

يعد التفكير الناقد مـن األنـشطة العقليـة اإلنـسانية ذات      :مقدمة

ة البشرية علـى وجـه األرض، لـذا بـدأ االهتمـام             األهمية لتطور المسير  

ــه منــذ زمــن بعيــد، حيــث تــشير العطــاري      ــر  ) 1999(ب إلــى أن التفكي

الناقــد بــدأ مــع أرسطــــو قبـــل خمــسـة وعــشريــن قرنـــًا، فقــد وضــــع          

أرسطو أساســًا للتفكيـر الراسـخ فـي التفكيـــر الناقــد، وتبعــه تلميـــذاه                

ـــراط  ,Boghossianمـــن البـــاحثين ويؤكــــد عـــدد . أفالطــــون وسقـ
2006) Garlikove, 2004; (  ــة الــــسقراطية فــــي علــــى أن الطريقــ

الحـــوار كانـــت تعتمـــد تنميـــة مهـــارات التفكيـــر الناقـــد لـــدى التالميـــذ    

ــالب( ــبة لتنميـــة      )الطـ ــتخدام ومناسـ ــي االسـ ــة فـ ــة متناميـ ــي طريقـ ، وهـ

وقــد اســتمر  . مهــارات التفكيــر الناقــد مــن خــالل الحــوار مــع الطــالب     

م بـــالتفكير الناقـــد بوصـــفه نـــشاطًا إنـــسانيًا، حيـــث أورده ابـــن  االهتمـــا

يعنـي  ) نقـد (في معجم لسان العرب؛ فذكر أن الفعل        ) 1997(منظور  
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Abstract: This study aimed at constructing a tool for measuring the 
prevalence of critical thinking skills in science books; determining 
whether such skills are included and sequenced in terms of theme and 
frequency in science books of the intermediate stage in the Kingdom 
of Bahrain; and listing classes in terms of frequency of such skills in 
the science books. To achieve these goals, a tool for content analysis 
was constructed including 37 critical thinking skill items covering 
three major themes. The reliability and validity of this tool were 
verified, then it was applied to all science books used in the 
intermediate stage, which were six student books and six workbooks. 
After the analysis, it was found that only 15 critical thinking skills out 
of 37 were included and distributed over the three themes at a rate of 
5 per theme. The themes were arranged according to three ranks 
based on the frequency of skills. The first theme came first, the second 
theme came second and the third theme came third. As to the ranking 
of prevalence of critical thinking skills, the three intermediate classes 
ranked in the following order: the first intermediate class ranked first, 
the second intermediate class ranked second and the third 
intermediate class ranked third. (Keywords:Thinking Skills, Critical 
Thinking, Critical Thinking Skills, Science Books In Kingdom Of 
Bahrain). 

  
  

  

بــدأ االهتمــام بــالتفكير الناقــد بوصــفه مجــاًال علميــا معرفيــا فــي    

ــين      ــا بـ ــرة مـ ــي الفتـ ــي فـ ــرن الماضـ ــة القـ ــي ) 1939 – 1910(بدايـ فـ

التـي اسـتعمل فيهـا مـصطلحات     ) John Deuey(كتابات جون ديـوي  

ــأملي     ــر التـ ــوع التفكيـ ــن نـ ــساؤل )Reflective Thinking(مـ ، والتـ

)Inquiry(    ــى التحــرر مــن الجمــ ــه إل ـــر   ، ودعوت ـــي التفكي ــذهني ف ود ال

، ثـم جـاء     )1997ديوي،  ) (الديمقراطية والتربية (وخاصـة فـي كتابـه    

وأعطـوا معنـى واسـعًا    ) Edward Glasser(إدوارد جلـسر وآخـرون   

لمــصطلح التفكيــر الناقــد ليــشمل فحــص العبــارات، فــي الفتــرة مــا بــين 

وامتــدت ) .Ennis, R.H(، ثـم جــاء إنــس وآخـرون   )1940-1960(

 ليميزوا بين التفكيـر  1979-1962م في هذا المجال من عام    جهوده

الناقد وحل المشكالت، إذ أشاروا إلى أن التفكير الناقد يبدأ بوجـود            

ادعاء أو استنتاج أو معلومة، على حين يبدأ حل المشكالت بمـشكلة    

يــراد الوصــول إلــى حــل لهــا، ثــم امتــدت هــذه الجهــود إلــى اليــوم فــي      

  ).2005الشرقي، (قد االهتمام بالتفكير النا
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وقـــــد بــــرزت أهميــــة التفكيــــر الناقــــد مــــن خــــالل العديــــد مـــــن  

) Monroel, 1987; Folley, 1988; Cotton, 1991(الدراســـات  

حيـث أشـارت    . التي أكدت أهميته وفوائده العديــدة للطلبـة الدارسـين         

إلى وجود عالقة موجبـة ذات داللـة إحـصائية بـين التحـصيل والتفكيـر                

مــن خــالل  ) 2005(كمــا أكــد هــذه النتيجــة كــذلك الــشرقي      . ناقــدال

ــا     ــه بــــبعض المتغيــــرات ومنهــ دراســــته حــــول التفكيــــر الناقــــد وعالقتــ

 طالبــًا مــن طــالب الــصف 288التحــصيل الدراســي، التــي طبقهــا علــى 

األول الثــانوي فــي مدينــة الريــاض، فوجــد فروقــًا ذات داللــة إحــصائية 

ير الناقد لـدى الطـالب تعـزى     في مستوى التفك  ) 0,05(عند مستوى   

  .إلى مستوى التحصيل الدراسي

في ) Henery & William, 1995(وقد خلص هنري ووليام 

الدراسات الميدانية التي راجعوها إلى أن التفكير الناقد يزيد من 

النمو المعرفي للطلبة، ويطور من مجال المعرفة لديهم، وتؤكد 

د جزء مهم من عملية تعليم أن تعليم التفكير الناق) 2005(السرور 

ويهدف إلى حصول الطالب على , التفكير في المواقف التعليمية

تفكير عالي المستوى، مثل تطوير المفاهيم وحل الصراعات وتفسير 

المعلومات وتطبيق القيم، وتحديد أفكار الدرس والتعبير عن هذه 

  .األفكار

بة أن التفكير الناقد يكسب الطل) 2004(كما يؤكد غانم 

تفسيرات صحيحة ومقبولة للمواضيع المطروحة على مدى واسع من 

  .مشكالت الحياة اليومية، ويعمل على تقليل التعليالت الخاطئة

أن أهمية التفكير ) Brookfield, 1997(ويـرى بروكفيلـد 

الناقد ال تقتصر على كونه صالحًا إلثراء حياة اإلنسان ومساعدته 

فحسب، بل إن تعليم التفكير الناقد على تغيير وضعه إلى األفضل 

إلى ) 1983(بل ويذهب كفافي  .يعود على المجتمع باألثر اإليجابي

أبعد من ذلك، حيث يرى أن تعليم األفراد للتفكير الناقد وممارستهم 

له ال يزال من العوامل التي تساعد على حدوث النهضة الفكرية 

 أهمية التفكير الناقد كما تأتي .والثقافية في بداية العصور الحديثة

من االعتقاد المتزايد بأن علينا أن ننشئ أجياًال قادرة على التفكير 

الناقد وذلك بسبب التحديات والمشاكل المنبثقة من البيئة العالمية 

  ).1993عبدالحميد، ( .السياسية، واالقتصادية، والتحوالت العالمية

ئده، والفوائد هذا بعض ما ذكر حول أهمية التفكير الناقد وفوا

التي تعود مباشرة على الطلبة بصورة خاصة وعلى المجتمع بصورة 

عامة نتيجة لتنمية التفكير الناقد؛ لذا تسابقت دول العالم إلى تبني 

التفكيـر الناقـد وتدريـب طالبهـا عليـه فـي مناهجهـا وبرامجها 

ارات أهمية أن تدخل مهDavies, 2006) (فقـد أكـد ديفيـز  .التربوية

وقد طورت العديد من  .التفكير الناقد في مختلف المناهج الدراسية

البرامج التربوية التي تهدف إلى تدريب الطلبة على التفكير الناقد 

عبيد (بشكل خاص من خالل تدريس المواد الدراسية المنهجية 

  ).2003وعفانة، 

أن التركيز على تنمية عمليات ) 1995(وتذكر بريسيسون 

العليا جعل من تدريس التفكير عبر كافة المناهج الدراسية التفكير 

وتشير جميع الدالئل . خيارًا حيويًا في إعادة بناء التعليم المدرسي

إلى أنه سيكون لتدريس التفكير استمرارية وتأثير على تدريس 

  .مهارات التفكير الناقد واالبتكاري داخل حجرة الدراسة

ية التي يمكن أن تنمي ومن المناهج أو المقررات الدراس

التفكير بعامة والتفكير الناقد بخاصة مناهج العلوم، الرتباطها بتفسير 

الظواهر العلمية والنظر إليها نظرة ناقدة للوصول إلى االستنتاجات 

 & Huberty)الصحيحة، كما أشار إلى ذلك كل من هيوبرتي وديفز 
Davis, 1998). ت الخصبة إن مناهج العلوم الدراسية من المجاال

لتنمية التفكير الناقد لدى الطلبة لما تتميز به من إثارة للتفكير، 

وتحد للعقل فيما تتصدى له من ظواهر وأحداث طبيعية وحيوية، 

حيث يتم تطوير االتجاه الناقد للمعرفة العلمية وتنميته عن طريق 

التعرف إلى االفتراضات أو االستدالالت التي يمكن أن يجربها الطلبة 

  ).2001الدردور، (ي مادة العلوم ف

وهناك العديد من الدراسات التي تناولت أهمية التفكير الناقد 

للطالب بصورة عامة وطلبة العلوم بصورة خاصة، من خالل 

بإجراء ) 2001(فقد قام الدردور  .تضمينها في المناهج الدراسية

مية دراسة تهدف إلى تعرف أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في تن

)  سنة12- 11(التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي 

 طالبًا وطالبة، وقد 128في مادة العلوم، وتكونت عينة الدراسة من 

أظهرت نتائج الدراسة فروقًا دالة إحصائيًا تعزى الستخدام الخرائط 

  .المفاهيمية في التدريس في تنمية مهارات التفكير الناقد

بتحليل الكتب الدراسية لمقرر ) 1998(كما قام األسمري 

في المملكة العربية السعودية ) بنين(التاريخ في المرحلة الثانوية 

لمعرفة مدى توافر مهارات التفكير الناقد في هذه الكتب بعد تحليلها 

وقد وجد  .من خالل إعداد قائمة بالمهارات الخاصة بالتفكير الناقد

الثالثة التي حللها من حيث الباحث أن هناك اختالفًا في الكتب 

عرض (فوجد أن مهارة  .اشتمالها على مهارات التفكير الناقد

جاءت في المرتبة األولى في كتاب الصف ) الحقائق في سياق منطقي

األول الثانوي، أما في كتاب الصف الثاني الثانوي فقد جاءت مهارة 

 في في المرتبة األولى،) الدقة والتحديد في تعريف المصطلحات(

) صلة المعلومات بالموضوع المراد دراسته :الصلة(حين نالت مهارة 

إال أن الباحث وجد  .المرتبة األولى في كتاب الصف الثالث ثانوي

تشابهًا في الكتب الثالثة موضع البحث من حيث افتقارها إلى معظم 

  . مهارات التفكير الناقد في محتوى الكتب الثالثة بالمرحلة الثانوية

عن المناهج ) 1993(راسة ميدانية قام بها كرم وفي د

الدراسية وتنمية مهارات التفكير وطبقها على عينة من معلمي 

المرحلة الثانوية ومعلماتها لمواد دراسية مختلفة لمعرفة المشكالت 

التي تعيق تطبيق المنهج وتدريسه، وتنمية مهارات التفكير من خالل 

ن نتائج الدراسة أن وجود كم استخدام استبانة لقياس ذلك، كان م

هائل من المعلومات والحقائق أدى إلى إهمال الجوانب األخرى مثل 

مهارات التفكير، إضافة إلى عدم اشتمال المواد الدراسية على أمثلة 

واضحة تستثير تفكير المتعلمين، كذلك وجد أن أسلوب المناقشة 

  .واألسئلة التي تستخدم ال يثير تفكير المتعلمين

هدفت إلى التعرف على ) 2004( دراسة قام بها البكر وفي

مدى تحقيق معلم العلوم الشرعية لمهارات التفكير الناقد لدى 
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طالب المرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية من خالل 

إعداد الباحث لقائمة بمهارات التفكير الناقد، وتكونت عينة الدراسة 

علوم الشرعية في المرحلة الثانوية طالبًا ممن يدرسون ال) 138(من 

بمدينة الرياض، أظهرت نتائج الدراسة أن تحقيق معلم العلوم 

كما بينت نتائج  .الشرعية لمهارات التفكير الناقد أعلى من المتوسط

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى للمؤهل 

اللة التعليمي، في حين أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات د

إحصائية في تحقيق التفكير الناقد تعزى لصالح الخبرة المرتفعة 

  .والمتوسطة

هدفت إلى وصف ) Rao, 2005(وهناك دراسة قام بها راو 

بعض الجهود المبذولة في دمج مهارات التفكير الناقد في محتوى 

مقرر الذكاء االصطناعي، ركز فيها على ست من مهارات التفكير 

ل الجزئي والكلي، والمقارنة، واتخاذ القرار، الناقد وهي التحلي

  .، والتنبؤ، والتصميم)أو الشرح السببي(والتفسير 

وقد وجدت الدراسة أنه يمكن دمج مهارات التفكير الناقد في 

ومن خالل نتائج الدراسة تبين أن . محتوى المقرر بصورة طبيعية

  .لتعلمهذا الدمج يحفز الطالب على التفكير ويحسن قدراتهم على ا

بدراسة هدفت إلى  (Robinson, 2005)كما قام روبنسون

تعرف مدى مساهمة مناهج التربية البيئية لطالب المدارس اإلعدادية 

في تنمية مهارات التفكير الناقد، عن طريق أداة خاصة لقياس 

، وعالقة ذلك بالمتغيرات )CTTEE(التفكير الناقد للتربية البيئية 

 .رات الدراسية والوضع االجتماعي واالقتصاديالجنس والقد: التالية

والسابع، , وقد تم اختيار عينة عشوائية من الصفوف السادس

والتاسع يمثلون خمس مدارس مختلفة، تم تقسيمهم إلى مجموعتين 

وقد تم تدريس المجموعة التجريبية للوحدات  .تجريبية وضابطة

 فيما تم تدريس النسبية البيئية المتضمنة مهارات التفكير الناقد،

وبعد التدريس  .المجموعة الضابطة بالطريقة العادية للوحدة العادية

 درسًا، تبين من النتائج أن 16لمدة ثمانية أسابيع بما مجموعه 

هناك فروقًا دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية في تنمية 

   .مهارات التفكير الناقد

على ) Solon, 2003(وفـي الدراسـة التي قام بها سولون 

 طالبا تم تقسيمهم إلى 75ثالث مجموعات من الطالب بلغ عددهم 

مجموعتين تجريبيتين ومجموعة ضابطة، وتكونت كل مجموعة من 

 طالبًا، لدراسة أثر إدخال مهارات التفكير الناقد من خالل 25

وقـد وجــد أن هنـاك  .المناهج الدراسية والمحتوى الدراسي تحديدًا

  دالـة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية التـي درست فروقـًا 

. مهارات التفكير الناقــد المتضمنــة فـي المقـررات الدراسيـة

 مع سولون في هذه النتائج (Allegretti, 2005)وتتفـق أليقريتـي 

مـن خالل دراستها الميدانية عن تأثير إدخال مهارات التفكير الناقد 

دراسية على الطلبة؛ حيث وجدت أن هناك في محتوى المقررات ال

فروقًا دالة إحصائيًا لصالح المجموعة التجريبية التي درست 

   .المقررات الدراسية التي تحتوى على مهارات التفكير الناقد

وقد تنامى االهتمام في العديد من أقطار العالم مثل كندا، 

 بالتفكير على ةوبريطانيا، وإيرلندة، واستراليا، ونيوزلندة، وسنغافور

وجه العموم والتفكير الناقد بصورة خاصة، وخاصة في ظل 

المتغيرات الدولية واالنفتاح العالمي اإلعالمي بين مختلف دول 

وأقطار العالم، حيث لم تعد الحدود والحواجز بين الدول تقف عقبة 

أمام انتقال ثقافات المجتمعات األخرى وقيمها، مما يؤكد على 

 بتنمية التفكير الناقد ليكون بمثابة المصفيات التي أهمية االهتمام

يمكن من خاللها تفحص وتمحيص ما يرد إلى أبنائنا وقبول ما هو 

فأصبح تدريس  .امفيد ومناسب ودرء غير المناسب لنا ولمجتمعاتن

مهارات التفكير الناقد وتنميتها على غاية من األهمية للتعامل مع 

ياة اليومية التي نعيشها ومشكالتها الزيادة المطردة في تعقيد الح

  .( Page & Mukherjee, 2007)المتجددة 

وهكذا غدا تعليم مهارات التفكير الناقد غاية أساسية لمعظم 

السياسات التربوية لدول العالم سواء الغربية أو حتى العربية، 

وهدفًا رئيسيًا تسعى مناهجها لتحقيقه، لما حققه من نتائج إيجابية 

  ).2005المغيصيب، (ا سواء على حياة الفرد أو المجتمع ثبت أثره

وتعد تجربة سنغافورة في مجال تنمية مهارات التفكير الناقد 

نموذجًا ينبغي التوقف عنده واالستفادة منه، حيث أصبح تعليم 

التفكير ركيزة أساسية إلصالح التعليم وتطويره، وهدفًا أساسيًا من 

في وضع خطط هذا النوع من وقد استفادت سنغافورة  .أهدافه

التعليم مما تبلور من اتجاهات تربوية، وما تم استحداثه من 

 .استراتيجيات تعليمية في مجال تعليم التفكير الناقد وتنمية مهاراته

 اهتمت ةأن المناهج السنغافوري) Tan, 2006(وقد أوضح تـان 

ك من خالل بتنمية مهارات التفكير بعامة والتفكير الناقد تحديدًا، وذل

 .1997عام " أمة متعلمة.. .مدارس مفكرة"إصدار وثيقة بعنوان 

 في A Level GCE تم طرح مقررات على مستوى2006وفي عام 

والتي تهتم بتنمية " المعرفة والتساؤل"المرحلة الثانوية بعنوان 

  .التفكير الناقد تحديدًا

مية وتعد مملكة البحرين كذلك من الدول التي أولت التفكير أه

خاصة في مناهجها، وأكدت عليه كهدف يجب تحقيقه من خالل 

األهداف العامة للمناهج، حيث ذكرت وثيقة وزارة التربية والتعليم 

"  المشاريع التطويرية– المهمات –التقسيم اإلداري "تحت عنوان 

أن من األهداف العامة ) 5، ص"أ "2003وزارة التربية والتعليم، (

نمية مهارات التفكير وتوظيفها في بحث ما ت: "للتعليم األساسي

  ".يواجهه من قضايا ومشكالت وتحليلها وتقويمها

كما اهتمت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد بتنمية مهارات 

التفكير الناقد كما ورد في وثيقة منهج العلوم للتعليم األساسي 

التي بينت أنه من ) 11، ص"ب "2003وزارة التربية والتعليم، (

بين االتجاهات والميول والقيم والعادات في منهج العلوم الموحد 

تنمية العقل الناقد، وهو الحرص على إثبات ما يعزز ويؤكد قول 

  .الغير أو ينفيه، وتفحص مصدر المعلومات ومدى صحتها

وســعت وزارة التربيــة والتعلــيم مــن خــالل أدبياتهــا الــسابقة إلــى   

عامــة وإلــى أهميــة تنميــة التفكيــر  تأكيــد أهميــة تنميــة التفكيــر بــصورة  

إلـى  : لكـن الـسؤال الـذي يطـرح نفـسه هنـا هـو              .الناقد بصورة خاصـة   

أي مــدى انعكــس ذلــك فــي الكتــب الدراســية لمقــرر العلــوم للمرحلــة         
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ــة        ــه واإلجاب اإلعداديــة؟ هــذا مــا ســتحاول هــذه الدراســة الوصــول إلي

  .عنه

  

  :مشكلة الدراسة

ارات التفكير الناقد تتمثل مشكلة الدراسة في تحديد ما مه

التي يمكن تنميتها لدى طلبة التعليم العام في المرحلة اإلعدادية 

  :ثم اإلجابة عن األسئلة الثالث اآلتية. بمملكة البحرين كخطوة أولى

ما مدى تضمن مهارات التفكير الناقد في كتب العلوم المقررة  .1

 للمرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين؟
هتمام بمهارات التفكير الناقد التي ما مدى التوازن في اال .2

تضمنتها كتب العلوم المدرسية للمرحلة اإلعدادية بمملكة 

 البحرين؟
في أي من صفوف المرحلة اإلعدادية الثالثة بمملكة البحرين  .3

برزت مهارات التفكير الناقد أكثر من غيرها؟ وفي أي من 

 وحدات التحليل المستخدمة في تحليل الكتب المدرسية برزت

  هذه المهارات بصورة أكثر من غيرها؟

  :وأهميتها أهداف الدراسة

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف وهي

بناء قائمة بمهارات التفكير الناقد التي ينبغي على مصممي  .1

المناهج الدراسية مراعاتها أثناء تصميم مناهج العلوم، 

  .وبالذات كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية

اس مدى تضمين كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية في مملكة قي .2

 .البحرين لمهارات التفكير الناقد
تحديد ترتيب مهارات التفكير الناقد حسب درجة تضمينها في  .3

كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية، وتحديد المحاور التي برزت 

 .فيها أكثر هذه المهارات من غيرها
 برزت فيها مهارات التفكير تحديد ترتيب الكتب الدراسية التي .4

الناقد حسب الصفوف الدراسية، وحسب وحدة التحليل 

  .المستخدمة في تحليل تلك الكتب الدراسية

  :تكتسب هذه الدراسة أهميتها مما يليكما 

أهمية التفكير الناقد وتنميته من خالل المناهج المدرسية  .1

وخاصة مناهج العلوم، حيث يمثل هذا النوع من التدريس 

  .جاهًا هامًا في العصر الحديث في ميدان تدريس العلومات

سد الحاجة المتزايدة إلعداد أداة مالئمة لقياس مهارات  .2

  .التفكير الناقد في الكتب المدرسية

 السابقة التي تناولت مدى تضمين مهارات تقلة الدراسا .3

التفكير الناقد في كتب العلوم بمملكة البحرين وخاصة في 

 .ة اإلعداديةالمرحل
رفع توصيات لوزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين حول  .4

مدى تضمن مهارات التفكير الناقد في كتب العلوم المدرسية 

 في هذا المجال ومعالجة جوانب النقص ةلتعزيز جوانب القو

 .إن وجدت
  

  

  :مصطلحات الدراسة

  :التفكير الناقد

ث هناك تعريفات عديدة ومتفاوتة للتفكير الناقد من حي

الشمول واالتساع والمحتوى حسب نظرة كل باحث لهذا المصطلح، 

ولذا سيقتصر الباحث على التعريف اإلجرائي التالي للتفكير الناقد، 

  .وهو مستنتج من خالل القراءات المختلفة حول هذا الموضوع

عملية عقلية يتم من خاللها تفحص موقف : فالتفكير الناقد هو

الربط بين عناصره للوصول إلى إصدار محدد، وفهمه، ثم تحليله، و

  .حكم حوله

  :مهارات التفكير الناقد

هي مجموعة من العمليات العقلية المختلفة الالزمة لممارسة 

  .التفكير الناقد

  :المرحلة اإلعدادية

وهي المرحلة التعليمية التي تأتي بعد المرحلة االبتدائية وهي 

 البحرين، حيث يلتحق بها المرحلة الثانية في السلم التعليمي بمملكة

الطالب بعد انتهائه من المرحلة االبتدائية ومدة الدراسة بها ثالث 

  .سنوات

  :منهج الدراسة

تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي باستخدام تحليل المضمون 

حيث إنه من أساليب البحث العلمي التي تستخدم في ) المحتوى(

لمدرسية تحديدًا لدراسة تحليل محتوى المناهج الدراسية والكتب ا

ويمكن تعريف . مدى تناول تلك الكتب للقضية موضع الدراسة

تحليل المضمون بأنه أسلوب يمكن أن يستخدمه الباحثون في 

مجاالت بحثية متنوعة لوصف المحتوى الظاهر والمضمون الصريح 

الشكل والمضمون، : للمادة، أو المحتوى المراد تحليله من حيث

ت البحث المصوغة في تساؤالت البحث أو فروضه تلبية الحتياجا

األساسية طبقا للتصنيفات الموضوعية التي يحددها الباحث، وذلك 

بهدف استخدام هذه البيانات بعد ذلك في تحديد مدى تضمن تلك 

ويتم تناول وتحليل . المادة أو المحتوى للقضية موضع الدراسة

والصور، وكافة المحتوى من خالل الكلمات، والجمل، والرموز، 

األساليب التعبيرية شكًال ومضمونًا، بشرط أن تتم عملية التحليل 

بصفة منتظمة ووفق أسس منهجية ومعايير موضوعية، وأن يستند 

الباحث في عملية جمع البيانات وتبويبها على األسلوب الكمي بصفة 

ولذلك استخدم ). 1998؛ األسمري، 1987طعيمة، (أساسية 

ليل المحتوى في هذه الدراسة ألنه األنسب الباحث أسلوب تح

لتحقيق أهداف هذه الدراسة، وذلك من خالل تحليل محتوى كتب 

العلوم المدرسية للمرحلة اإلعدادية لتحديد مدى تضمينها لمهارات 

  .التفكير الناقد موضوع الدراسة

  :مجتمع الدراسة وعينتها

 يتكون مجتمع الدراسة من جميع كتب العلوم التي تدرس

 12لطالب المرحلة اإلعدادية في مملكة البحرين والبالغ عددها 

كتابان لكل : كتابًا مقسمة على ثالث سنوات، لكل سنة أربعة كتب
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فصل دراسي وهما كتاب العلوم وكراسة العلوم لألنشطة والتطبيقات 

  .العملية

ــم  ــة   ) 1(والجــــدول رقــ يبــــين عــــدد كتــــب العلــــوم فــــي المرحلــ

، الطبعــة يصف الدراســي والفــصل الدراســاإلعداديــة موزعــة حــسب الــ

وســـنة نـــشر كـــل كتـــاب والناشـــر، ومكـــان الطباعـــة، وعـــدد الوحـــدات  

ــصفحات،        ــدد الـ ــوعات، وعـ ــدد الموضـ ــاب، وعـ ــل كتـ ــي كـ ــية فـ الدراسـ

ومتوســط عــدد الجمــل، وعــدد األنــشطة، وعــدد الــصور والرســومات    

وقـد تـم تحليـل جميـع كتـب العلـوم       . واألشكال، وعـدد أسـئلة التقـويم    

ســـية المقـــررة علـــى طلبـــة المرحلـــة اإلعداديـــة بمملكـــة البحـــرين  الدرا

 كتابًا مقـسمة علـى ثـالث سـنوات دراسـية، كـل سـنة           12والمكونة من   

ــوم         ــاب للعلـ ــي كتـ ــصل دراسـ ــل فـ ــيين، ولكـ ــصلين دراسـ ــن فـ ــة مـ مكونـ

والجـدول  . باإلضافة إلـى كراسـة العلـوم لألنـشطة والتطبيقـات العمليـة            

  .يوضح ذلك) 1(رقم 

  اإلعداديةعينة الدراسة من كتب العلوم الدراسية للمرحلة  :)1(الجدول رقم 

  كتب العلوم للثالث اإلعدادي  كتب العلوم للثاني اإلعدادي كتب العلوم لألول اإلعدادي
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  127 37 -----  -----  15  22 43 ----- -----  22  21 47  ----- -----  23  24  عدد الموضوعات

  923 294  25  31  106 132 317  32  29  136 120 312  48  40  100 124  عدد الصفحات

 373811962  288  289 1537 44931624 405 382 2502 37311204  424  467 1550 1290  متوسط عدد الجمل

  224 65  12  21  11  21 65  18  15  18  14 104  26  26  26  26  عدد األنشطة

عدد الصور والرسومات

  واألشكال
110 75  24  24  233 83  123  13  19  238 107 85  21  13  226 697  

عدد أسئلة التقويم 

  الذاتي والوحدات
113 138  ----- ------  251 132 125  ----- ----- 257 129 127  -----  ----- 256 764  

  :أداة الدراسة

قـام الباحـث بتصميـم أداة خاصـة لقيـاس مـدى تضميـن كتـب 

وقـد مــر إعـداد . العلـوم للمرحلة اإلعداديـة لمهـارات التفكيـر النـاقد

أداة الدراسـة بعـدد مـن الخطـوات بدأت بمراجعــة الدراسـات السابقـة 

 ( ;Brookfield, 1997 فــي هــذا المجـال واألدبيـات التربويـة
Ennis, 1985 & 1996; Facione, 1999; Ruggiero, 1988 & 

1998 & 2001; Rao, 2005;  ،؛ 2005بوقحوص والخليلي

؛ 1995؛ السيد، 1998؛ محمود، 1995؛ حسن، 1999جروان، 

وبعد ذلك تم تحديد . )2000؛ قطامي وقطامي، 1998األسمري، 

يـر الناقـد وحصرها من تلك التي يمكن تنميتها من مهـارات التفك

؛ ومن ثم تصنيف هذه المهارات خـالل الكتـب والمناهـج المدرسيـة

  .في محاور مشتركة

 التفكير الناقد بلغ تتم في البداية اشتقاق العديد من مهارا

عددها أكثر من خمس وأربعين مهارة، عرضها الباحث على عدد من 

ة وعلم النفس بلغ عددهم خمسة أساتذة أساتذة كلية التربي

لالستئناس بآرائهم، وللتأكد من ارتباط هذه المهارات بالتفكير 

 حذف بعض اوقد أبدى هؤالء األساتذة آراءهم واقترحو. الناقد

وقد أخذ الباحث بهذه . تلك المهارات، وتعديل صيغة البعض اآلخر

األخرى، اآلراء وحذف بعض المهارات مع تعديل بعض العبارات 

ليبلغ عدد مهارات التفكير الناقد التي توصل إليها الباحث سبعًا 
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بعدها، ومن خالل الرجوع إلى الدراسات واألدبيات . وثالثين مهارة

 إلى ثالثة محاور رئيسة؛ وتحت تالسابقة تم تصنيف هذه المهارا

  :كل محور صنفت المهارات المناسبة له على النحو التالي

 وتندرج ضمن هذا .هم الموضوع وتحديدهف:  األولالمحور

  : المحور المهارات الفرعية العشر اآلتية

  .تحديد الفكرة الرئيسة في الموضوع  .1

  .تحديد األفكار الفرعية في الموضوع  .2

  .في الموضوع) االدعاء(تحديد المشكلة   .3

  .تحديد الحجج والبراهين المؤيدة والمعارضة للموضوع  .4

 ذات الصلة بالموضوع من تلك التي ليس تحديد المعلومات  .5

  . بهلها صلة

  .تحديد المعلومات الناقصة في الموضوع  .6

  .تحديد العبارات الغامضة أو غير المفهومة في الموضوع  .7

  .تلخيص الموضوع  .8

  .تحديد المصطلحات الخاصة بالموضوع وتعريفاتها  .9

  .شةطرح الموضوع في صورة مشكالت وقضايا قابلة للمناق  .10

 وتندرج ضمن هذا .تحليل الموضوع ونقده: المحور الثاني

  :المحور خمس عشرة مهارة، وهي كاآلتي

  .بين عناصر الموضوع) الترابط(تحديد العالقات   .1

  .المتصلة بالموضوع) البراهين(تحديد الحجج   .2

  ).أخطاء االستدالل(اكتشاف المغالطات المنطقية   .3

  .نتائجالتمييز بين المقدمات وال  .4

  .التمييز بين اآلراء الشخصية والحقائق  .5

  .تحديد مستوى دقة الحجج  .6

  .تحديد مصداقية مصدر المعلومات  .7

  .تحديد درجة االنسجام أو التناقض بين الحجج  .8

  .تصنيف الحجج بناء على نقاط الضعف والقوة فيها  .9

إجراء المقارنات الموضوعية بين اآلراء المختلفة حول   .10

  .وضوعالم

  .تحديد مدى كفاية الحجج  .11

  .تحديد االفتراضات غير الظاهرة أو المتضمنة في الحجج  .12

  .حول الموضوع) الحلول المؤقتة(طرح عدد من الفرضيات   .13

  .طرح عدد من التساؤالت حول الموضوع  .14

الفرضيات أو الحجج أو اآلراء أو (التأكد من االدعاءات   .15

  ).األسئلة

 وتندرج ضمن هذا المحور اثنتا :إصدار الحكم: الثالمحور الث

  :عشرة مهارة، وهي اآلتية

  .أن يكون الحكم مصوغًا بلغة واضحة ومفهومة  .1

  . للموضوعةأن يكون الحكم مرتبطاًَ بالفكرة الرئيس  .2

  .أن يكون الحكم بعيدًا عن التحيز الشخصي  .3

  .ضوعأن يكون الحكم مبنيًا على خلفية واطالع على المو  .4

  .أن يكون الحكم مبنيًا على حجج واضحة  .5

  .أن يكون الحكم مبنيًا على شواهد صادقة ودقيقة  .6

  .أن يكون الحكم مؤيدًا للحجج السابقة أو مفندًا لها  .7

  .أن يكون الحكم مبنيًا على التجربة العلمية الدقيقة  .8

أن يكون الحكم مدعومًا بحجج جديدة في حالة االختالف مع   .9

  .حجج السابقةال

  .أن يكون الحكم منطقيًا ومقبوًال عقليًا  .10

  .أن يكون الحكم مبنيًا على عدد كاف من الحجج  .11

  .التسلسل واالتساق في مسار االستدالل للوصول إلى الحكم  .12

وبعد تحديد مهارات التفكير الناقد وتوزيعها على المحاور 

تقسيم، لتطبيقها على الثالثة وضعت في استمارة خاصة وفقًا لهذا ال

كل من جمل كتب العلوم المدرسية، واألنشطة، والصور، وأسئلة 

التقويم الخاصة بكل وحدة دراسية، وذلك لتحليلها وللتعرف على 

وبعد ذلك تم قياس صدق أداة . مدى احتوائها على هذه المهارات

  .الدراسة وثباتها

  :صدق أداة الدراسة وثباتها

في المراحل األولى لبنائها كما أشير تمت مراعاة صدق األداة 

وعالوة على هذه اإلجراءات، وبعد استكمال بناء . إلى ذلك آنفًا

األداة، قام الباحث بعرضها على ثالثة من المحكمين من أساتذة كلية 

التربية في مجال القياس والتقويم والمناهج وطرق تدريس العلوم؛ 

يث وضوح العبارة، وقد أبدوا رأيهم في استمارة التحليل من ح

وارتباطها بالمحور الذي تنتمي إليه، وارتباط كل بند من بنود 

وقد جاءت . االستمارة بالهدف من وضع استمارة التحليل تحديدًا

آراؤهم متفقة على أن استمارة التحليل تفي بما وضعت من أجله، مع 

اإلشارة لبعض المالحظات حولها والتي أخذ بها الباحث في تعديل 

وقد تم التحقق . مارة التحليل لتخرج بالصورة النهائية المعدلةاست

ثبات أداة الدراسة من خالل قيام الباحث بتطبيق استمارة من 

التحليل على كتابين من كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية تم اختيارهما 

الجزء (بطريقة عشوائية، وهما كتاب العلوم للصف األول اإلعدادي 

، ثم تم )الجزء الثاني(وم للصف الثاني اإلعدادي وكتاب العل) األول

إعادة تطبيق استمارة التحليل بعد شهرين من التطبيق األول 

وحساب معامل االرتباط بين كل من التطبيقين، حيث بلغ معامل 

، وبلغ )0,94( الجزء األول -االرتباط لكتاب الصف األول اإلعدادي 

، )0,91(ي الجزء الثاني معامل ارتباط كتاب الصف الثاني اإلعداد

وبالتالي يمكن القول أن استمارة تحليل المحتوى ثابتة بناًء على 

  .اإلجراء السابق

  : تنفيذ الدراسةتإجراءا

 على لقام الباحث باإلجراءات التالية لتنفيذ الدراسة والحصو

  : وهي كما يليجالنتائ

قها، بعد إعداد أداة الدراسة وتقنينها تدرب الباحث على تطبي  .1

وحدة من كل (من خالل التطبيق على ثالث وحدات دراسية 

كتاب من كتب العلوم لكل صف من صفوف المرحلة 

  .، لضمان دقة التطبيق)اإلعدادية

بعدها بدأ الباحث في تطبيق استمارة التحليل على جميع كتب   .2

العلوم الستة باإلضافة إلى الكراسات العملية المصاحبة لكل 

 للمرحلة اإلعدادية، وقد كانت وحدات معلوكتاب من كتب ال

الجمل، : التحليل التي طبق عليها الباحث في كل الكتب هي



  بوقحوص

 299

واألنشطة، والرسومات مع الصور واألشكال، وأسئلة التقويم 

  .التي تأتي في نهاية كل وحدة من وحدات الكتب المدرسية

  .استغرق التحليل من الباحث مدة شهرين  .3

ستمارات التحليل في استمارة واحدة لحساب بعدها تم تفريغ ا  .4

 .  ومعرفة النتائجتالتكرارا
وتتضمن نتائج التحليل الخاصة باإلجابة عن كل : النتائج

سؤال من األسئلة الثالث الواردة في مشكلة الدراسة على النحو 

  :اآلتي

ما مدى تضمين مهارات : النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 العلوم المدرسية المقررة للمرحلة اإلعدادية التفكير الناقد في كتب

  بمملكة البحرين؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام أداة الدراسة، وهي 

استمارة تحليل المحتوى لتحديد التكرارات لكل مهارة من مهارات 

التفكير الناقد في كل محور من محاور االستمارة، وفي كل وحدات 

راسة من الجمل، واألنشطة، التحليل المستخدمة في هذه الد

والجداول . والصور، والرسومات، واألشكال، وفي أسئلة التقويم

 تبين نتائج هذا التحليل لكل من هذه 4، 3، 2ذوات األرقام 

  .المحاور الثالثة

يتضح أن هناك خمسًا من ) 2(ومن خالل الجدول رقم 

م مهارات التفكير الناقد في المحور األول تضمنتها كتب العلو

، في حين أن هناك خمسًا %)50(الدراسية للمرحلة اإلعدادية 

  .أخرى من هذه المهارات لم تتضمنها هذه الكتب

فيبين أن كتب العلوم الثالثة التي جرى ) 3(أما الجدول رقم 

تحليلها تتضمن وبدرجات متفاوتة خمسًا من مهارات التفكير الناقد 

و تحليل الموضوع الخمس عشرة الواردة في المحور الثاني؛ وه

وهو مؤشر على ضعف %). 33(ونقده، أي ثلث هذه المهارات 

  .االهتمام بهذا المحور في هذه الكتب

ــم   ــدول رقـ ــين الجـ ــرى    ) 4(يبـ ــي جـ ــة التـ ــوم الثالثـ ــب العلـ أن كتـ

ــا تتــضمن خمــسًا مــن مهــارات التفكيــر الناقــد االثنتــي عــشرة         تحليله

% 41 بمـا يعـادل      الواردة في المحور الثالث؛ وهو إصدار الرأي، أي       

ــارات   ــذه المهـ ــن هـ ــذه    . مـ ــا هـ ــي وردت فيهـ ــرارات التـ ــضح أن التكـ ويتـ

المهارات كانت قليلة في كل منها، كمـا أنهـا كانـت قليلـة مقارنـة بتلـك                  

  .التي وردت في مهارات التفكير الناقد في المحورين األول والثاني

التي تضمنتها كتب العلوم المدرسية ) فهم الموضوع وتحديده( المحور األول التوزيع التكراري لمهارات التفكير الناقد في: )2(الجدول رقم 

للمرحلة اإلعدادية

  مهارات التفكير الناقد  عدادياإلثالث  العلوم للكتب  العلوم للثاني اإلعداديكتب  العلوم لألول اإلعداديكتب 

  :المحور األول

ل  فهم الموضوع وتحديده
جم
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 المجموع

  الكلي

  255695 14998  2  2146 10990  2 22613 14568  4  9  تحديد الفكرة الرئيسة في الموضوع .1

  115499 62 28  2 21423 79 93  5 17037 89 64  4 13  تحديد األفكار الفرعية في الموضوع .2

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  في الموضوع) االدعاء(تحديد المشكلة  .3

تحديد الحجج والبراهين المؤيدة  .4

  والمعارضة للموضوع
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

تحديد المعلومات ذات الصلة بالموضوع  .5

  تي ليس لها صلةمن ال
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  تحديد المعلومات الناقصة في الموضوع .6

تحديد العبارات الغامضة أو غير المفهومة .7

  في الموضوع
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

  240 77  9 43  4 21 76 13 42  8 13 87 14 48  7 18  تلخيص الموضوع .8

تحديد المصطلحات الخاصة بالموضوع  .9

  وتعريفاتها
54 5  16 23 98 60 ----8  32 10054 --- 5  24 83 281  

طرح الموضوع في صورة مشكالت  .10

  وقضايا قابلة للمناقشة
3  46 --------49 8  33 ------- 41 9  31 --------40 130  

  2251935701845 25221464511339 27319463013148 66 97  المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
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ب العلوم المدرسية التي تضمنتها كت) تحليل الموضوع ونقده(التوزيع التكراري لمهارات التفكير الناقد في المحور الثاني : )3(الجدول رقم 

 للمرحلة اإلعدادية
  مهارات التفكير الناقد  عدادياإلثالث  العلوم للكتب  العلوم للثاني اإلعداديكتب  العلوم لألول اإلعداديكتب 

  : المحور الثاني

ل  تحليل الموضوع ونقده
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 المجموع

  الكلي

 )الترابط( تحديد العالقات .1

  بين عناصر الموضوع
22 23 46 57 14830 12 28 37 107 24 3  30 55 112 367  

) البراهين( تحديد الحجج .2

  المتصلة بالموضوع
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

لطات اكتشاف المغا .3

أخطاء ( المنطقية

  )االستدالل

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

التمييز بين المقدمات  .4

  والنتائج
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

التمييز بين اآلراء  .5

  والحقائقالشخصية 
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- تحديد مستوى دقة الحجج .6

تحديد مصداقية مصدر  .7

  المعلومات
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

 وأتحديد درجة االنسجام  .8

  ججالتناقض بين الح
--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

تصنيف الحجج بناء على  .9

  نقاط الضعف والقوة فيها
--- --- --- 3  3  --- --- --- 6  6  --- --- --- 8  8  17  

إجراء المقارنات  .10

الموضوعية بين اآلراء 

  المختلفة حول الموضوع

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

  --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  تحديد مدى كفاية الحجج .11

تحديد االفتراضات غير  .12

الظاهرة أو المتضمنة في 

  الحجج

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---  

طرح عدد من الفرضيات  .13

حول ) حلول المؤقتةال(

  الموضوع

15789 90 ---- 336110 54 82 --- 246 185 51 61 ---- 297 879  

طرح عدد من التساؤالت  .14

  حول الموضوع
---- 191---- ---- 191---- 26 ---- --- 26 ---- 79 ---- ---- 79 296  

التأكد من االدعاءات  .15

الفرضيات أو الحجج أو (

  )اآلراء أو األسئلة

---- 48 ---- ---- 48 ---- 31 ---- --- 31 ---- 33 ---- ---- 33 112  

  1671 529 63 91 166 209 416 12311043 726140 60 179351136  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــوع
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ي تضمنتها كتب العلوم المدرسية الت) إصدار الحكم(التوزيع التكراري لمهارات التفكير الناقد في المحور الثالث : )4(الجدول رقم 

  للمرحلة اإلعدادية

مهارات التفكير   عدادياإلثالث  العلوم للكتب  العلوم للثاني اإلعداديكتب  العلوم لألول اإلعداديكتب 

  الناقد

  : المحور الثالث

 إصدار الحكم
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  المجموع

 الكلي

مصوغ بلغة  .1

  واضحة ومفهومة
---- 19 ---- 4 23 ---- 13 ---- 6 19 ---- 13 ---- 8 21 63 

مرتبط بالفكرة .2

   للموضوعةالرئيس
---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

بعيد عن  .3

  التحيز الشخصي
---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

مبني على  .4

خلفية وإطالع على 

  الموضوع

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

مبني على  .5

  حجج واضحة
---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

مبني على  .6

دقة شواهد صا

  ودقيقة

---- 40 ---- ---- 40 ---- 62 ---- ---- 62 ---- 23 ---- ---- 23 125 

مؤيد للحجج  .7

السابقة أو مفند لها
---- 20 ---- 2 22 ---- 21 ---- 2 23 ---- 4 ---- 3 7 52 

مبني على  .8

التجربة العلمية 

  الدقيقة

---- 56 ---- 2 58 ---- 42 ---- 4 46 ---- 27 ---- 5 32 136 

مدعوم  .9

بحجج جديدة في 

حالة االختالف مع 

  الحجج السابقة

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

منطقي  .10

  ومقبول عقليا
---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

مبني على  .11

عدد كاف من 

  الحجج

---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  ---  

التسلسل  .12

واالتساق في مسار 

االستدالل للوصول 

  إلى الحكم

---- 41 ---- ---- 41 ---- 67 ---- ---- 67 ---- 20 ---- ---- 20 128 

  504 103  16 ----  87  --- 217 12 ---- 205  --- 184  8 ---- 176  ---  المجمـــــــــــــــــــــــوع

رة إجمالية؛ يتضح أن كتب العلوم المدرسية للمرحلة وبصو

اإلعدادية تضمنت خمس عشرة مهارة من مهارات التفكير الناقد من 

أصل سبع وثالثين مهارة احتوتها استمارة التحليل، أي أن محتوى 

كتب العلوم المدرسية للمرحلة اإلعدادية تضمن أقل من نصف عدد 

  .مهارات التفكير الناقد

هذه المهارات موزعة بالتساوي على المحاور وقد جاءت 

فقد احتوى المحور األول وهو . الثالثة لمهارات التفكير الناقد

 من أصل عشر تمحور فهم وتحديد الموضوع على خمس مهارا

مهارات، واحتوى المحور الثاني وهو محور تحليل الموضوع ونقده 

ور على خمس مهارات من أصل خمس عشرة مهارة، واحتوى المح

الثالث كذلك وهو محور إصدار الحكم على خمس مهارات من أصل 

  .اثنتى عشرة مهارة

ومن المالحظ كذلك أن تكرار بعض من المهارات الخمس 

عشرة التي تضمنتها كتب العلوم المدرسية للمرحلة اإلعدادية يعد 
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. قليًال، وال يمكن لقلة ورودها اكتساب طلبة المرحلة اإلعدادية لها

ح من الجدول نفسه أن هناك اثنتين وعشرين مهارة لم كما يتض

تتضمنها كتب العلـوم المدرسيـة في مختلـف الصفــوف الدراسيـة 

للمرحلة اإلعدادية، وهــي مهـارات مهمـة الكتمال منظومة التفكير 

الناقد وتنميته لدى الطلبـة، وتعـد المناهج الدراسية والكتب 

الهامـة لتنميـة مهــارات التفكيـر المدرسية تحديدًا من المجاالت 

 & Huberty( الناقـد، وهــذا مـا أكـد عليـه العديـد مـن الباحثيـن
Davis, 1998; Davies, 2006 ؛ الدردور، 1995بريسيسون،  ؛

  )2003؛ عبيد وعفانة، 2001

وبشكل عام يتضح أن ورود مهارات التفكير الناقد في كتب 

دادية جاء ضعيفًا فلم ترد إال خمس العلوم المدرسية للمرحلة اإلع

عشرة مهارة من أصل سبع وثالثين مهارة، أي أن أقل من نصف 

مهارات التفكير الناقد هي التي وردت في كتب العلوم المدرسية في 

  . المرحلة اإلعدادية

وتتفق نتيجة هذا السؤال مع ما توصل إليه األسمري 

قام بتحليلها لتحديد ، فقد وجد أن في الكتب الثالثة التي )1997(

 قليلة تمدى تضمينها لمهارات التفكير الناقد جاءت هذه المهارا

جدًا في محتواها، كما أن الرسومات والصور واألشكال أو ما 

سماها بالوسائل المساعدة في الكتب الدراسية ال تنمي التفكير 

الناقد وال تساعد على ذلك، فقد اعتمد مؤلفو الكتب الثالثة على 

المعلومات كما وردت في المراجع والمصادر دون وضع أسئلة سرد 

قد سبق وبين أن ) 1993(وكان كرم . تقيس مهارات التفكير الناقد

الكتب الدراسية تحتوي على كم هائل من المعلومات والحقائق األمر 

 بصورة رالذي أدى إلى إهمال الجوانب األخرى مثل مهارات التفكي

وقد أكد ذلك مجموعة . اقد بصورة خاصةعامة ومهارات التفكير الن

) 1991؛ الهابس، 1988؛ حمدان، 1985الوهيبي، (من الباحثين 

حينما أكدوا أن المناهج الدراسية والكتب المدرسية تحديدًا ضعيفة 

 بصورة عامة ومهارات رإلى درجة كبيرة في تنمية مهارات التفكي

  .التفكير الناقد بصورة خاصة

 ضعف تنمية الكتب الدراسية بصورة وربما يرجع السبب في

 خصوصًا إلى أن دعامة لمهارات التفكير عمومًا والتفكير الناق

 يحتاج إلى متخصصين ةتضمين هذه المهارات في الكتب المدرسي

في كتابتها وملمين بكيفية تضمينها، حيث من المالحظ أن عددًا من 

يس لديهم  العلمية ولةمؤلفي الكتب المدرسية متخصصون في الناحي

إلمام كاف بالجوانب التربوية، أو قد يرجع السبب كما ذكرت 

الدراسات السابقة إلى أن مؤلفي هذه الكتب المدرسية يركزون على 

الكم من المعارف والمعلومات التي ستنسى من قبل الطلبة بعد فترة 

من الزمن، دون التركيز على المهارات التي يمكن أن تبقى مع الطلبة 

تهم إذا تمكنوا منها وتدربوا على استخدامها في المدرسة طوال حيا

  .وفي حياتهم العملية

ما مدى التوازن في : النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

االهتمام بمهارات التفكير الناقد التي تضمنتها كتب العلوم المدرسية 

   للمرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين؟

تفكير الناقد التي تضمنتها لتحديد الترتيب النسبي لمهارات ال

كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين التي خضعت 

للتحليل، تم استخراج النسبة المئوية لتكرار كل مهارة من هذه 

المهارات مقارنة بالعدد اإلجمالي لتكرار جميع هذه المهارات؛ ومن 

ية ثم استخرجت رتبة كل منها، ثم تم استخراج مجموع النسب المئو

. لتكرارات كل محور من المحاور الثالثة بغرض ترتيب هذه المحاور

يوضح الخمس عشرة مهارة من مهارات التفكير ) 5(والجدول رقم 

الناقد التي تضمنتها كتب العلوم المدرسية للمرحلة اإلعدادية مع 

ذكر تكرارات كل مهارة والنسبة المئوية لها مقارنة ببقية مهارات 

ورتبتها، وكذلك ترتيب المحاور الثالثة من حيث التفكير الناقد 

  .مجموع تكرارات مهارات التفكير الناقد بها والنسبة المئوية لها

  ترتيب مهارات التفكير الناقد حسب الرتبة والمحاور: )5(الجدول رقم 

  المجموع حسب المحاور

  مهارات التفكير الناقد حسب المحاور

  التكرار

النسبة 

  التكرار  الرتبة  المئوية

النسبة 

  الرتبة  المئوية

              "فهم الموضوع وتحديده: "المحور األول

  2  17,3  695  تحديد الفكرة الرئيسة في الموضوع  .1

 3 12,4  499  تحديد األفكار الفرعية في الموضوع  .2
  7 6 240  تلخيص الموضوع  .3

 6 7 281  فاتهاتحديد المصطلحات الخاصة بالموضوع وتعري  .4
 9  3,2 130  طرح الموضوع في صورة مشكالت وقضايا قابلة للمناقشة  .5

1845  45,9  1  

           "تحليل الموضوع ونقده: "المحور الثاني

 4 9,1 367  بين عناصر الموضوع) الترابط(تحديد العالقات   .1
 15 0,4 17  تصنيف الحجج بناء على نقاط الضعف والقوة فيها  .2
 1 21,8 879  حول الموضوع) الحلول المؤقتة(طرح عدد من الفرضيات   .3
 5 7,4 296  طرح عدد من التساؤالت حول الموضوع  .4
 12 2,8 112  )الفرضيات أو الحجج أو اآلراء أو األسئلة(التأكد من اإلدعاءات   .5

1671  41,5  2  



  بوقحوص

 303

  المجموع حسب المحاور

  مهارات التفكير الناقد حسب المحاور

  التكرار

النسبة 

  التكرار  الرتبة  المئوية

النسبة 

  الرتبة  المئوية

           "إصدار الحكم: "المحور الثالث

 13 1,6 63  هومةمصوغ بلغة واضحة ومف  .1
 11 3,1 125  مبني على شواهد صادقة ودقيقة  .2
 14 1,3 52  مؤيد للحجج السابقة أو مفند لها  .3
  8 3,4 136  مبني على التجربة العلمية الدقيقة  .4

 10 3,2  128  التسلسل واالتساق في مسار االستدالل للوصول إلى الحكم  .5

504  12,6  3  

 -  100 4020 -  100 4020  ـــوعالمجمــــــــــ
أن ترتيب المحاور جاء كما ) 5(ويتضح من الجدول رقم 

احتل المحور األول الرتبة األولى بتكرارات لمهارات التفكير : يلي

 تكرارًا للمهارات الخمس التي تضمنها 1845الناقد فيه بلغت 

ور يأتي بعده وفي المرتبة الثانية المح%. 45,9وبنسبة مئوية بلغت 

 تكرارًا 1671الثاني حيث بلغ عدد تكرار مهارات التفكير الناقد فيه 

وجاء في المرتبة الثالثة المحور %. 41,5وبنسبة مئوية بلغت 

الثالث وبفارق كبير بينه وبين المحاور السابقة حيث بلغ عدد 

 تكرارات فقط وبنسبة مئوية بلغت 504التكرارات في المحور الثالث 

ويعد المحور الثالث أهم . لمحاور األخرىمقارنة با% 12,6

المحاور حيث يمثل خالصة التفكير الناقد وهو إصدار الحكم، بينما 

يمثِّل المحوران اآلخران وهما المحور األول الذي يركز على فهم 

الموضوع وتحديده، والثاني الذي يركز على تحليل الموضوع 

تم من خالله ونقده، خطوتين تمهيديتين للمحور الثالث الذي ي

إصدار الحكم، ويجب أن يكون هذا الحكم متصفًا بعدد من الصفات 

والمعايير حتى يمكن االعتماد عليه في الحكم على الموضوع محل 

  .الدراسة

يتضح أن ) 5(أما بالنسبة لتكرار المهارات، فمن الجدول رقم 

أعلى خمس مهارات من مهارات التفكير الناقد حصلت على تكرارات 

 مهارة طرح عدد من الفرضيات حول - حسب الترتيب - وهي عالية

الموضوع حيث حصلت على الترتيب األول من بين مهارات التفكير 

 وبنسبة مئوية بلغت 879الناقد الخمس عشرة بتكرارات بلغت 

، ثم جاءت في المرتبة الثانية مهارة تحديد الفكرة الرئيسة 21,8%

وفي المرتبة الثالثة ) %17,3حيث بلغت النسبة (في الموضوع 

النسبة (جاءت مهارة تحديد األفكار الفرعية في الموضوع 

، وتلتها في المرتبة الرابعة مهارة تحديد العالقات بين %)12,4

، وبعدها وفي المرتبة الخامسة %)9,1النسبة (عناصر الموضوع 

النسبة (جاءت مهارة طرح عدد من التساؤالت حول الموضوع 

خمس مهارات تكرارًا من الخمس عشرة مهارة أما أقل %). 7,4

فقد جاءت في المرتبة األخيرة مهارة تصنيف الحجج بناًء على نقاط 

 تكرارًا فقط بنسبة بلغت 17الضعف والقوة حيث بلغت التكرارات 

، وقبلها جاءت في المرتبة الثانية قبل األخيرة مهارة تأييد 0,4%

، وجاءت في %)1,3ة النسب(الحكم للحجج السابقة أو تفنيدها 

المرتبة الثالثة قبل األخيرة مهارة صياغة الحكم بلغة واضحة 

، وقبلها جاءت مهارة التأكد من االدعاءات %)1,6النسبة (ومفهومة 

، وكانت الخامسة قبل األخيرة مهارة أن يكون %)2,8النسبة (

  %).3,1النسبة (الحكم مبنيًا على شواهد صادقة ودقيقة 

 المحور الثالث من محاور مهارات التفكير ومن المالحظ أن

الناقد وهو محور إصدار الحكم ضم أربعًا من المهارات التي نالت 

أقل التكرارات والتي جاءت ضمن المهارات الخمس األقل من حيث 

 الناقد رالتكرارات والرتبة، وهي تمثل مهارات هامة من مهارات التفكي

تب العلوم للمرحلة اإلعدادية والخاصة بإصدار الحكم، وقد أغفلتها ك

بالرغم من أهميتها حيث تأتي ضمن أهم محاور التفكير الناقد وهو 

إصدار الحكم، وما يجب أن يتصف به هذا الحكم، وكيفية الوصول 

إليه من خالل عدد من المهارات الهامة التي تقع ضمن المحور 

  .الثالث

ول، وعلى كما يالحظ أن أكثر التكرارات كانت تحت المحور األ

الرغم من أهميته حيث ال يمكن إصدار الحكم إال من خالل المحور 

األول وهو فهم الموضوع وتحديده، إال أن الفارق في التكرارات بينه 

وربما . وبين المحور الثالث وهو إصدار الحكم يعتبر فارقًا كبيرًا

يرجع السبب في ذلك إلى أن المهارات التي يتضمنها المحور األول 

من المهارات األساسية في كل مجال ولكل مادة دراسية، وهي هي 

التي تركز عليها معظم المناهج والمواد الدراسية وهو فهم 

وربما تقف الكثير من المناهج . الموضوع وتحديده لدى الطلبة

المدرسية، بما فيها الكتب الدراسية، عند هذا الحد وال تتجاوزه إلى 

 من الناحية العقلية، حيث مازالت العديد مهارات التفكير األكثر تقدمًا

من المناهج تسعى إلى الوقوف عند مستوى التذكر، والحفظ، 

والتكرار، والتعرف، والفهم؛ وهي مهارات التفكير الدنيا حسب سلم 

وبالرغم من أهمية هذه المهارات إال . بلوم، وال تتجاوزها إال قليًال

ق إلى المستويات األعلى أنه ال يجب الوقوف عندها بل يجب االنطال

  .من مهارات التفكير

في أي من صفوف المرحلة : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

اإلعدادية الثالثة بمملكة البحرين برزت مهارات التفكير الناقد أكثر 

من غيرها؟ وفي أي من وحدات التحليل المستخدمة في تحليل 

  ثر من غيرها؟ الكتب المدرسية برزت هذه المهارات بصورة أك

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج التكرارات والنسب 

المئوية لكل وحدة من وحدات التحليل في كل صف من الصفوف 
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ومن ثم تم تحديد الرتبة لكل منها في كل من . اإلعدادية الثالثة

ومن خالل المجموع اإلجمالي للتكرارات في كل صف . هذه الصفوف

لتكرارات بحسب إجمالي وحدات التحليل والنسبة المئوية لهذه ا

للصفوف الثالثة معًا، تم تحديد رتبة كل من هذه الصفوف بحسب 

يبين هذه ) 6(والجدول رقم . اهتمام كتبها بمهارات التفكير الناقد

  . النتائج

  تكرارات مهارات التفكير الناقد حسب الصف الدراسي وحسب وحدة التحليل :)6(الجدول رقم 

   اإلعداديالثالــــــث   اإلعداديالثانـــي   اإلعدادياألول
المجمـوع الكلي حسب

  وحدة التحليل

  الدراســــــيالصـــــف 
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 3 21,6 869 1 26,8 322 3 27121,2 27617,93  ــــــــلالجمـ

 1 31,4 1261 3 24,3 292 37629,41 59338,51  األنشطـــــة

 2 27 1087 2 26,3 316 36228,32 40926,62  الصور والرسومات واألشكال

 4 20 803 4 22,6 272 26921,14 4 26217  التقويـــــــــم
--- 100 1202 --- 1278100 ---1540100  ع المجمـــــــــو  4020 100 ---  

  --- 100 4020  3 29,9 1202  2 31,8 1278  1 38,3 1540 المجموع الكلي حسب الصف الدراسي

أن مهارات التفكير الناقد ) 6(ويتضح من خالل الجدول رقم 

جاءت في المرتبة األولى في الكتب الدراسية للصف األول من 

إلعدادية، حيث بلغت نسبة التكرارات في كتب هذا المرحلة ا

، ثم جاءت تكرارات %38,3 تكرارًا بنسبة بلغت 1540الصف

مهارات التفكير الناقد في المرتبة الثانية في كتب الصف الثاني 

 تكرارًا بنسبة بلغت 1278اإلعدادي، حيث بلغ عدد التكرارات 

الثالث ، وجاءت في المرتبة الثالثة في كتب الصف 31,8%

 تكرارًا وبنسبة مئوية بلغت 1202اإلعدادي بتكرارات بلغت 

29,9.%  

ويالحظ أنه ال يوجد اختالف كبير فيما يخص توزيع تكرارات 

مهارات التفكير الناقد في الكتب المدرسية للمراحل الثالث، التي 

جاءت متقاربة إلى حد ما، وكان من المفترض أن يزداد تكرار هذه 

دم السنوات والصفوف الدراسية، حيث يزداد النمو المهارات مع تق

العقلي للطالب مع تقدم المرحلة والصفوف الدراسية وبالتالي 

يكونون قادرين على التفكير المجرد مع تقدم العمر، ولذا يكونون 

مستعدين ذهنيًا الستخدام مهارات التفكير بصورة أعمق، مما يوجب 

  .رسية مع تقدم السنواتزيادة جرعات التفكير في المناهج المد

أما من حيث ترتيب تكرارات مهارات التفكير الناقد في وحدات 

التحليل المستخدمة، فقد جاءت تكرارات مهارات التفكير الناقد في 

 1261األنشطة في المرتبة األولى، حيث بلغ تكرارها في األنشطة 

، وفي المرتبة الثانية جاءت في الصور %31,4بنسبة بلغت 

 بنسبة بلغت 1087مات واألشكال حيث بلغت التكرارات والرسو

، وفي المرتبة الثالثة جاءت في الجمل حيث بلغت التكرارات 27%

، وفي المرتبة الرابعة واألخيرة %21,6 تكرارًا بنسبة بلغت 869

 تكرارات بنسبة بلغت 803جاءت في التقويم حيث بلغت التكرارات 

20.%  

رارات التفكير الناقد في وربما يرجع السبب في زيادة تك

األنشطة إلى أن األنشطة من خالل كراسات التربية العملية المصاحبة 

لكل كتاب مدرسي من الكتب الستة المقررة على طلبة المرحلة 

اإلعدادية في مقرر العلوم تتيح للطالب ممارسة مستويات مختلفة 

يام بها، من مهارات التفكير الناقد بسبب تنوعها وتكليف الطالب بالق

ومالحظة النتائج، والتحليل، والمقارنة، والنقد؛ كل ذلك يتم من 

خالل ممارسة األنشطة الموجودة في الكراسات العملية المصاحبة 

للكتب الدراسية والتي تطلب من الطالب تنفيذها سواء بصورة فردية 

  .أو من خالل المجموعات

ن خالل كما أنها تتيح للطالب الفرصة للممارسة العملية م

إجراء التجارب وتنفيذ المشاريع العلمية، مما ينمي المهارات العلمية 

مثل استخدام األدوات العلمية، وأدوات القياس، والتجريب؛ وكذلك 

تنمي المهارات األكاديمية ككتابة التقارير واألبحاث، وإعداد الجداول 

اعد والرسومات البيانية، وغيرها من الممارسات األكاديمية؛ كما تس

على تنمية مهارات التفكير المختلفة، ومنها مهارات التفكير الناقد، 

 & Murrain, 2005; Riethوهذا ما أكد عليه عدد من الباحثين 
Johnmann, 1995; Mayo, 2002).(  

ومما تجدر اإلشارة إليه أنه من خالل مالحظة الباحث 

المرحلة واحتكاكه بالميدان، الحظ أن العديد من مدرسي العلوم في 

اإلعدادية ال يطبقون التجارب العملية الواردة في كراسات األنشطة 

العملية، وهذا يؤدي إلى أن يفقد الطلبة العديد من مهارات التفكير 

  .الناقد التي يمكن أن يكتسبوها من خالل هذه األنشطة

 أما مجيء الصور والرسومات واألشكال في المرتبة الثانية من 

 مهارات التفكير الناقد، فيرجع السبب في ذلك حيث احتواؤها على

إلى أن طريقة تأليف الكتب المدرسية للعلوم في المرحلة اإلعدادية 

تعتمد على اإلكثار من الصور والرسومات واألشكال، وربطها بأسئلة 

 والتصنيف ةمحددة تتيح للطالب المالحظة والتحليل والمقارن
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فكير الناقد تحديدًا، فقد وغيرها من مهارات التفكير بعامة والت

وظفت الكتب الدراسية الصور والرسومات واألشكال بصورة جيدة 

  .تخدم تنمية مهارات التفكير الناقد

أما التقويم والذي جاء في المرتبة األخيرة من حيث احتواؤه 

على مهارات التفكير الناقد، فقد كان من المفروض أن يوظف 

كير الناقد، في حين جاءت معظم توظيفًا أكبر لتنمية مهارات التف

 التذكر، والحفظ، تأسئلة كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية لقياس مهارا

  . والمستويات الدنيا من مهارات التفكير

حيث وجد أن معظم ) 1997(وهذا ما وجده األسمري 

األسئلة الواردة في الكتب الثالثة التي قام بتحليلها ال تنمي مهارات 

  . وإنما تسعى إلى تنمية المستويات الدنيا من التفكيرالتفكير الناقد،

بناًء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي  :التوصيات

  :الباحث بما يلي

إعادة صياغة كتب العلوم للمرحلة اإلعدادية بمملكة البحرين  .1

بحيث يتم تضمينها مهارات التفكير الناقد المختلفة في كافة 

مرحلة اإلعدادية، وفي مختلف كتب الصفوف الدراسية من ال

العلوم المقررة على طلبة هذه المرحلة، وذلك باالستفادة من 

 .النتائج التشخيصية الواردة في الجداول
تدريب معلمي العلوم بالمرحلة اإلعدادية على تنمية مهارات  .2

التفكير الناقد لدى طلبة هذه المرحلة من خالل المناهج 

 تحديدًا، لتمكينهم من التعامل مع الدراسية والكتب المدرسية

مضامين الكتب الستخراج المهارات الخاصة بالتفكير الناقد 

 .التي لم تفصح عنها صراحة مضامين هذه الكتب
إجراء المزيد من الدراسات للتعرف على مدى تضمين بقية  .3

المناهج والكتب المدرسية وخاصة مقررات العلوم للمراحل 

وذلك ألن مهارات . ت التفكير الناقدالدراسية المختلفة لمهارا

التفكير الناقد وإكسابها للطلبة ليست حكرًا على مادة تعليمية 

أو منهج أو مقرر، إال أن مقررات العلوم قد تحمل مواقف 

 .تتطلب توظيف هذه المهارات بشكل أوضح
  :المراجعالمصادر و

). 1997. (ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم

  .دار صادر للطباعة والنشر: ، بيروت)1ط(ن العرب لسا

تحليل كتب التاريخ ). 1998. (األسمري، سعد فهرن عبدالرحمن

في المملكة العربية السعودية في ) بنين(للمرحلة الثانوية 

رسالة ماجستير غير منشورة، . ضوء مهارات التفكير الناقد

لملك سعود قسم المناهج وطرق التدريس، كلية التربية، جامعة ا

  . الرياض، المملكة العربية السعودية–

في جيمس كييف وهيربرت ويلبرج ). 1995. (بريسيسون، باربرا

التدريس من  )عبدالعزيز عبدالوهاب البابطين مترجم. (محرران

مكتب التربية : الرياض. )45- 26ص ص (أجل تنمية التفكير 

  .العربي لدول الخليج

مدى تنمية معلم العلوم الشرعية ). 2004. (البكر، رشيد النوري

لمهارات التفكير الناقد لدى طالب المرحلة الثانوية في المملكة 

). 91(، العدد مجلة رسالة الخليج العربي. العربية السعودية

مكتب التربية العربي لدول الخليج، الرياض، المملكة العربية 

  .148-117السعودية، 

التفكير ). 2005. (وسفبوقحوص، خالد أحمد والخليلي، خليل ي

الناقد ما بين غموض المعنى عند من كتب فيه وتوجيهات 

، العلوم 18مجلة جامعة الملك سعود، . التدريس المضللة

 الرياض، المملكة العربية ،التربوية والدراسات اإلسالمية

  .39-1 )1(، السعودية

تقويم كتاب التاريخ ). 1988. (حمدان، مبارك سعيد ناصر

صف الثاني متوسط بمدارس المملكة العربية المقرر لل

  . الرياض-، رسالة ماجستير، جامعة الملك سعود السعودية

أثر استخدام الخرائط المفاهيمية في ). 2001. (الدردور، عامر

. تنمية التفكير الناقد لدى طلبة الصف السادس األساسي

 المملكة -رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد 

  .ألردنية الهاشميةا

، ترجمة لوقاء الديمقراطية والتربية). 1978. (ديوي، جون

  .االنجلو المصرية، القاهرة. نظمي

. تعليم التفكير في المنهج المدرسي). 2005. (السرور، ناديا

  .األردن. دار وائل للنشر والتوزيع: عمان

التفكير الناقد لدى طالب ). 2005. (الشرقي، محمد بن راشد

 األول الثانوي في مدينة الرياض وعالقته ببعض الصف

كلية التربية، ، مجلة العلوم التربوية والنفسية. المتغيرات

  .116-89، )2( 6، المجلد جامعة البحرين

: تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية). 1987. (طعيمة، رشدي

  . دار الفكر العربي: القاهرة. مفهومه وأسسه واستخداماته

أبعاده وتنميته : التفكير الناقد). 1993. (، جابرعبدالحميد

محاضرة قدمت بمعهد الدراسات التربوية، جامعة . وتقويمه

  .القاهرة

. التفكير والمنهاج المدرسي). 2003. (عبيد، وليام وعفانة، عزو

  .مكتبة الفالح للنشر والتوزيع: الكويت

مستوى مهارات التفكير الناقد ). 1999. (العطاري، سناء

عالقته بمركز الضبط وبعض المتغيرات األخرى لدى عينة و

رسالة ماجستير غير منشورة، . من طلبة الجامعات الفلسطينية

  . فلسطين-جامعة القدس، القدس 

دار : عمان. التفكير عند األطفال). 2004. (غانم، محمود محمد

  . الثقافة للنشر والتوزيع

لوجية التعلم سيكو). 2000. (قطامي، يوسف وقطامي، نايفة

  .دار الشروق: األردن. )الفصل التاسع(الصفي 
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المناهج الدراسية وتنمية مهارات ). 1993. (كرم، إبراهيم

كلية التربية، جامعة : الكويت. التفكير، التربية المعاصرة

  .204-185الكويت، السنة العاشرة، العدد السادس والعشرون، 

العالقة بين : كير النقديمعوقات التف). 1983. (كفافي، عالء الدين

حولية كلية . التفكير النقدي وبعض المتغيرات السيكولوجية

  .223-219، )2 (1، التربية

تعليم التفكير ). 2005( . عبد العزيز عبد القادرالمغيصيب،

  .)قراءة في تجربة معاصرة(الناقد 

  .الدوحة، قطر. قسم العلوم النفسية، كلية التربية، جامعة قطر

واقع منهج التاريخ في ). 1991. (عبدالله بن عبدالعزيزالهابس، 

المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المعلمين بالمنطقة الغربية 

رسالة ماجستير غير منشورة، . بالمملكة العربية السعودية

كلية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية 

  .السعودية

 – المهمات –التقسيم اإلداري ). أ2003. (وزارة التربية والتعليم

  .إدارة المناهج: المنامة، مملكة البحرين. المشاريع التطويرية

. منهج العلوم للتعليم األساسي). ب2003. (وزارة التربية والتعليم

  .إدارة المناهج: المنامة، مملكة البحرين

دراسة مسحية عن ). 1985. (الوهيبي، فاطمة عبدالرحمن

رسالة . يات بمدارس البنات االبتدائيةتدريس االجتماع

ماجستير غير منشورة، الرئاسة العامة لتعليم البنات، كلية 

  .التربية للبنات، المملكة العربية السعودية
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 6/8/2009 تاريخ قبوله     8/1/2009 تاريخ تسلم البحث

لى الكشف عن أثر عـدد البـدائل فـي اختبـار االختيـار      هدفت هذه الدراسة إ   :ملخص

مـــن متعـــدد فـــي تقـــديرات القـــدرة لألفـــراد، وتقـــديرات الـــصعوبة للفقـــرات، واقتـــران   

ولتحقيـق أهــداف الدراسـة تـم بنـاء اختبـار تحــصيلي      . المعلومـات للفقـرات واالختبـار   

كــون مـن نــوع االختيــار مــن متعـدد فــي الرياضــيات لطلبــة الـصف العاشــر األساســي، ت   

وتـم تـشكيل ثـالث صـور لالختبـار تختلـف           . فقرة) 40(االختبار بصورته النهائية من     

فقــط فــي عــدد بــدائل فقراتهــا؛ فكانــت ثالثــة بــدائل لفقــرات الــصورة األولــى، وأربعــة      

طبقـت صـور    . بدائل لفقـرات الـصورة الثانيـة، وخمـسة بـدائل لفقـرات الـصورة الثالثـة                

طالٍب وطالبـٍة لكـل     ) 200( طالٍب وطالبٍة بواقع     )600(االختبار على عينة مكونة من      

صــورة، ثــم حلّلــت االســتجابات علــى كــل صــورة مــن صــور االختبــار بــشكل مــستقل       

 أظهرت النتـائج عـدم وجـود        .(BILOG-MG) و (BIGSTEPS)باستخدام برنامجي   

بين متوسطات األخطاء المعيارية في تقديرات     ) α=0.05(فروق ذات داللة إحصائية     

بــين ) α=0.05(عوبة للفقــرات، وعــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية    الــص معــالم

معــامالت ثبــات األفــراد تعــزى لعــدد البــدائل، بينمــا كانــت معــامالت الثبــات للفقــرات       

بـين متوسـطات   ) α=0.05(كما أظهرت وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية            . متساوية

 كانت التقديرات أكثر دقة   األخطاء المعيارية في تقديرات معالم القدرة لألفراد؛ حيث       

لقدرات أفراد الصورة األولى لالختبار منها لقـدرات أفـراد الـصورة الثالثـة لـه، وكانـت         

التقــديرات لقــدرات أفــراد الــصورة الثانيــة أكثــر دقــة منهــا للــصورة الثالثــة، بينمــا لــم     

 إضـافة . تختلف دقة تقدير معـالم القـدرة لألفـراد لكـل مـن الـصورتين األولـى والثانيـة            

إلــى ذلــك أعطــت الــصورة األولــى كميــة معلومــات أكبــر مــن الــصورتين الثانيــة والثالثــة  

عند مـستويات القـدرة المنخفـضة، بينمـا أعطـت الـصورة الثالثـة لالختبـار كميـة اكبـر                     

. من المعلومات عند مستويات القدرة المتوسطة والمرتفعة مـن الـصورتين األخـريين           

صائيًا بــين معــامالت صــدق المحــك ولــصالح كمــا بينــت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحــ

 عـدد البـدائل، اختبـار االختيـار مـن      :الكلمـات المفتاحيـة  (. الصورة الثانيـة لالختبـار   

متعدد، نموذج راش، اقتران المعلومات، الخـصائص الـسيكومترية، نظريـة االسـتجابة          

  .)للفقرة

  

تعد االختبارات من أهم األدوات التي تزودنا بالبيانات  :مقدمة

لتي يستند إليها في اتخاذ العديد من القرارات المهمة التي تخص ا

عينة من سلوك  إجراء منظم لقياس االختبارالفرد والمجتمع، ف

 في العديد من  واسعًااألفراد، وانتشر استخدام االختبارات انتشارًا

اختيار  هذه االختبارات ألهداف متنوعة مثل ممالمجاالت، حيث تص

بين مجموعة من المتقدمين لهذه الوظيفة، أو  من وظيفة ماشخص ل

 بما يتناسب مع قدراتهم تحديد مسار الطالبكالتصنيف ألغراض 

من خالل الدرجات التي ومهاراتهم، وفي تقويم تحصيل الطلبة 

 Allen(يحصلون عليها في االختبارات الصفية وغير ذلك الكثير 
&Yen, 1979(. بيرة بقدر وعملية تقويم األفراد تكتسب أهمية ك

  يـــــوبقدر خطورة القرارات الخاطئة الت أهمية القرارات المبنية عليها،

_________________________  

  .، إربد، األردن جامعة اليرموك،كلية التربية *
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Abstract: This study investigated the effect of multiple choice test 
number of alternatives on the estimations of: a Person's ability, item 
difficulty, and the information function of test and its items. To 
achieve the study objectives, a multiple choice achievement test 
consisting of 40 items in tenth grade maths was constructed. The test 
took three different forms in terms of the number of alternatives: Form 
One with three alternatives, Form Two with four alternatives, and 
Form Three with five alternatives. The test forms were applied on a 
total sample of 600 male and female students, with 200 students 
assigned to each form. Data obtained for each form of the test were 
analyzed separately using (BIGSTEPS) and (BILOG-MG). The study 
findings revealed the following: there were no statistically significant 
differences (α=0.05) among the standard error means of item in the 
estimation of difficulty parameters, and no statistically significant 
differences (α=0.05) among a person's reliability coefficients due to 
number of alternatives.However, item reliability coefficients were 
equal and there were statistically significant differences (α=0.05) 
among the standard error means of a person's ability parameters, and 
such estimations in a person's ability were more accurate in Form 
One of the test than in Form Three, and in Form Two of the test than 
in Form Three whereas such estimations were similar in Forms One 
and Two. In addition to that, Form One of the test yielded more 
information at the low ability level but at the medium and high ability 
levels, the most information was in Form Three of the test, and there 
were statistically significant differences (α=0.05) among criterion 
validity coefficients in favor of Form Two of the test. (keywords: 
Number of Alternatives, Multiple-choice Test, Rasch Model, 
Information Function, Psychometric Properties, Item Response 
Theory (IRT)). 

  
  

واقــف والمجــاالت المتعــددة علــى   يمكــن أن تترتــب علــى ذلــك فــي الم   

مستوى الفرد و المجتمع إلى حد قد يصعب معالجته، أو قـد يحتـاج              

عالجـــه إلـــى وقـــت طويـــل ممـــا يعيـــق عمليـــة التنميـــة ومواكبـــة تطـــور 

المجتمعــات األخــرى، وللحــصول علــى قــرارات أكثــر دقــة يجــب تــوفر     

معلومـــات صـــادقة ودقيقـــة مـــن خـــالل التخطـــيط و اإلعـــداد الجيـــد        

  .)2002عودة، (ر لالختبا

ــاك ــارات ذات     وهنـ ــا االختبـ ــارات منهـ ــذه االختبـ ــدة لهـ ــكال عـ  أشـ

ولفقـرات اإلجابـة   .  واالختبارات ذات اإلجابـة المنتجـة   المختارة اإلجابة

ــددة   ــكال متعـ ــارة أشـ ــة، ولكـــن   المختـ تـــستخدم لقيـــاس تحـــصيل الطلبـ

ار من متعدد تتمتـع بانتـشار واسـع، وتـستخدم ألغـراض             يفقرات االخت 
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 أشـارت نتـائج األبحـاث التـي قارنـت فقـرات االختيـار مـن                 مـا متنوعة، ك 

ــواع الفقــرات مثــل فقــرات الــصواب والخطــأ        متعــدد مــع غيرهــا مــن أن

وفقـــرات التكميـــل أن فقـــرات االختيـــار مـــن متعـــدد تـــستطيع قيـــاس        

 (Frisbieالتحصيل بشكل أكثـر صـدقًا وثباتـًا وأكثـر كفـاءة وفاعليـة       
& Sweeney, 1982( . ن فقــرات االختيــار مــن  وممــا الشــك فيــه أ

متعــــدد مــــن أكثــــر أشــــكال األســــئلة التــــي لهــــا اســــتخدام واســــع فــــي 

االختبــارات التحــصيلية واختبــارات االســتعداد، وعنــد بنــاء مثــل هــذه    

االختبارات ينتج تساؤل هام عن عدد البدائل التي يجـب أن تتـضمنها             

كل فقرة، حيث أن زيادة عدد البدائل يؤدي إلى زيادة صـعوبة الفقـرة          

 ( ,Budescu & Nevo .وثبات االختبار كما أن فرصة التخمين تقل
1985(  

 من خالل الـصيغة الرياضـية التـي         )Ebel,1969(وقد تنبأ إيبل    

طورها بأن التحسن في ثبات االختبار الموضوعي يزداد بزيـادة عـدد            

البدائل من بديلين إلى ثالثة، ولكـن يكـون هـذا التحـسن صـغيرًا عنـد                 

ومــــن خــــالل الدراســــات . ل إلــــى أربعــــة أو أكثــــرزيــــادة عــــدد البــــدائ

 وسـتراتون   )Costin,1972 (التجريبية التي قام بها كـل مـن كوسـتين         

 وجدوا بأن االختبار المكون مـن  (Straton & Catts,1980)وكاتس 

ثالثــة بــدائل أكثــر ثباتــًا مــن بــديلين أو أربعــة أو خمــسة بــدائل لكــل      

ــار   ــرات االختبــــ ــن فقــــ ــرة مــــ ــرى  . فقــــ ــة أخــــ ــي دراســــ ــتينوفــــ  لكوســــ

)(Costin,1970          التي تم فيها حساب درجة الصعوبة ودرجة التمييـز 

للفقــــرات وكــــذلك ثبــــات االختبــــار باالعتمــــاد علــــى مفــــاهيم النظريــــة  

فـي القيـاس ومقارنتهـا باختبـاري االختيـار مـن            ) الكالسيكية(التقليدية  

، كانت درجة الـصعوبة  )ذي الثالثة بدائل، وذي األربعة بدائل (متعدد  

 التمييــز للفقــرات ذات الثالثــة بــدائل أعلــى منهــا للفقــرات ذات   ودرجــة

األربعة بدائل، وكذلك وجد أن ثبات االختبار ذي الثالثة بـدائل أعلـى          

  .منه لالختبار ذي األربعة بدائل

ــور      ــدينا وبريــ ــان وهالــ ــة كريهــ ــلت دراســ  ,Crehan(وتوصــ
Haladyna & Brewer, 1993(إلى أن الفقرات ذات البدائل الثالثة  

أصعب من الفقرات ذات البدائل األربعة، باإلضافة إلى عدم وجود أثـر            

أمــا دراســة تريفيــسان  . ذي داللــة لعــدد البــدائل علــى تمييــز الفقــرات  

فلم تجـد  ) Sax & Micheal, 1994) Trevisan,وساكس وميشيل 

فروق ذات داللة إحـصائية بـين معـامالت الثبـات تعـزى لعـدد البـدائل،                 

باستخدام فقـرات بثالثـة بـدائل       ) 1995(لشبلي  بينما أوصت دراسة ا   

  .لبناء أسئلة االختيار من متعدد

أظهرت الدراسات الـسابقة أنـه ال يوجـد اتفـاق علـى العـدد               فقد  

ــم تــدرس أثــر عــدد البــدائل لكــل فقــرة،        المثــالي للبــدائل، كمــا أنهــا ل

ــذه الدراســـات قامـــت      ــا أن هـ ــار، كمـ ــرد علـــى ثبـــات االختبـ ــدرة الفـ وقـ

ــة    بتحليــــل البيانــــ  ــوء النظريــ ــي ضــ ــارات فــ ــن االختبــ ات المــــستمدة مــ

التقليدية التي خدمت المتخصصين في القيـاس ومـستخدمي االختبـار           

بشكل جيد لفترة طويلة، ولكن هذه النظرية عانـت مـن بعـض جوانـب               

: اعتماد إحصائيات الفقرات الشائع استخدامها، مثـل      : ومنهاالقصور،  

تخدمة للحـصول علـى هـذه     الصعوبة والتمييز على عينـة األفـراد المـس        

اإلحصائيات والتي تؤثر بدورها على متوسـط مـستويات القـدرة، كمـا             

أن درجات األفراد في االختبار تعتمد على عينة الفقرات التـي اشـتمل         

ــار، باإلضــافة إلــى أن مفهــوم ثبــات االختبــار يعــرف علــى       عليهــا االختب

ــة والتــي يــصعب الحــصول عل      ــارات متوازي ــا أســاس أن صــور االختب يه

عمليـًا، كمــا أنهــا تفتــرض تــساوي تبــاين خطــأ القيــاس لجميــع األفــراد  

ــدرة     ــاختالف مـــستوى القـ ــه يختلـــف بـ ــم أنـ  & Hambleton(رغـ
Swaminathan, 1985.(  

 ,Hambleton & Jonse(وقارنـت دراسـة هـامبلتون وجـونز     
 بــين النظــريتين التقليديــة ونظريــة االســتجابة للفقــرة، وبينــت    )1993

 النظرية التقليدية، وكيف جاءت نظريـة االسـتجابة     جوانب القصور في  

للفقرة لتعالج هذه الجوانب، وأشارت إلى التفـوق الـذي تظهـره نظريـة      

االســتجابة للفقــرة فــي حــل المــشكالت التــي تعجــز عــن حلهــا النظريــة    

 التــي قامــت خاللهــا (Hwang, 2002)أمــا دراســة هــوانج . التقليديــة

ين إحـصائيات الفقـرة واألفـراد خـالل        بالمقارنة التحليليـة والتجريبيـة بـ      

ــار      ــستخدمًة اختبــ ــرة مــ ــتجابة للفقــ ــة االســ ــة ونظريــ ــة التقليديــ النظريــ

رياضيات من نوع االختيار من متعـدد بأربعـة بـدائل لكـل فقـرة، حيـث                 

أظهــرت النتــائج أن افتراضــات نظريــة االســتجابة للفقــرة قويــة، وأكثــر     

درة العينـة التـي    قوة في القياس ويتمثل ذلـك فـي تحـرر القيـاس مـن قـ               

تؤدي االختبار، وتحرر القياس من الفقرات التي يجيـب عنهـا األفـراد،             

ــي        ــالم الفقــرة والقــدرة والت ــر لتقــديرات مع ــى خاصــية الالتغي إضــافة إل

ــق        ــي التطبيـ ــة فـ ــن أهميـ ــا مـ ــا لهـ ــة، ومـ ــة التقليديـ ــا النظريـ ــر إليهـ تفتقـ

  . لالختبارات التكيفية، وبنوك الفقرات، وتحيز الفقرات

 (Item Response Theory) نظريـة االسـتجابة للفقـرة    وتقـوم 

 افتـراض أحاديـة البعـد       :على مجموعة من االفتراضات األساسية وهي     

(Unidimensionality)  وافتــراض االســتقالل الموضــعي ،)Local 
(Independence       والعالقة الوتيرية بـين القـدرة واألداء علـى الفقـرة ،

(Item Characteristic Curve)راض التحـرر مـن الـسرعة فـي     ، وافت

وقد انبثق عنها مجموعة من النماذج منهـا      . (Speededness)األداء  

 Rasch() نمــــوذج راش(النمــــوذج اللوجــــستي أحــــادي المعلمــــة  
Model(     الذي استخدم في تحليل اسـتجابات أفـراد عينـة الدراسـة ، .

 مــن أبــسط هــذه النمــاذج وأكثرهــا شــهرة،   هــذا النمــوذج عتبــر يحيــث 

الرياضية التي تعبر عنه تربط بـين احتمـال إجابـة الفـرد إجابـة               والدالة  

صـــحيحة علـــى الفقـــرة ومعلمـــة صـــعوبة الفقـــرة، ومنحنيـــات خـــصائص 

كمـا  . الفقرة لهذا النموذج تختلف فقط في موقعها على متصل السمة   

يفتــرض أن جميــع الفقــرات تتــساوى فــي قوتهــا التمييزيــة وأن معلمــة    

ــساوي   ــين تــ ــفرًا(التخمــ ــذه    والدا). صــ ــل هــ ــي تمثــ ــية التــ ــة الرياضــ لــ

  : االحتمالية يعبر عنها كالتالي

( ) ( ) ( )ni
e

p
ibDai ,.....2,1..............

1
1

=
+

= −− θθ
 

   :حيث

Pi(θ) :  الذي مـستوى قدرتـه       احتمال إجابة الفرد (θ)     بـشكل صـحيح

  .)i(عن الفقرة 
a:     معلــم ( ميـل منحنــى خـصائص الفقــرة عنـد نقطــة انعطـاف المنحنــى

، ويفترض في نموذج راش أن تكون قيمة التمييـز ثابتـة        )تمييز الفقرة 

   .جميع الفقرات وفي الغالب تكون قيمتها مساوية الواحد الصحيحل
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bi:      النقطــة التــي تقــع علــى متــصل القــدرة عنــدما يكــون ميــل منحنــى 

  ). معلم الصعوبة للفقرة(خصائص الفقرة أكبر ما يمكن 

 ,Hambleton & Swaminathan(ويشير هامبلتون وسوامينثان 

ــن خـــال    أن)1985 ــا مـ ــي تمكننـ ــرق التـ ــدى الطـ ــسمات   إحـ ــاذج الـ ل نمـ

الكامنة بناء اختبارات أفضل، بحيث تعطي معلومات أكثر حول السمة          

 المعلومـات، ويمكـن اسـتخدامها       اقتـران الكامنة المقدرة هو اسـتخدام      

أيــضا للتأكــد مــن دقــة تقــدير معــالم الفقــرة ومعلمــة القــدرة، وتــأتي          

 معلومــات الفقــرة مــن كــون مــساهمة كــل فقــرة بــاقتران    اقتــرانأهميــة 

ــي      م ــرات فـ ــاقي الفقـ ــن بـ ــستقل عـ ــشكل مـ ــدد بـ ــار يتحـ ــات االختبـ علومـ

ــرة بثبـــات         ــساهمة الفقـ ــة فـــان مـ ــة التقليديـ ــا فـــي النظريـ ــار، أمـ االختبـ

 .االختبار وصدقه ال يتحدد بشكل مـستقل عـن بـاقي فقـرات االختبـار          

 معلومـــات االختبـــار هـــي مقـــدار يتناســـب عكـــسيا مـــع الخطـــأ اقتـــرانو

 لثبـــات االختبـــار ألنـــه ًاتبـــر تقـــديرالمعيـــاري فـــي التقـــدير، و بـــذلك تع

وفـي   .بزيادة الخطأ المعياري في التقدير يقل الثبات والعكس صـحيح  

   :تيكاآلللفقرة  المعلومات اقترانحالة نموذج راش يمكن كتابة 

( ) ( )[ ]θθθ iii PPI −= 1)( 
  :حيث

Pi(θ):ةفقر ال عنجابةاإل احتمال(i)إجابة صحيحة . 
 معلومـــات االختبـــار فهـــي عبـــارة عـــن نـــاتج جمـــع       اقتـــرانأمـــا 

لفقـرات جميعهــا و يمكــن التعبيـر عنهــا بالــصيغة   لمعلومــات ال اقترانـات 

   :تيةاآل

( ) ( )∑= θθ iII 
  :حيث

Ii(θ) :اقتران معلومات الفقرة(i).   

I(θ) :اقتران معلومات االختبار .  

والمعلومات التي يقدمها االختبار ليس مـن الـضروري أن تكـون         

 ، وهي عند مستوى قـدرة معـين تعتمـد علـى    )θ(ثابتة باختالف قيمة   

ــصائص الفقــــرات المــــستخدمة لتقــــدير    فعلــــى ســــبيل المثــــال   ) θ(خــ

المعلومات التي تزودنا بهـا عنـد المـستويات العليـا مـن القـدرة تكـون                 

قليلــة باســتخدام فقــرات ســهلة جــدًا ألن كــل ذوي القــدرة المرتفعــة        

تقريبــًا ســيجيبون عنهـــا إجابــة صــحيحة، ويمكـــن للفقــرات نفـــسها أن      

مات عن القدرة لذوي القدرة المنخفـضة  تزودنا بكمية أكبر من المعلو   

(Hulin, Drasgow & Parsons,1983). حيث تقيس الفقرة القدرة 

بدرجــة عاليــة مــن الدقــة عنــد مــستوى القــدرة المتوافــق مــع معلمــة         

صــعوبة الفقــرة، وتــنخفض كميــة معلومــات الفقــرة مــع ابتعــاد مــستوى    

ريج القــدرة عــن صــعوبة الفقــرة، ويقتــرب مــن الــصفر عنــد أطــراف تــد   

ونظــرًا ألن االختبــار مكــون مــن مجموعــة مــن الفقــرات، لــذلك  . القــدرة

فــان المعلومــات التــي يقــدمها االختبــار عنــد أي مــستوى قــدرة هــي         

ــرات عنـــد ذلـــك المـــستوى    ــدار معلومـــات الفقـ ــان . مجمـــوع مقـ ــذا فـ لـ

المـــستوى العـــام القتـــران معلومـــات االختبـــار ســـوف يكـــون أكبـــر مـــن  

ءًا عليــه فــإن االختبــار يقــيس القــدرة      وبنــا . المعلومــات لفقــرة مفــردة  

وكلمـا زاد عـدد فقـرات     . بدرجة عالية من الدقة أكثر من فقـرة مفـردة         

االختبار تزداد كمية المعلومات التي يقدمها االختبار، لهـذا يتوقـع أن            

االختبارات المحتويـة علـى عـدد أكبـر مـن الفقـرات تقـيس قـدرة الفـرد                   

إن اقتـــران . ارات القــصيرة بدرجــة عاليــة مــن الدقــة أكثـــر مــن االختبــ      

ــرة، فهـــو     ــة االســـتجابة للفقـ ــار مفيـــد جـــدًا فـــي نظريـ معلومـــات االختبـ

  .يخبرنا عن قدرة االختبار في تقدير قدرة األفراد

ــة     ــان دالــ ــدة، فــ ــة الواحــ ــوذج راش ذي المعلمــ ــتخدام نمــ وباســ

معلومــات الفقـــرة تـــزداد مــع زيـــادة مـــستوى القــدرة حتـــى تـــصل إلـــى    

ن عند مستوى القدرة المتوافـق مـع صـعوبة    القيمة العظمى والتي تكو   

الفقــــرة، وبعــــد هــــذه النقطــــة يبــــدأ اقتــــران المعلومــــات باالنخفــــاض، 

 (Jodoin, 2003)وينسجم ذلك مع ما توصـلت إليـه دراسـة جـودوين     

 واللتـــين توصـــلتا إلـــى أن قيمـــة اقتـــران )2006(ودراســـة الـــشريفين 

ًا بتزايد القـدرة    المعلومات الختبار االختيار من متعدد تتزايد تدريجي      

حتى تصل إلـى أقـصى قيمـة ممكنـة لهـا عنـدما يكـون مـستوى القـدرة                    

كمــا جــاء فــي توصــيات دراســة     . (θ=b)متوافــق مــع صــعوبة الفقــرة    

 أنـه بزيـادة عـدد    (Levine & Drasgow, 1983)ليفـين ودراسـجو   

بــدائل الفقــرة يمكــن الحــصول علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات     

ــراد ذوي القــ   ــدرات     حــول األف ــذوي الق ــسبة ل ــا بالن ــضة، أم درة المنخف

  . المرتفعة فانه ينصح بالتقليل من عدد بدائل الفقرة

ــا    ــر و ألجين ــشير كروك أن  (Crocker & Algina,1987)وي

ــة       ــارات مختلف ــة اختب ــه فوائــد متعــددة مثــل مقارن اقتــران المعلومــات ل

تقــيس الــسمة نفــسها، أو مقارنــة طــريقتين مختلفتــين لتــصحيح نفــس     

ــشكيل     اال ــي تـ ــة فـ ــتراتيجيات مختلقـ ــة اسـ ــى مقارنـ ــافة إلـ ــار، باإلضـ ختبـ

اختبـــارات مختلفـــة مثـــل المقارنـــة بـــين االختبـــار التقليـــدي واالختبـــار  

ــار        التكيفــي وذلــك مــن خــالل كميــة المعلومــات التــي يعطيهــا كــل اختب

ــا ــوامينثان  . منهــ ــامبلتون وســ ــار هــ ــا أشــ  & Hambleton (كمــ
Swaminathan,1985(ــة المع  إلـــــى ــا  أن كميـــ لومـــــات التـــــي تعطيهـــ

مجموعــة مــن الفقــرات عنــد مــستوى قــدرة معــين تتناســب عكــسيًا مــع   

الخطــأ المعيــاري فــي تقــدير القــدرة، ويمكــن توضــيح ذلــك مــن خــالل    

  :العالقة اآلتية

SE(θ)=1/ [I(θ)]1/2
   

  .الخطأ المعياري في التقدير: SE(θ)حيث 

I(θ) :اقتران المعلومات لالختبار.  

قتــران المعلومــات لالختبــار فــي حــساب   ويمكــن االســتفادة مــن ا 

ــر    ــار آخـ ــة باختبـ ــار مقارنـ ــسبية لالختبـ ــاءة النـ ــورد  . الكفـ ــد عـــرف لـ وقـ

(Lord,1980)     الكفاءة النسبية لالختبارY    بالنسبة لالختبار X  بأنها 

  :النسبة بين اقتران المعلومات لالختبارين ويعبر عنها كالتالي
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لالختبـــارين  هـــي اقتـــران المعلومـــات :I{θ,Y} ،I{θ,X} حيـــث

X،Y  على الترتيب.  

ــارين   ــات االختبـ ــي     X ,Yودرجـ ــدرجات فـ ــون الـ ــن أن تكـ يمكـ

اختبارين مختلفين عند مستوى القـدرة نفـسها، أو نحـصل علـى هـذه               

وتعـرف الكفـاءة النـسبية فقـط       . الدرجات من االختبار نفـسه بطـريقتين      

 عنــد X ,Yعنــدما نأخــذ النــسبة بــين اقتــران المعلومــات لالختبــارين 

وى القدرة نفسه، وتختلـف الكفـاءة النـسبية لالختبـارين بـاختالف             مست

  .مستوى القدرة
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 ( & Trevisan, Saxويــرى تريفــسان وســاكس وميــشيل  
Michael, 1991(      ــار يكــون ــراد علــى االختب ــؤ بقــدرات األف أن التنب

أكثر دقة إذا ربطنا ذلك بمـستويات القـدرة، حيـث وجـدوا أن االتجـاه                

 أربعة بدائل، تليـه ثالثـة بـدائل، ثـم خمـسة             المفضل لعدد البدائل هو   

بـــدائل للطلبـــة ذوي القـــدرة المنخفـــضة، أمـــا بالنـــسبة لـــذوي القـــدرة  

المرتفعــة وذوي القــدرة المتوســطة ال يوجــد تفــضيل لعــدد معــين مــن  

البــدائل، حيــث لــم توجــد فــروق دالــة إحــصائيًا، وكــان العــدد المثــالي    

 وذلـــك باســـتخدام للبـــدائل عبـــر مجموعـــات القـــدرة هـــو ثالثـــة بـــدائل

أمــا فــي دراســة جــريين وســاكس . النمــوذج اللوجــستي ثالثــي المعلمــة

 تـم مقارنـة اختبـارات    )Green, Sax & Michael, 1982(وميـشيل  

وذات , وذات األربعــة بــدائل, االختيــار مــن متعــدد ذات الثالثــة بــدائل 

حيــث وجــدت فــروق دالــة إحــصائيًا لمعــامالت ثبــات    , الخمــسة بــدائل

 (KR-20)ريتـــشاردسو - باســـتخدام معادلـــة كـــودر مقـــدرةاالختبـــار ال

لذوي القدرة المنخفضة والمتوسطة فقط بتفضيل أربعة بدائل، بينمـا         

 . لذوي القدرة المرتفعة فال توجد فروق دالة إحصائيًا
وتأتي أهمية هذه الدراسة في أنهـا تهـدف إلـى معرفـة أثـر عـدد                 

لومـــات للفقـــرات البـــدائل علـــى متغيـــري صـــعوبة الفقـــرة واقتـــران المع 

واالختبــــار باإلضــــافة إلــــى قــــدرة الفــــرد، حيــــث تــــم تحليــــل البيانــــات 

المستمدة من صور االختبـار بطريقـة أكثـر موضـوعية وهـي اسـتخدام        

الـــذي يكـــسب ) نمـــوذج راش(النمـــوذج اللوجـــستي أحـــادي المعلمـــة  

الدراسة أهمية أخرى لما يتميز به من إمكانية تقدير صعوبة الفقـرات            

ة عــن قــدرات األفــراد، وكــذلك تقــدير قــدرات األفــراد     بطريقــة مــستقل 

كمـا أنـه يالحـظ مـن الدراسـات          . بطريقة مستقلة عـن صـعوبة الفقـرات       

  .السابقة الذكر أنه ال يوجد اتفاق على عدد مثالي للبدائل

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

نظرًا لالنتشار الواسع الستخدام اختبارات االختيار من متعـدد،         

ــا   ــي المجـ ــة فـ ــتخدام    وخاصـ ــون اسـ ــضل المعلمـ ــث يفـ ــي؛ حيـ ل التعليمـ

ــا،       ــدائل لفقراتهـ ــسة بـ ــة أو خمـ ــدد بأربعـ ــن متعـ ــار مـ ــارات االختيـ اختبـ

ــة، بينمـــ     ــين الطلبـ ــشكل أفـــضل بـ ــز بـ ــا تميـ ــادهم أنهـ ــق  االعتقـ ــم تتفـ  لـ

الدراســات التــي بحثــت فــي العــدد المثــالي للبــدائل علــى عــدد البــدائل  

ل يتبــاين بتبــاين  األفــضل، كمــا أشــارت إلــى أن عــدد البــدائل األفــض      

قدرات الطلبة، كما أن هذه الدراسات اسـتخدمت النظريـة الكالسـيكية      

في تحليل تلك االختبارات والتي تعاني مـن عـدة أوجـه قـصور أبرزهـا        

ــة       اخــتالف قــيم معــالم الفقــرات مثــل الــصعوبة والتمييــز بــاختالف عين

ــذه الدراســـــات اعتبـــــرت متوســـــطات الـــــصعوبة     األفـــــراد رغـــــم أن هـــ

التمييز مؤشرًا على أفضلية عدد بدائل معين، وأمـا هـذه       ومتوسطات  

الدراســة فقــد اســتخدمت نمــوذج راش فــي تحليــل االســتجابات علــى     

ــراد        ــأن تقــديرات قــدرات األف ــز ب ــثالث، والــذي يتمي ــار ال صــور االختب

متحررة من صـعوبة الفقـرات، وتقـديرات صـعوبة الفقـرات متحـررة مـن             

 لمعرفـــة أثـــر عـــدد لدراســـة هـــذه اقـــدرات عينـــة األفـــراد، كمـــا هـــدفت

البدائل في اختبار االختيـار مـن متعـدد علـى تقـديرات القـدرة لألفـراد              

والــصعوبة للفقــرات المقــدرة وفقــًا لنمــوذج راش، وكــذلك أثرهــا علــى    

اقتــران المعلومــات للفقــرة واالختبــار الــذي يعــد مؤشــرًا علــى ثبــات         

ــا        ــثالث أكثره ــار ال ــد أي مــن صــور االختب ــم تحدي ــار، ث ــاءة، االختب كف

وبالتحديـد فـان هـذه    . وذلك بعد التحقق مـن افتراضـات نمـوذج راش       

  : الدراسة سعت لإلجابة عن األسئلة اآلتية

باسـتخدام  ة   المقـدر  رة صعوبة الفق   دقة تقدير معلمة   هل تختلف  .1

 ؟ فقرات االختبارنموذج راش باختالف عدد بدائل
 باســتخدام ة المقــدرفــرد قــدرة ال دقــة تقــدير معلمــةهــل تختلــف .2

  ؟ فقرات االختبارنموذج راش باختالف عدد بدائل

 فقـرات   بـدائل  هل تختلف معامالت صدق المحك باختالف عدد       .3

  ؟االختبار

 عنــد كــل  المعلومــات للفقــرة واالختبــاراقتــرانهــل تختلــف قــيم  .4

 فقـــرات  بـــاختالف عـــدد بـــدائلمـــستوى مـــن مـــستويات القـــدرة

 ؟االختبار
يـة والثالثـة لالختبـار    هل تختلف الكفاءة النـسبية للـصورتين الثان       .5

بالنسبة للصورة األولى عند كـل مـستوى مـن مـستويات القـدرة              

  بدائل فقراته؟باختالف عدد
  تعريف المصطلحات

  :اختبار االختيار من متعدد

،  عـدة  ولـه بـدائل  أرومـة اختبار تتكون كـل فقـرة مـن فقراتـه مـن           

) 0(عند اختيـار البـديل الـصحيح و العالمـة      ) 1( العالمة   الفرديعطى  

صـور تختلـف فقـط فـي عـدد          ولـه ثالثـة     . عند اختيـار البـديل الخـاطئ      

  .ثالثة، أربعة، خمسة بدائل لكل فقرة من فقرات االختبار: البدائل

 :صعوبة الفقرة
 ويكــون احتمــال إجابــة  لــسمةالقيمــة التــي تنــدرج علــى متــصل ا  

  %.50الفقرة عندها إجابة صحيحة مساويا 

  :قدرة الفرد

ظــم أرجحيــة اســتجابات الفــرد عــن فقــرات قيمــة يــتم تقــديرها تع

  .االختبار

  : المعلومات للفقرةاقتران

 اقتـران معلومـات    يبين مـدى مـساهمة الفقـرة فـي      رياضي اقتران

  .االختبار بشكل مستقل عن الفقرات األخرى لالختبار

  : المعلومات لالختباراقتران

لجميــع يعبــر عــن مجمــوع اقترانــات المعلومــات     رياضــياقتــران

  . عند مستوى معين من القدرةاالختبارفقرات 

  :منهجية الدراسة وإجراءاتها

   : وعينتهامجتمع الدراسة

ــة مـــن طـــالب وطالبـــات الـــصف ال  يتكـــون  ــع الدراسـ  عاشـــرمجتمـ

 التـــابعين لمـــدارس مديريـــة 2007-2006األساســـي للعـــام الدراســـي 

  .  في األردنالتربية والتعليم لمنطقة اربد األولى

 التقريـر اإلحـصائي الـسنوي فـي مديريـة           من خالل الرجوع إلى   و

التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى تـم الحـصول علـى قائمـة بأسـماء         

مدارس الذكور وأخرى بأسماء مدارس اإلناث، بعـد ذلـك تـم تحديـد              

المدارس التي توجد فيها شعب للصف العاشر األساسي، وكـان عـدد            

ــدارس   ــذه المـ ــا  ) 76(هـ ــة منهـ ــذكو ) 35(مدرسـ ــة للـ ) 41(ر ومدرسـ

مدرســــة لإلنــــاث، وتــــم اختيــــار عينــــة الدراســــة بالطريقــــة العــــشوائية  
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مـدارس يوجـد فيهـا    ) 3(العنقودية حيث اشتملت عينة الدراسـة علـى    

شـــعب للـــصف العاشـــر، وتـــم تحديـــد عـــدد الـــشعب والطلبـــة فـــي كـــل 

مدرسة، وطبق االختبار على جميع الشعب الموجودة في كـل مدرسـة          

شــعبة ألن ) 15(هــا والتــي بلــغ عــددها  مــن المــدارس التــي تــم اختيار 

عالمة االختبـار سـيتم احتـسابها ضـمن عالمـات الطلبـة وذلـك لـضمان                 

جدية الطلبة في اإلجابة على فقرات االختبار، وكان عدد أفراد العينـة      

طالبـــًا وطالبـــة ولكـــن تـــم حـــذف ورقـــة عـــشوائيًا مـــن كلتـــا         ) 602(

ــدائل     ــدائل وذوات الخمــــس بــ ــة بــ ــصورتين ذوات األربعــ ــراض الــ ألغــ

التحليل وذلك للحصول على أعداد متـساوية مـن الطلبـة لكـل نمـوذج             

طالبـًا  ) 200(حيث أصبح عدد أفـراد العينـة التـي حللـت اسـتجاباتهم               

  .وطالبة لكل صورة من صور االختبار الثالث

  : أداة الدراسة

ــًا تحــــصيلي فــــي مبحــــث الرياضــــيات الختبــــار االتــــم بنــــاء   وفقــ

 علــى خطــوات بنــاء االختبــار التحــصيلي  للخطــوات اآلتيــة، وباالعتمــاد

  : كما يلي)Gronlund & Linn, 1990(التي أوردها غرونلند ولين 

طلبــة فــي  التحديــد الغــرض مــن االختبــار وهــو قيــاس تحــصيل      :أوًال

تي الهندســــة التحليليــــة واإلحــــصاء واالحتمــــاالت لمــــادة  وحــــد

ــاتين    ــارات فــــي هــ ــافتراض أن المعــــارف أو المهــ ــيات، بــ الرياضــ

ين تقيـــــــــسان ســـــــــمة أو قـــــــــدرة أحاديـــــــــة البعـــــــــد  الوحـــــــــدت

(Unidimensional)   حيـــث يـــتم تـــدريس هـــذه المعـــارف فـــي ،

كتـــاب الرياضـــيات المقـــرر لطلبـــة الـــصف العاشـــر، وهـــو مـــا تـــم 

  . التحقق منه عند التحقق من افتراضات نموذج راش

، تـم فيـه ربـط       كتابة أهداف المحتوى و عمل جدول مواصفات       :ثانيًا

حتوى المادة الدراسية موضوع االختبار،     مستويات األهداف بم  

جـــدول المواصـــفات الـــذي بنـــي عليــــه     ) 1(ويوضـــح الملحـــق   

   .االختبار

فقـرة مـن نـوع االختيـار مـن متعـدد لكـل فقــرة        ) 60( تـم كتابـة   :ثالثـاً 

منها خمسة بدائل أحدها اإلجابة الصحيحة، وقـد روعيـت فيهـا        

ــي كتابــة هــذا النــوع مــن الفقــرات، ومال       ءمتهــا األســس الفنيــة ف

للهدف الـذي تقيـسه مـن حيـث المحتـوى والمـستوى المعرفـي،               

كما روعي أن ال تعتمد إجابـة إحـدى هـذه الفقـرات علـى إجابـة                 

  . الفقرات األخرى

علـى مجموعـة مـن      )  فقرة 60( بصورته األولية    عرض االختبار : رابعاًً

  للتأكـد مـن صـدق       مـن أصـحاب االختـصاص والخبـرة        المحكمين

وطلــب مــن كــل مــنهم علــى حــدة أن يبــدي   ، الختبــارل المحتــوى

رأيــه باإلجابــة عــن فقــرات االســتبيان المعــد لــذلك، حــول طــول     

االختبـار ودقـة الـصياغة ومـدى تمثيـل الفقـرات لألهـداف وبنـاًء         

على آرائهم تـم إجـراء التعـديالت الالزمـة علـى فقـرات االختبـار،           

وتم حذف الفقرات التي أجمع المحكمـون علـى أن هنـاك فقـرات         

ى تؤدي الهدف نفسه كمـا تـم األخـذ بـرأي المحكمـين بـان              أخر

االختبار طويل وال يناسب الزمن المخصص له وبناء علـى ذلـك       

ــة وصــياغتها    ) 15(تــم حــذف   فقــرة، و تعــديل الفقــرات المتبقي

بشكل دقيق، حيث بلغ عدد فقرات االختبار في صورته النهائيـة         

  .فقرة) 45(

حيــث تــم . ى عينــة اســتطالعيةالتجريــب األولــي لالختبــار علــ: خامــسًا

) 45(تطبيق االختبار بصورته األولية على مجموعة مكونة مـن          

ــًا وطالبــة مــن طلبــة المدرســة النموذجيــة لجامعــة اليرمــوك      طالب

ــم     ــعبة لإلنــــاث تــ ــعبة للــــذكور وشــ ــعبتين؛ شــ مــــوزعين علــــى شــ

اختيارهمــا بــشكل عــشوائي مــن شــعب الــصف العاشــر األساســي  

ــي المدرســة، وباالعتمــاد علــ    ــار تــم    ف ــي لالختب ى التجريــب األول

ثـم أجريـت    . تحديد الزمن المناسب لإلجابة عن فقرات االختبار      

ــامج       ــتخدام برنـ ــي باسـ ــب األولـ ــات التجريـ ــل لبيانـ ــة التحليـ عمليـ

ــل اإلحــصائي    حيــث تــم حــساب درجــة صــعوبة     (SPSS)التحلي

ــة       الفقــرات بإيجــاد نــسبة الطلبــة الــذين أجــابوا عــن الفقــرة إجاب

طلبة الذين حاولوا اإلجابـة عـن هـذه الفقـرة،         صحيحة من بين ال   

وتــــم حــــساب القــــدرة التمييزيــــة للفقــــرات مــــن خــــالل حــــساب  

معامالت االرتباط بوينت بايسيريال بين الفقرة واالختبار، وكـان         

ذلك باالعتماد على مفاهيم النظرية التقليدية فـي القيـاس وذلـك            

ــًا وطالبــ ) 45(ألن عــدد أفــراد العينــة االســتطالعية    ة وهــو طالب

غيـــر كـــاٍف لكـــي نـــستخدم نمـــوذج راش فـــي التحليـــل حيـــث أن   

فرد كحد أدنى كما أشـار      ) 200(استخدامه يتطلب حجم عينة     

ــصعوبة   ) 1(والجــدول. (Bejar,1980)بيجــر  ــامالت ال ــين مع يب

  .ومعامالت التمييز لفقرات االختبار للعينة االستطالعية

 االختبار للعينة االستطالعية فقراتمعامالت الصعوبة ومعامالت التمييز ل): 1(الجدول

أرقام 

 الفقرات
معامل 

 الصعوبة
معامل 

 التمييز
أرقام 

 الفقرات
معامل 

 الصعوبة
معامل 

 التمييز
أرقام 

 الفقرات
معامل 

 الصعوبة
معامل 

 التمييز
1 0.76 0.49 16 0.56 0.24 31 0.22 0.19 
2 0.89 0.26 17 0.76 0.24 32 0.29 0.03 
3 0.42 0.49 18 0.67 0.17 33 0.33 0.49 
4 0.62 0.55 19 0.27 0.36 34 0.58 0.49 
5 0.82 0.6 20 0.42 0.3 35 0.31 0.53 
6 0.7 -0.54 21 0.44 0.64 36 0.42 0.56 
7 0.49 0.38 22 0.31 0.39 37 0.33 0.41 
8 0.58 0.59 23 0.38 0.17 38 0.36 0.58 
9 0.64 0.4 24 0.2 0.28 39 0.29 -0.13 

10 0.31 0.46 25 0.38 0.46 40 0.33 0.63 
11 0.58 0.36 26 0.27 0.59 41 0.49 0.52 
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أرقام 

 الفقرات
معامل 

 الصعوبة
معامل 

 التمييز
أرقام 

 الفقرات
معامل 

 الصعوبة
معامل 

 التمييز
أرقام 

 الفقرات
معامل 

 الصعوبة
معامل 

 التمييز
12 0.49 0.56 27 0.24 0.14 42 0.36 0.16 
13 0.62 0.62 28 0.78 0.3 43 0.42 0.33 
14 0.73 0.41 29 0.22 0.27 44 0.27 0.19 
15 0.78 0.3 30 0.24 0.52 45 0.42 0.43 

ــن الجـــدول   ــين   ) 1(يتـــضح مـ ــراوح بـ ــامالت الـــصعوبة تتـ أن معـ

، أمـــا معـــامالت التمييـــز فقـــد  )0.47(بوســـط قـــدره ) 0.89 و 0.2(

وقد تم حذف ) 0.36(بوسط قدره ) 0.64 و  0.54-(تراوحت بين   

؛ وذلــك نظــرًا لتــدني معــامالت التمييــز  )39، 32، 6، 5، 2(الفقــرات 

-(التمييـز لهـذه الفقـرات     فقد كانت معـامالت     ) 39،  32،  6(للفقرات  

فقــد تــم ) 5، 2(علـى التــوالي، أمــا الفقرتــان  ) 0.13-، 0.03، 0.54

ــرتين      ــاتين الفقـ ــصعوبة لهـ ــل الـ ــاع معامـ ــرًا الرتفـ ــذفهما نظـ ــرات (حـ فقـ

ــهلة ــوالي     ) سـ ــى التـ ــا علـ ــصعوبة لهمـ ــامالت الـ ــت معـ ــد كانـ ، 0.89(فقـ

وبعــد حــذف هــذه الفقــرات أصــبح االختبــار بــصورته النهائيــة  ). 0.82

وتــم حــساب معامــل ثبــات االتــساق الــداخلي   . فقــرة) 40(ن مــن مكــو

، KR)-20() 20-ريتـــشاردسون-كـــودر(لالختبـــار باســـتخدام معادلـــة  

  ). 0.84(وكانت قيمة معامل الثبات لالختبار

 تم حذف أحد المموهـات عـشوائيًا مـن بـدائل كـل فقـرة مـن            :سادسًا

ألربعـة   بدائل لتكوين االختبار ذي ا     الخمسةفقرات االختبار ذي    

، وكذلك حذف أحد المموهات     )الصورة الثانية لالختبار  (بدائل  

عــشوائيًا مــن بــدائل كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار ذي األربعــة    

الـــصورة الثالثـــة  ( ثالثـــة بـــدائل البـــدائل لتكـــوين االختبـــار ذي   

فقــرتين مــن فقــرات االختبــار   ) 2(، ويوضــح الملحــق  )لالختبــار

  . ثكما وردت في صور االختبار الثال

 إعداد ورقة تعليمات لالختبار وورقـة اإلجابـة النموذجيـة لكـل         :سابعاًً

  .  من صور االختبار الثالثصورة

ــًا بعــد تطبيــق صــور االختبــار الــثالث    : إجــراءات جمــع البيانــات  :ثامن

بصورتها النهائية على عينة الدراسة، تم جمع استجابات الطلبـة    

بــة للكــشف عــن  ، وتمــت مراجعــة أوراق الطلاالختبــارعــن صــور 

وبناًء على ذلـك لـم تـستثنى        . االستجابات ذات النمطية الواحدة   

  . أي ورقة من التحليل

 (Rasch Model) افتراضــات نمــوذج راش  مــنالتحقــقتــم : تاســعًا

  : كما يلي

وقــد تــم : )Unidimensionality( افتــراض أحاديــة البعــد  .1

، وذلـك   )SPSS(التحقق من هـذا االفتـراض باسـتخدام برنـامج           

حيـــث تـــم اســـتخدام  . ل صـــورة مـــن صـــور االختبـــار الـــثالث لكـــ

 باســــتخدام (Factor Analysis)أســـلوب التحليــــل العـــاملي   

 Principle Component)تحليــــل المكونــــات األساســــية 
Analysis) الســــتجابات األفــــراد عــــن فقــــرات صــــور االختبــــار 

الـــــثالث، وقـــــد جـــــرى التـــــدوير باســـــتخدام طريقـــــة التـــــدوير   

ــد ــيم    (Varimax Rotation)المتعامـ ــت قـ ــي كانـ ــل التـ  للعوامـ

عــامًال ) 13(الجــذر الكــامن لهــا أكبــر مــن واحــد، وكــان عــددها  

لكــل صــورة مــن صــور االختبــار، وقــد تــم حــساب قــيم الجــذور    

 Explained( ونسبة التباين المفسر )Eigen Value(الكامنة 
Variance(  لكــل عامــل مــن العوامــل، ويبــين الجــدول )قــيم ) 2

ة التبــاين المفــسر للعــاملين األول والثــاني، الجــذر الكامنــة ونــسب

ــامن        ــى الجــذر الك ــامن للعامــل األول إل ــسبة الجــذر الك وكــذلك ن

  .للعامل الثاني، وذلك لصور االختبار الثالث

لكامن للعامل قيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسر للعاملين األول والثاني، ونسبة الجذر الكامن للعامل األول إلى الجذر ا): 2(الجدول 

  الثاني لصور االختبار الثالث

  العامل

  الصورة
  الثاني  األول

نسبة الجذر الكامن 

للعامل األول إلى 

  الثاني

  3.63  8.83  الجذر الكامن
  األولى

  %8.86  %21.53  نسبة التباين المفسر
2.43  

  3.91  8.23  الجذر الكامن
  الثانية

  %9.53  %20.07  نسبة التباين المفسر
2.1  

  3.74  8.82  الجذر الكامن
  الثالثة

  %9.12  %21.52  نسبة التباين المفسر
2.36  

أن نــسبة الجــذر الكــامن للعامــل األول ) 2(يالحــظ مــن الجــدول 

، وأن مـا يفـسره العامـل        )2(إلى الجذر الكامن للعامل الثاني أكبر من        

، وهــذان مؤشــران علــى أحاديــة   %)20(األول مــن التبــاين أكبــر مــن   

 ( & Hambletonكمـــا أشــــار هـــامبلتون وســـوامينثان   البعـــد  
(Swaminathan, 1985 .       كمـا يتـضح تحقـق افتـراض أحاديـة البعـد

لقــيم الجــذور   (Scree Plot)مــن خــالل التمثيــل البيــاني باســتخدام   
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الكامنة للعوامل المكونـة لكـل صـورة مـن صـور االختبـار الموضـح فـي                  

  ).1(الشكل 

 
  الصورة األولى

 
  الصورة الثانية

 
  الصورة الثالثة

التمثيـل البيـاني لقـيم الجـذور الكامنـة للعوامـل المكونـة               ): 1(الشكل  

  لكل صورة من صور االختبار

 بعــد اســتقرار فــي قيمــة الجــذر الكــامن ) 1(يالحــظ مــن الــشكل 

العامــل األول تقريبــًا وهــذا يــدل علــى وجــود عامــل ســائد علــى بقيــة     

العوامــل وهــذا مؤشــر آخــر علــى تحقــق افتــراض أحاديــة البعــد كمــا       

 , Hambleton & Swaminathan(أشـار هـامبلتون وسـوامينثان    
 كمــا بلغــت قيمــة معامــل الثبــات الــذي تــم تقــديره باســتخدام  ).1985

ــاαطريقـــة كرونبـــاخ  ) 0.93، 0.91، 0.90(ر الثالثـــة  لـــصور االختبـ

علــى الترتيــب، وهــي مؤشــر جيــد علــى أحاديــة البعــد كمــا أشــار هتــي   

(Hattie, 1985).  

ــراض االســتقالل الموضــعي  . 2 : )Local Independence (افت

 Hambleton(الفتـراض أحاديـة البعـد     وهذا االفتراض مكـافئ 
& Swaminathan , 1985.(  

ــراض التحــرر مــن الــسرعة فــي     . 3  :(Speededness) األداءافت

أنهــى جميــع الطلبــة اإلجابــة عــن فقــرات االختبــار ضــمن الوقــت     

ــة عــن         ــة فــي اإلجاب ــاق الطلب ــذلك كــان إخف ــة، ول المحــدد لإلجاب

ــدرتهم ولــيس بــسبب تــأثير         ــرات االختبــار بــسبب انخفــاض ق فق

  .عامل السرعة

 أشــــــار هــــــامبلتون :افتــــــراض تــــــساوي القــــــدرة التمييزيــــــة .4

إلـى   )(Hambleton & Swaminathan, 1985وسـوامينثان  

ــز ومطابقتهــا للنمــوذج       ــه لكــي يتحقــق تكــافؤ مؤشــرات التميي أن

ــة ضــمن حــدود المــدى       ــا واقع متوســط (يجــب أن تكــون قيمته

 متوســطات ) 3(، ويوضــح الجــدول  )0.15±معــامالت التمييــز  

معــامالت التمييــز وأدنــى قيمــة وأعلــى قيمــة لمعــامالت التمييــز      

  .لصور االختبار الثالث

   متوسطات معامالت التمييز لصور االختبار الثالث): 3(الجدول 

  
الصورة 

  األولى

الصورة 

  الثانية

الصورة 

  الثالثة

متوسط معامالت 

  التمييز
0.40  0.44  0.42  

  0.31  0.32  0.30  أدنى قيمة

  0.51  0.52  0.51  أعلى قيمة

تقـارب معـامالت التمييـز لفقـرات كـل          ) 3(ويالحظ مـن الجـدول      

، 0.25(ور االختبــار، حيــث كانــت واقعــة ضــمن المــدى صــورة مــن صــ

ــى، وضــــمن المــــدى   ) 0.55 ) 0.59، 0.29(لفقــــرات الــــصورة األولــ

لفقــــرات ) 0.57، 0.27(لفقــــرات الــــصورة الثانيــــة، وضــــمن المــــدى 

وبالتــالي يمكــن اعتبــار معــامالت التمييــز متكافئــة فــي  . الــصورة الثالثــة

ومــن الجــدير . كــل نمــوذج، وهــذا مؤشــر علــى تحقــق هــذا االفتــراض 

بالذكر أن افتراضات نظرية االستجابة للفقرة لن تتحقق بشكل مطلـق   

  .(Albanese & Foresyth, 1984)في أي مجموعة من البيانات 

  :افتراض انخفاض مؤشر التخمين. 5

ــة        ــد طريقـ ــال توجـ ــين، فـ ــر التخمـ ــاض مؤشـ ــق بانخفـ ــا يتعلـ فيمـ

تخمين مباشـــرة لتحديــــد مــــا إذا كـــان الفــــرد أجــــاب عـــن الفقــــرة بــــال   

ــار ( ــر     . أم ال) عــشوائية االختي ــد رســم خطــوط االنحــدار غي ولكــن عن

، كمـا فـي     )منحنيـات خـصائص الفقـرة     (الخطي للدرجات على االختبار     

والتي تمثل منحنيات الخصائص لبعض الفقـرات       ) 5،  4،  3(المالحق  

ــوحظ أن         ــب، ل ــى الترتي ــثالث عل ــار ال فــي كــل صــورة مــن صــور االختب

 يقتـرب مـن الـصفر    (Lower Asymptote) )األسـفل (الخط التقـاربي  

في الفقرات جميعهـا، وهـذا يحـدث عنـدما ال يلجـأ الفـرد إلـى اإلجابـة                   

  . وهو مؤشر على حسن مطابقة الفقرات للنموذج. عشوائيًا

    

مطابقــة االســتجابات عــن فقــرات كــل    تــم التحقــق مــن   : عاشــرًا

  كما(Rasch Model)صورة من صور االختبار الثالث لنموذج راش 

  :يلي

ــة الدراســة الــذين أجــابوا عــن       تــم تحليــل اســتجابات أفــراد عين

ــامج         ــتخدام برنـ ــثالث باسـ ــار الـ ــور االختبـ ــن صـ ــورة مـ ــل صـ ــرات كـ فقـ

(BIGSTEPS) حيـث  .  لتحليـل البيانـات وفقـًا لنمـوذج راش     المصمم

ــة       ــراد الحاصــلين علــى العالمــة الكامل ــامج اســتجابات األف يحــذف البرن

، وكــذلك يحــذف الفقــرات   )صــفر(ة ، أو الحاصــلين علــى العالمــ  )40(

التــي يجيــب عنهــا أفــراد العينــة جمــيعهم إجابــة صــحيحة، أو تلــك التــي 

ولم يكن هناك أي مـن الحـاالت        . يخفق جميع األفراد في اإلجابة عنها     

األربعـــة الـــسابقة فـــي اســـتجابات أفـــراد عينـــة الدراســـة، لـــذلك دخلـــت  

لكـل صـورة   فـرد  ) 200(فقرة جميعها في التحليـل السـتجابات    ) 40(

  . من صور االختبار بشكل منفصل

ولمطابقــة االســتجابات عــن فقــرات االختبــار بــصوره الــثالث مــع    

نموذج راش، تم استخدام بعض المؤشرات اإلحصائية التـي يعتمـدها           

 الختيار األفراد المطـابقين للنمـوذج، وكـذلك         (BIGSTEPS)برنامج  

 (Linacre, 2002)الفقــرات المطابقــة للنمــوذج وفــق مــا أشــار إليــه    

 Total) (ZSTD)للفقـرات  / إحصائي المطابقة الكليـة لألفـراد  : وهي
(Fit Statistic      ــى متوســط ــي حــسابه عل  ويعتمــد هــذا اإلحــصائي ف

، (MNSQ) (Mean Square Statistic)  البـواقي المعياريـة  مربعـات 

حيث تكون القيمة المتوقعة لهـذا المتوسـط أصـغر أو تـساوي واحـد،            

ــك عنـــد تمـــام الم   ــةوذلـ ــط مربعـــات البـــواقي     . طابقـ ولمـــا كـــان متوسـ

 ال يكون إال موجبًا لذا فهو توزيـع ذو ذيـل واحـد، وبالمثـل          ةالمعياري

ــع   ــة (t)يكــون توزي ــة الكلي ــًا أن يكــون التوزيــع    .  للمطابق وينبغــي نظري

وانحـراف  ) صفر(التقريبي لهذا اإلحصائي التائي اعتداليًا، له متوسط        

حــــصائي مؤشــــران؛ إحــــصائي ولهــــذا اإل). واحــــد(معيــــاري يــــساوي 

 (The standardized Informationللفقرة /المطابقة الموزون للفرد
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Weighted Fit Statistic for Person\Item (ZSTD)( 

  . (Infit)والداخلية،  (Outfit)الخارجية

ويستخدم هذا اإلحـصائي لمطابقـة األفـراد والفقـرات للنمـوذج؛            

 (ZSTD)لمطابقـــة الداخليـــة فيمـــا يتعلـــق بـــاألفراد يعتبـــر إحـــصائي ا

مؤشــر إحــصائي للــسلوكات غيــر المتوقعــة التــي تــؤثر فــي اســتجابات     

وبالتـالي  . األفراد عن الفقرات التي تكون قريبـة مـن مـستوى قـدراتهم            

فهو ينبئ عما إذا كان هناك شيء غير متوقع عند استجابة الفرد عن             

ؤشــر  م(ZSTD)بينمــا يعتبــر إحــصائي المطابقــة الخارجيــة     . الفقــرة

إحصائي بديًال عـن الـسابق ولـه صـفات مـشابهة ولكنـه أكثـر حـساسية          

للسلوكات غير المتوقعة التي تؤثر في استجابات األفراد عن الفقـرات           

وذلــك لكــل تقــدير مــن تقــديرات    . التــي تبتعــد عــن مــستوى قــدراتهم  

أمــا فيمــا يتعلــق بــالفقرات يقــوم إحــصائي المطابقــة الخارجيــة . القــدرة

(ZSTD) مالءمة الفقرة للنموذج، وذلـك بوجـه عـام مـن فـرد               باختبار 

فإذا حدث اتـساق بـين االسـتجابات المالحظـة لألفـراد علـى              . إلى فرد 

الفقرة واحتمال نجاحهم كما يتوقع النموذج، كان معنى هذا أن هنـاك         

اتساق بين االستجابات المالحظة لألفراد على هذه الفقـرة ودرجـاتهم           

. اسـتجاباتهم علـى بـاقي فقـرات االختبـار         الكلية علـى االختبـار، أي أن        

وهــذا يــدل علــى االتفــاق بــين الــسمة التــي تعبــر عنهــا الفقــرة والــسمة   

ــة كلهــا، ومعنــى هــذا        ــر العين ــر عنهــا بــاقي الفقــرات وذلــك عب التــي تعب

بينمــا يعتبــر إحــصائي  . مالءمــة الفقــرة بوجــه عــام لمتطلبــات النمــوذج 

قرار الـصعوبة النـسبي    اختبار لمدى اسـت  (ZSTD)المطابقة الداخلية   

للفقـــرات، عبـــر مـــستويات القـــدرة المختلفـــة؛ أي اختبـــار مـــدى ثبـــات  

  . تدرج صعوبة الفقرات عند كل مستوى من مستويات القدرة

ــامج لكـــل     ويـــتم حـــساب اإلحـــصائيات الـــسابقة مـــن خـــالل البرنـ

تقدير من تقديرات القـدرة لألفـراد، وكـذلك لكـل تقـدير مـن تقـديرات                 

حيث يعد الفرد غير مطابق للنمـوذج عنـدما تزيـد           . الصعوبة للفقرات 

، أو )2(عـن  (ZSTD)قيمة إحصائي المطابقة الخارجيـة أو الداخليـة         

 الداخليــة أو (MNSQ)أن يكــون متوســط مربعــات البــواقي المعياريــة 

 -0.7( المطابقـة وهـي     ؛ أي يقـع خـارج حـدود       )1(الخارجية أكبر من    

 واالطــــالع علــــى   ولمعرفــــة المزيــــد عــــن هــــذه اإلحــــصائيات     . )1.3

 (& Wright, Meadالمعــادالت الخاصــة بهــا، يمكــن الرجــوع إلــى 
Bell,1980, P13-34; Wright & Stone, 1979, P77(.  

تم تحليل االسـتجابات للمـرة األولـى وذلـك لحـذف األفـراد غيـر                

المطابقين للنموذج، حيث تم تقدير قدرة كل فـرد والخطـأ المعيـاري             

 قـــيم إحـــصائي المطابقـــة الداخليـــة  فـــي تقـــدير هـــذه القـــدرة، وكـــذلك 

، ومتوســط مربعــات البــواقي المعياريــة الداخليــة  (ZSTD)والخارجيــة 

ــة  ــدول . (MNSQ)والخارجيــ ــسابي   ) 4(والجــ ــط الحــ ــين المتوســ يبــ

واالنحراف المعيـاري لكـل تقـدير مـن تقـديرات القـدرة مقـدرة بوحـدة             

اللوجيــت والخطــأ المعيــاري فــي قيــاس هــذه القــدرة، وقــيم إحــصائي      

لمطابقة الداخلية والخارجية، ومتوسط المربعـات للمطابقـة الداخليـة          ا

  . والخارجية لصور االختبار الثالث



  طعامنة و الشريفين

 317

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل تقدير من تقديرات القدرة ألفراد كل صورة مقدرة بوحدة اللوجيت والخطأ المعياري ): 4(الجدول 

  )40=، عدد الفقرات200=عدد األفراد(لمطابقة الداخلية والخارجية في قياس هذه القدرة وقيم إحصائي ا

Infit 
  إحصائي المطابقة الداخلية

Outfit 
  إحصائي المطابقة الخارجية

  القدرة  الصورة
الخطأ 

متوسط المربعات  المعياري

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي

ZSTD 
متوسط المربعات 

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي

ZSTD 
  0  1  0  1  0.36  0.1  بيالمتوسط الحسا

  األولى
  1.1  0.2  1.1  0.14  0.03  0.76  االنحراف المعياري

  0  1.03  0.2-  1  0.36  0.32-  المتوسط الحسابي
  الثانية

  1  0.21  0.8  0.12  0.02  0.77  االنحراف المعياري

  0.2-  0.99  0.1-  1  0.37  0.57-  المتوسط الحسابي
  الثالثة

  1  0.22  1  0.15  0.03  0.88  االنحراف المعياري

ــدول   ــن الجــــ ــسابي  ) 4(ويتــــــضح مــــ ــط الحــــ ــراب المتوســــ اقتــــ

لمتوســطات المربعــات الداخليــة والخارجيــة مــن الواحــد، وهــو الوضــع 

المثــالي كمــا يتوقعــه النمــوذج، كمــا يالحــظ أن متوســط قــيم إحــصائي  

المطابقة الداخلية واالنحراف المعياري لهـا تقتـرب مـن القـيم المثاليـة          

علـى الترتيـب، وكـذلك متوسـط        ) 1،  0(التي يفترضـها النمـوذج وهـي        

ــا أيـــضًا     ــراف المعيـــاري لهـ ــة واالنحـ ــة الخارجيـ قـــيم إحـــصائي المطابقـ

. علـى الترتيـب   ) 1،  0(تقترب من القـيم المثاليـة التـي يفترضـها وهـي             

، تــم اســتبعاد  وبنــاًء علــى قــيم إحــصائي المطابقــة الخارجيــة لألفــراد      

ن صـــور فـــردًا مـــن أفـــراد كـــل صـــورة مـــ  ) 13، 12، 10(اســـتجابات 

االختبــار الــثالث علــى الترتيــب لــم تتطــابق اســتجاباتهم المالحظــة مــع   

االســـتجابات المتوقعـــة تبعـــًا لقـــدراتهم، أي أنهـــا تبتعـــد عـــن توقعـــات  

  . النموذج

بعد استبعاد األفراد الذين لـم تتطـابق اسـتجاباتهم مـع توقعـات             

النمــوذج مــن اســتجابات كــل صــورة، وإعــادة التحليــل الختبــار مــدى      

 الفقرات للنمـوذج، فقـد تـم تقـدير معلمـة الـصعوبة لكـل فقـرة،          مالءمة

باإلضــافة إلــى الخطــأ المعيــاري فــي قيــاس الــصعوبة وقــيم إحــصائي         

 ومتوسـط المربعـات     (ZSTD)المطابقة الداخلية والخارجيـة للفقـرات       

، وذلك لكل صـورة مـن صـور        (MNSQ)الداخلية والخارجية للفقرات    

ــار ــين الجـــــدول . االختبـــ توســـــط الحـــــسابي واالنحـــــراف  الم) 5(ويبـــ

المعيــاري لكــل تقــدير مــن تقــديرات الــصعوبة للفقــرات مقــدرة بوحــدة  

اللوجيت والخطأ المعياري في قيـاس الـصعوبة، وكـذلك قـيم إحـصائي       

  .المطابقة الداخلية والخارجية

ورة مقدرة بوحدة اللوجيت والخطأ المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل تقدير من تقديرات الصعوبة لفقرات كل ص): 5(الجدول 

 على الترتيب، عدد 187، 188، 190= عدد األفراد (المعياري في قياس الصعوبة وكذلك قيم إحصائي المطابقة الداخلية والخارجية 

  )40= الفقرات

Infit  

  إحصائي المطابقة الداخلية

Outfit  

  إحصائي المطابقة الخارجية
  الصعوبة  الصورة

الخطأ 

متوسط المربعات   المعياري

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي

ZSTD 
متوسط المربعات 

MNSQ 
 قيمة اإلحصائي

ZSTD 
  0.3-  1  0.2-  1  0.16  0  المتوسط الحسابي

  األولى
  2.2  0.2  2.2  0.13  0.01  0.84  االنحراف المعياري

  0.2-  1.03  04-  1  0.17  0  المتوسط الحسابي
  الثانية

  2.8  0.26  2.7  0.17  0.01  0.78  االنحراف المعياري

    0.3-  1  0.3-  1  0.17  0  المتوسط الحسابي

  2.8  0.3  3  0.22  0.02  0.86  االنحراف المعياري  الثالثة

اقتـراب المتوسـط الحـسابي لمتوسـطات        ) 5(يالحظ من الجدول  

المربعــات الداخليــة والخارجيــة مــن الواحــد وهــو الوضــع المثــالي كمــا  

حـــصائي المطابقـــة يتوقعـــه النمـــوذج، كمـــا يالحـــظ أن متوســـط قـــيم إ  

الداخلية واالنحراف المعياري بعيدان نوعًا ما عن القيم المثالية التـي      

علــى الترتيــب، وكــذلك متوســط قــيم  ) 1، 0(يفترضــها النمــوذج وهــي 

   إحــصائي المطابقــة الخارجيــة واالنحــراف المعيــاري لهــا أيــضًا بعيــدان

  .الترتيبعلى ) 1، 0(نوعًا ما عن القيم المثالية التي يفترضها وهي 

ــرات       ــتبعاد الفقـ ــم اسـ ــات تـ ــطات المربعـ ــيم متوسـ ــى قـ ــاء علـ وبنـ

 مــن فقــرات كــل )1.3 - 0.7(الواقعــة خــارج حــدود المطابقــة، وهــي  

 فقــرات علــى الترتيــب مــن صــور االختبــار    )7، 2، 3(صــورة، وكانــت  

الــثالث، والتــي أشــارت نتــائج التحليــل أنهــا غيــر متطابقــة مــع توقعــات   

ت المالحظـة عنهـا تبتعـد عـن االسـتجابات           النموذج، وكانت االسـتجابا   

وأعيـد التحليـل مـرة ثالثـة بعـد حـذف األفـراد             . التي يتوقعها النموذج  

غيـــر المطــــابقين، والفقـــرات غيــــر المطابقـــة مــــن كـــل صــــورة وذلــــك     
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للحصول على النتائج النهائية المتحررة من صـعوبة الفقـرات، وقـدرات       

االنحـــــراف المتوســـــط الحـــــسابي و) 6(ويوضـــــح الجـــــدول . األفـــــراد

ــأ      ــراد والخطـ ــدرة األفـ ــالم قـ ــررة لمعـ ــيم المتحـ ــل مـــن القـ ــاري لكـ المعيـ

المعيــاري فــي قيــاس القــدرة مقــدرة بوحــدة اللوجيــت لكــل صــورة مــن  

صور االختبار، ويقصد بالقيمة المتحررة لقدرة الفرد بأن قدرة الفـرد        

ال تختلف سواء استخدمت جميـع فقـرات االختبـار فـي قياسـها أو أي        

ت ة منهــــــا؛ أي أنهــــــا متحــــــررة مــــــن عينــــــة الفقــــــرا مجموعــــــة فرعيــــــ

(Hambleton & Swaminathan, 1985) .  

المتوســط الحـسابي واالنحــراف المعيــاري لكـل مــن القـيم المتحــررة لمعـالم قــدرة األفــراد والخطـأ المعيــاري فـي قيــاس القــدرة       ): 6(الجـدول  

  مقدرة بوحدة اللوجيت لكل صورة من صور االختبار

  الثالثة   الثانية   ولىاأل
  صورة االختبار

الخطأ المعياري   القدرة الخطأ المعياري   القدرةالخطأ المعياري   القدرة

  0.41  0.48-  0.37  0.21-  0.37  0.18  المتوسط الحسابي 

  0.04  0.95  0.02  0.83  0.05  0.81  االنحراف المعياري 

أنه باالنتقـال مـن الـصورة األولـى إلـى           ) 6(ويالحظ من الجدول    

ثة يتناقص متوسـط تقـديرات القـدرة لألفـراد بـشكل مطـرد؛ حيـث          الثال

 )0.39(بلــغ الفــرق لمتوســط التقــدير بــين الــصورتين األولــى والثانيــة 

 لوجيت، بينما كانـت     )0.27(لوجيت، وبين الصورتين الثانية والثالثة      

أكبر قيمة لمتوسطات الخطأ المعياري للصورة الثالثة، أما للصورتين          

ــة  ــى والثاني كمــا .  لوجيــت)0.37( فكانــت متــساوية حيــث بلغــت   األول

يالحظ أن االنحراف المعياري لتقديرات قدرات األفراد يتزايـد بـشكل       

ــرق      ــغ الفـ ــة حيـــث بلـ ــى إلـــى الثالثـ ــال مـــن الـــصورة األولـ ــرد باالنتقـ مطـ

وبــــين ، )0.02(لمتوســــط التقــــدير بــــين الــــصورة األولــــى، والثانيــــة   

 )10، 8، 6(ضــح المالحــقوتو. )0.12(الــصورتين الثانيــة، والثالثــة  

نتــائج التحليــل المتحــررة لقــدرات أفــراد الــصور الــثالث علــى الترتيــب    

  . مقدرة بوحدة اللوجيت

ــدول    ــا يوضــــح الجــ ــسابي واالنحــــراف   ) 7(كمــ المتوســــط الحــ

المعياري لكل من القيم المتحررة لـصعوبة الفقـرات والخطـأ المعيـاري             

ــصعوبة مقــدرة بوحــدة اللوجيــت لكــل صــورة       مــن صــور  فــي قيــاس ال

االختبــار، ويقــصد بالقيمــة التقديريــة المتحــررة لــصعوبة الفقــرات بــأن   

تقـــدير معلمـــة صـــعوبة الفقـــرة ال يتـــأثر بـــاختالف عينـــة األفـــراد التـــي  

تــؤدي االختبــار؛ أي أن تــدرج درجــة صــعوبة الفقــرة فــي بــاقي فقــرات   

االختبار يبقى ثابتـًا مهمـا اختلـف األفـراد الـذين يـؤدون االختبـار؛ أي            

 ( ,Hambleton & Swaminathanا متحـررة مـن عينـة األفـراد     أنهـ 
(1985 .  

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لكل من القيم المتحررة لصعوبة الفقرات والخطأ المعياري في قياس الـصعوبة مقـدرة        ):7(الجدول  

  بوحدة اللوجيت لكل صورة من صور االختبار

  لثة الثا  الثانية   األولى
  صورة االختبار

 الخطأ المعياري   الصعوبة الخطأ المعياري   الصعوبة الخطأ المعياري   الصعوبة

  0.17  0  0.17  0  0.16  0المتوسط الحسابي 

  0.02  0.82  0.01  0.75  0.01  0.78االنحراف المعياري 

أن متوسطات الصعوبة لفقـرات الـصور       ) 7(يالحظ من الجدول    

ــا أن  لوجيــــت) صــــفر(الــــثالث متــــساوية، وتــــساوي   ــا، كمــ  لكــــل منهــ

متوسطات األخطاء المعيارية لتقديرات الصعوبة متقاربة لجميع صـور         

 نتــائج التحليــل المتحــررة   )11، 9، 7(وتوضــح المالحــق  . االختبــار

  . لصعوبة فقرات الصور الثالث على الترتيب مقدرة بوحدة اللوجيت

وللتأكد من جودة مطابقة البيانات الناتجة عن استجابات أفـراد          

ــثالث، والتحقــق مــن موضــوعية تفــسير       ــار ال ــة علــى صــور االختب العين

النتــائج لــصور االختبــار الــثالث بــصورتها النهائيــة حيــث تكونــت كــل         

 فقــــرة علــــى الترتيــــب، أي بعــــد حــــذف )33، 38، 37(صــــورة مــــن 

 غير المطابقة، وكـذلك التحقـق مـن         األفراد غير المتطابقين، والفقرات   

افتراضات نموذج راش، حيث يعد ذلـك تحقيقـًا لمـدى صـدق نمـوذج              

راش في تحقيقه لموضوعية القياس، ولقـد أشـارت النتـائج إلـى تحقـق        

  : شروط الموضوعية في صور االختبار والتي تتلخص بما يلي

إن متوســط تقــدير قــدرات األفــراد المــستجيبين علــى الــصورة       

 لوجيت بعد حـذف األفـراد       )0.03(لالختبار قد نقص بمقدار     األولى  

ــدار    ــابقين وازداد بمقـ ــر المطـ ــر    )0.11(غيـ ــراد غيـ ــذف األفـ ــد حـ  بعـ

وقــد بلــغ متوســط . المطــابقين والفقــرات غيــر المطابقــة للنمــوذج معــاً 

 لوجيـت أي أن مـستوى االختبـار يـصبح أكثـر             )0.18(قدرات األفراد   

تراب قيمة متوسط القدرة لألفراد مـن     مالءمة لقدرات األفراد نظرًا الق    

وهـذا يعنـي   . لوجيـت ) صـفراً (قيمة متوسط الـصعوبة للفقـرات والبـالغ         

حــــسن مطابقــــة الفقــــرات للنمــــوذج والــــذي تؤكــــده قــــيم إحــــصائيات 

المطابقــة للفقــرات حيــث اقتربــت مــن الوضــع المثــالي، وهــو أن يكــون     

لهــذه واالنحــراف المعيــاري ) 1(متوســط المربعــات للقــدرات يــساوي  

وكـــذلك متوســـط تقـــدير قـــدرات األفـــراد ). صـــفرًا(األخطـــاء يـــساوي 

 )0.06(المستجيبين على الصورة الثانية لالختبـار قـد ازداد بمقـدار            

 )0.05(لوجيــت بعــد حــذف األفــراد غيــر المطــابقين و ازداد بمقــدار 

بعد حـذف األفـراد غيـر المطـابقين والفقـرات غيـر المطابقـة للنمـوذج                 

ــًا ــغ مت . معـ ــد بلـ ــراد   وقـ ــدرات األفـ ــط قـ ــت؛ أي أن )0.21-(وسـ  لوجيـ

مــستوى االختبــار يــصبح أكثــر مالءمــة لقــدرات األفــراد نظــرًا القتــراب  

قيمــة متوســط القــدرة لألفــراد مــن قيمــة متوســط الــصعوبة للفقــرات         

وهـذا يعنـي حـسن مطابقـة الفقـرات للنمـوذج            . لوجيت) صفرًا(والبالغ  

ت، حيــث اقتربــت مــن  والــذي تؤكــده قــيم إحــصائيات المطابقــة للفقــرا  
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 )1(الوضع المثالي وهو أن يكون متوسط المربعات للقدرات يساوي          
وفيمــا يتعلــق ). صــفرًا(واالنحــراف المعيــاري لهــذه األخطــاء يــساوي  

بمتوســـط تقـــدير قـــدرات األفـــراد المـــستجيبين علـــى الـــصورة الثالثـــة   

 لوجيــت بعــد حــذف األفــراد غيــر )0.05(لالختبــار قــد ازداد بمقــدار 

ــاب ــدار المطـ ــابقين    )0.04(قين وبمقـ ــر المطـ ــراد غيـ ــذف األفـ ــد حـ  بعـ

وقـــد بلـــغ متوســـط قـــدرات  . والفقـــرات غيـــر المطابقـــة للنمـــوذج معـــاً 

 لوجيت أي أن مستوى االختبار يصبح أكثـر مالءمـة    )0.48-(األفراد  

لقــدرات األفــراد نظــرًا ألن قيمــة متوســط القــدرة لألفــراد أصــبح أقــرب  

لوجيـــت مـــن ) صـــفرًا( والبـــالغ إلـــى قيمـــة متوســـط الـــصعوبة للفقـــرات 

ــرات      ــراد والفق ــل حــذف األف ــراد قب ــدرات األف وهــذا يعنــي  . متوســط ق

حــــسن مطابقــــة الفقــــرات للنمــــوذج والــــذي تؤكــــده قــــيم إحــــصائيات 

ــالي وهــو أن يكــون        ــة للفقــرات حيــث اقتربــت مــن الوضــع المث المطابق

 واالنحــراف المعيــاري لهــذه  )1(متوســط المربعــات للقــدرات يــساوي  

ــى هــو أكثرهــا    ). صــفرًا(يــساوي األخطــاء  ــصورة األول ويالحــظ أن ال

مطابقة ألن متوسط تقديرات القدرة ألفراد النمـوذج أكثرهـا قربـًا مـن              

متوســط تقــديرات الــصعوبة لفقراتــه، تليهــا الــصورة الثانيــة فــي حــسن   

  . المطابقة ثم الصورة الثالثة

كمــــا أن الزيــــادة فــــي متوســــط الخطــــأ المعيــــاري فــــي القيــــاس  

 )0.04،  0.01،  0.01(ت القدرة ألفراد الصور الـثالث كانـت         لتقديرا

لوجيت على الترتيب، ويعود الـسبب فـي ذلـك إلـى نقـصان عـدد أفـراد              

ــة بمقـــدار   ــورة علـــى      )13، 12، 10(العينـ ــراد كـــل صـ ــردًا مـــن أفـ  فـ

ــدار       ــار بمقـ ــرات االختبـ ــدد فقـ ــصان عـ ــذلك نقـ ــب، وكـ ، %7.5(الترتيـ

ويالحــظ أن . يــب مــن فقــرات كــل صــورة علــى الترت    %)17.5، 5%

أكبــر زيــادة فــي متوســط الخطــأ المعيــاري فــي القيــاس كانــت للــصورة     

الثالثــة، ويعــود الــسبب فــي ذلــك إلــى أن نــسبة الفقــرات المحذوفــة مــن  

وقـد بلـغ متوسـط األخطـاء المعياريـة      . الصورة الثالثـة هـي أكبـر نـسبة       

 علـى  )0.41، 0.37،  0.37(لتقديرات قدرة األفـراد لـصور االختبـار         

. يب، وهي قيم مرتفعـة ولعـل الـسبب فـي ذلـك صـغر حجـم العينـة                   الترت

 في دراسـته إلـى أن دقـة تقـديرات معـالم             )2004(حيث أشار العبابنة    

الفقــرات تــزداد بزيــادة حجــم العينــة، وكــذلك تــزداد دقــة تقــدير معلــم    

 . القدرة بزيادة عدد فقرات االختبار
ــة الدا    ــصائي المطابقـ ــيم إحـ ــط قـ ــائج أن متوسـ ــة وبينـــت النتـ خليـ

(ZSTD)    0.99، 1.02، 0.99( لفقــرات كــل صــورة علــى الترتيــب( 

ــاري لهــا    ــرب مــن   )0.21، 0.23، 0.16(واالنحــراف المعي  وهــي تقت

.  علــى الترتيــب )0، 1(القــيم المثاليــة التــي يفترضــها النمــوذج وهــي    

وهذا اإلحـصائي يـشير إلـى مـدى اسـتقرار مـستوى الـصعوبة النـسبي                 

المختلفة، مما يدل على تـدرج صـعوبة        للفقرات عبر مستويات القدرة     

وهــذا مؤشــر علــى . الفقــرات عنــد كــل مــستوى مــن مــستويات القــدرة 

تحقق أحد افتراضات نموذج راش وهو استقالل صعوبة الفقرات عـن        

 ( ,Wrightعينـة األفـراد، وبالتـالي تكـون الفقـرات مطابقـة للنمـوذج        
(Mead & Bell, 1980 .  

 (ZSTD)قـــة الخارجيـــة كمـــا أن متوســـط قـــيم إحـــصائي المطاب

 علــى الترتيــب واالنحــراف  )0.1-، 0، 0(ألفــراد كــل صــورة قــد بلــغ   

ــه   ــاري ل ــيم     )0.8، 0.9، 1(المعي  علــى الترتيــب وهــي تقتــرب مــن الق

وهــذا .  علــى الترتيــب )1، 0(المثاليــة التــي يفترضــها النمــوذج وهــي   

مؤشــر علــى عــدم اخــتالف الــصعوبة النــسبية لفقــرات كــل صــورة عنــد   

راد المــستجيبين عــن فقراتــه؛ وهــذا يعنــي تحــرر تقــديرات   معظــم األفــ

  .قدرات األفراد لكل صورة من صعوبة الفقرات

ــصعوبة       ــررة لـ ــة المتحـ ــيم التقديريـ ــى أن القـ ــائج إلـ ــارت النتـ وأشـ

ــين    ــدة )1.66، 1.81-(فقـــرات الـــصورة األولـــى قـــد تراوحـــت بـ  وحـ

لوجيـــت، وانحـــراف معيـــاري قـــدره  ) صـــفر(لوجيـــت، بمتوســـط قـــدره 

 وقـــد بلـــغ متوســـط األخطـــاء المعياريـــة لـــصعوبة الفقـــرات       ،)0.78(

 وهــي قيمــة متدنيــة، األمــر الــذي يــشير إلــى دقــة تقــديرات         )0.16(

وأن القــــيم التقديريــــة المتحــــررة لــــصعوبة فقــــرات . صــــعوبة الفقــــرات

ــين      ــة قــد تراوحــت ب ــصورة الثاني ــت،  )1.43، 1.66-(ال  وحــدة لوجي

، وقـد   )0.75(دره  لوجيت وانحراف معياري ق   ) صفر(بمتوسط قدره   

 وهـي قيمـة     )0.17(بلغ متوسط األخطـاء المعياريـة لـصعوبة الفقـرات           

كمـا أن   . متدنية، األمر الذي يشير إلى دقة تقديرات صـعوبة الفقـرات          

القيم التقديرية المتحررة لصعوبة فقرات الـصورة الثالثـة قـد تراوحـت             

لوجيـــت ) صـــفر( وحـــدة لوجيـــت، بمتوســـط قـــدره  )2، 1.77-(بـــين 

، وقد بلغ متوسط األخطاء المعيارية      )0.82(اف معياري قدره    وانحر

 وهـي قيمـة متدنيـة، األمـر الـذي يـشير إلـى              )0.17(لصعوبة الفقـرات    

  .دقة تقديرات صعوبة الفقرات

  عرض النتائج ومناقشتها

ــم       ــراد والفقــرات لنمــوذج راش، ت ــة األف بعــد التحقــق مــن مطابق

ومناقـــشتها علـــى النحـــو عـــرض النتـــائج المتعلقـــة بالتـــساؤالت التاليـــة 

  : االتي

ــرة     .1 ــعوبة الفقــ ــة صــ ــدير معلمــ ــة تقــ ــة بدقــ ــائج المتعلقــ النتــ

  . باستخدام نموذج راش لصور االختبار الثالث

لمعرفة قيم معالم الفقرات ومعالم األفراد لكـل صـورة مـن صـور              

االختبــار بــصورتها النهائيــة، تــم تقــدير هــذه المعــالم كمــا ذكــر ســابقًا    

، حيـــث كــان المتوســـط الحـــسابي  (BIGSTEPS)باســتخدام برنـــامج  

لوجيــت وهــو ثابــت لجميــع صــور  ) صــفرًا(لــصعوبة فقــرات كــل صــورة 

وكانت المتوسـطات الحـسابية لألخطـاء المعياريـة لتقـديرات           . االختبار

 علــــى )0.16، 0.17، 0.16(معــــالم الــــصعوبة لفقــــرات كــــل صــــورة 

 الترتيـــب، وهـــي قـــيم متدنيـــة تـــشير إلـــى دقـــة تقـــدير معـــالم الـــصعوبة

وللكشف عن الفروق في دقة تقدير معـالم صـعوبة      . لفقرات كل صورة  

ــاين األحــادي         ــل التب ــم إجــراء تحلي ــثالث ت ــار ال ــصور االختب الفقــرات ل

لمتوســـطات األخطـــاء المعياريـــة فـــي تقـــدير هـــذه المعـــالم باســـتخدام 

  ).8( كما هو موضح في الجدول (SPSS)برنامج 
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ي لمتوســــطات نتــــائج تحليــــل التبــــاين األحــــاد ): 8(الجــــدول 

  األخطاء المعيارية في تقدير معالم الصعوبة لصور االختبار الثالث

  

مجموع 

 المربعات

درجات

الحرية

وسط 

  المربعات

قيمة 

F 
الداللة 

اإلحصائية

بين 

  المجموعات
0.0009 2  0.00043 2.53 0.082  

داخل 

  المجموعات
0.02  105 0.00017     

       107 0.0209  الكلي

ــدول   ــن الجــ ــظ مــ ــة    ) 8 (ويالحــ ــروق ذات داللــ ــود فــ ــدم وجــ عــ

ــة   ــالم  (α=0.05)إحــــصائية عنــــد مــــستوى الداللــ  بــــين تقــــديرات معــ

ــدائل    ــصعوبة تعــزى لعــدد الب ــع دراســة بيدســكو    . ال وهــذا يتعــارض م

 التـي أشـارت إلـى تزايـد معلمـة      (Budescu & Nevo, 1985)ونيفـو  

: الــصعوبة بزيــادة عــدد بــدائل فقــرات االختبــار، وكــذلك تعارضــت مــع   

، ودراســــــة كريهــــــان وهالــــــدينا وبريــــــور )1995( الــــــشبلي دراســــــة

Crehan, Haladyna & Brewer, 1993)(    التـي أشـارت إلـى أن ،

  . الفقرات ذات الثالثة بدائل هي األكثر صعوبة

النتــائج المتعلقــة بدقــة تقــدير معلمــة قــدرة الفــرد المقــدرة    .2

  . باستخدام نموذج راش لصور االختبار الثالث

متحــررة لقــدرات األفـراد واألخطــاء المعياريــة  تـم تقــدير القـيم ال  

حيــث بلغــت متوســطات . فــي تقــديرها لكــل صــورة مــن صــور االختبــار 

 علــى )0.48-، 0.21-، 0.18(معـالم القـدرة لــصور االختبـار الـثالث     

ــة    ــاء المعياريـ ــسابي لألخطـ ــب، والمتوســـط الحـ ، 0.37، 0.37(الترتيـ

ــب )0.41 ــى الترتيـ ــاء   .  علـ ــطات األخطـ ــيم متوسـ ــت قـ ــة وكانـ المعياريـ

مقبولــة لجميــع صــور االختبــار وهــذا يــشير إلــى دقــة تقــدير الــسمة          

وكانــت األخطــاء المعياريــة تقــل كلمــا . لمعظــم األفــراد فــي كــل صــورة

ــي       ــة فـ ــزداد الدقـ ــصفر؛ أي تـ ــن الـ ــدرة مـ ــالم القـ ــديرات معـ اقتربـــت تقـ

ــدرة       ــديرات القـ ــطات تقـ ــت متوسـ ــا اقتربـ ــدرة كلمـ ــالم القـ ــدير لمعـ التقـ

 تقديرات الصعوبة للفقرات، وذلـك ألن مـستوى        لألفراد من متوسطات  

الصعوبة لفقرات االختبار تصبح أكثر مالءمة لمستوى قـدرات األفـراد      

  .المستجبين عنها

ــل التبــاين األحــادي لمتوســطات األخطــاء        ــائج تحلي وأشــارت نت

المعيارية في تقدير قـدرات األفـراد لـصور االختبـار الـثالث الموضـحة               

ــى وجــود فــ  )9(فــي جــدول   ــة إحــصائية  ، إل  )α=0.05(روق ذات دالل

بــين متوســطات األخطــاء المعياريــة فــي تقــدير قــدرات األفــراد تعــزى    

لعـدد البــدائل، حيــث كــان متوسـط األخطــاء المعياريــة للــصورة الثالثــة   

  .أعلى منه للصورتين األولى والثانية

نتــائج تحليــل التبــاين األحــادي لمتوســطات األخطــاء    ): 9(الجــدول 

  تقدير معالم القدرة لصور االختبار الثالثالمعيارية في 

  
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

وسط 

 المربعات
Fقيمة 

الداللة 

اإلحصائية

بين 

 المجموعات
0.209 2  0.104  67.3310.00  

داخل 

 المجموعات
0.869 561  0.00155    

        563 1.078  الكلي

ــفيه   ــة شـ ــتخدام طريقـ ــم اسـ ــد  (Scheffe's Method) وتـ لعقـ

ارنات البعدية بين متوسطات األخطاء المعيارية لتقديرات القـدرة         المق

ألفــــراد الــــصور الــــثالث لمعرفــــة أي الفــــروق دالــــة إحــــصائيًا، ويبــــين 

ــدول  ــاء      ) 10(الجـ ــطات األخطـ ــين متوسـ ــة بـ ــات الثنائيـ ــائج المقارنـ نتـ

  .المعيارية

نتــائج المقارنــات الثنائيــة بــين متوســطات األخطــاء      ): 10(الجــدول 

  قديرات القدرة لصور االختبار الثالثالمعيارية لت

صورة 

  االختبار

متوسط 

  الخطأ

الفروق في 

  المتوسطات
  الداللة

  0.37  األولى

  0.37  الثانية
0.00317  0.736  

  0.37  الثانية

  0.41  الثالثة
0.0424 * 0.00  

  0.37  األولى

  0.41  الثالثة 
0.0392 * 0.00  

  ) α =0.05(ذات داللة إحصائية عند  *

أن الفروق بـين متوسـطات األخطـاء    ) 10(ويالحظ من الجدول   

المعيارية كانت دالة إحـصائيًا بـين الـصورتين األولـى والثالثـة ولـصالح            

الفقــرات ذات الثالثــة  (الــصورة الثالثــة؛ أي أن فقــرات الــصورة األولــى   

أكثر دقة في تقدير قدرات األفـراد مـن فقـرات الـصورة الثالثـة               ) بدائل

ــرات ذات ( ــدائل الفقـ ــين   )الخمـــسة بـ ــروق بـ ــى أن الفـ ــارت إلـ ــا أشـ ، كمـ

متوســـطات األخطـــاء المعياريـــة كانـــت دالـــة إحـــصائيًا بـــين الـــصورتين 

الثانية والثالثة، ولصالح الصورة الثالثة؛ أي أن فقرات الـصورة الثانيـة      

أكثر دقـة فـي تقـدير قـدرات األفـراد مـن         ) الفقرات ذات األربعة بدائل   (

، كما أشارت إلـى     )فقرات ذات الخمسة بدائل   ال(فقرات الصورة الثالثة    

أن الفروق بين متوسطات األخطـاء المعياريـة بـين الـصورتين األولـى،              

والثانيــة لــم تكــن دالــة إحــصائيًا؛ أي أن دقــة تقــدير قــدرات األفــراد ال  

ــدائل مــن         ــاختالف عــدد الب ــة ب ــى والثاني ــصورتين األول ــين ال تختلــف ب

 .ثالثة إلى أربعة بدائل على الترتيب
 المتعلقــة بمعــامالت صــدق المحــك لــصور االختبــار   النتــائج .3

  . الثالث

 إيجــاد معــامالت صــدق المحــك  (SPSS)تــم باســتخدام برنــامج 

لكـــل صـــورة بإيجـــاد معامـــل االرتبـــاط بيرســـون بـــين العالمـــات الكليـــة  

لألفراد على فقرات صور االختبار، والعالمات الكلية لألفراد فـي نهايـة            
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فتراض أنها تتمتع بدرجة مقبولة من الصدق       الفصل الدراسي األول با   

والثبــات، حيــث يــصعب تقــدير ثبــات هــذه العالمــات مــن البيانــات التــي   

تــوفرت للبــاحثين لــذا حــرص الباحثــان وبالتنــسيق مــع المــشرفين فــي    

مديريــة التربيــة والتعلــيم لمنطقــة اربــد األولــى أن يكــون االختبــار فــي    

ــر     ــدًا ألفــ ــسابق موحــ ــي الــ ــصل الدراســ ــة الفــ ــة،  نهايــ ــة الدراســ اد عينــ

ــون       ــى أن تكـ ــيم علـ ــة والتعلـ ــرص وزارة التربيـ ــع حـ ــك مـ ــسجمًا ذلـ ومنـ

االختبــارات المطبقــة موحــده لطلبــة الــصف العاشــر؛ ألنــه يــتم تــصنيف  

: الطلبــة عنــد االنتهــاء مــن هــذا الــصف إلــى أفــرع التعلــيم المختلفــة         

ــة،  يبـــــين ) 11(والجـــــدول . الـــــخ....علمـــــي، أدبـــــي، إدارة معلوماتيـــ

  . المحك لصور االختبار الثالثمعامالت صدق

  معامالت صدق المحك لصور االختبار الثالث): 11(الجدول 

أن قـيم معـامالت االرتبـاط بـين أداء          ) 11(ويالحظ من الجدول    

كمتنبـــئ، الطلبـــة علـــى اختبـــار الرياضـــيات المعـــد مـــن قبـــل البـــاحثين  

كانـت جميعهـا   ) التحـصيل فـي الرياضـيات   (وعالمة المحـك المـستخدم    

موجبة ومرتفعة وهذا يعني أن نسبة التباين المشترك بين االختبـارين           

كانت عاليـة، وربمـا يعـود ذلـك إلـى تـشابه المحتـوى بـين االختبـارين،                   

ــى قيمــة    ــار  ) 0.913(حيــث بلغــت أعل ــة لالختب ــرات (للــصورة الثاني الفق

للـصورة األولـى لالختبـار      ) 0.815(، وأدنى قيمـة     )عة بدائل ذات األرب 

 α(، وكانت جميعها ذات داللة إحـصائية  )الفقرات ذات الثالثة بدائل(

=0.05.(  

ــة    ــؤال الدراسـ ــن سـ ــة عـ ــة   " ولإلجابـ ــين داللـ ــروق بـ ــر الفـ ــا أثـ مـ

) V(باستخدام اإلحـصائي    " معامالت الصدق التنبؤية للصور الثالث      

) 12(، يبـين الجـدول   (Hays, 1972, P664)الـذي أشـار إليـه هيـز     

  .نتائج التحليل المتعلقة بمعامالت صدق المحك

  نتائج التحليل المتعلقة بمعامالت صدق المحك): 12(الجدول 

  الصورة
معامل 

  الصدق
( Vقيمة 

2χ(  
درجات 

  الحرية

  0.815  األولى 

  0.913  الثانية 

  0.861  الثالثة

15.323  5.991  2  

(أكبر من قيمة  ) V(أن قيمة   ) 12(جدول  ويالحظ من ال  
2χ (

وبالتالي يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين معامالت صـدق المحـك            

حيــث كــان أعلــى معامــل صــدق للــصورة الثانيــة  . تعــزى لعــدد البــدائل

ذات (تليها الصورة الثالثة، ثم الصورة األولى؛ أي أن الـصورة الثانيـة            

 .ياس محتوى االختباركانت أكثرها دقة في ق) األربعة بدائل
ــين معــامالت صــدق المحــك تــم        ــة الفــروق ب و للكــشف عــن دالل

نتــائج المقارنــات الثنائيــة  ) 13(، ويبــين الجــدول  Z اســتخدام اختبــار 

  .بين معامالت صدق المحك

  نتائج المقارنات الثنائية بين معامالت صدق المحك ): 13(الجدول

صورة  Zقيمة 

  االختبار

معامل 

  االرتباط
Zj** 

  الحرجة  المحسوبة

  1.142  0.815  األولى

  1.545  0.913  الثانية
3.912* 1.96  

  1.545  0.913  الثانية

  1.297  0.861  الثالثة
2.401* 1.96  

  1.142  0.815  األولى

  1.297  0.861  الثالثة
1.502 1.96  

   )α = 0.05(ذات داللة إحصائية عند  *

** Zj مل صدق المحكالعالمة الفشرية المقابلة لمعا.  

وجود فروق ذات داللة إحصائية في      ) 13(ويتضح من الجدول    

معامالت صدق المحك بين الصورتين األولى، والثانية لصالح الصورة         

الثانية، وكذلك بين الصورتين الثانية، والثالثـة لـصالح الـصورة الثانيـة             

بينمــــا ال يوجــــد فــــرق ذو داللــــة إحــــصائية بــــين الــــصورتين األولــــى   

  .ةوالثالث

النتائج المتعلقة بقيم اقتران المعلومات للفقرات واالختبـار،         .4

  .والكفاءة النسبية لصور االختبار الثالث

إليجــاد اقتــران المعلومــات للفقــرات، واالختبــار لــصور االختبــار   

 المــصمم (BILOG-MG)الــثالث تــم اســتخدام البرنــامج اإلحــصائي   

والجـــدول . قـــرةلتحليـــل البيانـــات وفـــق نمـــاذج نظريـــة االســـتجابة للف 

يبـــين تقـــديرات قـــدرات أفـــراد صـــور االختبـــار الـــثالث بوحـــدة   ) 14(

اللوجيت وقيم اقتـران المعلومـات لكـل صـورة عنـد مـستويات مختـارة          

  .من القدرة

قيم اقتران المعلومات لكل صورة من صور االختبـار         ): 14(الجدول  

  الثالث عند مستويات مختارة من القدرة

  اقتران المعلومات  وماتاقتران المعل
  القدرة

(θ) 
صورة 

)1(  

صورة 

)2(  

صورة 

)3(  

  القدرة

(θ) 
صورة 

)1(  

صورة 

)2(  

صورة 

)3(  

3-  2.08 1.63 1.45 0.2  3.62 4.07 5.47 

2.8- 2.23 1.79 1.65 0.4  3.58 4.09 5.58 

2.6- 2.39 1.96 1.86 0.6  3.51 4.09 5.64 

2.4- 2.55 2.14 2.10 0.8  3.43 4.06 5.65 

2.2- 2.70 2.33 2.35 1  3.33 4.00 5.62 

2-  2.85 2.52 2.62 1.2  3.21 3.91 5.53 

1.8- 2.99 2.71 2.90 1.4  3.09 3.81 5.40 

1.6- 3.13 2.90 3.19 1.6  2.95 3.68 5.22 

1.4- 3.25 3.08 3.49 1.8  2.81 3.54 5.00 

1.2- 3.36 3.26 3.79 2  2.65 3.37 4.75 

1-  3.45 3.43 4.09 2.2  2.50 3.20 4.48 

0.8- 3.53 3.59 4.37 2.4  2.34 3.02 4.18 

0.6- 3.59 3.73 4.65 2.6  2.18 3.83 3.88 

0.4- 3.63 3.85 4.90 2.8  2.02 2.64 3.57 

  الثالثة  الثانية  األولى  صورة االختبار

  0.861  0.913  0.815  معامل الصدق
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  اقتران المعلومات  وماتاقتران المعل
  القدرة

(θ) 
صورة 

)1(  

صورة 

)2(  

صورة 

)3(  

  القدرة

(θ) 
صورة 

)1(  

صورة 

)2(  

صورة 

)3(  

0.2- 3.64 3.95 5.13 3  1.87 3.45 3.26 

0  3.7  4.3  5.4          

أن قيمــة اقتــران المعلومــات لكـــل    ) 14(ويالحــظ مــن الجــدول    

ــار تتزايــد    ــدرة   صــورة اختب ــدريجيًا بتزايــد الق ــى   ) θ(ت حتــى تــصل إل

لوجيــت، ) صــفرًا(أقــصى قيمــة ممكنــة لهــا عنــدما تكــون قيمــة القــدرة   

لوجيـت، وهـذا يتطـابق    ) صفرًا(وهي تقابل متوسط الصعوبة للفقرات      

مع مـا هـو متوقـع مـن نمـوذج راش حيـث أن قيمـة اقتـران المعلومـات                     

، وهـذا مـا   )θ= 0(تكون أقصى ما يمكن عندما تكـون قيمـة القـدرة       

تؤكده قيمة الخطأ المعيـاري لتقـدير صـعوبة الفقـرات التـي كانـت أقـل           

ما يمكن عند متوسط الصعوبة لفقـرات كـل صـورة حيـث بلغـت قيمتـه                 

 لــصور االختبــار الــثالث علــى الترتيــب، وهــذا )0.16، 0.16، 0.15(

، ودراسـة  (Jodoin,2003)يتفق مع مـا أشـارت إليـه دراسـة جـودوين        

ويالحظ أن الـصور الـثالث تعطـي أكبـر قـدر مـن              ). 2006(الشريفين  

المعلومات عنـد مـستويات القـدرة المتوسـطة، وتعطـي أقـل كميـة مـن                 

ــى أن       ــة والمنخفــضة، بمعن ــدرة المرتفع ــد مــستويات الق المعلومــات عن

ــدرات        ــراد ذوي القـ ــن األفـ ــة عـ ــات قليلـ ــي معلومـ ــثالث تعطـ ــصور الـ الـ

ولى هـي األعلـى فـي كميـة         كما كانت الصورة األ   . المرتفعة والمنخفضة 

ــد      ــة وذلـــك عنـ ــم الـــصورة الثالثـ ــة، ثـ ــا الـــصورة الثانيـ ــات تليهـ المعلومـ

ــى     ــصورة األولـ ــضة؛ أي أن الـ ــدرة المنخفـ ــستويات القـ ــة (مـ ذات الثالثـ

تعطــي معلومــات أكثــر عــن ذوي القــدرة المنخفــضة، أمــا عنــد   ) بــدائل

 مستويات القدرة المتوسطة فإن الصورة الثالثـة هـي األعلـى فـي كميـة              

المعلومــات تليهــا الــصورة الثانيــة ثــم الــصورة األولــى؛ أي أن الــصورة  

تعطــي معلومــات أكثــر عــن ذوي القــدرة ) ذات الخمــسة بــدائل(الثالثــة 

المتوسطة، في حين كانت كمية المعلومات تتناقص تدريجيًا بنقـصان          

عدد البـدائل عنـد مـستويات القـدرة المرتفعـة؛ أي أن الـصورة الثالثـة                 

تعطــــي معلومــــات أكثــــر عــــن ذوي القــــدرة     ) بــــدائل ذات الخمــــسة (

وبنــاًء علــى ذلــك إذا كانــت مجموعــة األفــراد المــراد قيــاس    . المرتفعــة

الــــسمة لــــديها مــــن ذوي القــــدرات المتوســــطة أو المرتفعــــة فيفــــضل 

اســـتخدام فقـــرات االختيـــار مـــن متعـــدد التـــي لكـــل فقـــرة مـــن فقراتهـــا 

وعــة األفــراد مــن  ، أمــا إذا كانــت مجم)الــصورة الثالثــة(خمــسة بــدائل 

ذوي القدرة المنخفضة فيفضل اسـتخدام فقـرات االختيـار مـن متعـدد               

، وذلــك  )الــصورة األولــى  (التــي لكــل فقــرة مــن فقراتهــا ثالثــة بــدائل       

ــر قــدر مــن المعلومــات     ــشكل   . للحــصول علــى أكب ) 2(كمــا يوضــح ال

منحنيات اقتران المعلومات لـصور االختبـار الـثالث التـي توضـح كميـة               

  .التي يقدمها االختبار عند مستويات القدرة المختلفةالمعلومات 

  

  منحنيات اقتران المعلومات لصور االختبار الثالث): 2(الشكل 

كما أن قيمة اقتران المعلومات تعد مؤشرًا على ثبـات االختبـار            

كونهــا تتناســب عكــسيًا مــع خطــأ التقــدير الــذي يــزداد ثبــات االختبــار   

 مطابقــة فقــرات االختبــار لنمــوذج  بنقــصانه، وبعــد التحقــق مــن جــودة  

راش واستبعاد الفقرات التي لم تحقق هـذه المطابقـة، وتحديـد القـيم              

التقديرية لكـل مـن صـعوبة الفقـرات وقـدرات األفـراد، ينبغـي الحـصول             

علــــى نــــوعين مــــن الثبــــات يطلــــق عليهمــــا الثبــــات المتعلــــق بالعينــــة   

(Sample Reliability)  ــات المتعلـــق بالمقيـــاس  ( Test والثبـ
Reliability(.            فمفهوم الثبات في إطار نموذج راش يشير إلـى مـدى 

 الدقة في تقدير موقـع كـل مـن األفـراد، والفقـرات علـى متـصل الـسمة                  

، ويمكـن  )أي المعارف األساسـية فـي الرياضـيات      (التي نهدف لقياسها    

تحديــد مــدى دقــة الفقــرات فــي تعريــف متــصل الــسمة بإيجــاد النــسبة  

ري للقــيم التقديريــة المحــررة لــصعوبة الفقــرات،  بــين االنحــراف المعيــا

ويطلـــق علـــى هـــذه النـــسبة . ومتوســـط الخطـــأ المعيـــاري لهـــذه القـــيم

، والــذي )Item Separation Index(معامــل الفــصل بــين الفقــرات  

فــإذا لــم تــزد هــذه القيمــة عــن  . يجــب أن تكــون قيمتــه اكبــر مــا يمكــن 

 & Wright(يـــصعب قيـــاس الـــسمة بواســـطة هـــذه الفقـــرات ) 2(
Masters, 1981.(  

ــتخدام الـــصيغة     ــة باسـ ــتم الحـــصول علـــى معامـــل ثبـــات العينـ ويـ

(: اآلتيــة
2R=G2/1+G( (Wright & Master,1981) . حيــثG :

ترمز إلـى النـسبة     : Gأما إذا كانت    . ترمز إلى النسبة التي أشرنا إليها     

بــين االنحــراف المعيــاري للقــيم التقديريــة المحــررة لقــدرات األفــراد،      

تسمى عندئـذ بمعامـل     : Rالخطأ المعياري لهذه القيم، فان      ومتوسط  

ثبات االختبار وهو يشير إلـى مقـدرة الفقـرات علـى الفـصل بـين أفـراد           

العينة أو التمييز بينهم اعتمادًا على القيم التقديرية للقدرات التي تـم            

  . الحصول عليها

وبلغ الثبات المتعلق بـاألفراد لـصور االختبـار الـثالث باسـتخدام          

. علـــى الترتيــــب ) 0.84، 0.81، 0.80(الـــصيغة الرياضـــية الــــسابقة   

وهي قيم مقبولة، حيث تـدل علـى كفايـة عينـة األفـراد لكـل صـورة فـي                   

كمــا بلــغ الثبــات المتعلــق بفقــرات   . الفــصل بــين فقــرات هــذه الــصورة  

 لجميـــع صـــور االختبـــار، وهـــي قيمـــة )0.95(صـــور االختبـــار الـــثالث 

كــل صــورة فــي الفــصل بــين األفــراد    مرتفعــة تــدل علــى كفايــة فقــرات    

المستجيبين على هذه الصورة، وبالتالي التميز بين مستوى المعـارف          

وكانــت أعلــى قيمـــة   . األساســية فــي الرياضــيات لــدى هــؤالء األفــراد      

لمعامل ثبات األفراد للصورة الثالثة تليها الـصورة الثانيـة ثـم الـصورة              

ة عـدد البـدائل، ولعـل       األولى أي أن معامل ثبـات األفـراد يـزداد بزيـاد           
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السبب في ذلك هو نقصان فرصـة تخمـين اإلجابـة الـصحيحة مـن قبـل                

األفـــراد، وبـــذلك يتوصــــلون إلـــى اإلجابـــة الــــصحيحة بـــسبب ارتفــــاع      

وللكشف عن داللـة الفـروق بـين    . قدرتهم وليس بسبب عامل التخمين  

، ويبـين الجـدول   (V)معامالت الثبـات لألفـراد تـم اسـتخدام اإلحـصائي          

  .ائج التحليل المتعلقة بمعامالت ثبات األفرادنت) 15(

  نتائج التحليل المتعلقة بمعامالت ثبات األفراد :)15(الجدول 

  الصورة
معامل 

  الثبات
( Vقيمة 

2χ(  
درجات 

  الحرية

  0.8  األولى 

  0.81  الثانية 

  0.84  الثالثة

1.508  5.991  2  

(أقل من قيمة    ) V(أن قيمة   ) 15(ويالحظ من الجدول    
2χ

 (

وبالتــالي ال توجــد فــروق دالــة إحــصائيًا بــين معــامالت ثبــات األفــراد،    

وهــذا مــا تؤكـــده قــيم اقتــران المعلومـــات المتقاربــة لــصور االختبـــار       

وتـــم تقـــدير قـــيم معامـــل  . الـــثالث عنـــد مـــستويات القـــدرة المختلفـــة 

الفــــصل بــــين الفقــــرات، ومعامــــل ثبــــات االختبــــار وعــــدد الطبقــــات        

وبة الفقرات وذلك لدراسة أثـر عـدد البـدائل    اإلحصائية المتمايزة لصع  

ــا، ويوضــح الجــدول      ــى كــل منه ــار    ) 16(عل ــصور االختب ــيم ل هــذه الق

الـثالث، حيــث إن معامــل الفـصل بــين الفقــرات هـو مقيــاس يبــين مــدى    

دقـــة الفقـــرات فـــي تعريـــف متـــصل الـــسمة التـــي يهـــدف الباحثـــان إلـــى  

لطبقــات قياسـها وهـي القــدرة الرياضـية، ويــستخدم فـي حــساب عـدد ا     

حـسب  ) Difficulty Strata( اإلحـصائية المتمـايزة لـصعوبة الفقـرات    

  :المعادلة التالية

( )
3

14 +
= i

i
GH

   
  :حيث

Gi :معامل الفصل بين الفقرات أو بين األفراد.  

(Difficulty Strata) Hi:     عـدد الطبقـات اإلحـصائية لـصعوبة 

ــرات  ــالم     (الفقــ ــيم معــ ــديرات قــ ــصائيا لتقــ ــايزة إحــ ــستويات المتمــ المــ

قــرات وتبتعــد مراكزهــا عــن بعــضها الــبعض بمقــدار ثــالث الــصعوبة للف

 Ability)، أو)وحــدات مــن وحــدات األخطــاء المعياريــة فــي التقــدير
Strata):     المـــستويات ( عـــدد الطبقـــات اإلحـــصائية لقـــدرات األفـــراد

ــد        ــراد وتبتعـ ــدرات األفـ ــالم قـ ــيم معـ ــديرات قـ ــصائيا لتقـ ــايزة إحـ المتمـ

ــالث وحـــ     ــدار ثـ ــبعض بمقـ ــضها الـ ــن بعـ ــا عـ ــدات  مراكزهـ ــن وحـ دات مـ

  .(Linacre & Wright, 1993)) األخطاء المعيارية في القياس

معامــل الفــصل بــين الفقــرات ومعامــل الثبــات لالختبــار ): 16(الجــدول

  وعدد الطبقات اإلحصائية لكل صورة من صور االختبار

صور 

  االختبار

معامل الفصل 

  بين الفقرات

معامل الثبات 

  لالختبار

عدد الطبقات 

  اإلحصائية

  6.333  0.95  4.5  األولى

  6.04  0.95  4.28  الثانية

  6.267  0.95  4.45  الثالثة

  

أن قــيم معامــل الفــصل بــين الفقــرات ) 16(يالحــظ مــن الجــدول 

علـى الترتيـب،    ) 4.45،  4.28،  4.5(في صور االختبار الـثالث كانـت        

فـإن فقـرات االختبـار تعـد كافيـة       ) 2(ونظرًا ألن هذه القـيم تزيـد عـن          

صل السمة التي نرغب في قياسها كما أشار رايـت وماسـتر   لتعريف مت 

)Wright& Master,1982 .(      حيــث كانــت فقــرات كــل صــورة مــن

ــايزة     ــار قـــادرة علـــى إظهـــار ســـت طبقـــات إحـــصائية متمـ صـــور االختبـ

وهــذا يتعــارض مــع دراســة بيدســكو    . لتقــدير قــيم الــصعوبة للفقــرات  

الثبــات  التــي أشــارت إلــى أن (Budescu & Nevo, 1985)ونيفــو 

ــدائل، وكــذلك مــع دراســة كوســتن      ــادة عــدد الب  ,Costin)يــزداد بزي
 التي توصلت الى أن االختبار الذي لفقراتـه ثالثـة بـدائل أكثـر               (1972

ثباتــًا مــن االختبــارين ذي األربعــة والخمــسة بــدائل، كمــا تعارضــت مــع  

 ,Green, Sax & Michaelدراســة جــريين، وســاكس، ومــشيل  
وجــود فــروق بــين معــامالت الثبــات تعــزى   التــي أشــارت إلــى   )(1982

  . لعدد البدائل

كمــا تــم تقــدير قــيم معامــل الفــصل بــين األفــراد، ومعامــل ثبــات   

األفــراد، وعــدد الطبقــات اإلحــصائية المتمــايزة لألفــراد وذلــك لدراســة  

هــذه القــيم ) 17(أثــر عــدد البــدائل علــى كــل منهــا، ويوضــح الجــدول  

 الفـصل بـين األفـراد هـو نـاتج           لصور االختبار الثالث، حيث أن معامـل      

قــسمة االنحــراف المعيــاري المعــدل مــن الخطــأ علــى الجــذر التربيعــي   

لمتوسط مربعات الخطأ المعياري فـي القيـاس، ويـستخدم فـي حـساب             

عــدد الطبقــات اإلحــصائية المتمــايزة لقــدرات األفــراد حــسب المعادلــة   

  .السابقة

ــراد ومعامــل الث   ): 17(الجــدول ــين األف ــراد  معامــل الفــصل ب ــات لألف ب

  وعدد الطبقات اإلحصائية لكل صورة من صور االختبار

صورة 

  االختبار

معامل الفصل 

  بين األفراد

معامل الثبات 

  لألفراد

عدد الطبقات 

  اإلحصائية

  2.987  0.8  1.99  األولى

  3.053  0.81  2.04  الثانية

  3.347  0.84  2.26  الثالثة

بـين األفـراد    أن قـيم معامـل الفـصل        ) 17(ويالحظ مـن الجـدول      

علـــــى ) 2.26، 2.04، 1.99(فـــــي صـــــور االختبـــــار الـــــثالث كانـــــت  

ــرًا ألن هـــذه القـــيم تزيـــد عـــن    ــة ) 2(الترتيـــب، ونظـ للـــصورتين الثانيـ

للـصورة األولـى فـإن عينـة األفـراد تعـد            ) 2(والثالثة وقريبـة جـدًا مـن        

كافيــة فــي الفــصل بــين الفقــرات وبالتــالي تعريــف متــصل الــسمة الــذي   

ــذه الف  ــسه هــ ــتر    تقيــ ــار رايــــت وماســ ــا أشــ ــرات كمــ  &Wright(قــ
Master,1982 .(        كما وجد أن قيم معامالت الثبات المتعلقة باألفراد

على الترتيـب، وهـي قيمـة مرتفعـة، وتـدل علـى       ) 0.84،  0.81،  0.8(

أن فقرات كل صورة قادرة على إظهار ثالثة طبقات إحـصائية لقـدرات             

  . اداألفراد، أي إظهار الفروق الفردية بين األفر

وإليجـــاد الكفـــاءة النـــسبية للـــصورتين الثانيـــة والثالثـــة بالنـــسبة   

للــصورة األولــى عنــد مــستويات القــدرة المختلفــة، تــم قــسمة اقتــران      

المعلومــات للــصورة الثانيــة علــى اقتــران المعلومــات للــصورة األولــى،    

ــران       ــى اقتــ ــة علــ ــصورة الثالثــ ــات للــ ــران المعلومــ ــسمة اقتــ ــذلك قــ وكــ
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يبين قيم الكفـاءة النـسبية   ) 18(والجدول . ولىالمعلومات للصورة األ 

ــار       ــى لالختب ــسبة للــصورة األول ــة بالن ــة والثالث ــار الثاني لــصورتي االختب

  .عند مستويات مختارة من القدرة

قـيم الكفـاءة النـسبية لـصورتي االختبـار الثانيـة            ): 18(الجدول  

 والثالثة بالنسبة للـصورة األولـى لالختبـار عنـد مـستويات مختـارة مـن               

  القدرة

  الكـــفاءة النسبيـة
  )θ(القدرة

  )3(صورة   )2(صورة   )1(صورة 

3-  1  0.784  0.697  

2.5-  1  0.830  0.802  

2-  1  0.884  0.919  

1.5-  1  0.937  1.05  

1-  1  0.994  1.186  

0.5-  1  1.050  1.324  

0  1  1.162  1.459  

0.5  1  1.152  1.583  

1  1  1.201  1.688  

1.5  1  1.242  1.758  

2  1  1.272  1.792  

2.5  1  1.296  1.783  

3  1  1.844  1.743  

  1.368  1.127  1  المتوسط

أن متوسط الكفاءة النسبية للـصورة      ) 18(ويالحظ من الجدول    

) 1.368(الثالثــة لالختبــار مقارنــة بالــصورة األولــى لالختبــار تــساوي   

ــة      ــصورة الثالثـــــ ــات للـــــ ــران المعلومـــــ ــة اقتـــــ ــي أن قيمـــــ ــذا يعنـــــ وهـــــ

 اقتـــران المعلومـــات للـــصورة األولـــى، أي أن  قيمـــة) 1.368(تـــساوي

الــصورة الثالثــة لالختبــار تعطــي معلومــات أكبــر مــن الــصورة األولــى         

 ,θ = -3(وعند مستويات القدرة جميعها باستثناء مستويات القـدرة  
ــدرة      ) 2- ,2.5- ــد مــستويات الق ــراد عن ــي أن األف ــت، وهــذا يعن لوجي

صورة الثالثـة لالختبـار   فقرة من الـ   ) 30(جميعها تقريبا يحتاجون إلى     

فقــرة مــن ) 41(إلعطــاء القــدر نفــسه مــن المعلومــات التــي تنــتج عــن   

  .الصورة األولى لالختبار

كما أن متوسط الكفاءة النسبية للصورة الثانية لالختبـار مقارنـة           

وهـــذا يعنـــي أن قيمـــة ) 1.127(بالـــصورة األولـــى لالختبـــار تـــساوي 

ــة اقتـــران ) 1.127(اقتـــران المعلومـــات للـــصورة الثانيـــة تـــساوي   قيمـ

المعلومــات للـــصورة األولــى، أي أن الـــصورة الثانيــة لالختبـــار تعطـــي    

معلومــات أكبــر مــن الــصورة األولــى وعنــد مــستويات القــدرة جميعهــا     

ــتثناء مـــستويات القـــدرة    لوجيـــت، وهـــذا  ) θ=-3,-2.5,-2,-1.5(باسـ

يعني أن األفراد عند مـستويات القـدرة جميعهـا تقريبـا يحتـاجون إلـى                

فقــرة مــن الــصورة الثانيــة لالختبــار إلعطــاء القــدر نفــسه مــن         ) 30(

  .فقرة من الصورة األولى لالختبار) 31(المعلومات التي تنتج عن 

بينما يالحظ أن الصورة األولى لالختبار هـي األكثـر كفـاءة عنـد          

) θ=-3(مـــستويات القـــدرة المنخفـــضة، فمـــثًال عنـــد مـــستوى القـــدرة 

مــن الــصورة الثانيــة لالختبــار إلعطــاء فقــرة ) 30(لوجيــت نحتــاج إلــى 

فقــرة مــن الــصورة ) 24(القــدر نفــسه مــن المعلومــات التــي تنــتج عــن  

فقـــرة مـــن الـــصورة الثالثـــة لالختبـــار     ) 30(األولـــى لالختبـــار، وإلـــى   

فقرة من الـصورة    ) 21(إلعطاء القدر نفسه من المعلومات التي تنتج        

  .األولى لالختبار

ــا     ــد بنـ ــضروري وعنـ ــن الـ ــه مـ ــذا فإنـ ــة أو  لـ ــارات المقننـ ء االختبـ

االختبــارات التكيفيــة اختيــار عــدد بــدائل فقــرات االختيــار مــن متعــدد     

ــار ذو الثالثـــة بـــدائل     ــراد، حيـــث أن االختبـ ــًا لمـــستوى قـــدرة األفـ تبعـ

يتناســب، وبدرجــة اكبـــر مــع األفــراد ذوي القـــدرات المنخفــضة كونـــه      

 بـدائل  يعطي معلومـات أكبـر مـن االختبـارين ذوي األربعـة أو الخمـسة          

ــد مـــستوى القـــدرة نفـــسه    ــا لمجموعـــة األفـــراد ذوي القـــدرة    . عنـ أمـ

المرتفعـة أو المتوســطة يفــضل اســتخدام االختبــار ذو الخمــسة بــدائل  

  . كونه يعطي معلومات اكبر عن أفراد هذه الفئة

 المراجع المصادر و
أثــر عــدد البــدائل فــي اختبــار    ).1995( .الــشبلي، علــي مــصطفى 

 متعدد على تجانسه الـداخلي     ر من تحصيلي من نوع االختيا   

ــه  ــسيكومترية لفقراتـ ــر . والخـــصائص الـ ــستير غيـ ــالة ماجـ  رسـ

  .األردنجامعة اليرموك، اربد،  .منشورة

ــال   ــضال كمــ ــشريفين، نــ ــسيكومترية  ). 2006. (الــ ــصائص الــ الخــ

الختبار محكـي المرجـع فـي القيـاس والتقـويم التربـوي وفـق               

. ي والنفــسيالنظريــة الحديثــة فــي القيــاس والتقــويم التربــو 

  .109-80، )4(7مجلة العلوم التربوية والنفسية، 

أثــــر حجــــم العينــــة وطريقــــة ). 2004. (العبابنـــة، عمــــاد غــــصاب 

انتقائها على دقة تقدير معالم الفقرة والقدرة الختبـار قـدرة         

ــة االســتجابة للفقــرة    رســالة دكتــوراه  . عقليــة باســتخدام نظري

  .  عمان، األردنجامعة عمان للدراسات العليا،. غير منشورة

ــارات التشخيــصية مرجعيــة  ).1995( .عــالم، صــالح الــدين  االختب

ــة و    ــاالت التربويـ ــي المجـ ــك فـ ــة  المحـ ــسية و التدريبيـ  .النفـ

  .دار الفكر العربي :القاهرة

القيـــــاس و التقـــــويم فـــــي العمليـــــة     .)2002( .عـــــودة، أحمـــــد 
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  )1(ملحق 

  جدول مواصفات االختبار

  )النسبة(اف مستويات األهد

معرفة   )النسبة(الموضوع 

)20(%  

استيعاب 

)30(%  

تطبيق 

)40(%  

تحليل 

)10(%  

عدد 

  الفقرات

  6  1  2  2  1  %)10(التوازي والتعامد

  6  1  2  2  1  %)10(بعد نقطة عن مستقيم

  6  1  2  2  1  %)10(خصائص المثلث

الهندسة 

التحليلية 

)40(%  
  6  1  2  2  1  %)10(خصائص متوازي األضالع

  6  1  2  2  1  %)10(مقاييس التشتت

  6  1  2  2  1  %)10( تعديل البيانات وأثره على مقاييس التشتت

  12  1  5  4  2  %)20(مفهوم االحتمال وقوانين االحتماالت

اإلحصاء 

ت واالحتماال

)60(%  
  12  1  5  4  2  %)20(االحتمال المشروط واستقالل الحوادث

  60  8  22  20  10  عدد الفقرات

  

  )2(ملحق

  تبار كما وردت في صوره الثالثأمثلة على فقرات االخ

  الصورة األولى

المـشاهدة  : س، حيث س2- 34= ، وعدلت كل من هذه المشاهدات حسب العالقة ص)9(إذا كان التباين لمجموعة من المشاهدات يساوي      . 1

  :المشاهدة بعد التعديل، فما قيمة االنحراف المعياري للمشاهدات بعد التعديل: قبل التعديل، ص

  18) جـ    3 )ب    6) أ

) 0.4(، واحتمـال إصـابة الثـاني للهـدف         )0.5(أطلق صيادان كل منهما طلقة واحدة نحو هدف معين، فـإذا كـان احتمـال إصـابة األول للهـدف                     . 2

  :فما احتمال إصابة الهدف من الصيادين معا

  0.2)  جـ    صفر)  ب    1) أ

  الصورة الثانية

المـشاهدة  : س، حيث س2- 34= ، وعدلت كل من هذه المشاهدات حسب العالقة ص)9(وي إذا كان التباين لمجموعة من المشاهدات يسا     . 1

  :المشاهدة بعد التعديل، فما قيمة االنحراف المعياري للمشاهدات بعد التعديل: قبل التعديل، ص

  40) د    18) جـ    3) ب    6) أ

) 0.4(، واحتمـال إصـابة الثـاني للهـدف         )0.5(بة األول للهـدف     أطلق صيادان كل منهما طلقة واحدة نحو هدف معين، فـإذا كـان احتمـال إصـا                . 2

  :فما احتمال إصابة الهدف من الصيادين معا

  0.2 )د    صفر) جـ    0.1) ب    1) أ

  الصورة الثالثة

 المـشاهدة : س، حيث س2- 34= ، وعدلت كل من هذه المشاهدات حسب العالقة ص)9(إذا كان التباين لمجموعة من المشاهدات يساوي      . 1

  :المشاهدة بعد التعديل، فما قيمة االنحراف المعياري للمشاهدات بعد التعديل: قبل التعديل، ص

  40) هـ  18) د  3) جـ  16) ب  6) أ

) 0.4(، واحتمـال إصـابة الثـاني للهـدف         )0.5(أطلق صيادان كل منهما طلقة واحدة نحو هدف معين، فـإذا كـان احتمـال إصـابة األول للهـدف                     . 2

  :بة الهدف من الصيادين معافما احتمال إصا

  0.2) هـ  صفر) د  0.1) جـ  1) ب  0.9) أ
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  )3(ملحق 

  نيات الخصائص لبعض فقرات الصورة األولى لالختبارمنح
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  )4(ملحق

  نيات الخصائص لبعض فقرات الصورة الثانية لالختبارمنح
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  )5(ملحق

  الثالثة لالختبار الخصائص لبعض فقرات الصورة منحنيات
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  )6(ملحق 

  )190= عدد األفراد (قدرات األفراد واألخطاء المعيارية في قياسها ألفراد الصورة األولى بصورتها النهائية مرتبة تنازليًا 

  

الدرجات 

الكلية 

  لألفراد

تكرار 

  األفراد

القيم 

المتحررة 

لقدرات 

األفراد بوحدة 

  اللوجيت

الخطأ 

  المعياري

جات الدر

الكلية 

  لألفراد

تكرار 

  األفراد

القيم 

المتحررة 

لقدرات 

األفراد بوحدة 

  اللوجيت

الخطأ 

  المعياري

  34  2  2.66  0.61  20  21  0.19  0.35  

  33  5  2.32  0.54  19  20  0.07  0.35  

  32  5  2.06  0.5  18  4  -0.05  0.35  

  31  0  -  -  17  10  -0.18  0.35  

  30  0  -  -  16  9  -0.3  0.35  

  29  0  -  -  15  20  -0.43  0.36  

  28  9  1.28  0.4  14  13  -0.56  0.36  

  27  4  1.12  0.39  13  4  -0.69  0.37  

  26  5  0.98  0.38  12  8  -0.83  0.37  

  25  10  0.84  0.37  11  5  -0.97  0.38  

  24  4  0.7  0.36  10  0  -  -  

  23  6  0.57  0.36  9  0  -  -  

  22  10  0.44  0.36  8  3  -1.44  0.42  

  21  11  0.32  0.35  7  1  -1.63  0.44  

          0.37  0.18      الوسط الحسابي

          0.05  0.81     االنحراف المعياري

                190  مجموع التكرارات
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  )7(ملحق 

عـدد  (صعوبة الفقرات والخطأ المعياري في تقدير هذه الصعوبة لكل فقـرة مـن فقـرات الـصورة األولـى بـصورتها النهائيـة مرتبـة تنازليـًا                

  ) فقرة37= الفقرات 

  م الفقرةرق
صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

  المعياري

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

المعياري

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

 المعياري

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

 المعياري

39  1.66  0.19  33  0.63  0.16  29  -0.12  0.16  26  -0.7  0.16  

19  1  0.17  10  0.53  0.16  11  -0.14  0.16  35  -0.73  0.16  

9  0.79  0.17  4  0.46  0.16  17  -0.14  0.16  25  -0.75  0.17  

22  0.95  0.17  34  0.43  0.16  18  -0.22  0.16  15  -0.78  0.17  

38  0.95  0.17  3  0.31  0.16  32  -0.24  0.16  21  -0.92  0.17  

13  0.81  0.16  20  0.22  0.16  2  -0.36  0.16  1  -1.04  0.17  

37  0.74  0.16  24  0.19  0.16  6  -0.36  0.16  14  -1.33  0.19  

16  0.71  0.16  31  0.17  0.16  30  -0.54  0.16  36  -1.33  0.19  

5  0.63  0.16  8  0.07  0.15  40  -0.54  0.16  12  -1.81  0.21  

23  0.63  0.16                    

  0.16  0  المتوسط

  0.01  0.78  االنحراف المعياري
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  )8(ملحق 

  )188= عدد األفراد ( الصورة الثانية بصورتها النهائية مرتبة تنازليًا قدرات األفراد واألخطاء المعيارية في قياسها ألفراد

  

الدرجات 

الكلية 

  لألفراد

تكرار 

  األفراد

القيم 

المتحررة 

لقدرات 

األفراد بوحدة 

  اللوجيت

الخطأ 

  المعياري

الدرجات 

الكلية 

  لألفراد

تكرار 

  األفراد

القيم 

المتحررة 

لقدرات 

األفراد بوحدة 

  اللوجيت

الخطأ 

  ياريالمع

  31  5  1.65  0.43  18  10  -0.11  0.35  

  30  0  -  -  17  5  -0.23  0.35  

  29  0  -  -  16  0  -  -  

  28  0  -  -  15  5  -0.48  0.35  

  27  15  1.01  0.38  14  15  -0.6  0.36  

  26  0  -  -  13  10  -0.73  0.36  

  25  5  0.74  0.36  12  2  -0.87  0.37  

  24  9  0.61  0.36  11  13  -1  0.38  

  23  21  0.49  0.35  10  13  -1.15  0.39  

  22  0  -  -  9  12  -1.31  0.4  

  21  15  0.24  0.35  8  13  -1.47  0.42  

  20  14  0.12  0.35  7  1  -1.65  0.44  

  19  5  0  0.35          

          0.37  0.21-      الوسط الحسابي

          0.02  0.83      االنحراف المعياري

              188    مجموع التكرارات
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  )9(ملحق 

عـدد  ( المعياري في تقدير هذه الصعوبة لكل فقرة مـن فقـرات الـصورة الثانيـة بـصورتها النهائيـة مرتبـة تنازليـًا                   صعوبة الفقرات والخطأ  

  ) فقرة38= الفقرات 

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

  المعياري

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

  المعياري

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

  المعياري

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  فقرةال

الخطأ 

  المعياري

9  1.34  0.19  16  0.55  0.16  37  -0.09  0.16  14  -0.61  0.16  

10  1.08  0.18  4  0.52  0.16  18  -0.14  0.16  12  -0.74  0.16  

24  1.08  0.18  20  0.42  0.16  8  -0.19  0.16  40  -0.74  0.16  

6  0.98  0.18  29  0.31  0.16  11  -0.19  0.16  38  -0.84  0.16  

28  0.95  0.18  2  0.26  0.16  21  -0.24  0.16  30  -0.87  0.16  

39  0.95  0.18  23  0.19  0.16  19  -0.26  0.16  1  -1.03  0.17  

7  0.8  0.17  17  0.16  0.16  5  -0.46  0.16  15  -1.03  0.17  

26  0.8  0.17  32  -0.04  0.16  22  -0.56  0.16  25  -1.5  0.18  

31  0.72  0.17  34  -0.04  0.16  35  -0.58  0.16  36  -1.66  0.19  

3  0.63  0.17  33  -0.09  0.16              

  0.17  0  المتوسط

االنحراف 

  المعياري
0.75  0.01  
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  )10(ملحق 

  )187= عدد األفراد (قدرات األفراد واألخطاء المعيارية في قياسها ألفراد الصورة الثالثة بصورتها النهائية مرتبة تنازليًا 

  

الدرجات 

الكلية 

  لألفراد

تكرار 

  األفراد

القيم 

 المتحررة

لقدرات 

األفراد بوحدة 

  اللوجيت

الخطأ 

  المعياري

الدرجات 

الكلية 

  لألفراد

تكرار 

  األفراد

القيم 

المتحررة 

لقدرات 

األفراد بوحدة 

  اللوجيت

الخطأ 

  المعياري

  29  8  2.21  0.55  16  9  -0.06  0.37  

  28  0  -  -  15  17  -0.2  0.38  

  27  0  -  -  14  9  -0.34  0.38  

  26  0  -  -  13  4  -0.48  0.38  

  25  0  -  -  12  5  -0.63  0.39  

  24  4  1.12  0.41  11  13  -0.79  0.4  

  23  0  -  -  10  20  -0.95  0.4  

  22  16  0.8  0.39  9  15  -1.11  0.42  

  21  0  -  -  8  15  -1.29  0.43  

  20  0  -  -  7  17  -1.49  0.45  

  19  0  -  -  6  11  -1.7  0.48  

  18  9  0.22  0.37  5  3  -1.94  0.51  

  17  12  0.08  0.37          

          0.41  0.48-      وسط الحسابيال

          0.04  0.85      االنحراف المعياري

              187    مجموع التكرارات
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  )11(ملحق 

عـدد  (صعوبة الفقرات والخطأ المعياري في تقدير هذه الصعوبة لكل فقرة مـن فقـرات الـصورة الثالثـة بـصورتها النهائيـة مرتبـة تنازليـًا                          

  ) فقرة33= الفقرات 

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

  المعياري

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

  المعياري

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

  المعياري

رقم 

  الفقرة

صعوبة 

  الفقرة

الخطأ 

  المعياري

28  

  
2  0.25  7  0.55  0.18  31  -0.02  0.16  14  -0.71  0.16  

5  1.03  0.19  33  0.46  0.17  24  -0.05  0.16  35  -0.74  0.16  

39  0.99  0.19  17  0.43  0.17  1  -0.07  0.16  40  -0.74  0.16  

9  0.88  0.19  34  0.40  0.17  8  -0.07  0.16  22  -0.91  0.16  

10  0.71  0.18  4  0.34  0.17  38  -0.2  0.16  12  -1.22  0.16  

2  0.68  0.18  16  0.23  0.17  21  -0.33  0.16  36  -1.5  0.17  

19  0.65  0.18  18  0.23  0.17  11  -0.46  0.16  15  -1.53  0.17  

20  0.65  0.18  3  0.03  0.16  32  -0.53  0.16  25  -1.77  0.18  

13  0.58  0.18                    

          0.17  0   الحسابيالمتوسط

        0.02  0.82  االنحراف المعياري
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@ @

  تميم عودات
  

  

 19/8/2009 تاريخ قبوله     15/1/2008 تاريخ تسلم البحث

واردة في كتب التربيـة اإلسـالمية       القيم ال هدفت الدراسة الحالية إلى تحليل       :ملخص

للصفين الثامن والعاشر األساسيين المقررة في األردن ومدى انسجامها مع المعـايير            

التربيــة اإلســالمية  تكونــت عينــة الدراســة مــن كتــابي  . المستخلــصة مــن رســالة عمــان 

الثـامن والعاشـر األساسـيين فـي األردن للعـام الدراسـي               الـصفين   علـى طلبـة    المقررين

، ولتحقيــق َأهــداف الدراســة قــام الباحــث باســتخدام المــنهج الوصــفي  م2006/2007

التحليلــي، معتمــدًا الفقــرة وحــدة للتحليــل، وإعــداد قائمــة المعــايير المستخلــصة مــن  

وكـان مـن أهـم النتـائج     . رسالة عمان وتحليل محتوى الكتـب فـي ضـوء تلـك المعـايير            

ًا من رسالة عمـان، اسـتخدمت       معيار) 65(التي توصلت إليها الدراسة الحصول على       

ــة اإلســالمية          ــب التربي ــر أن اهتمــام كت ــث ظه ــة اإلســالمية، حي ــب التربي ــل كت فــي تحلي

بمعايير رسـالة عمـان غيـر كـاٍف، وكـان التركيـز علـى مجـال المعـايير االعتقاديـة علـى              

حساب بقية المعايير، مما يدل على عدم أخذ رسالة عمان بعين االعتبار عند تأليف    

بناًء على هذه النتائج تم التوصية بإجراء المزيد من الدراسات الوصـفية        . بتلك الكت 

والتجريبيــة ولجميــع المراحــل الدراســية، ثــم إعــادة النظــر فــي تــأليف كتــب التربيــة           

اإلســالمية مــن خــالل وضــع رســالة عمــان واحــدة مــن المراجــع الرئيــسة فــي إعــدادها    

، بيـــة اإلســالمية، رســـالة عمـــان القــيم، كتـــب التر  (:الكلمـــات المفتاحيـــة. وتطويرهــا 

  ).معايير
  

  

  

تــصنع المجتمعــات الحيــة منظومــة مــن القــيم المتوازنــة   :مقدمــة

التي تشكل نسقا قيميًا يتخـذه النـاس معيـار لقيـاس أقـوالهم وأفعـالهم        

وتـــصرفاتهم فـــي الحيـــاة، إذ تـــصبح تلـــك المنظومـــة مـــصدرا لتنظـــيم    

االقتــــصادية  شــــؤون الحيــــاة فــــي المجتمــــع بأبعادهــــا االجتماعيــــة و      

  ).2003الخوالدة، (

القيمـــة فـــي اإلطـــار اإلســـالمي كبقيـــة القـــيم هـــي مكـــون معرفـــي   

ووجــداني وأدائــي، يوجــه الــسلوك ثــم يدفعــه ولكنــه إلهــي المــصدر،         

، وقـد   )1988الفرحـان ومرعـي،     (يهدف إلى إرضاء الله تعـالى دائمـا         

ــال      ــه قـ ــلم أنـ ــه وسـ ــه عليـ ــلى اللـ ــي صـ ــن النبـ ــضع  : "ورد عـ ــان بـ اإليمـ

 شعبة أعالها قـول ال إلـه إال اللـه، وأدناهـا إماطـة األذى عـن                  وسبعون

، كتــاب 1995مــسلم، " (الطريــق، والحيــاء شــعبة مــن شــعب اإليمــان  

  .)152اإليمان، باب عدد شعب اإليمان، حديث رقم 

فغرس القيم واعتقادها والعمل بها يعد ثمرة لمعرفتها وفهمها،         

وال يقبـــل إيمـــان  إذ القـــيم قـــوة موجهـــة لـــسلوك الفـــرد وتـــصرفاته،      

ــِذين  : اإلنــسان بــال عمــل وال عمــل بــال إيمــان فقــال تعــالى     ــا الَّ هــا َأي ي

       ُلونا َلا َتْفعم َتُقوُلون ُنوا ِلمـا           } 2{َآماللَّـِه َأن َتُقوُلـوا م ْقتًا ِعنـدم رَكب

  ).3-2: الصف( َتْفعُلون َلا

  

_________________________  

  .عليم، إربد، األردنوزارة التربية والت* 

  .ربد، األردنإ 2009، حقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك© 

 

  
Content Analysis of Value in Islamic Education Textbooks 
for Eighth and Tenth Grade in Jordan and the Extent to 
which they are Appropriate to Criteria Derived from the 

Amman Message 
 

Tameem Odat, Ministry of Education, Irbid, Jordan.  
 

Abstract: This study aimed to analyze Islamic Education Textbooks 
for eighth and tenth grade in Jordan and identfy values included in 
them and whether they are appropriate to Criteria derived from the 
Amman Message. The sample of the study consisted of Islamic 
Education Textbooks for 8th and 10th grades in jordan in the school 
year 2006/2007.To achieve the purpose of the study, the researcher 
selected the analytic descriptive method depending on the paragraph 
as a unit for analysis. The researcher also prepared a list of criteria 
derived from the Amman message. Then the researcher analyzed the 
content of the Islamic Education textbooks in light of these criteria 
One of the most important results that the study revealed was having 
65 criteria from Amman message that were used in the Islamic 
Education textbooks and it showed that Islamic Education textbooks 
concern with the Amman message was not enough which indicated 
that the Amman message was not taken into consideration in the 
process of writing these textbooks. Based on these results, it is 
recommended to design more descriptive and experimental studies for 
all stages and reconsider the process of writing the Islamic education 
textbooks by taking into consideration the Amman message as one of 
the basic sources in designing and developing it. Keywords: (Values, 
Islamic education textbooks, Amman Message, Standards). 

  
  

وتؤدي القيم وظائف عديدة في مجال تربية الفرد وتنشئته 

فتعمل على إيجاد التوافق النفسي واالجتماعي وتعديل السلوك لدى 

األفراد، وإيجاد نوع من التوازن االجتماعي والثبات للحياة 

  ). 2003الخطيب، (االجتماعية وتوجيه الجهود نحو هدف مشترك 

نسان يغترب عن ذاته وعن وإذا غابت القيم أو تضاربت فإن اإل

مجتمعه ويفقد دوافعه للعمل ويقل إنتاجه، لذا عرف العدو كيف 

يحارب اإلسالم، فكانت الهجمة على قيم اإلسالم والمسلمين جائرة 

حقيقته والنيل من مبادئه ومنظمة هدفها تشويه صورته وطمس 

 وقيمه، فوصفوه بأنه دين اإلرهاب والعنف والهرج، وقد لعب اإلعالم

الخبيث دوره في إلصاق هذه التهم باإلسالم، حيث اجتزأ األحداث 

والمشاهد وألبسها ثوب اإلسالم زورًا وبهتانا، مع أن اإلسالم منها 

براء، وساعدهم في هذا من لبسوا ثوب اإلسالم وهو منهم براء 

  ). 2005ربابعه، (

 الثاني على إبراز الصورة هولحرص جاللة الملك عبد الل

إلسالم في العالم أجمع وتوضيح الهدف من رسالة اإلسالم المشرقة ل

في تحقيق الخير والرحمة للناس أجمعين، والتبشير بمبادئ اإلسالم 

السامية وقيمه، التي صنعت عبر التاريخ أمة قوية متماسكة وحضارة 
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عظيمة، أساسها توحيد الله تعالى واأليمان برسالة نبيه، صلى الله 

على أن منهج الدعوة لله تعالى يقوم على عليه وسلم، والتأكيد 

 والتعبير، وأن جميع هالرفق واللين ورفض العنف والغلظة في التوجي

أشكال التطرف واإلرهاب الذي يراد بها الممارسات الخاطئة 

واستخدام وسائل غير أخالقية من تهديم العمران واستباحة المدن، 

عتدال والتسامح، فقد بعيد كل البعد عن اإلسالم الذي يقوم على اال

تشرين الثاني / هـ1425قام جاللته في شهر رمضان من عام 

بهذا الصدد يقول جاللة الملك .  بإطالق رسالة عمانم2004

انطالقا من مفهومنا لإلسالم دين الحق ): "2004( عبدالله الثاني

والعدل والمساواة فقد أطلقنا في العام الماضي رسالة عمان للتأكيد 

 المشرقة القائمة على هة اإلسالم الحقيقية وإبراز صورتعلى رسال

مبادئ التسامح واالعتدال والتعايش واالنفتاح والحوار ونبذ العنف 

. ص (."واإلرهاب والتصدي لالدعاءات وللتعاليم الزائفة للمتطرفين

8(  
وتستمد رسالة عمان مسوغاتها من عدة قضايا كانت الدافع 

  : وغات ما يأتيمن هذه المس. المهم لظهورها

النظرة الموضوعية للعقل البشري، وآلياته في اكتساب المعرفة  .1

ودور هذه المعرفة في بناء اتجاهات الفرد نحو القضايا، 

 المالحظة المتعلقة بتلك القضايا، إذ تحترم هوتوجيه سلوكيات

رسالة عمان التنوع في تصورات األفراد للموضوع المعرفي 

بات النصوص إال أن األفراد ال الواحد، فعلى الرغم من ث

يطورون فهما موحدا لهذه النصوص، مما يوجد الحاجة 

للحوار المستمر والتفاوض البناء والمناقشات المتعمقة، لبناء 

 ظاهرة، األمر الذي تأفضل فهم وتبنيه وترجمته إلى سلوكيا

" يجعل تنوع اآلراء وسيلة للتقدم، ال وسيلة للتشرذم والهدم 

  ). 46، 2005عليمات، (

وقد انتقد علماء الشرع وأساتذة ومفكرون ما سموه باإلرهاب 

الفقهي الذي تمارسه بعض المدارس الفقهية على المسلمين في 

التشدد بآراء مدارسهم، وعدم قبول الرأي األخر مما يعبر عن ضيق 

ندوة (الفهم واألفق، والذي يرسم صورة مسيئة لإلسالم والمسلمين 

  ). 2006بادة المسلمين، الجهل وأثره في ع

والمسلمون متفقون على أن كتاب الله تعالى وسنة نبيه، صلى 

الله عليه وسلم، هما مصدرا التشريع، والمذاهب الفقهية وآراء 

العلماء وجهة نظر في فهم النص السماوي، والتفاوات بين الناس 

في اإلدراك واالستنباط حقيقة معروفة، والفقهاء والمجتهدون وإن 

تلفت آراؤهم يحترم بعضهم بعضًا ويحترم حريته في مخالفته، اخ

فاألمام مالك بن أنس يرفض حمل الناس على مذهبه في كتابه 

إن أصحاب رسول الله، صلى الله عليه وسلم تفرقوا : الموطأ ويقول

في األمصار وقد يكون لديهم ما فاته، وروي أن الشافعي ترك 

ماعة األحناف في أحد مذهبه في قنوت الصبح لما صلى مع ج

الغزالي، (مساجد بغداد، احتراما؛ لرأي مذهب أصحاب البلد، 

، وهذا نابع من األوامر الربانية في نبذ )1981؛ القرضاوي، 1998

التفرق والتشرذم في الرأي، الذي يضر باإلسالم ويصدع وحدته 

وه مِنيبين إَليِه واتَُّق: ويرسم صورة مسيئة لإلسالم فيقول تعالى

 ِكينرشاْلم َلا َتُكوُنوا ِمنَلاَة ووا الصَأِقيم31: الروم(و (  

لهذا فإن التعدد والتنوع في إفهام الناس للنصوص والقضايا، 

والحاجة الماسة للمناقشة والحوار البناء الهادف، لمبرر مهم لظهور 

  . مثل رسالة عمان

رف الذي تستمد رسالة عمان مسوغاتها من نظرتها إلى الظ .2

يظهر اإلرهاب فيه، إذ يحلل المنخرطون في اإلرهاب أعمالهم 

بالظرف الذي يعيشون فيه من تهميش وإحباط واستهداف 

وتعرض للقيم التي يحملونها، ويؤدي هذا الظرف في أغلب 

الممارسات إلى التأثير في تفكير الفرد في معرض ممارساته 

لقيم اإلسالمية للخروج من هذا الظرف وتغييره، إذ تستبعد ا

الثابتة من عدل وسماحة واحترام األبرياء، وما إلى ذلك من 

قيم راسخة تعد لب التصور اإلسالمي للوجود، مستبعدا 

التصور اإلسالمي للتغيير الذي يرد أسباب نجاح التغيير إلى 

، وهذا ما أكدته صراحة اآلية )2005عليمات، (الذات، 

قِّباٌت من بين يديِه وِمن َخْلِفِه  َله مع:الكريمة في قوله تعالى

يحَفُظوَنه ِمن َأمر الّلِه إن الّله َال يَغير ما بَقوم حتَّى يَغيروْا ما 

بَأْنُفِسهم وإَذا َأراد الّله بَقوم سوءًا َفَال مرد َله وما َلهم من 

الوِنِه ِمن و11: دالرع (د(  

ومتجاهال مراحل األمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في 

من رأى منكم منكرا فليغيره : "حديث النبي صلى الله عليه وسلم

بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

، كتاب اإليمان، باب كون النهي عن المنكر 1995مسلم، (، "األيمان

  ) 177من األيمان، رقم 

 :متناسيا قيام منهج الدعوة على الرفق واللين في قوله تعالى

 الَِّتي ِهيم باِدْلهجَنِة وسِعَظِة اْلحواْلمِة واْلِحْكمب كبر يلبِلى سإ عاد

 َتِدينهاْلمب َلمَأع وهيِلِه وبن سلَّ عن ضمب َلمَأع وه كبر نإ نسَأح

}125 { وَله ُتمربَلِئن صِه وُتم بوِقبا عم ْثلموْا باِقبَفع ُتماَقبع نإو

رينابلِّلص روإن األصل في عالقة )126 - 125: النحل (َخي ،

المسلمين بغيرهم السلم واألمان، بل يأمر اإلسالم أتباعه معاملة 

، وهذا )2004زالي، الغ(مخالفيهم بالحسنى ومبادلتهم بالمنافع، 

َلا يْنهاُكم اللَّه عن الَِّذين َلم يَقاِتُلوُكم ِفي : واضح في قوله تعالى

 اللَّه نإ مهَليُتْقِسُطوا إو موهرَأن َتب اِرُكمن ِديوُكم مجْخري َلمو ينالد

 ْقِسِطيناْلم ِحب8{ي {اللَّه اُكمْنها ينَّمإ ينِفي الد َقاَتُلوُكم الَِّذين نع 

وَأْخرجوُكم من ِدياِرُكم وَظاهروا عَلى إْخراجُكم َأن َتولَّوهم ومن 

ونالظَّاِلم مه َلِئكَفُأو ملَّهَتو9 -  8: الممتحنة( ي(  
المسلمون بحاجة إلى الحوار فيما بينهم، للخروج بصورة 

يها مع اآلخرين، ويعرفون بأنفسهم بالطرق المعاصرة، يتحاورون ف

فالخطاب اإلسالمي يجب أن يواكب المعاصرة، ويستخدم الوسائل 

العقلية والمنطقية والجمالية، فكثير من الغرب بعيد عن الفهم السليم 

  ). 2005التازي، (لإلسالم ويكتب عنه ظلما وبهتانا وعدوانا 

من وعي تام بأسباب تراجع تستمد رسالة عمان كذلك قيمتها  .3

األمة في المجتمع اإلنساني، ومثولها على كرسي اعتراف أمام 

ادعاء ال يخرج من تهمة إال ليواجه أخرى، تلك األسباب التي 
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ال يكمن في نصوص مصادر فكرها األصلية من قرآن وتراث 

إسالمي، بل تتصل بكيفيات أدوات النظر إلى تلك المصادر، 

وتمثلها للتعامل مع الوقع ورؤية المستقبل، وطريقة استيعابها 

وعلى الرغم مما للقرآن الكريم والسنة المطهرة من قداسة، 

فإن ذلك ال يمنع من تحديث أدوات التوصيل والنظر 

والدراسة، وطرائق االجتهاد وكيفيات التعامل مع النصوص 

القرآنية والنبوية والعمل على تنزيل روح النصوص اإلسالمية 

ع الناس وحياتهم وتحسين هذا الواقع وقيادته نحو على واق

  ). 2005عليمات، (األفضل 

وبعد أن كثر الحديث في اآلونة األخيرة عن التطرف واإلرهاب 

وحمل المتآمرون على اإلسالم وألصقوا هذا المفهوم بقيمه ومبادئه 

باإلسالم والمسلمين عبر وسائل اإلعالم واالتصال حتى أصبح هذه 

 أبرز ما يطرح في المسار اإلعالمي جاءت رسالة عمان القضايا من

تدفع هذا التجني وتصد هذه الهجمة من خالل التذكير بحقيقة 

اإلسالم ومبادئه وقيمه الربانية، فترسي أهم القيم والمبادئ التي 

  ). 2005البراج، (تظهر حقيقة اإلسالم المشرقة 

بادئ وقد اشتملت رسالة عمان على الكثير من القيم والم

اإلسالمية األصيلة المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية وتبرز 

 تبشكل واضح سماحة اإلسالم ووسطيته وانفتاحه على الحضارا

وتعكس قيم الخير والحق والعدل والمساواة لتشكل مادة خصبة 

للمعنيين باإلصالح الشامل أو البناء التربوي األصيل وفق منهج 

  ). 2005؛ خصاونة، 2005 صالح، بني(اإلسالم الوسط 

ونظرًا ألهمية هذه الرسالة فقد أقيم العديد من المؤتمرات 

والندوات على المستوى الوطني لدراستها وتحليلها والتحاور في 

سبل تفعيلها في مختلف القطاعات الرسمية مثل مؤتمر رسالة عمان 

) 2007(ومؤتمر مضامين رسالة عمان ) 2006(في عيون اآلخرين 

ومؤتمر ) 2008(ومؤتمر رسالة عمان الصورة المشرقة لإلسالم 

  ). 2008(تأصيل الفكر التنويري ورسالة عمان 

وقد كتب العديد من الكّتاب والباحثين في القيم والمبادئ 

في ) 2005(مقال شديفات المستنبطة من رسالة عمان مثل 

ي في الجانب االجتماع) 2005(الجوانب التربوية ومقال القضاة 

في وسطية اإلسالم في ) 2008(والمفلح ) 2005(ومقال عربيات 

في العهود والمواثيق في رسالة ) 2008(رسالة عمان، والرياحنة 

، وكل هذا ليدلل على في عالمية اإلسالم) 2008(عمان، والفقير 

  . أهمية رسالة عمان وما اشتملت عليه من قيم ومبادئ إسالمية

عيد التربوي قامت وزارة التربية وألهمية رسالة عمان على الص

والتعليم األردنية بوضع خطة تربوية شاملة لنشرها في جميع 

األوساط التربوية والتعريف بها كان من أهمها تضمين المفاهيم 

والقيم النبيلة الواردة في رسالة عمان في مناهج ومحتوى الكتب 

تربية المدرسية الحديثة وبخاصة كتب التربية اإلسالمية وكتب ال

  ). 2005عبابنة، (االجتماعية والوطنية 

القيم والمبادئ تعد ضرورية للطلبة عامًة وطلبة المرحلة ف

األساسية العليا في األردن خاصًة، ألنهم في مقتبل مرحلة التمييز 

والبلوغ، التي تعد مرحلة تهيئة وتنشئة وتشكيل وإعداد لما بعدها 

ذه المرحلة وعبر وسائل من مرحلة الشباب، وذلك أن الطلبة في ه

اإلعالم المختلفة يدركون ما يجري حولهم سواء في المجتمع 

المحلي أو العالمي من تيارات فكرية ودينية وممارسات متنوعة منها 

المشروعة كالدفاع عن األموال والممتلكات والبالد ما يسمى بالكفاح 

سمى المشروع، ومنها الخطأ كترويع وقتل المدنيين اآلمنين وما ي

باإلرهاب، ثم ما يتعرض له اإلسالم من هجمات جائرة هدفها تشويه 

صورته وطمس حقيقته والنيل من مبادئه، فقد وصف بأنه دين 

اإلرهاب والعنف والتخلف وقد أسهم في مثل هذه النظرة والهجمة 

من هم من أبناء اإلسالم سواء بجهلهم أو تقليدهم ألصحاب 

ا تجعل الطالب أمام تيارات وأفكار التيارات المنحرفة، هذه وغيره

  . مختلفة يحتاج لمعرفة السبيل لكيفية التعامل معها

وقد أشار اإلطار العام للمناهج أن ربط الطالب بالحياة اليومية 

تجعل من عملية التعلم ذات معنى وقيمة، فالكتاب المدرسي الذي 

يم  الطلبة تساعدهم على تطوير مفاهميتضمن مواضيع مثيرة الهتما

، واستخدام معرفتهم في يجديدة لتكوين روابط مع العالم الخارج

  ) 2005وزارة التربية والتعليم، . (تحليل القضايا وحل المشكالت

لهذا فإن القيم والمبادئ المتضمنة في رسالة عمان تشكل 

عند الطالب قاعدة فكرية علمية ناقدة قائمة على هدى الدين وقيمه 

تح ذهنه على الدور الحضاري الكبير الذي اإلنسانية والروحية، تف

يجب أن تؤديه رسالة اإلسالم في المجتمعات المعاصرة، وتساعده 

في التعامل مع مجتمعه بوعي وبصيرة، وتكوين قيم واتجاهات 

إيجابية نحو ذاته ومجتمعه، ليقوم بدوره اإليجابي في بناء مجتمعه 

  . والحضارة اإلنسانية، خدمة لدينه ووطنه

كان للقيم نصيب من التطورات التي ظهرت في مجال علم ولما 

النفس وباتت القيم من أهم المفاهيم التي أخذ يدرسها علم النفس 

التربوي وظهور محاوالت عديدة للباحثين للتنظير لكيفية تعلم القيم 

وتعليمها سهل للقائمين على المناهج تضمين القيم واالتجاهات في 

م وسيلة من وسائل المدرسة لغرس القيم مناهجهم التربوية، ألن أه

لدى األطفال هو الكتاب المدرسي الذي يتعامل ويتفاعل الطالب معه 

  ). 1986 نشواتي،(مباشرة 

وُتعد كتب التربية اإلسالمية هي األقرب ألن تكون الوسيط 

التعليمي الفعال لتعليم القيم وتعلمها والتركيز على الجوانب 

، حيث إن مبادئ اإلسالم وأحكامه تقوم على التطبيقية والعملية فيها

 واالتجاهات وتشكل العمود الفقري فيها، لذا إنه من الضروري مالقي

أن تهتم كتب التربية اإلسالمية بالقيم والمبادئ المتضمنة في رسالة 

عمان، لما تحويه هذه الرسالة من القيم والمبادئ التي سماها 

ضايا المجتمع المعاصر سواء الباحث المعايير والتي تتناسب مع ق

على المستوى المحلي واإلقليمي والعالمي، والتي تبرز صورة 

اإلسالم المشرقة القائمة على مبادئ التسامح واالعتدال واالنفتاح 

  . والحوار ونبذ العنف واإلرهاب

ونظرا ألهمية القيم في تشكيل شخصية الطالب والدور 

تربية اإلسالمية بشكل المحوري للكتب المدرسية بشكل عام وال

خاص في ذلك، وما خلص به الباحث في دراسته لرسالة عمان من 

مجموعة من القيم والمبادئ التي سماها المعايير، فقد رأى ضرورة 
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إجراء دراسة حول واقع تلك المعايير في كتب التربية اإلسالمية من 

  . خالل تحليل محتواها ومعرف مدى تضمينها لهذه المعايير

  : ة الدراسـة وأسئلتهامشـكل

وفي ضوء ما تقدم فإنه أصبح من األهمية التعرف على مدى 

تضمين كتب التربية اإلسالمية للمعايير المستخلصة من رسالة 

عمان، حيث تحددت مشكلة الدراسة بتحليل القيم الواردة في كتب 

التربية اإلسالمية للصفين الثامن والعاشر األساسيين المقررة في 

  . ومدى انسجامها مع المعايير المستخلصة من رسالة عماناألردن 

  -:وقد اشتملت الدراسة على األسئلة اآلتية

ما مدى تضمين المعايير المستخلصة من رسالة عمان  .1

في محتوى كتابي التربية اإلسالمية المقرران على طلبة الصفين 

 الثامن والعاشر األساسيين في األردن ؟
إحصائية عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة  .2

 من ة في النسب المئوية لمجاالت المعايير المستخلص)=∝05. 0(

رسالة عمان بين كتابي التربية اإلسالمية المقرران لطلبة الصفين 

  الثامن والعاشر األساسيين ؟

  : أهداف الدراسـة

  :جاءت هذه الدراسة لتحقيق الهدفين اآلتيين

مستخلصة من رسالة عمان في تعرف مدى تضمين المعايير ال 

محتوى كتب التربية اإلسالمية المقررة على طلبة الصفين 

  . الثامن والعاشر األساسيين في األردن

الكشف عن الفروق بين كتابي التربية اإلسالمية المقررين على  

الصفين الثامن والعاشر األساسيين في األردن في مدى 

 . من رسالة عمانتضمينهما لمجاالت المعايير المستخلصة 
  : أهميـة الدراسـة

تنبثق أهمية الدراسة من موضوعها الذي أصبح يكتسب أهمية 

خاصة في األردن وعالقاته الدولية، حول المبادئ والقيم التي 

انطلقت من رسالة عمان، للتأكيد على رسالة اإلسالم الحقيقية وإبراز 

التعايش صورته المشرقة القائمة على مبادئ التسامح والعدل و

واالنفتاح والحوار ونبذ العنف واإلرهاب والتصدي لالدعاءات 

  : والتعاليم الزائفة للمتطرفين، لذا تتحدد أهمية الدراسة في األتي

تقديم قائمة بالمعايير المستخلصة من رسالة عمان يمكن  .1

 .  منها في تطوير كتب التربية اإلسالميةةاالستفاد
ير المناهج الدراسية لزيادة توجيه اهتمام القائمين على تطو .2

التأكيد على تضمين المعايير المستخلصة من رسالة عمان 

 . وذلك في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة
اإلسهام في نشر ثقافة التسامح واالعتدال ونبذ العنف  .3

والتطرف واإلرهاب، الذي تتبنى فكرتها المملكة األردنية 

 . الهاشمية في الوقت المعاصر
مجال أمام دراسات أخرى في الكشف عن مدى تضمين فتح ال .4

 . المناهج والكتب للمعايير المستخلصة من رسالة عمان
  :التعريفـات اإلجرائيـة

هناك عدد من المصطلحات في هذه الدراسة التي يجب 

  :تحديدها إجرائيا وهي كما يلي

 هي إحدى المراحل الدراسية في وزارة :المرحلة األساسية •

عليم في المملكة األردنية الهاشمية وتشمل التربية والت

 . الصفوف من األول وحتى العاشر
 كتب التربية اإلسالمية المقررة على :كتب التربية اإلسالمية •

طالب المرحلة األساسية العليا من السابع حتى العاشر 

 ). م2007 - 2006(األساسي في األردن في عام 
دئ والقيم  هي مجموعة من المبا:معايير رسالة عمان •

االعتقادية واإلنسانية واالجتماعية والسياسية والتربوية 

والعلمية والثقافية التي وجهها جاللة الملك عبدالله الثاني في 

، إلى العالم أجمع؛ إلبراز م2004تشرين الثاني من عام 

الصورة الحقيقية المشرقة لإلسالم، والقائمة على مبادئ 

النفتاح والحوار ونبذ العنف التسامح واالعتدال والتعايش وا

  . واإلرهاب

  : الدراسات السابقة

كل ما وجده الباحث من دراسات ذات صلة برسالة عمان هو 

مؤتمرات وندوات ومقاالت وكتابات في مجالت متنوعة وغير 

  : محكمة، لذا سيتم تقسيمها على النحو اآلتي

  المؤتمرات والندوات: أوال

رسالة عمان في " بعنوان عقد في الجامعة الهاشمية مؤتمر

) م21/9/2006-20(في الفترة الواقعة بين " عيون اآلخرين

بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين وقادة الرأي من 

األكاديميين والمؤرخين والباحثين المختصين في حوار األديان من 

  . مختلف دول العالم

 وكان من أهم توصيات المؤتمر اعتماد رسالة عمان وثيقة

أساسية للمؤتمر، والعمل على ترجمة ما ورد فيها من قيم ومبادئ 

ومرتكزات، إلى آليات عمل، يتم تعميمها والعمل على نشرها في 

مختلف الدول العالمية، وتتبناها المؤسسات األكاديمية والثقافية 

والسياسية واالجتماعية واالقتصادية بالدعم تنفيذ الوسائل واآلليات 

م رسالة عمان كما وردت في أوراق المشاركين في المقترحة لتعمي

المؤتمر، وتنفيذ الوسائل واآلليات المقترحة لتعميم رسالة عمان 

مؤتمر رسالة عمان (كما وردت في أوراق المشاركين في المؤتمر 

  ). 2006في عيون اآلخرين، 

وأقام مركز بترا للدراسات واألبحاث بالتعاون مع بلدية السلط 

وأهميتها في   ندوة حول مضامين رسالة عمان14/2/2007بتاريخ 

توضيح الصورة الحقيقية لإلسالم أكد فيه المشاركون من مختلف 

القطاعات المدنية والسياسية والدينية والعلمية على مضامين رسالة 

  . عمان وأهمية هذه الرسالة في توضيح الصورة الحقيقية لإلسالم

رورة انعكاس رسالة وأوصى المشاركون في نهاية الندوة بض

عمان من خالل الواقع االجتماعي والسياسي، وأن تشكل هذه 

الرسالة مصدرا لبناء مؤسسات وأدوات متعددة إعالميا وتربويا 

وثقافيا وسياسيا تتبنى الخطاب اإلسالمي المعتدل والوسطي وتجدد 

مناهج التعليم والتربية وتضبط الرسالة اإلعالمية في األردن في 
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مؤتمر مضامين رسالة (أكيد على دور األردن الحضاريسياق الت

 ). 2007عمان، 
وأقيم في جامعة البلقاء التطبيقية في كلية الكرك مؤتمر حول 

بالتعاون مع مديرية شباب " رسالة عمان الصورة المشرقة لإلسالم"

، نوقشت في المؤتمر أوراق عمل )م29/10/2008(الكرك في 

ر وتقبل اآلخر، الشباب والتحديات حملت عدة عناوين منها الحوا

الفكرية، الوسطية واالعتدال، العفو والتسامح من مبادئ اإلسالم، 

مؤتمر (ودور المؤسسات األمنية في ترسيخ المفهوم االجتماعي 

  ). 2008رسالة عمان الصورة المشرقة لإلسالم، 

 مؤتمر لشباب عجلون حول عجلون أعمال ةمحافظوافتتح في 

عمان والذي نظمته مديرية شباب المحافظة في مضامين رسالة 

، وشارك في المؤتمر نخبة )م8/11/2008( بتاريخ القاعة الهاشمية

من المفكرين والدعاة والباحثين واإلعالميين وعلماء الشرع في 

األردن ناقشوا عدة محاور منها الغلو والتطرف واإلرهاب والتربية 

دينية والمدنية في نشر الشبابية في اإلسالم وجهود المؤسسات ال

  . رسالة عمان

بضرورة التعاون على   المشاركونأوصىوفي ختام المؤتمر 

 األمة التي توصل األهواء الحياة وعدم االنزالق وراء ألعمارالخير 

 فلسفة القتال تقوم على مبدأ إلى ، واإلشارة الفرقة والضياعإلى

تال بين  تحريم القإلىوالدعوة ، الدفاع عن عقيدة المسلمين

 البحث عن مصادر القوة المادية والمعنوية إلىالمسلمين ودعوتهم 

 والتأكيد على أنفسهم،ال لبسط نفوذهم بل لتأمين ديارهم وحماية 

 قراءة إلى ودعوة غير المسلمين ،أن رسالة عمان لكل المسلمين

مؤتمر مضامين رسالة  ( والتعرف عليه بتجرد وموضوعيةاإلسالم

  . )2008عمان، 

ُنّظم بمديرية شباب الطفيلة بالشراكة مع جامعة الطفيلة و

التقنية ووزارة األوقاف مؤتمر تأصيل الفكر التنويري ورسالة عمان 

م، بهدف إبراز دور رسالة عمان كدعوة 18/11/2008بتاريخ 

للتسامح والتفاهم بين الشعوب ودور الشباب في تحمل مسؤولياتهم 

لتغيير، وشارك في المؤتمر مختلف تجاه الرسالة باعتبارهم فرسان ا

القطاعات والشخصيات في محافظة الطفيلة، تحدثوا فيها عن 

جوانب مهمة من رسالة عمان والتعمق في تناول محتواها التأصيلي 

للفكر المعتدل ونبذ العنف والتطرف ودعوة الشباب إلى تحمل 

مؤتمر (مسؤولياتهم وإبراز مضامينها التي تعكس روح اإلسالم 

  ). 2008صيل الفكر التنويري ورسالة عمان، تأ

وعقد في جامعة الحسين بن طالل مؤتمر بعنوان اإلرهاب في 

م، شارك في 13/7/2008 -10العصر الرقمي في الفترة الواقعة بين 

) 150(باحثا من مختلف دول العالم ناقشوا فيه ) 230(المؤتمر 

  ورقة علمية

ضرورة  ال مؤتمرأعمي ف مشاركونال ياتصوكان من أهم تو

ونشرها على  عمان رسالة تفعيل مبادرة جاللة الملك التي انبثق عنها

المؤتمر  في وثمن المشاركون، على المستوى الدولي نطاق واسع

واإلسالمية األصيلة  هذه المبادرة ولألردن مواقفـه العربية لجاللته

دوليـة السياسة ال في وقيادته والدور الفاعله النابعة من أصالة شعبـ

 في الصورة الحقيقية للمبادئ والقيم اإلسالمية الصحيحة وتوضيح
مؤتمر اإلرهاب في العصر الرقمي،  (مختلف المحافل الدوليـة

2008 .(  

  المقاالت والكتابات: ثانيُا

بعرض أهم المبادئ والقيم التي ) 2005(قامت العيص 

ية انطلقت منها رسالة عمان، إذ اشتمل المقال على بيان عالم

اإلسالم وأنه دين الرحمة والسالم، وعرض المقال الحترام اإلسالم 

لإلنسانية جمعاء على اختالف عقائدهم وأجناسهم وقامت العيص 

بسرد األدلة والنصوص الشرعية والشواهد التاريخية التي تدعم 

مبادئ وقيم رسالة عمان مثل العدل والمساواة والتسامح والحريات 

  . ي اإلسالموالحقوق اإلنسانية ف

رسالة عمان ظروف "مقاال بعنوان ) 2005(وكتب عليمات 

تحدث فيه عن تأثير الدين في تشكيل تصورات " نشأتها ومبرراتها

الفرد وتحوالته الشخصية والفكرية، ثم تحدث عن أهم المبررات 

التي انطلقت منها رسالة عمان منها مبرر الحوار وضرورته ومبرر 

رهاب ومبرر تراجع دور األمة اإلسالمية في الظرف الذي يقع فيه اإل

المجتمع اإلنساني، وأخيرا وضح عليمات حاجة العالم الحقيقية إلى 

  . التعرف على اإلسالم بلغة الحاضر الذي يفهمونه

حاول الوقوف على أهم المواقف ) 2005(وفي مقال شديفات 

التربوية في رسالة عمان وكانت أهم المحاور التي تحدث عنها 

استخلصها من رسالة عمان تركيزها على تأصيل البناء التربوي و

الشامل للفرد المسلم في جميع الجوانب واألبعاد، واهتمام رسالة 

عمان بالبحث العلمي والتعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة 

اإلسالم المتميزة للكون والحياة واإلنسان، والعناية المتوازنة 

القتصادية واالجتماعية، والتركيز على المربي بالجوانب الروحية وا

القدوة الملتزم بالدين والخلق والسلوك، وتأكيد الرسالة على مبادئ 

المشاركة والتعاون في مجموعات العمل والرأي وغيرها من المبادئ 

  . التربوية في رسالة عمان التي تحمل مواقف تربوية أصيلة وشاملة

جانب االجتماعي في رسالة في مقاله ال) 2005(أخذ القضاة 

عمان فتحدث عن التكافل االجتماعي في رسالة عمان، فعرف التكافل 

االجتماعي وبين أهدافه والفئات التي تستحق التكافل والرعاية 

االجتماعية، وبين جوانب التكافل االجتماعي وقيمه ومبادئه التي 

  . ركزت عليه رسالة عمان

سطية اإلسالم في رسالة فقد كتب عن و) 2005(أما عربيات 

عمان، فوضح منهج اإلسالم القائم على القصد واالعتدال، ثم بين 

مفهوم الوسطية في اللغة ومدلوالت هذه الكلمة في القرآن الكريم 

وفي السنة النبوية الشريفة، وأخيرا أشار عربيات إلى أهمية تركيز 

  . معتدلالخطاب الديني وإعداد الدعاة على منهج اإلسالم الوسط ال

عن عالمية اإلسالم في رسالة عمان ) 2006(وتحدث الفقير 

مدعما هذه النظرة بعدة أمور منها التكريم اإلنساني وتحريم اإلسالم 

قتل النفس بغير حق ودعوة اإلسالم للمحافظة على البيئة العالمية 

وتأسيس اإلسالم قواعد االلتقاء مع الديانات األخرى، ثم يبين 

عالمية اإلسالم منها تقدم العلوم والمعارف وتأسيس الفقير ثمرات 
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حياة كريمة للبشرية، وتعليم الناس العفو والصفح وتحقيق مقاصد 

  . الشريعة بحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال

وسطية اإلسالم في رسالة عمان في ) 2008(وتناول المفلح 

الة عمان وهي مقالته التي بين فيها أهم المفاهيم التي تطرحها رس

الوسطية، حيث بين تعريفها وخصائصها وذكر أمثلة في المعامالت 

والعبادات واألخالق على مفهوم الوسطية في اإلسالم، وخلص إلى 

أن الدين اإلسالمي بوسطيته يقرر لإلنسان من الحقوق ما يكافئ 

واجباته ويلبي حاجاته ويحفظ له كرامته ويصون له إنسانيته، فهو 

 يجمع بين الثبات ئطابع واقعي ال يقبل الواقع السيإنساني ال

  والتطور 

فعرض موضوع احترام اإلسالم للعهود ) 2008(أما الرياحنة 

والمواثيق كمحور مهم من محاور رسالة عمان، إذ بدأ بتعريف 

العهد والميثاق لغة واصطالحا، ثم مشروعيتهما في القرآن والسنة 

 والمواثيق، وأخيرا أشار الحترام وفعل الصحابة، وبين أنواع العهود

 ناإلسالم للمعاهدات والمواثيق قوال وعمال من خالل نصوص القرآ

الكريم والسنة النبوية مع التمثيل العملي من السيرة النبوية والتاريخ 

  . اإلسالمي

وخلص الرياحنة إلى أن العهود والمواثيق هي وعود مؤكدة 

هود والمواثيق أمر مشروع يجب حفظها والوفاء بها وأن إبرام الع

بالكتاب والسنة وفعل الصحابة وشواهد التاريخ مليئة باألمثلة الدالة 

 .  على احترام اإلسالم والمسلمين بعهودهم ومواثيقهم
  : تهعينمجتمع الدراسة و

التربية اإلسالمية  وعينته من كتابي مجتمع الدراسة تكون

األساسيين، حيث كانت الثامن والعاشر   الصفين على طلبةالمقررين

هذه الطبعة هي األولى التي تصدر لهذين الكتابين، إذ قررت وزارة 

التربية والتعليم تدريسهما في جميع مدارس المملكة األردنية 

 - 2006 م بدءا من العام الدراسي1/6/2006الهاشمية بتاريخ 

، وقد ُقسم كل كتاب إلى فصلين مستقلين وكل فصل إلى م2007

القرآن الكريم وعلومه، الحديث الشريف وعلومه، ( وهي ست وحدات

العقيدة اإلسالمية، السيرة النبوية، الفقه اإلسالمي، النظام اإلسالمي 

وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية، ) واألخالق اإلسالمية

ألن وزارة التربية والتعليم األردنية تقوم بتطوير كتب التربية 

 يظهر من الكتب في زمن الدراسة إال هذان اإلسالمية، حيث لم

الكتابان وبهذا كانت عينة الدراسة هي نفس المجتمع، ويوضح 

  . عرضا لمحتوى كتب عينة الدراسة) 1(الجدول رقم 

  محتوى كتب التربية اإلسالمية المقررة على طلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين :)1(جدول 

  المجموع  ة وعدد الدروس في كل وحدةالوحدات الدراسي

  

  الصف

  

  الفصل
القرآن 

  الكريم

الحديث 

الشريف 

  وعلومه

العقيدة 

  اإلسالمية

السيرة 

  النبوية

الفقه 

  اإلسالمي

النظام 

واألخالق 

  اإلسالمية

خمس 

  وحدات

  األول
خمسة 

  دروس

خمسة 

  دروس

خمسة 

  دروس

  سبعة

  دروس

خمسة 

  دروس

  أربعة

  دروس
   درسًا31

  الثامن األساسي

  الثاني
خمسة 

  دروس

  أربعة

  دروس

  أربعة

  دروس

  سبعة

  دروس

خمسة 

  دروس

  خمسة

  دروس
   درسًا30

  األول
خمسة 

  دروس

خمسة 

  دروس

خمسة 

  دروس

خمسة 

  دروس

  ستة

  دروس

  ثالثة

  دروس
   درسًا29

  العاشر األساسي

  الثاني
خمسة 

  دروس

خمسة 

  دروس

خمسة 

  دروس

خمسة 

  دروس

  ستة

  دروس

  ستة

  دروس
   درسًا32

  : أداة الدراسـة

قام الباحث بإعداد أداة الدراسة وهي قائمة المبادئ 

المستخلصة من رسالة عمان من خالل الرجوع لرسالة عمان 

وقراءتها قراءة ناقدة متفحصة، مستعينًا باألدب النظري والبحوث 

والدراسات التي كتبت حول رسالة عمان لتحليلها واستخالص 

التي أسماها الباحث المبادئ والمفاهيم والمرتكزات األساسية فيها 

المعايير، حيث أصبحت قائمة المعايير أداة لتحليل كتب التربية 

اإلسالمية، ثم قام الباحث بعد ذلك بتصنيف المعايير التي توصل 

اإلعتقادي واإلنساني (إليها سابقا إلى سبعة مجاالت وهي 

والتي تضمنت ) واالجتماعي والسياسي والتربوي والعلمي والثقافي

  . يارامع) 65(

بعرضها على مجموعة  معامالت الصدق لهذه األداة وتم إجراء

من المحكمين من ذوي االختصاص التربوي والشرعي وبناء على 

ملحوظات المحكمين التي كان من أهمها حذف بعض المعايير 

لتكررها والتعديل على بعضها بتغييرها من مجال إلى أخر، وإضافة 

م الباحث بالتعديل حتى أصبحت معيارين في المجال الثقافي، قا

  . بصورتها الحالية اآلتية

 : المعايير المتعلقة بالجانب اإلعتقادي: أوال
 . توحيد الله سبحانه وتعالى .1
 . اإليمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم .2
 . االرتباط الدائم بالخالق بالعبادات كالصالة والصوم والحج .3
 . مل الصالحتربية النفس وتزكيتها بالعبادة والع .4
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  . استنكار اإلسالم لمفهوم اإلرهاب المعاصر .9

اإلرهاب هو اعتداء على الحياة اإلنسانية بصورة باغية  .10
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 فال قتال تحريم اإلسالم االعتداء على المدنيين المسالمين .4
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 . احترام المواثيق والقرارات الدولية .12
 . تحقيق مبادئ الشورى .13
دة من تجارب المجتمعات المعاصرة في تطبيق الشورى االستفا .14

 . والديمقراطية
  :المعايير المتعلقة بالجانب التربوي: خامسا

قيام منهج الدعوة على الرفق واللين ورفض العنف والغلظة في  .1

  . التوجيه والتعبير

  . تربية الفرد على االعتدال والتوسط والتيسير والتوازن .2

  . تطوير مناهج الدعاة .3

يل الشخصية المتكاملة في جميع الجوانب الروحية تشك .4

  . واالجتماعية واالقتصادية وغيرها

 . التركيز على تربية األجيال الشابة .5
 . االهتمام بالقدوة الحسنة في العملية التربوية .6
 . توعية الجيل بأسباب العنف والتطرف وسبل محاربتها .7

  :المعايير المتعلقة بالجانب العلمي: سادسا

 .  من ثورة االتصاالت الحديثةاإلفادة .1
  . االهتمام بالبحث العلمي .2

التعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة اإلسالم للكون  .3

  . والحياة واإلنسان

  . االستفادة من انجازات العصر في مجال العلوم والتكنولوجيا .4
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 . التصدي لمحاوالت تشويه صورة اإلسالم .5
 . التبصير بحقائق اإلسالم ودوره في المجتمع المعاصر .6

 : ثبات التحليل
لتخصص نفسه، وله خبرة في استعان الباحث بأستاذ في ا

عملية التحليل ليكون محلال آخر، ومن ثم قام الباحث والمحلل 

اآلخر بعملية التحليل بشكل مستقل، ثم قام الباحث بحساب النسبة 

المئوية لالتفاق بينه وبين المحلل اآلخر في عدد الفقرات التي اتفقا 
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دلة هولستي عليها، وعدد الفقرات التي لم يتفقا عليها بواسطة معا

  : وهي

  %100   ×    عدد مرات االتفاق        =  االتفاقنسبة

   عدد مرات عدم االتفاق +عدد مرات االتفاق       
  

الباحث (وقد بلغت النسبة المئوية لالتفاق بين المحللين 

 وهي نسب عالية تدل على توفر درجة %)89() والمحلل اآلخر

ني أن أداة التحليل تتصف عالية من الثبات في التحليل، وهذا يع

  . بثبات عال يجعلها صالحة لغايات التحليل

 : وحدة التحليل
تم استخدام الفقرة وحدة للتحليل، ويبين احمد والحمادي 

بأن الفقرة أسهل وأنسب المقاييس لسهولة حصرها بدقة ) 1987(

ولمناسبتها فهي ليست صغيرة الحجم جدا كالكلمة وال كبيرة الحجم 

  . الجدا كالمق

  : فئة التحليل

جعلت فئة التحليل قائمة المعايير المستخلصة من رسالة 

  . عمان، والتي قام الباحث بإعدادها وتحكيمها

  : المعالجة اإلحصائية

تم استخدام التكرارات والنسب المئوية وتحديد الرتب لكل 

معيار من المعايير المستخلصة من رسالة عمان لكل كتاب على 

  . حدا

لفحص الفروق النسب ) 2كا(خدم الباحث اختبار كما است

المئوية لمجاالت المعايير المستخلصة من رسالة عمان بين كتابي 

  . الثامن والعاشر األساسيين

  : عرض النتائج ومناقشتها

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها: ثالثا

ما مدى " لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة وهو 

مين المعايير المستخلصة من رسالة عمان في محتوى كتابي تض

التربية اإلسالمية المقرران على طلبة الصفين الثامن والعاشر 

  ". األساسيين في األردن ؟

قام الباحث بتحليل محتوى كتب التربية اإلسالمية لكل من 

الصفين الثامن والعاشر األساسيين مغطيا بذلك مجاالت الدراسة 

قادية، اإلنسانية، االجتماعية، السياسية، التربوية، االعت(وهي 

، ورصد التكرارات والنسب المئوية للمعايير )العلمية، الثقافية

المستخلصة من رسالة عمان في محتوى كتب التربية اإلسالمية 

للصفين الثامن والعاشر األساسيين، وفق قائمة المعايير التي أعدها 

  . )3( و)2(موضحة في الجدول رقم الباحث، وكانت النتائج كما هي 

 المستخلصة من رسالة عمان في محتوى كتب التربية اإلسالمية للصف الثامن رالتكرارات والنسب المئوية لمدى توافر المعايي :)2(جدول رقم 
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  6  %6.5  2  .الوفاء بالعهود والمواثيق وتحريم الغدر والخيانة   .2

  5  %9.7  3  .معاملة اآلخرين بالمثل فال تعد وال عدوان   .3

  7  %3.2  1  .تحريم اإلسالم االعتداء على المدنيين المسالمين   .4

تحريم استخدام الوسائل غير األخالقية من تهديم العمران    .5

واستباحة المدن في الحرب والسلم إال إذا دعت الحاجة كما 

  .حددتها الضوابط الشرعية

0  0%  8  

  3  %16.1  5  .العدل في الحكم والمعاملة بين الناس   .6

  7  %3.2  1  .األصل في عالقة المسلمين بغيرهم السلم واألمان   .7

  8  %0  0  .تحريم اإلسالم اإلجهاز على الجرحى وقتل األسرى   .8

  2  %19.4  6  .وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل مشروعة بوسائل مشروعة   .9

  1  %22.6  7  .األخذ بأسباب المنعة والقوة وبناء الذات   .10

  8  %0  0  .احترام القانون الدولي   .11

  8  %0  0  .احترام المواثيق والقرارات الدولية   .12

  4  %12.9  4  .تحقيق مبادئ الشورى   .13

ية
س
يا
س
 ال

ير
اي
مع

 ال
ال
ج
م

  

االستفادة من تجارب المجتمعات المعاصرة في تطبيق الشورى    .14

  .والديمقراطية
0  0%  8  
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  الرتبة  النسبة  تالتكرارا  المعيار  الرقم  المجال

  31  المجموع
    100%  

19.1%  
  

قيام منهج الدعوة على الرفق واللين ورفض العنف والغلظة في    .1

  .التوجيه والتعبير
6  66.7%  1  

  3  %0  0  بية الفرد على االعتدال والتوسط والتيسير والتوازن تر   .2

  3  %0  0  .تطوير مناهج الدعاة   .3

تشكيل الشخصية المتكاملة في جميع الجوانب الروحية    .4

  .واالجتماعية واالقتصادية وغيرها
0  0%  3  

  3  %0  0  .التركيز على تربية األجيال الشابة   .5

  2  %33.3  3  .ية التربويةاالهتمام بالقدوة الحسنة في العمل   .6

  3  %0  0  توعية الجيل بأسباب العنف والتطرف وسبل محاربتها    .7

ية
بو
تر
 ال

ير
اي
مع

 ال
ال
ج
م

  

  

  9  المجموع
    100%  

5.6%  
  

  3  %11.1  1  .اإلفادة من ثورة االتصاالت الحديثة   .1

  4  %0  0  .االهتمام بالبحث العلمي   .2

التعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة اإلسالم للكون    .3

  .والحياة واإلنسان
2  22.2%  2  

  االستفادة من انجازات العصر في مجال العلوم    .4

  .والتكنولوجيا
1  11.1%  3  

ية  1  %55.6  5  .الحث على العلم والتفكر والتدبر   .5
لم

لع
 ا
ير
اي
مع

 ال
ال
ج
م

  

  9  المجموع
    100%  

5.6%  
  

  4  %0  0  .الل الفكري للمسلماالستق   .1

  4  %0  0  .اإلطالع على الثقافات المعاصرة   .2

  1  %53.8  7  .محاربة الجهل واالنغالق والتبعية   .3

  4  %0  0  .تجديد المشروع الحضاري لإلسالم   .4

  3  %15.4  2  .التصدي لمحاوالت تشويه صورة اإلسالم   .5

  2  %30.8  4  .التبصير بحقائق اإلسالم ودوره في المجتمع المعاصر   .6

ية
اف
ثق
 ال

ير
اي
مع

 ال
ال
ج
م

  13  المجموع  
    100%  

8%  
  

 أن مجموع تكرارات معايير رسالة )2(يظهر من الجدول رقم 

 تكرارا، توزعت على )162(عمان الواردة في كتاب الثامن بلغت 

جميع المجاالت وكان في المرتبة األولى مجال المعايير االعتقادية 

لى معايير  وكان التركيز ع%)44.4(مئوية  وبنسبة )72(بتكرار 

االرتباط الدائم بالخالق بالعبادات كالصالة والصوم والحج، وتوحيد 

الله تعالى، وجاءت المعايير السياسية في المرتبة الثانية بتكرار 

، حيث كان التركيز على معايير %)19.1(وبنسبة مئوية ) 31(

األخذ بأسباب المنعة والقوة وبناء الذات ووسائل مقاومة الظلم 

لعدل مشروعة بوسائل مشروعة، في حين قل التركيز على وإقرار ا

بقية المعايير في المجال السياسي، وجاء المجال االجتماعي في 

 وكان التركيز على ،%)11.7( ونسبة )19(المرتبة الثالثة بتكرار 

معايير التكافل االجتماعي واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأداء 

 )13(قافي في المرتبة الثالثة بتكرار األمانات، وكان المجال الث

 وكان التركيز على معايير محاربة الجهل واالنغالق %)8(ونسبة 

والتبعية والتبصير بحقائق اإلسالم ودوره في المجتمع المعاصر، في 

حين جاءت المجاالت واإلنسانية التربوية والعلمية في المرتبة 

، %)5.6(سبة وبن) 9( األخيرة وكان تكرارها متساو حيث بلغ

وتركز االهتمام في المجال اإلنساني على معيار ضمان حق الحياة 

والكرامة واألمن، أما في المجال التربوي فكان التركيز على قيام 

منهج الدعوة على الرفق واللين ورفض العنف والغلظة في التوجيه 

 والتعبير ومعيار االهتمام بالقدوة الحسنة في العملية التربوية، وكان

التركيز في المجال العلمي على الحث على العلم والتفكر والتدبر 

ومعيار التعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة اإلسالم للكون 

  . والحياة واإلنسان
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وال يوجد ما يتفق أو يختلف مع هذه النتائج لعدم وجود 

دراسات سابقة أجريت على كتب التربية اإلسالمية في هذا الموضوع 

  .  علم الباحث وحدود اطالعهحسب

ويمكن تفسير سبب مجئ المجال االعتقادي في المرتبة األولى 

أن في الكتاب وحدة كاملة في العقيدة، كما أن جميع كتب التربية 

اإلسالمية تربط مواضيعها بالعقيدة، وهذا يجعل مجاالت الجانب 

  . االعتقادي تتكرر كثيرا

التطوير التربوي على وقد يعزى ذلك أيضا إلى تركيز خطط 

إعداد المواطن المؤمن بربه والمنتمي لوطنه وأمته والمتحلي 

، )1989وزارة التربية والتعليم، (بالفضائل والكماالت اإلنسانية 

  . وهذه جوهر موضوع العقيدة ومجاالته التي كانت األكثر تكرارا

وكان أكثر المعايير تكرارا في المجال االعتقادي توحيد الله 

لى وتربية النفس وتزكيتها بالعبادات، وقد يعود كما يبين تعا

إلى أن معيار توحيد الله تعالى هو األم في ) 1997(الصاوي 

موضوعات العقيدة ومنه تتفرع جميع مواضيع العقيدة، لهذا يلحظ 

التكرار الكبير لهذا المعيار في كتب التربية اإلسالمية، ثم إن ثمرة 

 الذي يوالعمل الصالح وهو المعيار الثانهذا التوحيد هو العبادة 

احتل أكبر تكرار بين المعايير في المجال االعتقادي، وهذا يعود 

الهتمام وتركيز خطط التطوير التربوي والخطوط العريضة لمنهاج 

التربية اإلسالمية عليهما، فضال عن أنه في مقدمة الفلسفة العامة 

وزارة التربية ( المعيارين للتربية في األردن فتم التركيز على هذين

  ). 2005والتعليم، 

كما أشارت النتائج إلى أن معايير المجاالت اإلنسانية والتربوية 

والعلمية في كتاب الصف الثامن جاءت في المرتبة األخيرة، وقد 

يعزى ذلك إلى أن القائمين على المناهج مهدوا لدراسة مثل هذه 

ألساسية العليا ليتم إعطاؤها المواضيع في الصفوف األولى للمرحلة ا

بتوسع أكبر في الصفوف المتقدمة في المرحلة األساسية العليا مثل 

الصف التاسع والعاشر، ثم إعطاؤها بتوسع أكبر في المرحلة الثانوية 

والجامعية، لما في هذه المواضيع من تجرد وصعوبة، حيث إن أغلب 

 هي مناقشات موضوعات المجاالت اإلنسانية والتربوية والعلمية

فكرية ودينية تحتاج لتأسيس فقهي وشرعي وعقدي قبل أخذها، 

فعلى سبيل المثال نلحظ في المجال اإلنساني أن المعايير تتعلق 

باألخوة اإلنسانية بين جميع البشر ومبادئ حقوق اإلنسان والدعوة 

لإلنخرط في المجتمع المعاصر وقضايا اإلرهاب المعاصر والسالم 

ل وغيرها، أما في المجال التربوي فنلحظ أن المعايير العادل الشام

تبحث في منهج الدعوة وتطوير مناهج الدعاة وتربية األجيال الشابة 

وغير ذلك، أما المجال العلمي فنلحظ أن معظم المعايير تبحث في 

سبل اإلفادة من ثورة االتصاالت وكيفية التعامل واالستفادة منها 

  . ق التفكير والبحث العلميعلى أساس نظرة الدين، وطر

 رأما التكرارات والنسب المئوية لمدى توافر مجاالت المعايي

المستخلصة من رسالة عمان في محتوى كتب التربية اإلسالمية 

  : اآلتي) 3(للصف العاشر األساسي فهي في الجدول رقم 

متضمنة في رسالة عمان في محتوى كتب التربية اإلسالمية للصف  الرالتكرارات والنسب المئوية لمدى توافر مجاالت المعايي :)3(جدول رقم 

  العاشر األساسي

  الرتبة  النسبة تالتكرارا  المعيار  الرقم المجال

  3  %16.3  14  توحيد الله تعالى   .1

  5  %10.5  9  .اإليمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم   .2

  2  %18.6  16  ادات كالصالة والصوماالرتباط الدائم بالخالق بالعب   .3

  1  %20.9  18  تربية النفس وتزكيتها بالعبادة والعمل الصالح   .4

  5  %10.5  9  اإليمان بجميع الرسل عليهم السالم واألديان السماوية   .5

  4  %15.1  13  عدم التفريق بين الرسل عليهم الصالة والسالم   .6

  6  %3.5  3  لمودة واإلحسان والتسامحالتقاء المؤمنين بالديانات األخرى على أساس ا   .7

  7  %1.2  1  محاربة الدين للغلو والتطرف والتشدد   .8

  6  %3.5  3  التميز العقدي للمسلم   .9

يي
عا
لم
 ا
ال
ج
م

ر
ي
اد
تق
ع
ال
 ا

  

  86  المجموع
    100%  

44%  
  

  5  %4.3  1  .وحدة الجنس البشري   .1

  6  %0  0  تكريم اإلنسان دون النظر إلى لونه أو جنسه أو دينه    .2

األخوة اإلنسانية بين جميع البشر على اختالف أجناسهم وألوانهم   .3

  .ومعتقداتهم
0  0%  6  

  4  %8.7  2  .المحافظة على مبادئ حقوق اإلنسان   .4

ية  1  %21.7  5  .ضمان حق الحياة والكرامة واألمن   .5
ان
س
إلن

 ا
ير
اي
مع

 ال
ال
ج
م

  4  %8.7  2  التعاون مع قوى الخير ومحبي العدل لتحقيق العدل اإلنساني    .6  
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  الرتبة  النسبة تالتكرارا  المعيار  الرقم المجال

  6  %0  0  .نخراط والمشاركة في المجتمع المعاصردعوة اإلسالم لال   .7

  4  %8.7  2  .بعد اإلسالم عن كل أشكال التطرف واإلرهاب   .8

  6  %0  0  .استنكار اإلسالم لمفهوم اإلرهاب المعاصر   .9

اإلرهاب هو االعتداء على الحياة اإلنسانية بصورة باغية ومتجاوزة ألحكام   .10

  الله تعالى
0  0%  6  

  2  %17.4  4  .ل واإلحسان بين أفراد البشرنشر المودة والعد   .11

  5  %4.3  1  .تحريم البغي والعدوان في اإلسالم   .12

  3  %13.1  3  .تأكيد التاريخ اإلسالمي على أن اإلسالم أخالقي الغايات والوسائل   .13

  6  %0  0  .مشاركة األمة اإلسالمية في بناء الحضارة اإلنسانية   .14

  4  %8.7  2  .حمة للناسهدف رسالة اإلسالم تحقيق الخير والر   .15

  5  %4.4  1  .السالم العادل الشامل بين شعوب األرض   .16

  23  المجموع
    100%  

11.3%  
  

  1  %40  6  .التكافل االجتماعي   .1

  4  %6.7  1  .األمر بالمعروف والنهي عن المنكر   .2

  5  %0  0  .الناس متساوون في الحقوق والواجبات   .3

  5  %0  0  .حسن الجوار   .4

  3  %13.3  2  .الحث على التسامح   .5

  5  %0  0  .أداء األمانات   .6

  2  %20  3  .ضمان الحاجات األساسية لكل فرد في المجتمع   .7

ية  2  %20  3  .تبني المنهج اإلسالمي في تحقيق التنمية الشاملة   .8
ع
ما
جت

ال
 ا
ير
اي
مع

 ال
ال
ج
م

  

  15  المجموع
    100%  

7.7%  
  

  1  %25.8  8  .تحقيق األمن الشامل   .1

  3  %9.7  3  .الوفاء بالعهود والمواثيق وتحريم الغدر والخيانة   .2

  5  %3.2  1  .معاملة اآلخرين بالمثل فال تعد وال عدوان   .3

  4  %6.5  2  .تحريم اإلسالم االعتداء على المدنيين المسالمين   .4

تحريم استخدام الوسائل غير األخالقية من تهديم العمران واستباحة المدن   .5

  .لسلم إال إذا دعت الحاجة كما حددتها الضوابط الشرعيةفي الحرب وا
2  6.5%  4  

  2  %16.1  5  .العدل في الحكم والمعاملة بين الناس   .6

  5  %3.2  1  .األصل في عالقة المسلمين بغيرهم السلم واألمان   .7

  4  %6.5  2  .تحريم اإلسالم اإلجهاز على الجرحى وقتل األسرى   .8

  3  %9.7  3  .لعدل مشروعة بوسائل مشروعةوسائل مقاومة الظلم وإقرار ا   .9

  4  %6.5  2  .األخذ بأسباب المنعة والقوة وبناء الذات   .10

  6  %0  0  .احترام القانون الدولي   .11

  4  %6.5  2  .احترام المواثيق والقرارات الدولية   .12

  6  %0  0  .تحقيق مبادئ الشورى   .13

االستفادة من تجارب المجتمعات المعاصرة في تطبيق الشورى   .14

  .الديمقراطيةو
0  0%  6  

ية
س
يا
س
 ال

ير
اي
مع

 ال
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ج
م

  

  31  المجموع
    100%  

15.9%  
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  الرتبة  النسبة تالتكرارا  المعيار  الرقم المجال

قيام منهج الدعوة على الرفق واللين ورفض العنف والغلظة في التوجيه   .1

  .والتعبير
11  52.4%  1  

  3  %14.3  3  تربية الفرد على االعتدال والتوسط والتيسير والتوازن    .2

  6  %0  0  .تطوير مناهج الدعاة   .3

تشكيل الشخصية المتكاملة في جميع الجوانب الروحية واالجتماعية   .4

  .واالقتصادية وغيرها
4  19.1%  2  

  6  %0  0  .التركيز على تربية األجيال الشابة   .5

  4  %9.5  2  .االهتمام بالقدوة الحسنة في العملية التربوية   .6

  5  %4.7  1  توعية الجيل بأسباب العنف والتطرف وسبل محاربتها    .7

ية
بو
تر
 ال

ير
اي
مع

 ال
ال
ج
م

  

  21  مجموعال
    100%  

10.8%  
  

  3  %7.1  1  .اإلفادة من ثورة االتصاالت الحديثة   .1

  4  %0  0  .االهتمام بالبحث العلمي   .2

التعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة اإلسالم للكون والحياة   .3

  .واإلنسان
6  42.9%  2  

  4  %0  0  .م والتكنولوجيااالستفادة من انجازات العصر في مجال العلو   .4

  1  %50  7  .الحث على العلم والتفكر والتدبر   .5

ية
لم

لع
 ا
ير
اي
مع

 ال
ال
ج
م

  14  المجموع  
    100%  

7.2%  
  

  2  %20  1  .االستقالل الفكري للمسلم   .1

  3  %0  0  .اإلطالع على الثقافات المعاصرة   .2

  2  %20  1  .محاربة الجهل واالنغالق والتبعية   .3

  3  %0  0  .حضاري لإلسالمتجديد المشروع ال   .4

  3  %0  0  .التصدي لمحاوالت تشويه صورة اإلسالم   .5

  1  %60  3  .التبصير بحقائق اإلسالم ودوره في المجتمع المعاصر   .6

ية
اف
ثق
 ال

ير
اي
مع

 ال
ال
ج
م

  5  المجموع  
    100%  

2.6%  
  

 أن مجموع تكرارات معايير رسالة )3(يظهر من الجدول رقم 

كرارا، توزعت ت) 195(عمان الواردة في محتوى كتاب العاشر بلغت 

على جميع المجاالت وكان في المرتبة األولى مجال المعايير 

 حيث كان التركيز على %)44(ونسبة ) 86(االعتقادية بتكرار 

معايير تربية النفس وتزكيتها بالعبادة والعمل الصالح واالرتباط 

الدائم بالخالق بالعبادات كالصالة والصوم والحج وتوحيد الله تعالى 

فريق بين الرسل عليهم الصالة والسالم، وجاءت المعايير وعدم الت

، %)15.9( وبنسبة مئوية )31(السياسية في المرتبة الثانية بتكرار 

 ونسبة )23(وفي المرتبة الثالثة جاءت المعايير اإلنسانية بتكرار 

، حيث كان التركيز على معايير ضمان حق الحياة %)11.3(

العدل واإلحسان بين أفراد الجنس والكرامة واألمن ونشر المودة و

 )21(البشري وجاءت المعايير التربوية في المرتبة الرابعة بتكرار 

، وفي المرتبة الخامسة جاءت المعايير االجتماعية %)10.8(ونسبة 

، وكان التركيز على معايير التكافل %)7.7( ونسبة )15(تكرار 

مجتمع وتبني االجتماعي وضمان الحاجات األساسية لكل فرد في ال

المنهج اإلسالمي في تحقيق التنمية الشاملة، وفي المرتبة السادسة 

حيث كان التركيز على ، %)7.2( ونسبة )14(جاءت العلمية بتكرار 

معايير الحث على العلم والتفكر والتدبر والتعامل مع العلوم 

المعاصرة على أساس نظرة اإلسالم للكون والحياة واإلنسان، في 

) 5(لمعايير الثقافية جاءت في المرتبة األخيرة بتكرار حين أن ا

، وكان التركيز على معايير التبصير بحقائق %)2.6(وبنسبة مئوية 

اإلسالم ودوره في المجتمع المعاصر واالستقالل الفكري للمسلم 

  . ومحاربة الجهل واالنغالق والتبعية

ي ومن حيث مدى توافر المعايير المتضمنة في رسالة عمان ف

محتوى كتب التربية اإلسالمية فلم يجد الباحث في حدود بحثه 

  . واطالعه دراسة تعارض أو توافق ذلك

ويلحظ تفوق تكرار مجال المعايير االعتقادية على باقي 

المجاالت مما يدل على أهمية الجانب االعتقادي في كتب التربية 

لى بقية  فيجب أن ال يطغى عباإلسالمية، ولكن مع أهمية هذا الجان

الجوانب، ألن اإلسالم ليس فقط عقيدة، بل هو عقيدة وشريعة، 
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 توعلم وعمل، فكما أن المجال األعتقادي يصحح األفكار والمعتقدا

فإن المجاالت األخرى اإلنسانية والسياسية واالجتماعية والعلمية 

والثقافية والتربوية، تمثل الجانب العملي للمعتقد السليم فقد 

أنه ) 1989(ا التوازن وزارة التربية والتعليم األردنية أشارت إلى هذ

البد من إعداد المواطن المؤمن بربه المنتمي لوطنه وأمته، 

والمتحلي بالفضائل والكماالت اإلنسانية، النامي في مختلف الجوانب 

الجسمية والعقلية والروحية والوجدانية واالجتماعية، القادر على 

ية نحو ذاته ومجتمعه، المستوعب تكوين قيم واتجاهات إيجاب

  . لإلسالم عقيدة وشريعة والواعي لما فيه من قيم واتجاهات

ويلحظ أن مجاالت المعايير االجتماعية والسياسية األكثر 

تكرارا بعد المجال االعتقادي، ويمكن تفسير ذلك أنها وردت بشكل 

 كبير في وحدتي السيرة النبوية والنظم واألخالق اإلسالمية إلى

جانب ذكرها في الوحدات األخرى، حيث إن منهج المؤلفين في 

ترتيب أحداث السيرة النبوية، كما وضحت الخطوط العريضة لمبحث 

التربية اإلسالمية، ومقدمات كتب التربية اإلسالمية للمرحلة 

األساسية للمناهج المطورة أن القائمين على المناهج رتبوا أحداث 

بدءوا بأول صفوف المرحلة األساسية وهو السيرة النبوية تاريخيا، ف

الصف األول األساسي بموضوع مولد النبي صلى الله عليه وسلم، 

وينتهي آخر صفوف المرحلة األساسية وهو العاشر األساسي 

بموضوع وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وترجمة لبعض شهداء 

نصيب ، حيث جاء )2005وزارة التربية والتعليم، (على ثرى األردن 

أحداث السيرة النبوية المتعلقة بالجانب االجتماعي والسياسي في 

الصف الثامن األساسي، لذا نجد تفوق تكرار هذين المجالين على 

  . غيرهما من المجاالت بعد المجال االعتقادي

أما في وحدة النظم واألخالق اإلسالمية، فيعزى كثرة المعايير 

ة، اعتماد منهج المؤلفين كما االجتماعية والسياسية في هذه الوحد

هو موضح في الخطوط العريضة لمبحث التربية اإلسالمية، في تأليف 

هذه الوحدة على خرائط مفاهيم أعدوها مسبقا حيث ركزوا في 

الصفوف األولى للمرحلة األساسية على مفاهيم األخالق واآلداب 

ألساسية اإلسالمية المتعلقة بالجانب األسري، ثم في نهاية المرحلة ا

في الصفوف الثامن والتاسع والعاشر كان النصيب األكبر للمفاهيم 

وزارة (المتعلقة باآلداب والنظم في الجانب االجتماعي والسياسي 

، حيث كان التركيز في بداية المرحلة )2005التربية والتعليم، 

األساسية على الجوانب األخالقية في سلوك الفرد والبيت واألسرة، 

ل من الخاص إلى العام ومن المحسوس إلى المجرد، بحيث ينتق

فنجد المواضيع في الصفوف العليا من الرحلة األساسية تبحث في 

الجوانب األكثر تجردا وصعوبة وتحتاج لمرحلة عمرية أكبر 

الستيعابها لدى الطالب لتعلقها بالمجتمع والجوانب السياسية، لهذه 

لسياسية احتلت المرتبة األسباب نجد أن المعايير االجتماعية وا

  . الثانية في تكراراتها بعد المعايير االعتقادية

وظهر للباحث من خالل النتائج أن كثيرا من المعايير 

المتضمنة في رسالة عمان في مختلف المجاالت لم يرد لها أي تكرار 

في محتوى كتب التربية اإلسالمية للصفين الثامن والعاشر، وقد 

  :يعزى ذلك إلى سببين

غموض هذه المفاهيم في العصر الحاضر وكثرة االتجاهات  .1

واآلراء في تفسيرها سواء على المستوى الشرعي أو الفكري، 

عند المسلمين وغير المسلمين، ومن هذه المعايير التي 

الغلو (تحتوي على مفاهيم مشَكَلُة الفهم وغامضة مفاهيم 

ملة، القانون والتشدد والتطرف، اإلرهاب، السالم، التنمية الشا

الدولي، الديمقراطية، القرارات الدولية، المشروع الحضاري 

 ). اإلسالمي وغيرها
الممارسات الخاطئة والسلبية لبعض المفاهيم الواردة في  .2

المعايير المتضمنة في رسالة عمان من قبل الدول القوية 

وخاصة أمريكيا والدول األوروبية، مما أدى إلى تكوين 

التقاء الديانات (حو بعض هذه المفاهيم مثل اتجاهات سلبية ن

على أساس التسامح، األخوة اإلنسانية، االنخراط في المجتمع 

المعاصر والمشاركة في بناء الحضارة اإلنسانية، حسن 

الجوار، اإلطالع على الثقافات المعاصرة، مبادئ حقوق 

 ). اإلنسان وغيرها
تنظيم في وإن عدم التوازن في انتشار المعايير وسوء ال

توزيعها، ثم انعدام وندرة تكرار بعض المعايير في محتوى كتب 

التربية اإلسالمية، ليدل على أن رسالة عمان لم تؤخذ بعين االعتبار 

  . عند إعداد كتب التربية اإلسالمية

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها: ثالثا

 ذات داللة هل توجد فروق: "لإلجابة عن السؤال الثاني وهو

 في النسب المئوية )=∝0.05(إحصائية عند مستوى الداللة 

 من رسالة عمان بين كتابي التربية ةلمجاالت المعايير المستخلص

  اإلسالمية المقرران لطلبة الصفين الثامن والعاشر األساسيين ؟ 

لمقارنة النسب المئوية ) 2كا(قام الباحث باستخدام اختبار 

إلسالمية المقرران للصفين الثامن والعاشر بين كتابي التربية ا

األساسيين، ومعرفة إن كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في 

 المستخلصة من رسالة عمان بين رالنسب المئوية لمجاالت المعايي

  )4(الكتابين، وكانت النتائج كما هي موضحة في الجدول رقم 
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ب المئوية لمجاالت المعايير المستخلصة من رسالة عمان بين كتابي الثامن والعاشر للمقارنة بين النس) 2كا(اختبار  :)4(جدول رقم 

  األساسيين

  كتاب العاشر  كتاب الثامن
  المجال

  النسبة  التكرار  النسبة  التكرار

 .ح.د 2كا
الداللة 

 اإلحصائية

 0,265 1 1,241  %44  86  %44.4  72  االعتقادي

 0,013* 1 6,125  %11.3  23  %5.6  9  اإلنساني

 0,493 1 0,471  %7.7  15  %11  19  االجتماعي

 1,000 1 0,000  %15.9  31  %16.1  31  السياسي

 0,028* 1 4,800  %10.8  21  %5.6  9  التربوي

 0,297 1 1,087  %7.2  14  %5.6  9  العلمي

 0,059 1 3,556  %2.6  5  %8  13  الثقافي
  )∞ = 0.05( دال إحصائيا عند مستوى الداللة *
 الجدول عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند ا هذيظهر منو 

في النسب المئوية لجميع المجاالت ) ∞= 0.05(مستوى الداللة 

بين كتابي التربية اإلسالمية للصفين الثامن والعاشر األساسيين، 

باستثناء المجال اإلنساني والتربوي، إذ وجد فيهما فروق دالة 

 كتاب التربية لصالح) ∞= 0.05(إحصائيا عند مستوى الداللة 

  . اإلسالمية المقرر للصف العاشر األساسي في األردن

ومن حيث وجود فروق ذات داللة إحصائية للمجاالت بين 

الكتابين فلم يجد الباحث في حدود بحثه واطالعه دراسة تعارض 

  . ذلك أو توافق

ويمكن تفسير عدم وجود فروق في الداللة اإلحصائية بين 

، إلى كون اإلطار العام لمبحث التربية اور في معظم المحالكتابين

قسم الكتب المطورة إلى محاور متعددة في ) 2005(اإلسالمية 

العقيدة والفقه والحديث والسيرة وأصول الفقه والنظم والفكر، 

وتكررت بعض المعايير التي تتوافق مع هذه المحاور دون األخذ 

رر المعايير التي بعين االعتبار مضامين رسالة عمان، في حين لم تتك

ال تتوافق مع المحاور األساسية في كتب التربية اإلسالمية، مع أن 

هذه المعايير هي التي تفضي على المحاور الجوانب العملية 

والتطبيقية لمبادئ اإلسالم في حياة األمم والشعوب، وتجعل من 

اإلسالم دعوة عالمية متقدمة على الحضارات وصالحة لكل زمان 

  . ومكان

من خالل مناقشة السؤال السابق يظهر أن معظم معايير و

المجاالت تحتاج لمرحلة عمرية أكبر، فهي تناسب مرحلة الطالب 

العمرية في الصف العاشر أكثر منها في الصف الثامن، وألن الصف 

العاشر يكون الطالب في نهاية المرحلة األساسية العليا وقد تم 

ية، ليكون مؤهال إلعطائه جملة تأسيسه في الجوانب العقدية والشرع

من المعارف والمفاهيم الفكرية بشكل موسع ومبنيا على ما تم 

  .فوف الدنيا من المرحلة األساسيةإعطائه إياه في الص

لذا فإن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تدل على عدم 

التوازن في التوزيع وسوء التنظيم الرأسي في المرحلة الدراسية، 

لى أن التنظيم للمفاهيم والمبادئ والقيم لم يكن وفق مما يدل ع

خطة مرسومة تراعي التنظيم الرأسي في التخطيط، حيث إنه من 

المفروض أن تكون الفروق ذات الداللة اإلحصائية لصالح كتاب 

الصف العاشر األساسي في معظم المجاالت وذلك لتجرد المفاهيم 

  . نوالمبادئ والقيم المستخلصة من رسالة عما

  : توصيات الدراسة

في ضوء النتائج، أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات، 

وعرض جوانب تحتاج للتحديث والتطوير في نفس الموضوع أو 

  :مواضيع مشابهة ويظهر ذلك من خالل ما يلي

إجراء الدراسات التحليلية والوصفية للمبادئ والمفاهيم  .1

باحثين والقيم واالتجاهات في رسالة عمان من قبل ال

 . المهتمين
استخدام قائمة المعايير المستخلصة من رسالة عمان والتي  .2

تضمنتها هذه الدراسة بوصفها أحد المراجع المعتمدة في 

إعداد كتب التربية اإلسالمية خاصة والكتب الدراسية عامة من 

 . قبل واضعي المناهج في وزارة التربية والتعليم
التحليل في تحليل كتب استخدام قائمة المعايير ومنهجية  .3

 . التربية اإلسالمية في المرحلة األساسية الدنيا والثانوية
استفادة القائمين على المناهج من نتائج التحليل في إعادة  .4

 . النظر في كتب التربية اإلسالمية للمرحلة األساسية العليا
   المصادر والمراجع

منهجية . )1987(. احمد، شكري سيد؛ والحمادي، عبدالله محمد

: رجامعة قط. أسلوب تحليل المضمون وتطبيقاته في التربية

  . مركز البحوث التربوية
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  ملحق الدراسة

  انـالة عمـرسنص 

  . وعلى رسل الله وأنبيائه أجمعين، بسم الله الرحمن الرحيم والصالة والسالم على نبيه المصطفى وعلى آله وأصحابه الُغر الميامين

 َقباِئَل ِلَتعارُفوا إن َأْكرمُكم ِعند اللَِّه َأْتَقاُكم إن اللَّه عِليم َخبيريا َأيها النَّاس إنَّا َخَلْقَناُكم من َذَكر وُأنَثى وجعْلَناُكم شعوبًا و: قال تعالى

   .)13: الحجرات(

بأن يصدر منها في شهر ، عاصمة المملكة األردنية الهاشمية، تعتز عمان، وفي أرجاء العالم، إلخوتنا في ديار اإلسالم، هذا بيان للناس

بما ، في هذا المنعطف الصعب من مسيرتها، نصارح فيه األمة،  من الهدى والفرقانوبينانلذي أنزل فيه القرآن هدى للناس رمضان المبارك ا

ذلك أن ، مدركين ما تتعرض له من تحديات تهدد هويتها وتفرق كلمتها وتعمل على تشويه دينها والنيل من مقدساتها، يحيق بها من أخطار

ومن بعض الذين يدعون ، بالتشويه واالفتراء، تعرض اليوم لهجمة شرسة ممن يحاولون أن يصوروها عدوًا لهمرسالة اإلسالم السمحة ت

 باسمه، هذه الرسالة السمحة التي أوحى بها الباري جلت قدرته للنبي األمين محمد صلوات الله مسئولةاالنتساب لإلسالم ويقومون بأفعال غير 

ويصدع بالحق ويأمر بالمعروف ،  بيته من بعده عنوان أخوة إنسانية ودينا يستوعب النشاط اإلنساني كلهوحملها خلفاؤه وآل، وسالمه عليه

  . ويقبل اآلخر، ويكرم اإلنسان، وينهى عن المنكر

،  عنهوقد تبنت المملكة األردنية الهاشمية نهجا يحرص على إبراز الصورة الحقيقية المشرقة لإلسالم ووقف التجني عليه ورد الهجمات

، صاحب الرسالة، بحكم المسؤولية الروحية والتاريخية الموروثة التي تحملها قيادتها الهاشمية بشرعية موصولة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم

دى خمسة ويتمّثل هذا النهج في الجهود الحثيثة التي بذلها جاللة المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طالل طيب الله ثراه على م

وتعزيزًا لتضامن مليار ، خدمة لإلسالم، منذ أن تسّلم الراية، بعزم وتصميم جاللة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، من بعده، وواصلها، عقود

ي بناء وتأكيدًا لدورهم ف، ودرءًا لتهميشهم أو عزلهم عن حركة المجتمع اإلنساني، ومائتي مليون مسلم يشّكلون ُخمس المجتمع البشري

  . والمشاركة في تقدمها في عصرنا الحاضر، الحضارة اإلنسانية

وتربية النفس وتقويمها ، واالرتباط الدائم بالخالق بالصالة، توحيد الله واإليمان برسالة نبيه: واإلسالم الذي يقوم على مبادئ أساسها

ام لمن استطاع إليه سبيال، وبقواعده الناظمة للسلوك اإلنساني بكل ووحدة األمة بالحج إلى بيت الله الحر، والتكافل بالزكاة، بصوم رمضان

، وبشر بمبادئ وقيم سامية تحقق خير اإلنسانية قوامها وحدة الجنس البشري، وحضارة عظيمة، صنع عبر التاريخ أمة قوية متماسكة، أبعاده

والحفاظ على األموال ، وحسن الجوار، الشامل والتكافل االجتماعيوتحقيق األمن ، والعدل، والسالم، وأن الناس متساوون في الحقوق والواجبات

ذلك أن أصل الديانات ؛ وغيرها وهي مبادئ تؤلف بمجموعها قواسم مشتركة بين أتباع الديانات وفئات البشر، والوفاء بالعهود، والممتلكات

مما يؤسس إيجاد ، ر رسالة أي واحد منهم خروج عن اإلسالموإن إنكا، وال يفرق بين أحد منهم، والمسلم يؤمن بجميع الرسل، اإللهية واحد

قاعدة واسعة لاللتقاء مع المؤمنين بالديانات األخرى على صعد مشتركة في خدمة المجتمع اإلنساني دون مساس بالتميز العقدي واالستقالل 

يِه ِمن ربِه واْلمؤِمُنون ُكلٌّ آمن بالّلِه ومآلِئَكِتِه وُكُتبِه ورسِلِه َال ُنَفرق بين آمن الرسوُل بما ُأنزَل إَل: مستندين في هذا كله إلى قوله تعالى، الفكري

ِصيراْلم كَليإَنا وبر اَنكَنا ُغْفرَأَطعَنا وعمَقاُلوْا سِلِه وسن رٍد م285: البقرة (َأح (  

وَلَقد َكرمَنا بِني آدم وحمْلَناهم ِفي اْلبر واْلبحر ورزْقَناهم من :  فيقول تعالىنظر إلى لونه أو جنسه أو دينهوكرم اإلسالم اإلنسان دون ال

   .)70: اإلسراء(الطَّيباِت وَفضْلَناهم عَلى َكِثير ممن َخَلْقَنا َتْفِضيًال 

ادع إِلى سبيل ربك باْلِحْكمِة واْلموِعَظِة اْلحسَنِة وجاِدْلهم بالَِّتي ِهي َأحسن إن ربك :  يقوم على الرفق واللينوأّكد أن منهج الدعوة إلى الله

َتِدينهاْلمب َلمَأع وهيِلِه وبن سلَّ عن ضمب َلمَأع ولتوجيه والتعبيرويرفض الغلظة والعنف في ا، )125: النحل( ه : َلوو مالّلِه ِلنَت َله نٍة ممحا رمَفب

آل (مَتوكِِّلين ُكنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنَفضوْا ِمن حوِلك َفاعف عْنهم واسَتْغِفر َلهم وشاِورهم ِفي اَألمر َفإَذا عزمَت َفَتوكَّْل عَلى الّلِه إن الّله يِحب اْل

  ) 159: عمران

) 107: األنبياء(وما َأرسْلَناك إلَّا رحمًة لِّْلعاَلمين : قال تعالى، وقد بين اإلسالم أن هدف رسالته هو تحقيق الرحمة والخير للناس أجمعين

، كتاب األدب، باب 1997أبو داود، (، "في السماءالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في األرض يرحمكم من "وقال صلى الله عليه وسلم 

   ،)4941الرحمة، رقم 

وجزاء : قال تعالىحث على التسامح والعفو اللذين يعبران عن سمو النفس ، وفي الوقت الذي دعا فيه اإلسالم إلى معاملة اآلخرين بالمثل

رَفَأج َلحَأصَفا وع نا َفمْثُلهَئٌة ميَئٍة سيس ينالظَّاِلم ِحبَلا ي نَّهَلى اللَِّه إع الَِّتي : ، وقال تعالى)40: الشورى(هب َفعَئُة اديَلا السَنُة وسي اْلحَتوَلا َتسو

يممح ِليو ٌة َكَأنَّهاودع َنهيبو َنكيَذا الَِّذي بَفإ نسَأح لت (ِهير مبدأ العد. )34: فصوعدم بخس ، الة في معاملة اآلخرين وصيانة حقوقهموقر

يا َأيها الَِّذين آمُنوْا ُكوُنوْا َقواِمين ِلّلِه شهداء باْلِقسِط وَال يجرمنَُّكم شَنآن َقوم عَلى َأالَّ َتعِدُلوْا اعِدُلوْا هو َأْقرب ِللتَّْقوى فقال تعالى الناس أشياءهم 

إن الّله يْأمرُكم َأن ُتؤدوْا اَألماَناِت إَلى َأهِلها وإَذا حَكمُتم بين النَّاس َأن َتحُكموْا : وقوله تعالى ،)8: المائدة(ُقوْا الّله إن الّله َخبير بما َتعمُلون واتَّ

وإَلى مدين َأَخاهم شعيبًا َقاَل يا َقوم اعبدوْا الّله ما َلُكم : ، وقوله تعالى)58: النساء(ّله َكان سميعًا بِصيرًا باْلعدل إن الّله ِنِعما يِعُظُكم بِه إن ال

النَّاس َأشياءهم وَال ُتْفِسدوْا ِفي اَألرض بعد إصَالِحها َذِلُكم َخير لَُّكم إن من إَلـٍه َغيره َقد جاءْتُكم بيَنٌة من ربُكم َفَأوُفوْا اْلَكيَل واْلميزان وَال َتبَخسوْا 

ِمِنينؤ85: األعراف (ُكنُتم م( .  
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ِه إَذا عاهدتُّم وَال وَأوُفوْا بعهِد الّل: قال تعالىوحرم الغدر والخيانة ، وأوجب اإلسالم احترام المواثيق والعهود وااللتزام بما نصت عليه

 ُلونا َتْفعم َلمعي الّله نَكِفيًال إ ُكمَليع الّله ْلُتمعج َقدا وِكيِدهَتو دعب انموْا اَألي91: النحل(َتنُقض .(  

أطفاًال في أحضان أمهاتهم ، ممتلكاتهموال اعتداء على المدنيين المسالمين و، وأعطى للحياة منزلتها السامية فال قتال لغير المقاتلين

فاالعتداء على حياة إنسان بالقتل أو اإليذاء أو التهديد اعتداء على حق الحياة في كل إنسان ؛ وتالميذ على مقاعد الدراسة وشيوخًا ونساًء

َتبَنا عَلى بِني إسراِئيَل َأنَّه من َقَتَل َنْفسًا بَغير َنْفس ِمن َأجل َذِلك َك:  قال تعالىألن حياة اإلنسان هي أساس العمران البشري، وهو من أكبر اآلثام

ِثيرًا مْنهم بعد َذِلك ِفي َأو َفساٍد ِفي اَألرض َفَكَأنَّما َقَتَل النَّاس جميعًا ومن َأحياها َفَكَأنَّما َأحيا النَّاس جميعًا وَلَقد جاءْتهم رسُلَنا بالبيَناِت ُثم إن َك

 ُفونرسَلم ض32: لمائدة(اَألر.(  

وَكَذِلك جعْلَناُكم ُأمًة وسطًا لَِّتُكوُنوْا شهداء عَلى النَّاس ويُكون : والدين اإلسالمي الحنيف قام على التوازن واالعتدال والتوسط والتيسير

ًا وما جعْلَنا اْلِقبَلَة الَِّتي ُكنَت عَليها إالَّ ِلَنعَلم من يتَّبع الرسوَل ِممن ينَقِلب عَلى عِقبيِه وإن َكاَنْت َلَكبيرًة إالَّ عَلى الَِّذين هدى الرسوُل عَليُكم شهيد

يسروا وال تعسروا وبشروا وال ": وقال صلى الله عليه وسلم، )143: البقرة(اس َلرؤوف رِحيم الّله وما َكان الّله ِليِضيع إيماَنُكم إن الّله بالنَّ

وقد أسس للعلم  ،)4344، كتاب المغازي، باب بعث أبو موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، رقم 2002البخاري، " (تنفروا وتطاوعا

والتي شارك ، رة اإلسالمية الراسخة التي كانت حلقة مهمة انتقل بها الغرب إلى أبواب العلم الحديثوالتدبر والتفكير ما مكن من إيجاد تلك الحضا

ذلك أنها ، في إنجازاتها غير المسلمين باعتبارها حضارة إنسانية شاملة، وهذا الدين ما كان يومًا إال حربًا على نزعات الغلو والتّطرف والتشدد

وهي ليست من طباع المسلم الحقيقي ، قب واالندفاع األعمى خارج الضوابط البشرية دينًا وفكرًا وخلقًاحجب العقل عن تقدير سوء العوا

،  باعتبارها حاالت ناشزة وضروبًا من البغي- مثلما ترفضها الديانات السماوية السمحة جميعها -واإلسالم يرفضها ، المتسامح المنشرح الصدر

ونحن نستنكرها ، وإنما هي ظاهرة عرفتها كل األمم واألجناس وأصحاب األديان إذا تجمعت لهم أسبابهاكما أنها ليست من خواص أمة بعينها 

الفهم الراسخ الذي ال ، مثلما نؤكد نحن، وهم الذين أكدوا، وندينها اليوم كما استنكرها وتصدى لها أجدادنا عبر التاريخ اإلسالمي دون هوادة

والدفاع عنه ال يكون إال بوسائل ، خير الناس وسعادتهم في الدنيا واآلخرةإلى يسعى ، غايات والوسائليتزعزع بأن اإلسالم دين أخالقي ال

فالغاية ال تبرر الوسيلة في هذا الدين، واألصل في عالقة المسلمين بغيرهم هي السلم، فال قتال حيث ال عدوان وإنما المودة والعدل ، أخالقية

اُكم اللَّه عن الَِّذين َلم يَقاِتُلوُكم ِفي الدين وَلم يْخرجوُكم من ِدياِرُكم َأن َتبروهم وُتْقِسُطوا إَليهم إن اللَّه يِحب َلا يْنه:  يقول تعالىواإلحسان

 ْقِسِطين8: الممتحنة(اْلم(،ِل ينالد ُكونيِفْتَنٌة و تَّى َال َتُكونح مَقاِتُلوهو  ينَلى الظَّاِلمالَّ عإ انودوْا َفَال عانَته نّلِه َفإ)193: البقـرة .(  

والمتمثلة في التعدي ،  أيًا كان مصدرها وشكلهاأالمفهوم المعاصر لإلرهاب والذي يراد به الممارسات الخط، دينيًا وأخالقيًا، وإننا نستنكر

، وتجهز على الجرحى وتقتل األسرى، تروع اآلمنين وتعتدي على المدنيين المسالمين، حكام اللهعلى الحياة اإلنسانية بصورة باغية متجاوزة أل

ُقْل َتعاَلوْا َأْتُل ما حرم ربُكم عَليُكم َأالَّ ُتشرُكوْا بِه شيئًا : قال تعالىمن تهديم العمران واستباحة المدن ، وتستخدم الوسائل غير األخالقية

واِلدين إحسانًا وَال َتْقُتُلوْا َأوَالدُكم من إمَالق نَّحن َنرزُقُكم وإياهم وَال َتْقربوْا اْلَفواِحش ما َظهر ِمْنها وما بَطن وَال َتْقُتُلوْا النَّْفس الَِّتي حرم الّله وباْل

 اُكمصو َذِلُكم قاْلحالَّ بإِقُلونَتع لَُّكمِه َلعونشجب هذه الممارسات ونرى أن وسائل مقاومة الظلم وإقرار العدل تكون مشروعة ، )151: األنعام (ب

ونعي أن التطرف تسبب عبر التاريخ في تدمير ، ظ على الحقوقاوندعو األمة لألخذ بأسباب المنعة والقوة لبناء الذات والحف، بوسائل مشروعة

وأن شجرة الحضارة تذوي عندما يتمكن الحقد وتنغلق الصدور، والتطرف بكل أشكاله غريب عن اإلسالم الذي ، في مدنيات كبرىبنى شامخة 

يقوم على االعتدال والتسامح، وال يمكن إلنسان أنار الله قلبه أن يكون مغاليا متطرفا، وفي الوقت نفسه نستهجن حملة التشويه العاتية التي 

إلى العمل بكل جدية على تطبيق القانون الدولي واحترام ، و ندعو المجتمع الدولي، ى أنه دين يشجع العنف ويؤسس لإلرهابتصور اإلسالم عل

المواثيق والقرارات الدولية الصادرة عن األمم المتحدة، وإلزام كافة األطراف القبول بها ووضعها موضع التنفيذ، دون ازدواجية في المعايير، 

  . ألن ذلك من شأنه أن يكون له سهم وافر في القضاء على أسباب العنف والغلو والتطرف، لحق إلى أصحابه وإنهاء الظلملضمان عودة ا

إن هدي هذا اإلسالم العظيم الذي نتشرف باإلنتساب إليه يدعونا إلى االنخراط والمشاركة في المجتمع اإلنساني المعاصر واإلسهام في 

إبرازًا أمينًا لحقيقتنا وتعبيرًا صادقًا عن سالمة إيماننا ، ع كل قوى الخير والتعّقل ومحبي العدل عند الشعوب كافًةمتعاونين م، رقيه وتقدمه

وفق ، وإلى أن نعمل على تجديد مشروعنا الحضاري القائم على هدي الدين، وعقائدنا المبنية على دعوة الحق سبحانه وتعالى للتآلف والتقوى

كمة يكون من أولوياتها تطوير مناهج إعداد الدعاة بهدف التأكد من إدراكهم لروح اإلسالم ومنهجه في بناء الحياة خطط علمية عملية مح

ُقْل هـِذِه سبيِلي َأدعو إَلى : قال تعالىاإلنسانية، باإلضافة إلى إطالعهم على الثقافات المعاصرة، ليكون تعاملهم مع مجتمعاتهم عن وعي وبصيرة،

الّلِه ع ِكينرشاْلم ا َأَنْا ِمنمالّلِه و انحبسِني وعاتَّب نمٍة َأَنْا وِصيرالشبهات التي يثيرها ، )108: يوسف(َلى ب واإلفادة من ثورة االتصاالت لرد

لبناء التربوي للفرد المسلم وترسيخ ا، أعداء اإلسالم بطريقة علمية سليمة دون ضعف أو انفعال وبأسلوب يجذب القارئ والمستمع والمشاهد

واالهتمام بالبحث العلمي ، والعاملة على تشكيل الشخصية المتكاملة المحصنة ضد المفاسد، القائم على الثوابت المؤسسة للثقة في الذات

لعصر في مجاالت العلوم فادة من إنجازات اواإل، والتعامل مع العلوم المعاصرة على أساس نظرة اإلسالم المتميزة للكون والحياة واإلنسان

، والتكنولوجيا، وتبّني المنهج اإلسالمي في تحقيق التنمية الشاملة الذي يقوم على العناية المتوازنة بالجوانب الروحية واالقتصادية واالجتماعية

وإدارة شؤون المجتمعات وفق ، سيةوضمان حاجاته األسا، وتأكيد حقه في الحياة والكرامة واألمن، واالهتمام بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية

  . فادة مما قدمه المجتمع اإلنساني من صيغ وآليات لتطبيق الديمقراطيةواإل، مبادئ العدل والشورى
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زينة حاضرنا وعدة مستقبلنا، بحيث تجنبهم ، واألمل معقود على علماء أمتنا أن ينيروا بحقيقة اإلسالم وقيمه العظيمة عقول أجيالنا الشابة

وتبعدهم عن مهاوي ، وتنير دروبهم بالسماحة واالعتدال والوسطية والخير،  االنزالق في مسالك الجهل والفساد واالنغالق والتبعيةمخاطر

كما نتطلع إلى نهوض علمائنا إلى اإلسهام في تفعيل مسيرتنا وتحقيق أولوياتنا بأن يكونوا القدوة ؛ التطرف والتشنج المدمرة للروح والجسد

، يقدمون لألمة دينها السمح الميسر وقانونه العملي الذي فيه نهضتها وسعادتها،  في الدين والخلق والسلوك والخطاب الراشد المستنيروالمثل

يجمعون وال ، بدقة العلم وبصيرة الحكمة ورشد السياسة في األمور كلها، ويبثون بين أفراد األمة وفي أرجاء العالم الخير والسالم والمحبة

  . ويستشرفون آفاق التلبية لمتطلبات القرن الحادي والعشرين والتصدي لتحدياته، ويؤلفون القلوب وال ينفرونها، ونيفرق

ويديم ، ويحفظ حقوقها، ويجنبها شرور الغلو والتطرف واالنغالق، والله نسأل أن يهيئ ألمتنا اإلسالمية سبل النهضة والرفاه والتقدم

  . م المولى ونعم النصيرإنه نع، ويرسخ عزتها، مجدها

 وآخر ،)153: األنعام(وَأن هـَذا ِصراِطي مسَتِقيمًا َفاتَّبعوه وَال َتتَّبعوْا السبَل َفَتَفرق بُكم عن سبيِلِه َذِلُكم وصاُكم بِه َلعلَُّكم َتتَُّقون : قال تعالى

 .دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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 19/8/2009 تاريخ قبوله     27/8/2008 تاريخ تسلم البحث

بيــان مــنهج التربيــة اإلســالمية فــي بنــاء الجانــب   إلــى تهــدف هــذه الدراســة   :ملخــص

 عن طريق ذكر أهـم المكونـات للتربيـة الوجدانيـة، واألسـاليب التـي                الوجداني للطفل، 

 إلى غرسها عند الطفل، وبيان أبرز المشكالت والتحـديات التـي تواجههـا، مـن                 تؤدي

ــة، وأقــوال العلمــاء مــن الــسلف          خــالل اســتعراض اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبوي

والمعاصرين، وباالستفادة من التـشريعات الدوليـة التـي ال تتعـارض مـع مـنهج التربيـة                

مية مـنهج شـامل متـوازن ومتميـز عـن بـاقي          اإلسالمية، وتبين أن منهج التربيـة اإلسـال       

المنـاهج، وأنـه سـبقها فـي االهتمـام بالجانـب الوجـداني عنـد الطفـل، وخلـص الباحـث            

التربيــة الوجدانيــة، : الكلمــات المفتاحيــة (.إلــى عــدد مــن االســتنتاجات والتوصــيات 

  .)الطفل، رؤية إسالمية

  

  

  

  

  

  

ول مـنهج  اعتنى اإلسالم بالطفولـة بـصورة واضـحة، فتنـا     :مقدمة

حــب األبنــاء أمــر التربيــة اإلســالمية الطفولــة فــي مجاالتهــا المختلفــة، فُ 

 النِّـساء  ِمـن  الـشهواتِ  حـب  ِللنَّاس زين (فطري عند اإلنسان، قال تعالى

 ِنـيناْلبو  اْلَقَنـاِطيرةِ  وَقنَطـراْلم  بِ  ِمـنةِ  الـذَّهاْلِفـضو  ـلاْلَخيةِ  وموـساْلم 
آل  [)اْلمـآبِ  حـسن  ِعنـده  والّلـه  الـدْنيا  اْلحياِة مَتاع َذِلك واْلحرِث َألْنعاموا

 ِزيَنُة واْلبُنون اْلماُل(: ، فهم زينة الحياة الدنيا قال تعالى]14: عمران
ــاِة ــدْنيا اْلحيــ ــف [)الــ ــنفس    ]46: الكهــ ــتقرار للــ ــصدر اســ ــم مــ ، وهــ

 َأزواجَنـا  ِمـن  َلَنـا  هـب  ربَنـا  يُقوُلـون  والَّـِذين (: وطمأنينتهـا قـال تعـالى   
، واآلبـاء  ]74: الفرقـان ) [إمامـا  ِلْلمتَِّقـين  واجعْلَنـا  َأعـين  ُقـرةَ  وُذرياِتَنـا 

 ِمـن  اْلمـواِلي  ِخْفـتُ  وإنِّـي  (َ : "يرغبـون أن يـرثهم األبنـاء قـال تعـالى     
 ِمن ويرُث يرُثِني }5{وِليا  لَّدنك ِمن ِلي َفهب عاِقرا ِتيامرَأ وَكاَنِت وراِئي

آل ُقوبعي ْلهعاجو با رِضي6-5: مريم [)ر.[  

ولقد أرسى اإلسالم مبادئ شاملة لرعايـة الطفولـة، وكـان أولهـا             

ــع      ــاء المجتمـ ــي بنـ ــرة بـــصفتها األســـاس فـ ــوين األسـ ــى تكـ الحـــرص علـ

إذا خطـــب إلـــيكم مـــن ترضـــون دينـــه  "الحـــديث اإلســـالمي، جـــاء فـــي 

ــر       ــساد كبيـ ــي األرض وفـ ــة فـ ــن فتنـ ــوا تكـ ــوه إال تفعلـ ــه فزوجـ ". وخلقـ

ــذي( ــم  : الترمـ ــديث رقـ ــفات يوّلـــ   )865حـ ــذه المواصـ ــزواج بهـ د ، والـ

 َخَلـق  َأن آياِتـهِ  وِمـن (: المودة والرحمة بـين أفـراد األسـرة، قـال تعـالى     
) ورحمـةً  مـودةً  بيـَنُكم  وجعـلَ  إَليهـا  َتـسُكُنوا لِّ َأزواجـا  َأنُفـِسُكم  مـن  َلُكـم 

  ].21: الروم[

_________________________  
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Child's Affective Education: An Islamic Approach 

 
Mahmoud Al-Hyari, Faculty of Education, Yarmouk University, 

Irbid, Jordan.  
 

Abstract: The purpose of the current study was to present the Islamic 
educational approach in building child's affective side. Another 
purpose was to investigate methods used to plant such affective 
educational elements in the child's character. This was done by 
referring to the Holy Qu'ran, the Prophet's traditions, and the 
teaching of modern and old scholars as well as international 
conventions that do not contradict the Islamic educational approach. 
The study found out that the Islamic educational approach is well- 
balanced, comprehensive, unique and different from all other 
educational approaches. It was also found that the Islamic 
educational approach has preceded other educational approaches in 
focusing on the child's affective education. The study ended with some 
relevant results and recommendations. (Keywords: Child's Affective 
Education, Islamic Approach). 

  
  

  

والعنايـــة باألطفـــال فـــي مـــنهج التربيـــة اإلســـالمية تـــشمل جميـــع  

ــوه  ــل نمــ ــضاياه   ممراحــ ــع قــ ــشمل جميــ ــا تــ ــل  م، كمــ ــشمل الحمــ ، فتــ

ــالى  ــال تعــ ــاعة، قــ ــه (:والرضــ ــاُثون وِفــــصاُله وحمُلــ ــهرا َثَلــ ) شــ

ــاف[ ــا ، ]14:األحقــ ــة   كمــ ــة البدنيــ ــة والتربيــ ــضانة والنفقــ تــــشمل الحــ

سابه القـــيم الدينيـــة قـــال تعـــالى والتربيـــة الروحيـــة واالجتماعيـــة، وإكـــ

 الرضـاعةَ  يـِتم  َأن َأراد ِلمـن  َكـاِمَلين  حـوَلين  َأوَالدهن يرِضعن واْلواِلداُت(
، )233البقـرة آيـة   ) (بـاْلمعروفِ  وِكـسوُتهن  ِرزُقهـن  َلـه  اْلموُلـودِ  وعَلـى 

 َال َأنِّي ربهم َلهم َفاسَتجاب(: تعالىوأنه ال فرق بين الذكر واألنثى قال 
َل ُأِضيعمع اِملنُكم عن مم َذَكر ُكم ُأنَثى َأوضعن بم ضععمـران آل [)ب  :

195 .[  

 مــــن أمثــــال ابــــن ســــحنون،   المــــسلموناهــــتم المربــــونولقــــد 

ــوجي، والغزالـــ  ــن مـــسكويه، والقابـــس يوالزرنـ ــال،  ي، وابـ ــة األطفـ  بتربيـ

راج األساليب التربوية مـن القـرآن الكـريم والـسنة النبويـة، وفـي         باستخ

هـو األسـوة     - صلى الله عليـه وسـلم      -ذهنهم وفي قلوبهم أن الرسول      

 )ُأسـوٌة حـسَنةٌ   اللَّـهِ  رسـول  ِفـي  َلُكـم  َكـان  َلَقـد  (:والقـدوة، قـال تعـالى   

ــزاب[ ــر     ]21: األحــ ــستطيع الكبيــ ــان، يــ ــة للعيــ ــدوة الماثلــ ــان القــ ، فكــ

  . ها وينقليتبعهاالصغير أن و

لكن غياب اإلسالم عـن معظـم مجـاالت الحيـاة، وتـشويه صـورته        

ــة        ــي تربيـ ــرة فـ ــات كثيـ ــور نظريـ ــا، وظهـ ــي فيهـ ــي بقـ ــاالت التـ ــي المجـ فـ

، األطفـــال، وازديـــاد تـــأثير وســـائل اإلعـــالم فـــي مـــسيرة حيـــاة الطفـــل  

القنــوات الفــضائية التــي تــسهم فــي تــشكيل شخــصية الطفــل اوالســيم  ،

 وجود استراتيجيات وطنيـة لتعزيـز التماسـك الـداخلي           ذلك عدم رافق  
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ختلـف كثيـرًا عـن توجيهـات مـنهج          يأدى إلى ظهـور واقـع       مما  لألسرة،  

  . التربية اإلسالمية لألطفال

مــواد " عنوانهــا :)2006(، جــاء فــي دراســة حــسين، وتفاحــة    

ــة      ــضائية العربي ــوات الف ــي القن ــال ف ــرامج األطف ــذين  "وب ــصغار ال ، أن ال

ون للعنف المتلفـز أكثـر انطوائيـة وعدوانيـة، وأن الطفـل الـذي               يتعرض

يتعـــرض للتلفـــاز دون رقابـــة أو انتقائيـــة يـــصبح أقـــل إحـــساسًا بـــآالم   

اآلخرين ومعاناتهم، ويكـون أكثـر رهبـة وخـشية مـن المجتمـع المحـيط                

  . به

ومما زاد األمر تعقيدًا وضع األطفال في العالم اإلسـالمي، وهـم        

 ،وهم وتنميتهم بوصفهم ضحايا الحروب والعنف     ق نم ويعانون مما يع  

وضــحايا التمييــز العنــصري، واالحــتالل ألوطــانهم، وبوصــفهم الجئــين  

ــاًال مــشردين  ــضًا أزمــات الفقــر    ،وأطف  ومــا ، والجــوع، وهــم يعــانون أي

  . يتبعهما من األمراض واألمية، حتى البيئة لم تسلم لهم بنقائها

ــد مـــن االعتـــراف بوجـــود مـــشكالت يتعـــرض       لهـــا عالمنـــا  والبـ

المعاصــر تمــس الطفولــة واألســرة لــم يكــن لهــا مثيــل فــي المجتمعــات     

 أصبحت األسرة تواجه العديد     :)2006(وقد ذكر الخشاب    . السابقة

مــن التحــديات التــي تحــد مــن دورهــا فــي تنــشئة أبنائهــا، ومنهــا تعــدد  

المؤســــسات المــــؤثرة فــــي التنــــشئة وعلــــى رأســــها التلفــــاز، وقنواتــــه 

  . لحاسبات اآللية والشبكة الدولية للمعلوماتالفضائية، ثم ا

ومن اإلحساس بهذه المشكلة في األردن أعلنـت ثالثـون منظمـة           

، تأســـيس شـــبكة محليـــة   7/8/2008غيـــر حكوميـــة، يـــوم الخمـــيس    

لحمايــة حقــوق الطفــل، وذلــك بمبــادرة مــن المركــز الــوطني لحقــوق         

تهـدف  و. اإلنسان، بالمشاركة مع مؤسـسة إنقـاذ الطفـل فـي الـدنمارك            

هذه الشبكة استقطاب الدعم الوطني لحقوق األطفـال مـن أجـل زيـادة              

الوعي بحقوق األطفال، ومراقبة االنتهاكات لهـا، وتـسعى هـذه الـشبكة             

إلى إدخال تغييرات في التشريعات لجعلهـا منـسجمة مـع اتفاقيـة األمـم               

المتحـــدة لحقـــوق األطفـــال، وغيرهـــا مـــن المواثيـــق واالتفاقيـــات ذات  

  2008فة الغد، صحي. الصلة

ــه ال بــد مــن مواجهــة هــذه المــشكالت بحلــول تقــوم علــى       إال أن

 أكبـر  ، ولمـن يقـوم علـى رعايتـه    ل،أسس وقواعد سـليمة تـضمن للطفـ       

ــة، وتــــصمد أمــــام أنمــــاط الحيــــاة المعقــــدة وغيــــر     قــــدر مــــن الحمايــ

  . المستقرة

 فقــد ،مــا كــان وفــق مــنهج التربيــة اإلســالمية  ومــن هــذه الحلــول

 إلـى أهميـة التربيـة بـشكل عـام والتربيـة            :)2006(أشار عبـد الوهـاب      

ــالمية      ــشريعة اإلسـ ــار الـ ــي إطـ ــاص فـ ــشكل خـ ــة بـ ــاء  ،الوجدانيـ ــي بنـ  فـ

شخــصية الطفــل وســالمته النفــسية مــن العقــد واالنحرافــات، وبتمتعــه    

 ،يجــابيبمـستوى مــن التكيــف والـصحة النفــسية يمكنــه مـن التفاعــل اإل   

كمــا توجــه ســلوكه  وعــدم االضــطراب أمــام المــشكالت التــي تواجهــه،    

وتحدد نمط تفكيره، وتعزز لديه الثقـة بـالنفس، وتثيـر فيـه الرغبـة فـي         

  . العطاء

ويرى الباحث أن األسس والقواعد التي تضمن للطفل حقه فـي           

التربية والرعاية القادرة على الصمود أمام التحـديات المدروسـة، هـي            

ية  التـــي تـــشكلت فـــي ظلهـــا األمـــة اإلســـالم هااألســـس والقواعـــد نفـــس

ــى؛ إاألو ــي       ذل ــة الطفــل ف  اتــسعت مجــاالت هــذه األســس لتــشمل رعاي

جميـــع مراحـــل نمـــوه، وفـــي جميـــع جوانـــب شخـــصيته، فكـــان للجانـــب 

ى، ألنــــه منبــــع تكــــوين القــــيم، واالتجاهــــات  عّلــــح المدالوجــــداني الِقــــ

والعواطــف، وألنــه أســاس راحــة الــنفس وطمأنينتهــا، ولقــد حظــي هــذا 

حثين والدارســين مــن منطلقــات فكريــة الجانــب الوجــداني باهتمــام البــا

 ؛مختلفة، ولكن نظرًا لضبابية العالم المعيش من حيـث العنايـة بالطفـل            

من المناسب عرض جانب مهم من منهج التربيـة اإلسـالمية، وهـو             فإن  

اإلسـالم وإبداعاتـه      لتظهـر دفـائن    في مجال التربيـة الوجدانيـة للطفـل،       

مــن هــذا المنطلــق  . وليةفيمــا يتفــوق فــي تربيــة الطفــل التربيــة الــشم   

أحــب الباحــث أن يــسهم فــي بيــان اهتمــام المــنهج اإلســالمي فــي تربيــة  

  .الطفل وخاصة من الناحية الوجدانية

  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

ُتعــد التربيــة الوجدانيــة فــي مــنهج التربيــة اإلســالمية أساســًا فــي  

تربيـــة الطفـــل تربيـــه شـــاملة، وفـــي جميـــع مراحـــل نمـــوه، لكـــن غيـــاب   

ــة       اإل ــاة، وضــعف تطبيقــات مــنهج التربي ســالم فــي معظــم مجــاالت الحي

اإلسالمية، وخاصة في مجال النمو الوجداني، وظهور نظريـات كثيـرة           

فــي تربيــة الطفــل، باإلضــافة إلــى تــأثير وســائل اإلعــالم المختلفــة فــي      

ــر مـــــن المـــــشكالت     ــور كثيـــ ــه، وظهـــ ــة وجدانـــ تنـــــشئة الطفـــــل وتربيـــ

ع مختلــف كثيــرًا عــن توجيهــات  والتحــديات، ممــا أدى إلــى ظهــور واقــ 

منهج التربية اإلسالمية لألطفال، فظهر ذلك في بنـاء شخـصية الطفـل،          

في تفكيره، وثقته بنفسه، وأحاسيسه ومشاعره، وسـلوكه وتفاعلـه مـع            

  . مجتمعه

ــا جــاءت هــذه الدراســة لتــسهم فــي بيــان أهــم مكونــات        فمــن هن

ان أسـاليب فعالـة    التربية الوجدانية لألطفال من رؤية إسالمية، وفي بيـ        

ــع         ــة فــي ســلوك الطفــل وممارســاته، م ــر هــذه التربي فــي إحــداثها، وأث

اإلشارة إلى أبرز المشكالت والتحديات التي تواجه التربيـة الوجدانيـة           

  . للطفل

  :وتحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

 عنـد  ما مفهوم التربيـة الوجدانيـة، وأهـم مكوناتهـا، وأسـاليب إحـداثها          

  األطفال، وأبرز المشكالت والتحديات التي تواجهها؟

  :ويتفرع عنه األسئلة اآلتية

  ما مفهوم التربية الوجدانية للطفل في منهج التربية اإلسالمية؟ .1

مـــا أهـــم مكونـــات التربيـــة الوجدانيـــة للطفـــل فـــي مـــنهج التربيـــة  .2

 اإلسالمية؟
نــد مــا األســاليب التــي تــساعد فــي إحــداث التربيــة الوجدانيــة ع    .3

 األطفال في منهج التربية اإلسالمية؟
 ما المشكالت والتحديات التي تواجه التربية الوجدانية للطفل؟ .4

  :التعريفات اإلجرائية

ــا يتعلــــق بانفعــــاالت الفــــرد   : التربيــــة الوجدانيــــة .1 هــــي تنميــــة مــ

ومشاعره، وعواطفه، واتجاهاتـه، وإشـباعها بمـا يحقـق حاجاتـه            

 بنــاء شخـصيته واإلســهام  وتنميـة قدراتــه ومواهبـه، ويــؤدي إلـى   

ــث        ــام الباحـ ــة قـ ــذه الدراسـ ــي هـ ــه، وفـ ــاء مجتمعـ ــي بنـ ــل فـ الفاعـ

بتحديــد مفهــوم التربيــة الوجدانيــة إجرائيــًا بــالعودة إلــى معــاجم   

اللغــة، ومــن تحليــل بعــض النــصوص القرآنيــة، ومــن الدراســات     

  . السابقة
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هي اآلراء التربوية التـي تـستند إلـى أدلـة مـن       : الرؤية اإلسالمية  .2

رين الرئيــسين لمــنهج التربيــة اإلســالمية، وهمــا القــرآن      المــصد

الكـــــــريم والـــــــسنة النبويـــــــة، والـــــــى آراء علمـــــــاء المـــــــسلمين  

ــة، والـــــى آراء البـــــاحثين    المتخصـــــصين فـــــي القـــــضايا التربويـــ

المحــدثين مــن المــسلمين وغيــرهم، بمــا ال يتعــارض مــع أصــول  

 . منهج التربية اإلسالمية ومبادئه وأهدافه
  :منهج الدراسة

ــام      اع ــة وقــ ــذه الدراســ ــي هــ ــفي فــ ــنهج الوصــ ــث المــ ــد الباحــ تمــ

  :باإلجراءات التالية

اســتخراج بعــض اآليــات القرآنيــة واألحاديــث النبويــة التــي لهــا         .1

عالقــة بالتربيــة بــشكل عــام، والتربيــة الوجدانيــة بــشكل خــاص،    

مستفيدًا من أقوال المفسرين وشراح الحديث، وقسم مـن هـذه      

لــى عنــاء كثيــر لمعرفــة الــشاهد     اآليــات واألحاديــث ال يحتــاج إ  

  . فيها

االســتدالل بــآراء بعــض علمــاء المــسلمين المتخصــصين الــذين    .2

ــة       ــات التربيــ ــي مكونــ ــة فــ ــة، خاصــ ــضايا التربويــ ــي القــ ــوا فــ كتبــ

 . الوجدانية للطفل، وأساليب بنائها
ــذين      .3 ــاحثين التربــويين المحــدثين، ال ــآراء بعــض الب االســتدالل ب

 .  المختلفةاهتموا بمجاالت التربية اإلسالمية
االستدالل بآراء بعض الباحثين غير المسلمين الذين كتبوا فـي          .4

 . قضايا تتعلق بالتربية الوجدانية
ذكــر أبــرز مكونــات التربيــة الوجدانيــة للطفــل مــن وجهــة نظــر          .5

 . إسالمية
ذكر أبرز األساليب التي تـسهم فـي بنـاء التربيـة الوجدانيـة عنـد            .6

 . الطفل
ــر بعـــض المـــشكالت والتحـــديات  .7 ــة  ذكـ ــاء التربيـ ــه بنـ  التـــي تواجـ

 . واألمية) التغذية(الوجدانية عند الطفل مثل الحروب، وسوء 
 . مناقشة نتائج الدراسة حسب أسئلتها .8
  . تقديم التوصيات .9

  :الدراسات السابقة

 وجعلــهتـسعى المنـاهج التربويــة الحديثـة إلـى االهتمــام بالطفـل،      

ج التربيــة اإلســالمية  محــورًا للعمليــة التربويــة، دون االلتفــات إلــى مــنه   

سبق التـشريعات الحديثـة باالهتمـام       ويز بأصوله وخصائصه،    تم الذي

ــاول   ــذي تنـ ــل، الـ ــع مراح ابالطفـ ــي جميـ ــة فـ ــع  للطفولـ ــالج جميـ ــا، وعـ هـ

  . قضاياها

وقــد ُكتــب الكثيــر عــن حقــوق الطفــل مــن وجهــة نظــر المــنهج          

الباحث أن يشير إلى عـدد منهـا كمـا يـشير            يرى   و ،التربوي اإلسالمي 

  .  التربية الوجدانية عند الطفلببناءى دراسات أخرى ذات ارتباط إل

تنميــة "تحــت عنــوان . )1979( إبــراهيم  أجرتهــادراســةهــدفت 

، إلــى بيــان أســاليب تربيــة األطفــال فــي "الــشعور الــديني عنــد األطفــال

اإلســالم وفــي المنــاهج الغربيــة، وبيــان موقــف المجتمــع اإلســالمي مــن  

 مـــع ذكـــر ،التجـــاه الـــديني عنـــد األطفـــال الطفـــل، واألســـس النفـــسية ل 

خصائص النمو الروحي في مرحلـة الطفولـة، وتحديـد أهـداف التربيـة         

 نابعـة   ،، وخلصت الباحثة إلى رسم فلسفة تربوية مـستقلة        فيهاالدينية  

  . من البيئة اإلسالمية لتنمية األساس الديني والخلقي عند األطفال

ج تربيـة الطفـل   مـنه "تحت عنوان ) 1996( دراسة راجي   وبينت

ــشريع اإلســالمي   ــي الت ــة،     مظــاهر،"ف ــة الطفول  اهتمــام اإلســالم بمرحل

التي تشتد فيها حاجة الطفل إلى الرعايـة، ومـن القـضايا التـي أثارتهـا           

التربيــة حــق للطفــل خاصــة الطفــل فــي بيئتــه األولــى وفــي  أن : الباحثــة

محيطه المدرسي، وتحدثت عـن وسـائل التربيـة اإلسـالمية وشـمولها،             

عتمـــــدة علـــــى القـــــرآن الكـــــريم والـــــسنة النبويـــــة، وعلمـــــاء التربيـــــة م

وخلـصت الباحثـة إلـى أنـه بمـنهج التربيـة اإلسـالمية تكـون                . المسلمين

التربية متواصلة، توجه الفرد نحو الخير، وإلى إقامـة مجتمـع إسـالمي            

  . سليم، وأمة رائدة ترشد اإلنسانية إلى المعروف

حقـوق الطفـل     ":وانهـا عن. )1998(دراسة السماك   واستقصت  

التــي ، األســباب والــدوافع "بــين الــشرعة الدوليــة والــشريعة اإلســالمية 

ــنة    أدت  ــة لحقــــوق الطفــــل ســ ــة الدوليــ ــور االتفاقيــ م، 1990إلــــى ظهــ

ومقارنــة موادهــا مــع حقــوق الطفــل فــي اإلســالم، وأبــرز القــضايا التــي   

 اعترضت عليها دول العالم اإلسالمي لمخالفتهـا المـنهج اإلسـالمي فـي            

وبـين الباحـث تفـوق المـنهج اإلسـالمي فـي نظرتـه        . نظرته إلى األطفال  

لألطفــال، وخلــص إلــى تقــديم اقتــراح تــشكيل هيئــة أهليــة للــدفاع عــن  

حقوق الطفل، مهمتها الكشف عن أي انتهاك لحقوق الطفل، متخطيـة           

  . حدود الطائفية أو المذهبية أو المنطقة

المـــنهج  ":اوعنوانهـــ. )2004 ( الـــسيد أجراهـــادراســـةهـــدفت 

، بيان المنهج النبوي في بنـاء شخـصية         "النبوي لتربية الطفل المسلم   

ــة،      ــة، االجتماعيــ ــة، العباديــ ــة، العقديــ ــا المختلفــ ــن جوانبهــ ــل، مــ الطفــ

األخالقيـــة، العاطفيـــة، العلميـــة، الفكريـــة، مـــع ذكـــر األســـاليب التربويـــة 

ة النبوية، واألساليب النفسية المـؤثرة فـي نفـس الطفـل، وخـتم الدراسـ              

بذكر مجموعـة مـن األحاديـث تخـص عالقـة اآلبـاء بأطفـالهم، وتخـص                 

وخلص الباحث إلـى أنـه ال مجـال لتغييـر           . العناية بالطفل بصورة عامة   

الواقع من دون تكوين سليم للطفل، وال تكوين سليم للطفل من غيـر           

 ألنها أطـول  ،إعداد وتربية، وأفضل مرحلة للتربية هي مرحلة الطفولة   

  . ان يتميز فيها بالمرونة والصفاء والفطريةمرحلة، واإلنس

عــن دور المدرســة فــي  ). 2006(وفــي دراســة أجرتهــا الزعبــي  

 تبـــين أن البحـــث النفـــسي والتربـــوي الحـــديث بـــدأ ةالتربيـــة الوجدانيـــ

ــا،        ــة كهــدف فــي ذاته ــة الوجداني ــة االجتماعي ــة التربي يتعامــل مــع عملي

ي المدرســة، ولــيس فقــط كأحــد مخرجــات عمليــة الــتعلم والتعلــيم فــ       

ويعود السبب في ذلك أن الباحثين والتربويين أدركوا اآلثار االيجابية          

المتعددة والهامة لهذا التربية في شخصية المتعلم، وتكيفـه مـع حياتـه         

  . المدرسية العامة

ــا وفـــي ــة أجراهـ ــاق )Hansen, 1993(هانـــسن  دراسـ  عـــن آفـ

بأنــه فــل  تعلــم الجوانــب االنفعاليــة عنــد الط  الــسلوك األخالقــي وصــف 

عمليــة ضــمنية تحــدث داخــل قاعــة الدراســة أكثــر مــن كونهــا برنامجــًا   

محددًا يضاف إلى األنشطة، وأن هـذا يـأتي مـن خـالل مراعـاة المعلـم        

لمشاعر وأحاسيس واتجاهات األطفال واحتـرامهم، وكـذلك تـشجيعهم        

علـــى االنجـــاز والتفـــوق مـــع تجنـــب أســـلوب التـــوبيخ والـــسخرية تجـــاه 
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 شـــك بـــاالتزان االنفعـــالي، وأبعـــاد تـــرتبط بـــالل األطفـــال، وهـــي عوامـــ

  . علمتالشخصية لدى الم

 تـضمين   أهميـة  عـن )Sheldon, 1994(وفـي دراسـة شـيلدون    

 عنـد بنـاء     ؤخـذ  يـرى أن ي     فـي المـنهج،    التربية الوجدانية واالجتماعية  

ــامليالمــنهج  ــك يحقــق التفاعــل     التك ــة، ألن ذل ــة الوجداني ــرة التربي  بفك

 وزيـــادة حـــضورهم إلـــى المدرســـة، ،ذ أنفـــسهموالتعـــاون بـــين التالميـــ

ومشاركتهم المجتمعية، وزيادة نشاطهم الصفي، والمـشاركة المتميـزة      

في عملية التعلم، كما يـؤدي ذلـك إلـى نمـو مهـاراتهم للـتعلم الفـردي،             

  . وتكوين االتجاهات االيجابية نحو التعلم والمدرسة

فــي ) Aspy & Roebvck, 1982(روبيــك وويــشير أســبى  

االســــتثمار الــــصحيح فــــي العمليــــة  التربيــــة الوجدانيــــةن ســــتهما إدرا

ليست ترفًا فهي يمكن أن تـوفر المـال للمدرسـة بمعنـى أنهـا         التعليمية  

االستثمار الصحيح في المجال التربوي، فهي تنمي باسـتمرار مهـارات       

 وتحفــز التالميــذ علــى االلتــزام بالحــضور إلــى      ،التكامــل مــع اآلخــرين  

تكلفـة التـي تنفقهـا المدرسـة فـي ضـبط التالميـذ،           المدرسة وتنخفض ال  

  . وتوفر الوقت

إلـى تقـديم   ) (Rabinovitz, 1985( رايبنـوفتش  وهدفت دراسة

ــائم علـــى      ــال قـ ــة لـــدى األطفـ ــة الوجدانيـ ــوم التربيـ ــة مفهـ ــامج لتنميـ برنـ

 استخدام أنشطة معينة لتنمية فهم األطفـال لـذواتهم ولآلخـرين وبيـان            

بيــــة الوجدانيــــة فــــي التالميــــذ أنهــــم  أثــــر اهتمــــام المدرســــة فــــي التر 

، يتعلمــــون نــــواحي  واضــــحينــــدمجون فــــي موضــــوع الــــتعلم بنــــشاط

، ويتعلمــون مهــارات ونونويتعلمــون كيــف يــشاركون ويتعــا . أكاديميــة

حل المشكالت ويقدرون ما يمكن أن يفعله اآلخرون لهـم، ومـا يمكـن              

  . أن يفعلوه أنفسهم لآلخرين

 إلــــى تــــصميم )Graham, 2003(جراهــــام وهــــدفت دراســــة 

 التربيــــة أن أســــاليب تدريــــسية تــــصلح مــــع الــــتعلم الوجــــداني وبــــين  

أبحـاث   أجريـت    بـل لقـد   ،   فحـسب   فـي نمـو األطفـال      ال تـؤثر  الوجدانية  

آثـار التربيـة الوجدانيـة فـي المتعلمـين الكبـار، وظهـر ذلـك فـي                لتشمل  

ــالنمو     ــادًا كـ ــال الوجـــداني بحيـــث تـــضمن أبعـ التقـــسيم الحـــديث للمجـ

لخلقــي واالجتمــاعي والروحــي والجمــالي والــواقعي، فكــل    االنفعــالي وا

يتــضمن مكونــات المعرفــة والمهــارات واالتجاهــات، ولكنهــا ليــست عـدٍ ب 

  . فحسبقاصرة، على ذلك 

وفي تعقيب الباحـث علـى الدراسـات الـسابقة العربيـة واألجنبيـة،              

 الدراســات العربيــة بيــان مــنهج التربيــة اإلســالمية فــي الطفولــة، تحاولــ

 الطفــل إلــى الرعايــة، وأشــارت إلــى أســاليب تربيــة األطفــال فــي  وحاجــة

اإلسالم وفي المناهج الغربية، وأشار بعضها إلى بناء شخـصية الطفـل         

  . من جوانبها المختلفة

ــة      ــة الوجدانيـ ــى التربيـ ــارت إلـ ــد أشـ ــة فقـ ــات األجنبيـ ــا الدراسـ أمـ

وأهميتها فـي العمليـة التعليميـة، وأثرهـا فـي سـلوك المـتعلم، مـع ذكـر                   

ــد       ب ــة عنــ ــة الوجدانيــ ــدث التربيــ ــن أن تحــ ــي يمكــ ــشطة التــ عــــض األنــ

  . المتعلمين

وتختلــف هــذه الدراســة عــن الدراســات الــسابقة فــي منهجيتهــا،     

  . حيث ركزت على تربية الجانب الوجداني من رؤية إسالمية

  

  :نتائج الدراسة ومناقشتها

تــم عــرض نتــائج الدراســة حــسب تسلــسل أســئلتها ومناقــشتها     

  :تيعلى النحو اآل

مـا مفهـوم التربيـة الوجدانيـة فـي مـنهج التربيـة              : السؤال األول نتائج  

   .؟، ومناقشتهااإلسالمية

 هــو مــصدر الفعــل  : الوجــدان لغــة؛الوجــدان لغــة واصــطالحا 

حــب،  أد د، لــه اســتعماالت كثيــرة فــي اللغــة العربيــة، ومنهــا وجــ       وجــ

 رسـكند وجـدًا، ا د فـي الحـزن   ووجد غضب، ووجـدان إحـساس، ووجـ      

 الفلــــسفي الــــذي  المعجـــم  وجـــاء فــــي ،)م1996 (نويالتهــــاو ،)بـــال (

م الوجــــدان 1983أصـــدره مجمــــع اللغـــة العربيــــة فـــي القــــاهرة ســـنة     

Affection            ،بأنه مجمـوع الظـواهر الوجدانيـة مـن لـذة وألـم وانفعـال 

ــين ) Sentiment(والوجــدان كلمــة مرادفــة للكلمــة الفرنــسية     والكلمت

  . Feeling, Affection اإلنجليزيتين

والوجدان مصطلح يستخدم لوصف أي شـيء يتعلـق بانفعـاالت          

يطلـق  ) المعجم الوسـيط (الفرد أو مشاعره أو اتجاهاته، كما ورد في    

    لـي باللـذة واأللـم، ويطلـق كـذلك علـى أنـواع مـن                على كل إحـساس أو

 حيــث تأثرهــا باللــذة أو األلــم فــي مقابــل حــاالت  النفــسية مــنالحــاالت 

  . دراك والمعرفةأخرى تمتاز باإل

 والمـــشاعر الكامنـــة فـــي أعمـــاق إن األحاســـيس: ويمكـــن القـــول

 ينتج عنها مـن مـشاعر سـعادة وألـم ومـشاعر ايجابيـة أو               اإلنسان وما 

  . سلبية كل ذلك يشكل الوجدان عند اإلنسان

والتربيــة اصــطالحًا حملــت تعريفــات كثيــرة تــدور حــول التنميــة    

درات وملكــات، وهنــاك مــن  للكيــان اإلنــساني بمــا فيــه مــن طاقــات وقــ   

يرى أنها عملية تكيـف أو تفاعـل بـين الفـرد وبيئتـه التـي يعـيش فيهـا،                    

ــاة       ــاء الحي ــا إال بانته ــة له ــة األمــد وال نهاي ــة طويل  ناصــر" وهــي عملي

 بأنهــا عمليــة مقــصودة :ويمكــن تعريــف التربيــة اصــطالحًا). م1995(

تـوى   تنشئة جوانب الشخـصية اإلنـسانية جميعهـا، وفـق مح           إلى تهدف

  .  بها جهات كثيرة بصورة مباشرة أو غير مباشرةمتعليمي، وتقو

 منهج التربية اإلسـالمية عمليـة     فقإن مفهوم التربية الوجدانية و    

 ه سـواء تعاملـت معـ      ، بالطفـل  األطـراف المحيطـة   مقصودة تعاونيـة مـن      

 ، غيــــر مباشــــرة مــــن أجــــل االرتقــــاء بأحاسيــــسه  مبــــصورة مباشــــرة أ

 كمـا تعنـي التربيـة    ،عها بما يحقق حاجاتـه  وإشبا، وعواطفه ،ومشاعره

الوجدانية للطفل العمليـة التـي يقـوم المجتمـع مـن خاللهـا بنقـل القـيم               

 إلـــى أفـــراده بقـــصد تهـــذيب ســـلوكهم، ،والمبـــادئ األخالقيـــة الـــسامية

 بمـا يـدفع بهـم إلـى اإلسـهام      ، ومـواهبهم ، وقـدراتهم ،وتنميـة وجـدانهم  

   .الفاعل في تطوير المجتمع الذي يعيشون

 أن التربيـــة الوجدانيـــة بوصـــفها احـــد إلـــىوال بـــد مـــن اإلشـــارة 

 َأْفَلح َقدمكونات التربية الشاملة لإلنسان لها أبعاد كثيرة قال تعالى 
 ِمُنونؤ1{اْلم{ الَِّذين مِفـي  ه  مـَلاِتهص   ونَخاِشـع}2{  الَّـِذينو  ـمه  ـنع 

 اللَّْغـو   ـونضرع3{م{  الَّـِذينو  ـمَكـاةِ  هِللز   َفـاِعُلون}4{  الَّـِذينو  ـمه 
مهوجِلُفر   ـاِفُظونلَّـا  }5{حَلـى  إع  ـمهاجوَأز ـا  أوَلَكـتْ  مم  مـاُنهمَأي  منَّهَفـإ 

 ـرَغي   ُلـوِمين6{م{  ـنَتَغـى  َفماء ابرو  َذِلـك  َلِئـكَفُأو  ـمه   ونـاداْلع}7{ 
الَِّذينو  ـمانـَ  هِلَأمماِته  ـِدِهمهعو   ـوناع8{ر{  الَّـِذينو  ـمَلـى  هع  ماِتهـَلوص 

اِفُظونح9{ ي{ َلِئكُأو مه  اِرُثـوناْلو)  فـالفالح هـو   ). 10-1:المؤمنـون
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 ثمـرة التربيـة الوجدانيـة، لـه مكونـات      ومقصد التربية في اإلسالم، وهـ     

يــة واالجتماعيـــة  معرفيــه وســلوكية لهـــا أبعادهــا فــي الجوانـــب األخالق    

  . والروحية واالنفعالية وغيرها

من أنGraham,2002 :(   ( جراهام وهذا ما تؤكد عليه دراسة    

المجــال الوجــداني لــه أبعــاد كــالنمو األنفعــالي واألخالقــي واالجتمــاعي 

  . يوالروحي والجمالي والواقع

وتتميز التربية الوجدانية عن التربية في مجاالت النمو األخـرى          

س للمجاالت األخرى وأنها تـؤثر فـي نمـو األطفـال وتـوازنهم              أنها أسا 

  . االنفعالي وفي بناء شخصية الطفل من جوانبها المختلفة

 :مناقشة نتائج السؤال األول
يتبــــين مــــن نتــــائج الــــسؤال األول أن الوجــــدان وصــــف يتعلــــق  

باالنفعاالت والمشاعر والعواطف واالتجاهـات، وأن التربيـة الوجدانيـة          

تربية اإلسالمية لها مكونات معرفية وسـلوكية، لهـا أبعادهـا           في منهج ال  

ــة وغيرهــا،       ــة واالنفعالي ــة والروحي ــة واالجتماعي فــي الجوانــب األخالقي

ــك         ــى ذل ــة الــشاملة لإلنــسان، كمــا أشــارت إل وأنهــا مــن مكونــات التربي

التــي ورد ذكرهــا، ) 10-1(اآليــات القرآنيــة فــي ســورة المؤمنــون مــن   

خيــر وإقامــة المجتمــع الــسليم وتتفــق بــذلك  وهــي توجــه الفــرد نحــو ال 

ــي    ــة راجــ ــا دراســ ــي    ) 1996(معهــ ــل فــ ــة الطفــ ــت أن تربيــ ــي أثبتــ التــ

التشريعات اإلسـالمية تكـون تربيـة متواصـلة توجـه الفـرد نحـو الخيـر،             

  . واألمر بالمعروف

أن مراعـــاة ): Hansen, 1993 ( هانـــسنكمـــا أشـــارت دراســـة

هم، وتــشجيعهم علــى المعلــم لمــشاعر األطفــال وأحاسيــسهم واتجاهــات 

  . اإلنجاز والتفوق يؤدي إلى تعلم الجوانب االنفعالية عند الطفل

إلــى أن الجانــب ): Graham, 2003(وأشــارت دراســة جراهــام 

ــاعي      ــي واالجتمـ ــالي والخلقـ ــالنمو االنفعـ ــادًا كـ ــضمن أبعـ ــداني يتـ الوجـ

  . والروحي والجمالي والواقعي

ــي فــي دراســتها     ــ): 2006(وذكــرت الزعب ــة أن التربي ة الوجداني

مــن مخرجــات عمليــة الــتعلم والتعلــيم فــي المدرســة، وأن التربــويين        

ــه     ــع حياتـ ــتعلم، وتكيفـــه مـ ــا اإليجابيـــة فـــي شخـــصية المـ أدركـــوا آثارهـ

  . المدرسية العامة

ــال      ــو األطفــ ــي نمــ ــؤثر فــ ــة ال تــ ــة الوجدانيــ ــإن التربيــ ــذلك فــ ولــ

وتوازنهم االنفعـالي فحـسب، بـل هـي أسـاس لمجـاالت النمـو األخـرى،                 

  . وتؤثر في بناء شخصية الطفل في جوانبها المختلفة

 للطفـل فـي     أهـم مكونـات التربيـة الوجدانيـة       ما  : نتائج السؤال الثاني  

   .منهج التربية اإلسالمية؟، ومناقشتها

يولد الطفل وهو ال يعـرف مـا حولـه، وال يعـرف خـصائص                 

 مـن  موالّلـه َأْخـرجكُ  :" هذا الكون المادي الذي يحـيط بـه، قـال تعـالى    
 ُطـونب  ـاِتُكمهَال ُأم  ـونَلمًئا  َتعـيـلَ  شعجو  َلُكـم  عماْلـس  ارـصاَألبةَ  واَألْفِئـدو 
 لَُّكـمَلع  ونُكرولهـذا ال يكـون الطفـل علـى معرفـة      ]78: النحـل  " [َتـش ،

بما يلزم لمواجهة الحياة، ومن رحمة اللـه بعبـاده أن خلـق النـاس مـن               

 نأل مسؤولية تربية األطفال ابتداء علـى والـديهم، و         ذكر وأنثى، وجع  

من رحمته أيضًا إرسال الرسل واألنبياء بهديه، وليقتدي بهم النـاس،           

 آخــر الرســل واألنبيــاء، فكــان - صــلى اللــه عليــه وســلم-وكــان محمــد 

 صـلى اللــه عليــه  -القـرآن آخــر المنـاهج الربانيــة للنــاس، وكـان محمــد    

يــوم الــدين، ويــرى الباحــث أن مكونــات   األســوة والقــدوة إلــى  -وســلم

تتفاوت في أهميتها وأثرهـا فـي إحـداث هـذه           التربية الوجدانية للطفل    

  . التربية

  : ومن أهم هذه المكونات

  : اإليمان بالله .1

يولـــد الطفـــل وال يعـــرف معنـــى اإليمـــان باللـــه، وال يـــستطيع أن 

د يصل إليه عن طريق االستدالل المنطقي أو بفحص الوقـائع التـي تـر        

إليه عن طريق حواسه، وإنما بتمثلهـا فيمـا يتمثـل مـن أفكـار وأحكـام                

ومـشاعر عـن طريـق والديـه، وأهلــه وبيئتـه، فهـو يتـشرب مـن مــشاعر         

والديه نحو األشياء واألشخاص، ويتشرب الدين بالقدر الـذي تـوفره      

مـا  :" - صـلى اللـه عليـه وسـلم    -له أسـاليب التنـشئة، قـال رسـول اللـه           

 يولد على الفطرة فـأبواه يهودانـه أو يمجـسانه أو       من مولود يولد إال   

، والحقيقــــة أن تعــــاليم )1270البخــــاري، حــــديث رقــــم (. "ينـــصرانه 

الــدين ال تعــد واجبــات مفروضــة علينــا بقــدر مــا هــي وجــدان وعمــل،  

وينبع هذا الوجدان من تطلع الطفل إلى معرفة سر وجـوده، وسـر مـا               

  .  تحميه وتوجههمن حاجته إلى قوة عظيمةأيضًا حوله، وينبع 

  : تسمية المولود .2

البــد مــن تــسمية الطفــل باســم مقبــول فــي الوســط الــذي يعــيش  

 ينزعجـون فيه، وقد الحظ الباحـث مـن خـالل عملـه أن بعـض األطفـال             

واالســم الحــسن حــق للطفــل  . مــن أســمائهم، أو مــن أســماء عــائالتهم 

  . أو على من يقوم برعايته على أبيه

 -اء رسـول اللـه      جـ للـه عنهمـا     ولما ولد الحسن بن علي رضي ا      

 ؟"أرونــي ابنــي مــا ســميتموه : "، فقــال لعلــي-صــلى اللــه عليــه وســلم 

ابـن حنبـل، الحـديث      " (بل هو حسن  :" سميته حربًا، قال  : فقال علي 

  ). 1365رقم 

وال يخفـــى علـــى أحـــد إحـــساس الطفـــل ومـــشاعره وهـــو يحمـــل 

  . يكبرسمًا ال يحبه، وأثر ذلك في تشكيل انفعاالته ومشاعره عندما ا

  : الحضانة .3

إن الحــضانة هــي إيــواء الــصغير ورعايتــه وتــدبير شــؤونه حتــى    

ــه،        ــد والدتـ ــل عنـ ــت للطفـ ــي تثبـ ــوق التـ ــن الحقـ ــي مـ ــوغ، وهـ ــن البلـ سـ

والحضانة حق للنـساء، فـاألم أولـى بهـا مـن األب، وتقـدم الخالـة علـى                

ن امــرأة اشــتكت أالعمـة وفــي كتــب الفقــه تفــصيل لـذلك، وفــي الحــديث   

يـا رسـول اللـه إن هـذا ابنـي         :  قالـت  -الله عليه وسلم  صلى  -إلى النبي   

ــاه         ــه ســقاء وأن أب ــه حــواء، وثــديي ل ــه وعــاء وحجــري ل كــان بطنــي ل

أنــت : (- صــلى اللــه عليــه وســلم  -طلقنــي وأراد أن ينزعــه منــي فقــال   

 )1938أبو داود، رقم . ()أحق به ما لم تتزوجي
ويـشترط فـي الحاضــنة أن تكـون أمينــة علـى ديــن الطفـل وخلقــه      

رعايتــه وتأديبــه، وفــي الواقــع فــإن الطفــل بحاجــة إلــى رقابــة والــده،      و

وإلى تعاون األسرة ليعيش عيشة سوية، ألن فترة الحضانة هي الفتـرة     

  . التي يكتسب فيها الطفل القيم واالتجاهات والعادات اإليجابية

ــوين       ــي تكـ ــوق الطفـــل فـ ــن حقـ ــذا الحـــق مـ ــة هـ ــى أهميـ وال تخفـ

لحنــان والرضــاعة وتنميــة الجــسد كلهــا   وجدانــه، فاألمومــة واألبــوة وا 

  . عوامل مهمة في تنمية جوانب شخصيته



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 362

وتـــزداد أهميـــة هـــذا الحـــق مـــن     ): 1996( وذكـــرت الجـــشي  

حقوق األطفال يومًا بعد يوم على الصعيد الوطني والدولي، ألنـه فـي            

 وتزويـده بالمهـارات والوسـائل    بحاجـة إلـى حمايـة ورعايـة      هذه الفتـرة    

يـــة قدراتـــه الجـــسدية والنفـــسية والثقافيـــة،      علـــى تنمهالتـــي تـــساعد 

وتــسليحه معنويــًا وماديــًا ليــصبح قــادرًا علــى مواجهــة الحيــاة بكفــاءة     

ينظــر إلــى حقــوق األطفــال أصــبح  المجتمــع الــدولي حتــى أنواقتــدار، 

  . حقوقًا إنسانية عالمية ال يمكن تأجيلها أو التغاضي عنها

  : الرضاعة .4

 الطفـل انطالقـًا مـن       تنمـو أحاسـيس   ): 1978(وقد ذكـر موكـو      

نمـــوه الجـــسدي والعـــضوي، فالعالقـــة بـــين النمـــو الجـــسدي والنمـــو    

 . الوجداني واضحة وخاصة في السنوات األولى من حياة الطفل
وحق الرضاعة من حقوق الطفل المكفولـة سـواء أكانـت العالقـة             

 هـن َأوَالد يرِضـعن   واْلواِلداُت" (:الزوجية قائمة أم منقطعة، قال تعالى

 نَليـوح  نَكـاِمَلي  ـنِلم ادَأن َأر  ـِتمةَ  يـاعضعَلـى  الرُلـودِ  وواْلم  َلـه  ـنُقهِرز 

نُتهوِكسوِف ورعاْلمَالب   ُتَكلَّـف  الَّ َنْفـسا  إهـعسَال و  آرةٌ  ُتـضاِلـدا  وَلـِدهوب 
  ]. 233: البقرة[). " َذِلك ِمْثُل اِرِثاْلو وعَلى بوَلِدِه لَّه موُلود وَال

ــر   ــدوقـــد ذكـ ــاعة   :)2006 (أحمـ ــًا أن رضـ ــه قـــد ثبـــت علميـ  انـ

الطفل من ثدي أمه تمنحه الحنان واألمان والثقة، وأن أكثر األمـراض            

التـصاق  يزيـد  النفسية والجسمية مصدرها الرضـاعة الـصناعية، بينمـا        

ة زيــادة الرابطــة   دقيقــ45الطفــل بــاألم أثنــاء عمليــة الرضــاعة لمــدة      

  .  على نحو فاعلالوجدانية بين األم والطفل

 ال يتــرك تنظيمــه للفطــرة كمــا  اأوالدهمــفواجــب الوالــدين تجــاه 

 إن علــى الوالــدة المطلقــة واجبــًا تجــاه طفلهــا   :)1971(يــذكر قطــب 

الرضيع، واجبًا يفرضـه اللـه عليهـا وال يتركهـا فيـه لفطرتهـا وعاطفتهـا                 

ت الزوجيــة، فيقــع الُغــرم علــى هــذا الــصغير، التــي قــد تفــسدها الخالفــا

فالله أولى بالناس من أنفسهم، وأبر منهم وأرحـم مـن والـديهم، واللـه                

يفرض للمولود على أمه أن ترضعه حولين كاملين، ألنه سبحانه يعلـم    

ــسية       ــوه الـــصحية والنفـ ــع الوجـ ــن جميـ ــى مـ ــي المثلـ ــرة هـ ــذه الفتـ أن هـ

 فتــرة عــامين ضــرورية  للطفــل، وتثبــت البحــوث الــصحية والنفــسية أن   

  . لنمو الطفل نموًا سليمًا من الوجهتين الصحية والنفسية

وكــال الوالــدين مــسؤول تجــاه هــذا الــصغير الرضــيع، هــي تمــده   

باللبن والحضانة، وأبوه يمدها بالغـذاء والكـساء لترعـاه، وكـل منهمـا         

يؤدي واجبه فـي حـدود طاقتـه، فـال يتخـذ أحـدهما مـن الطفـل سـببًا                     

خر، فال يستغل األب عواطـف األم وحنانهـا ولهفتهـا علـى             لإلضرار باآل 

ــل     ــه أو تقب ــددها في ــا، ليه ــستغل هــي    إرضــاعهطفله ــل، وال ت ــال مقاب  ب

  . عطف األب على ابنه وحبه له لتثقل كاهله بمطالبها

  : نسبة الولد إلى أبيه .5

إن مـــن فوائـــد الـــزواج فـــي اإلســـالم المحافظـــة علـــى األنـــساب،  

إن بالزواج الذي شرعه الله لعبـاده  ): 2002( ويقول الخطيب، وعيد  

 ِلآبـاِئهم هـو   ادعـوهم (: يفتخر األبناء بانتسابهم إلى آبـائهم قـال تعـالى   
، وال يخفـى مـا فـي هـذا االنتـساب مـن       ]5: األحزاب [)اللَِّه ِعند َأْقسُط

اعتبــارهم الــذاتي واســتقرارهم النفــسي، وكــرامتهم ولــو لــم يكــن ذلــك     

 اللــه ألصــبح المجتمــع بــأوالد ال كرامــة لهــم وال    الــزواج الــذي شــرعه 

أنـــساب، وفـــي ذلـــك طعنـــة نجـــالء لألخـــالق الفاضـــلة، وانتـــشار مريـــع   

 . للفساد واإلباحية
د اإلســـالم مـــن حقـــوق الطفـــل حقـــه باالنتـــساب ألبيـــه قـــال ويعـــ

ــائهم (: تعــالى   الــذي ولهــذا حــرم اإلســالم التبنــي، وإنمــا   )ادعــوهم آلب

  .  هو كفالة اليتيم ورعايته وحث عليهرخص اإلسالم به

وإذا نظرنا إلى إحصائية بسيطة في بعض دول الغرب عن عدد            

األطفــال الــذين لــيس لهــم آبــاء معروفــون، ألدركنــا عظمــة اإلســالم فــي  

أمـا األطفـال الـذين ولـدوا مـن         ): 1998 (هذه المسألة يقول الـسماك    

زواج غيـــر رســـمي، أي بـــصورة غيـــر شـــرعية فيـــشكلون ثلـــث أطفـــال   

نيـــا، وفـــي أيـــسلندة يـــشكل األطفـــال المولـــدون مـــن دون زواج   بريطا

بالمائة، فلم تعـد العائلـة تـشكل المعادلـة المثاليـة لحيـاة          ) 57(رسمي  

ــبالد    ــك الــ ــي تلــ ــة فــ ــع . هنيئــ ــا وضــ ــروف   بينمــ ــال الظــ ــالم ألطفــ  اإلســ

ــر      ــين وغي ــًا والالجئ ــام والمعــوقين جــسديًا أو عقلي االســتثنائية، كاأليت

سولين وعـــديمي الجنـــسية تـــشريعات   الـــشرعيين والمـــشردين والمتـــ  

  . ، وهم نسبة تكاد ال تذكرتحفظ حقوقهم في المجتمع

ــاة الـــذين ال      ــدم عـــن معانـ ــر مقـ ــتمع الباحـــث إلـــى تقريـ وقـــد اسـ

يعرفـون لهـم نـسبًا فـي إحـدى الفـضائيات اللبنانيـة، إذ ال وظيفـة لهـم،          

ومـــن الـــصعوبة أن يجـــدوا مـــن يقبـــل أن يـــزوجهم، أو يتعامـــل معهـــم  

ضمن التقرير مقابالت شخصية معهم، ظهر فيها أنهـم فقـدوا       ماليًا، وت 

العاطفة والمشاعر وكل ما يشكل وجدانهم، وذلـك لعـدم نـسبتهم إلـى              

  . أب ألنهم ال يعرفون لهم أبًا

  : حق الرحمة والشفقة، والحنان .6

،  فحـسب  لم يهتم اإلسالم بالجوانب الجسمية في تربيـة األطفـال         

لمـا لهـا مـن      ): 2000(يقـول األمـين     بل اعتنى بالناحيـة النفـسية كمـا         

ــان والرحمــة،        ــاة الطفــل حيــث يــسعد الطفــل بوجــود الحن أثــر فــي حي

ويشقى بفقـدانها، فيكـون منحرفـًا، شـقيًا، لعـدم التوافـق النفـسي، وإن          

كثيــرًا مــن المجــرمين والمنحــرفين يرجــع ســلوكهم إلــى فقــدان أبــويهم   

مــة األوالد، صــغارًا أو مــن يقــوم مقــامهم، لــذا حــض اإلســالم علــى رح 

وقــد أكــد ذلــك بــذكر مجموعــة مــن األحاديــث فــي بــاب رحمــة الولــد       

جــاء أعرابــي : عــن عائــشة رضــي اللــه عنهــا: وتقبيلــه ومعانقتــه، ومنهــا

ــى النبــي   تقبلــون الــصبيان فمــا   (:  فقــال- صــلى اللــه عليــه وســلم   -إل

ن نزع الله مـن     إ أو أملك    - صلى الله عليه وسلم    -نقبلهم، فقال النبي    

 ). 5539البخاري، حديث رقم (). حمةقلبك الر
 يخطبنـا  -صلى الله عليـه وسـلم    -وفي الحديث كان رسول الله      

فجــاء الحــسن والحــسين عليهمــا قميــصان أحمــران يمــشيان ويعثــران  

ا مـــ مـــن المنبـــر فحمله- صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم-فنـــزل رســـول اللـــه 

نمـــا أمـــوالكم إ ( صـــدق اللـــه ورســـوله:فوضـــعهما بـــين يديـــه ثـــم قـــال

 نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر         )دكم فتنة وأوال

  ). 21917ابن حنبل، الحديث رقم(. حتى قطعت حديثي ورفعتهما

 إن الحكمــــة مــــن مداعبــــة :)2002(ويقــــول الخطيــــب، وعيــــد 

 وإشـعاره بـالعطف والحنـان       قلبـه الطفل تنجلي في إدخال الـسرور إلـى         

ــال      ــى الهــدوء النفــسي، واالنفع ــؤدي إل ــا ي ــل، ويحــسن   مم ــدى الطف ي ل

بــــالمربي والوالــــدين أن يظهــــروا الحنــــو علــــى األوالد ومالطفــــتهم،      
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والمسح على رؤوسهم ألن ذلـك يـشعر الطفـل بالثقـة بـالنفس والراحـة        

  . النفسية، كما يحببهم إلى المربين والوالدين

  : خاصةحق التربية والتعليم ووجهة نظر  .7

قـد اهـتم أصـحاب      لما كان الطفل هو أهم استثمار للمستقبل، ف       

ــيم الطفـــل     ــة والتـــشريعات بتعلـ ــة والنظريـــات التربويـ الفلـــسفات الفكريـ

وتربيته، وقد اهتم اإلسالم بالتعليم والتربية، وأشار العلماء إلى أبـرز     

 ةالكــريم، ومــسؤوليالعلــوم التــي ينبغــي تعليمهــا لألطفــال وهــو القــرآن   

ن أهمــل  فمــ):"1997(قــيم ويقــول ابــن ال: األبــاء فــي تعلــيم أبنــائهم 

وأكثر ،  تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء إليه غاية اإلساءة          

ــم       ــالهم لهـ ــاء وإهمـ ــل اآلبـ ــن قبـ ــسادهم مـ ــاء فـ ــا جـ ــرك  األوالد إنمـ وتـ

 ًا فلــــم ينتفعــــواراغا صــــهضــــاعوأتعلــــيمهم فــــرائض الــــدين وســــننه، ف

  ". بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارًا

فكمـا يعلـم     ،أخـرى لكن الباحث يرى طرق هذا الحق من زاويـة          

الجميـــع أن الظـــروف االقتـــصادية، فـــي جميـــع بـــالد العـــالم اإلســـالمي   

 من النساء إلى البحث عن العمـل    ًاليست بالسهلة، وقد استدعت كثير    

ــة،      ــاة االجتماعيـ ــغوط الحيـ ــن ضـ ــن أجـــل التخفيـــف مـ ــان مـ ــي أي مكـ فـ

واقتــضى هــذا إقبالهــا علــى التعلــيم المــنظم مــن أجــل الحــصول علــى      

 شــهادة تمكنهــا مــن الوظيفــة فــي مجــاالت مختلفــة، وأصــبحت فرصــة        

 المتعلمــة فــي الــزواج أكبــر مــن فرصــة غيــر المتعلمــة، وفرصــة     المــرأة

الموظفة في الزواج أكبر من غير الموظفـة، ومـن هنـا ظهـرت المعانـاة                

ارتفـاع نـسبة الفتيـات غيـر المتزوجـات،          إذا أدت قلة فرص العمل إلـى        

وال يخفى أن هـذا الهـم ألقـى بظلـه علـى انفعـاالت الـشباب وعـواطفهم                   

، ومـن هنـا كـان       فـي صـدورهم    واحتباس األلم الوجداني المقبل عليهم    

ــائهم     الـــضغط االجتمـــاعي علـــى اآلبـــاء واألمهـــات مـــن أجـــل تعلـــيم أبنـ

ــة، ويــرى الباحــث أن ي     ــدرجات العلمي ــيلهم أعلــى ال تــدخل التــشريع  ون

 لمتزوجـات ل بتخـصيص مبلـغ مـن المـال       فيسهم في عالج هذه القـضية       

  . من أجل تخفيف معاناتهن

ــن       .8 ــى محاسـ ــا علـ ــهم بتربيتهـ ــذيب نفوسـ ــال بتهـ ــق األطفـ حـ

   :األخالق

 تربيــة األطفــال علــى القــيم األخالقيــة   ضــرورةأكــد اإلســالملقــد 

ــرى إبـــراهيم   ــي ليـــست عمليـــة    إ :)1979(وتـ ــة النمـــو الخلقـ  ن عمليـ

بسيطة مأمونة الجانب، ولذا فمن ألزم واجبات اآلباء والمربين الذين          

ــدون األطفـــال بالرعايـــة أن يدرســـوا مـــشكالت النمـــو ويقـــدروا        يتعهـ

 . خطورتها
  : األخالقيةأبرز القيمومن 

والـصدق مـصلحة اجتماعيـة يعـود نفعهـا علـى األفـراد        : الـصدق   -أ 

ى الـصدق،  والجماعات، وقد دعا اإلسالم إلى تربية األطفـال علـ      

فــإن األخــالق والــسلوك التــي يعتادهــا الطفــل فــي صــغره تحــدد    

 للمــرأة التــي  - صــلى اللــه عليــه وســلم -ســلوكه فــي كبــره، قــال  

أمــا إنــك لــو لــم تعطــه شــيئًا كتبــت    : "دعــت ابنهــا لتعطيــه تمــراً  

  ). 4439أبو داود، حديث رقم (". كذبةعليك 

 :تعــالى خلــق أصــيل اتــصف بــه األنبيــاء والرســل، قــال  : األمانــة  -ب 

، ]68: األعـراف [. "أبلغكم رساالت ربي وأنا لكم ناصـح أمـين     "

 باألمانـة منـذ طفولتـه       - صلى اللـه عليـه وسـلم       -وعرف الرسول   

  . حتى اشتهر وصفه بالصادق األمين

عالمة على حب الخير للجميع، وخلو القلب من        : سالمة الصدر   - ج 

 صــلى اللــه عليــه   -الحقــد واللــؤم والحــسد، فقــد طلــب النبــي      

 مـن أنـس بـن مالـك أن يـسامح مـن يـسيء إليـه، ويفـرغ                    ،-موسل

يــا بنــي إن قــدرت أن  : "قلبــه مــن وســاوس الــشيطان، فقــال لــه  

: ثــم قــال" تــصبح وتمــسي، ولــيس فــي قلبــك غــش ألحــد فافعــل 

يا بنـي وذلـك مـن سـنتي، ومـن أحيـا سـنتي فقـد أحيـاني ومـن                     "

  ). 2602الترمذي، حديث رقم (". الجنةأحياني كان معي في 

ألن يؤدب الرجـل ولـده،       "- صلى الله عليه وسلم    -قال  : األدب  -د  

). 1874الترمـذي، حـديث رقـم    (. "خير من أن يتصدق بصاع 

كنـت غالمـًا فـي      : وعن عمـر بـن أبـي سـلمة رضـي اللـه عنـه قـال                

 فكانـت يـدي تطـيش      - صلى الله عليـه وسـلم      -حجر رسول الله    

ا يـ  (:- صلى الله عليه وسلم-في الصحفة، فقال لي رسول الله      

البخـاري، حـديث    (). غالم سم الله ُكـل بيمنـك، وُكـل ممـا يليـك            

  ). 6816رقم 

هــذه الخــصال الحميــدة واألخــالق الفاضــلة تــدخل فــي إصــالح      

وهــي أشــد . النفــوس، وتقــويم اعوجاجهــا، وحــسن المعاملــة لآلخــرين 

ارتباطًا بالجانب الوجداني للطفل، فقد روى الترمـذي أن رسـول اللـه           

مـا نحـل والـد ولـدًا مـن ُنحـل أفـضل              : ( قـال  -م صلى الله عليه وسل    -

  . 77ص ،4ج). احمد ابن حنبل. (من أدب حسن

ــر  ــد ذكـــ ــوان  فقـــ ــات  ): 1985(علـــ ــاء واألمهـــ ــسؤولية اآلبـــ فمـــ

مسؤولية كبرى في تأديـب األوالد علـى الخيـر وتخلـيقهم علـى مبـادئ                

األخالق، فهم مسؤولون عن تخليق األوالد منذ الصغر على الـصدق،   

االســـتقامة، واإليثـــار، وإغاثـــة الملهـــوف، واحتـــرام الكبيـــر، ، وةواألمانــ 

  . وإكرام الضيف، واإلحسان إلى الجار، والمحبة لآلخرين

أيهــا الولــد وممــا ينبغــي لــك أن   : ")1983(قــد ذكــر الغزالــي  و

تفعله إذا قرأت العلم أو طالعته، ينبغي أن يكـون علمـك يـصلح قلبـك،                

للـــه تعـــالى اغل بمحبـــة ويزكـــي نفـــسك، عـــن األخـــالق الذميمـــة، وتـــشت

  86فحةص". وعبادته، واالتصاف باألوصاف الحسنة

  :المساواة بين الذكر واألنثى وعدم المفاضلة بينهما .9

من كانت له أنثـى فلـم يئـدها ولـم يهنهـا ولـم               "جاء في الحديث    

أبــو داود، (. " عليهــا أدخلــه اللــه الجنــة – يعنــي الــذكر –يــؤثر ولــده 

 األبنـاء الكثيـر     وسة يحدث في نف   ، وعدم المساوا  )4408حديث رقم   

من العداوة، والكراهية، وهذا ليس بين الذكر واألنثى بل بين الـذكور        

  . مع بعضهم واإلناث كذلك

وللعدل أثره في نفوس األطفـال، وهـو مـن العوامـل التـي تغـرس                

فــيهم الثقــة والمــودة وروح االنــسجام، والعــدل حــق لألبنــاء، إذ يقــول  

ــل،  (. "مــن الحــق أن تعــدل بيــنهم  إن لبنيــك : "عليــه الــسالم  ابــن حنب

  ). 17646حديث رقم 

وال بـد مــن اإلشــارة إلـى أن هــذه المكونــات ال يعمـل كــل مكــون    

وحــده، وتحــصل التربيــة بوســاطة هــذه المكونــات تــشربًا، وإذا نقــص   

 صـلى  -مكون منها اشتكت باقي المكونات كمـا أشـار حـديث الرسـول        

ادهم وتعاطفهم كمثل الجـسد    ترى المؤمنين في تو    (-الله عليه وسلم  
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). إذا اشــــتكى عــــضو تــــداعى لــــه ســــائر جــــسده بالــــسهر والحمــــى       

  ). 5552البخاري، حديث رقم (

  :مناقشة نتائج السؤال الثاني

ــة للطفــل مــن        ــة الوجداني ــات التربي ــرز مكون مــن خــالل عــرض أب

ــا تتفــاوت فــي أهميتهــا وأثرهــا فــي تكــوين         ــين أنه نظــرة إســالمية، يتب

فاإليمان باللـه   .  للطفل، وفي بناء شخصيته الشاملة     التربية الوجدانية 

هو األساس لهذه التربية، وينبع ذلك من تطلـع الطفـل إلـى معرفـة سـر                 

  . وجوده، وسر ما حوله

والمكونــات األخــرى مــن تــسمية المولــود، ورضــاعته وحــضانته، 

ــه وتعليمــه، وتهــذيب نفــسه علــى        ــه، وتربيت ــشفقة علي ــه وال والرحمــة ب

غيرها من المكونات هي أساسـية أيـضًا، وأهميتهـا      محاسن األخالق، و  

  . كبيرة ولكنها متفاوتة في تأثيرها وأولوياتها

إلـى ضـرورة رسـم فلـسفة     ): 1979(وقد أكدت دراسة إبـراهيم   

تربويــة مــستقلة نابعــة مــن البيئــة اإلســالمية لتنميــة األســاس الــديني         

يد كمــا اتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة الــس . والخلقــي عنــد األطفــال

التــي بينــت المــنهج النبــوي فــي بنــاء شخــصية الطفــل، مــن    ): 2004(

ــة،      ــة، واألخالقيـ ــة، واالجتماعيـ ــة، والعباديـ ــة، العقديـ ــا المختلفـ جوانبهـ

  . والعاطفية، والعلمية والفكرية

أن التربية الوجدانية لهـا  ): 2003(وقد أشارت دراسة جراهام  

ــة، ومهــار       ــات معرفي ــه مكون ــة، وكــل بعــد ل ات، واتجاهــات أبعــاد مختلف

  . وغيرها

والبـــد مـــن اإلشـــارة إلـــى أن هـــذه المكونـــات رغـــم التفـــاوت فـــي 

أهميتها وتأثيرها، إال أنها مترابطة، فكل مكـون محتـاج إلـى المكونـات          

األخــرى، كالــدواء النــافع الــذي يتــألف مــن مجموعــة عناصــر بنــسب         

ة متفاوتة، ويتم بناء التربية الوجدانيـة تـشربًا حـسب األسـاليب المتبعـ       

  . في غرسها، ولهذا قد يكون البناء سليمًا وقد يكون غير ذلك

ما األسـاليب التـي تـساعد فـي إحـداث التربيـة             : السؤال الثالث نتائج  

   .؟، ومناقشتهاالوجدانية عند األطفال في منهج التربية اإلسالمية

نــا؟ فــإن المــشكلة  ءمــاذا نعلــم أبنا: إذا كانــت هنــاك مــشكلة فــي 

م؟ فالبنــاء الوجــداني للطفــل أصــعب مــن أي   كيــف نعلمهــ : األهــم هــي 

بناء آخر في شخصية الطفل، والباحث ينقـل تجربـة خاصـة فـي البنـاء             

الوجداني لألطفال، حيث كـان عـضوًا فـي لجنـة تـشرف علـى مجموعـة                

مدارس ذكور ومدارس إنـاث مـن طـالب المرحلـة األساسـية،             (مدارس  

تجـــري ، وكانـــت إدارة المدرســـة  )وكـــذلك مـــدارس لريـــاض األطفـــال   

 رسـالة  لمعرفة مدى تحقـق  تقويما لألساليب التي تستعملها المعلمات    

  :المدارس وقد وجدت اإلدارة ما يلي

 أكثــر  كــنن المعلمــات اللــواتي يــستخدمن القــصص اإلســالمي   إ .1

ــك فــي        ــال، ويتمثــل ذل ــد األطف ــة عن ــة الوجداني ــأثيرًا فــي التربي ت

الحـــرص علـــى الـــصدق والـــصالة والـــصيام     : تـــصرفاتهم، مثـــل 

  . ساعدة اآلخرينوم

ن المعلمـــات اللـــواتي كـــن يخـــتلطن مـــع األطفـــال فـــي ســـاحات   إ .2

المدرســة يلمــسن رؤوس األطفــال ويــشاركنهم فــي األكــل، أكثــر   

تــأثيرًا فــي وجــدان الطفــل، حيــث تبلــغ ثقــة الطالــب بالمعلمــة أن  

 . يفعل ما تطلب منه وأن يتحدث معها في قضاياه الخاصة

ــارة األمـــ  إ .3 ــية وزيـ ــرحالت المدرسـ ــاريخي  ن للـ ــد التـ اكن ذات البعـ

مقامات الصحابة وأرض المعارك اإلسالمية، كانـت ُتحـدث          : مثل

 - صـــلى اللـــه عليـــه وســـلم-فيـــضًا وجـــدانيًا فـــي حـــب الرســـول 

 . وصحابته الكرام
الـــدروس مـــن لـــدروس العمليـــة أكثـــر تـــأثيرًا مـــن الـــوعظ، و  ان إ .4

ــر أن إحــــدى     ــال، وأذكــ ــداني لألطفــ ــاء الوجــ ــة، فــــي البنــ النظريــ

 رتبــت أن يعطــى درس الحــج فــي موســم الحــج، حيــث   المعلمــات

ــات      ــة البنـ ــال وخاصـ ــن األطفـ ــة وطلبـــت مـ ــسمًا للكعبـ عملـــت مجـ

إحضار مالبس أمهاتهن للصالة وطلبت مـن الطـالب أن يطوفـوا            

حــول مجــسم الكعبــة ويــدعوا باألدعيــة المــأثورة، وأخــرى رتبــت  

ــاولأن  فــي شــهر  اإلفطــار " طــالب أحــد الفــصول  " األطفــال يتن

المدرســة، وكانــت أبعــاد هــذه النــشاطات الوجدانيــة رمــضان فــي 

 مــن إدارة األطفــال طلبــواعظيمــة، حتــى أن بعــض أوليــاء أمــور   

 . المدرسة تكرار مثل هذه النشاطات
 )Aspy & Roebvck, 1982(  أسـبي وروبيـك  وتـشير دراسـة  

إن التربيــة الوجدانيــة ليــست ترفــًا وإنمــا هــي االســتثمار الــصحيح فــي   

ي تنمــي باســتمرار مهــارات التكامــل مــع اآلخــر       المجــال التربــوي، فهــ  

 وتحفــز التالميــذ علــى االلتــزام بالحــضور إلــى المدرســة، ويــشير أيــضًا

إلى أثر اهتمـام  ) 2006( والزعبي Rabinovitz, 1995) (رايبنوفتش

المدرسة في التربية الوجدانية في التالميـذ أنهـم ينـدمجون بموضـوع       

  . هم المدرسية العامةالتعلم بنشاط واضح، ويتكيفون مع حيات

ويستعرض الباحث اآلن بعض أساليب تحقيق التربية الوجدانية        

  عند األطفال 

  :القدوة .1

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كـان           : "قال تعالى 

اإلسـوُة  ). 21: االحـزاب " (يرجو الله واليـوم اآلخـر وذكـر اللـه كثيـراً        

لُقـدوة، ويقـال هـو أسـوتك أي         واألسوُة ما يتأسـى بـه، مثـل الِقـدوُة وا          

أسـوة  : فاألسـوُة نوعـان   ): "2001(مثلك وأنت مثله، يقول الـسعدي       

 صـلى اللـه عليـه       -حسنة، وأسوة سيئة، فاُألسوة الحسنة في الرسـول         

، فـــان المتأســـي بـــه، ســـالك طريـــق الـــصراط المـــستقيم، وأمـــا -وســـلم

  . 661صفحة " األسوة بغيره إذا خالفه، فهو اُألسوة السيئة

بّت عنـد   : جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال         

 فلما كان في بعض الليل، قام رسول اللـه فتوضـأ            ليلة،خالتي ميمونة   

مــن شــن معلــق وضــوءًا خفيفــًا، ثــم قــام يــصلي فقمــت فتوضــأت نحــوًا  

مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فحولني فجعلني عن يمينـه ثـم              

  ). 135، حديث رقم البخاري(. صلى ما شاء الله

والحاجــة إلــى االســوة فطــرة مفطــور عليهــا كــل إنــسان، ويــرى      

واآلن أبـين   ":  على المتعلم البحث عنهـا فقـال       )1985 (الغزالياألمام  

  فـاعلم أنـه ينبغـي للـسالك شـيخ          -:لك ما يجب على سالك سبيل الحق      

رشد مرب، ليخرج األخالق السيئة منه بتربيته، ويجعل مكانها خلقـا           م

. ًا، وال بد للسالك من شيخ يؤدبه ويرشده إلى سبيل الله تعالى           حسن

وشــرط الــشيخ الــذي يــصلح أن يكــون نائبــًا لرســول اللــه صــلوات اللــه 

  63فحةص. "وسالمه عليه أن يكون عالمًا
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  :اختيار األصدقاء .2

وممــــا يكمــــل القــــدوة اختيــــار األصــــدقاء األخيــــار، ومــــصاحبة  

ي بعــضهم بعــضًا، ويتــشبه أصــحاب الخلــق الفاضــل فــإن األطفــال يحــاك

  . كل باآلخر

). اْلمتَِّقـين  إلَّـا  عـدو  ِلـبعض  بعـضهم  يومِئـذٍ  اْلَأِخلَّـاء : (قـال تعـالى  

فالخّلـة هـي الـصحبة قـد تكـون للـه وقـد تكـون لغيـر           ). 67: الزخرف(

ذلـــك، فمـــا كـــان منهـــا مناســـبًا لألوصـــاف واألخـــالق والـــسير الفاضـــلة 

  .  بصاحبهعندها ينتفع كل صاحب

كـان خلـيالن   : في تفسير هذه االية) 2003(وقد ذكر القرطبي   

ليــْثن كــل : مؤمنــان فبعــد موتهمــا جمــع اللــه بينهمــا فيقــول اللــه تعــالى 

يـا رب إنـه كـان يـأمرني     : واحد منكمـا علـى صـاحبه فيقـول كـل منهمـا        

بطاعتك وطاعة رسولك ويأمرني بالخير وينهاني عـن الـشر، ويخبرنـي          

نعم الخليل ونعم االخ ونعم الصاحب      : فيقول الله تعالى  أنني مالقيك،   

  . 109، صفحة 8ج . كان

ــ: )1985 (ي الزرنــوجويــذكر ا اختيــار الــشريك، فينبغــي أن  وأم

 صـاحب الطبـع المـستقيم، والمـتفهم، ويفـر مـن             عيختار المجد، والـور   

ــ(الكـــسالن، والمعطـــل، والمكثـــار  . ، والمفـــسد، والفتـــان) الكـــالمركثيـ

  44صفحة 

 ّنبــه المربــون المــسلمون علــى قــضية االخــتالط ومــا ينــشأ   وقــد

عنها سواء ما كان بين الذكور أنفسهم أم الـذكور واإلنـاث، فقـد ذكـر             

أكـره للمعلـم أن يعلـم الجـواري وال يخلطهـن      ):"1972(ابن سـحنون   

  " مع الغلمان ألن ذلك فساد لهم

، ومـن   )أي الـصبيان  (ومن صالحهم   " ):1985(وذكر القابسي   

 يخلط المعلم بـين الـذكران واإلنـاث وإنـه لينبغـي             نظر لهم، اال  حسن ال 

للمعلـــم أن يحتـــرس الـــصبيان بعـــضهم مـــن بعـــض إذا كـــان فـــيهم مـــن  

  153صفحة .  االحتالم أو يكون له جرأةزيخشى فساده، يناه

  :اللعب .3

: ومــن حــديث طويــل عــن أم خالــد بنــت خالــد بــن ســعيد قالــت   

فذهبت ألعـب  : ع أبي قالت م- صلى الله عليه وسلم  -أتيت رسول الله    

: - صلى اللـه عليـه وسـلم   -بخاتم النبوة، فزبرني أبي، قال رسول الله   

  )5993البخاري، حديث رقم . . . . ": (دعها"

وجاء فـي شـرح هـذا الحـديث أنهـا بقيـت فتـرة مـن الـزمن وهـي                     

تلعــب، وأن أم خالــد كانــت صــبية مميــزة عنــدما كانــت تلعــب بخــاتم         

  . النبوة

ــا  ــو زنـ ــذكر أبـ ــسدي  إ :)2006 (دويـ ــضلي والجـ ــشاط العـ ن للنـ

دورًا كبيــــرًا فــــي تحــــسن الــــصحة النفــــسية لإلنــــسان، والمعــــروف أن  

الرياضــيين يتمتعــون بــروح معنويــة عاليــة مقارنــة بغيــرهم، وأن الفــرح   

والـــسرور الـــذي يـــصيب اإلنـــسان بعـــد ممارســـته األلعـــاب هـــو نتيجـــة 

  . لالنتعاش الذهني الناجم عن نشاط الدورة الدموية

ينبغــي أن يــؤذن للــصبي  ):" 1988(ذكــر أبــو حامــد الغزالــي   و

بعد االنصراف من الكتاب أن يلعب لعبًا جميًال يستريح إليـه مـن تعـب            

 منع الـصبي مـن اللعـب وإرهاقـه          نالمكتب بحيث ال يتعب في اللعب، فإ      

 عليه العـيش حتـى   ص ذكاءه، وينغلفي التعلم دائمًا يميت قلبه، ويبط  

   33صفحة . "ص منه رأسًايطلب الحيلة في الخال

  :القصة .4

 إَليـك  َأوحيَنـا  بمـا  اْلَقـصص  َأحـسن  عَليـك  َنُقص َنحن: (قال تعالى
  )يوسف :3). (اْلُقرآن هـَذا

ــه حــق         ــا يقــصه أحــسن القــصص، ألن ــالى م ــه تع فقــد وصــف الل

وصـــدق، ويتحـــرك القـــصص القرآنـــي فـــي مجـــاالت كثيـــرة، فقـــد ذكـــر   

ــي  ــصالحين    ):2003(القرطبــ ــاء والــ ــر األنبيــ ــرآن ذكــ  أن قــــصص القــ

. والتوحيد، والسير، والسياسة والمعاشرة مما يـصلح الـدين والـدنيا          

  . 120، صفحة 9ج

 القــصة، قــال - صــلى اللــه عليــه وســلم -وقــد اســتعمل الرســول 

بينما رجل يمشي فاشتد عليـه      : "-صلى الله عليه وسلم   -رسول الله   

خـرج فـإذا هـو بكلـب يلهـث يأكـل       العطش فنـزل بئـرًا فـشرب منهـا، ثـم        

لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بـي، فمـأل خفـه،            : الثرى من العطش، فقال   

يـا  : ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر لـه، قـالوا          

فــي كــل كبــد رطبــة     : رســول اللــه، وإن لنــا فــي البهــائم أجــرا؟ فقــال      

  )2190البخاري حديث رقم ". (أجر

في نفوس األطفال فهم يقبلون على سـماع     للقصة تأثير سحري    

ــر        ــاههم وتثيـ ــب انتبـ ــولهم، وتجلـ ــق ميـ ــا توافـ ــاس، ألنهـ القـــصص بحمـ

ــوقهم،  ــسلم      وشـ ــع المـ ــإذا تتبـ ــرة فـ ــصص ذات العبـ ــيء بالقـ ــرآن ملـ القـ

أحداث القصة انطبعت نفسه بتعاليمها، واقتدى ببطل القصة، وتحلـى          

  . بصفات أبطالها، وابتعد عن صفات العاصين وسلوكهم

  :رغيب والترهيبالت .5

جاءت دعوة اإلسالم وابتـدأت ببيـان الجنـة ونعيمهـا والنـار             فقد  

فقلت استغفروا  : (قال تعالى . وجحيمها، ولم تبدأ بالتحريم والتكليف    

، يرسـل الـسماء علـيكم مـدرارًا، ويمـددكم بـأموال        اربكم انه كان غفار   

، يقـول   )11-10: نوح) (وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا      

ــه  : "فـــي تفـــسير هـــذه اآليـــات ) 2001(الـــسعدي  نـــصحهم نـــوح عليـ

السالم، فرغَّبهم بمغفرة الذنوب وما يترتب عليها من حصول الثـواب،      

ــدنيا العاجــل، يرســل المطــر       ــبهم أيــضًا بخيــر ال وانــدفاع العقــاب ورغَّ

صـفحة  " متتابعًا، ويكثر أموالكم وأوالدكم ومن لذات الدنيا ومطالبهـا        

أرأيت إن كذب وتولى، الم يعلـم بـأن اللـه يـرى،      ": وقال تعالى . 889

  ). 5-13: العلق" (كال لئن لم ينته لنسفعًا بالناصية

إن الــذي ينهــى عــن إتبــاع الحــق، أال ): 2001(يقــول الــسعدي 

ــه إن اســتمر علــى حالــه          ــه، ثــم توعــده الل يخــاف اللــه، ويخــشى عقاب

  . 930صفحة . ليأخذنه بناصيته أخذًا عنيفًا

 والــشريعة هــي ": عـن تعلــيم الــصبيان )بــال(ه يمــسكو ابــن يقـول 

وم األحداث وتعودهم األفعال المرضـية، وتعـد نفوسـهم لقبـول            التي تقّ 

ة بالفكر الـصحيح  يالحكمة وطلب الفضائل، والبلوغ إلى السعادة االنس  

ــا وبــــسائر اآلداب     والقيــــاس المــــستقيم وعلــــى الوالــــدين أخــــذهم بهــ

ــه الحاجــة أو   لــة بــضروب الــسياسات مــن الــضرب، إذا   يالجم  دعــت الي

طمـــاع فـــي الكرامـــات أو غيرهـــا ممـــا      إن صـــدتهم، أو اإلاتالتوبيخـــ

ليه من الراحات، أو يحذرونه من العقوبـات حتـى إذا تعـودوا    إيميلون  

ذلــك واســتمروا عليــه مــدة مــن الــزمن كثيــرة أمكــن فــيهم حينئــذ أن          

يعلمـــوا بـــراهين مـــا أخـــذوه تقليــــدًا وينبهـــوا علـــى طـــرق الفــــضائل        
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 إلى غاياتها بهذه الصناعة التي نحـن بـسببها واللـه      والبلوغها  واكتساب

  54صفحة . "وفقالم

  :تعليم األطفال القرآن وحفظه .6

خيــركم مــن تعلــم  : (-صــلى اللــه عليــه وســلم  -اللــه قــال رســول  

  )4639البخاري حديث رقم ). (القرآن وعلمه

وينبغـــي لطالـــب العلـــم أن يبـــدأ فـــي  ): 1983(ويقـــول الغزالـــي 

 ومذاكرتـه بـاألهم فـاألهم، فـأول مـا يبتـدئ بـه القـرآن                 دروسه وحفظـه  

ــسلف ال   ــان الـ ــيم، وكـ ــظ     العظـ ــن حفـ ــه إال لمـ ــديث والفقـ ــون الحـ  يعلمـ

  68صفحة . القرآن

مـن هـم يـا سـول     : إن لله آهلـين مـن النـاس قيـل         " وفي الحديث 

ابــن ماجــة  ". (هــم حملــة القــرآن هــم أهــل اللــه وخاصــته     :اللــه؟ قــال 

  )211حديث رقم 

: مـــن أقـــوى أســـباب الحفـــظ " ):1986(وجي وقـــد ذكـــر الزرنـــ 

". قراءة القرآن، وقيل ليس شيء أزيد للحفظ من قراءة القـرآن نظـراً           

  95صفحة 

  :تحفيظ الشعر واألناشيد .7

ــه      ــن كعــب أن رســول الل ــي اب ــه وســلم   -عــن أب ــه علي  - صــلى الل

  )3023ابن ماجه حديث رقم ". (إن من الشعر لحكمة:" قال

بغي للمعلم أن يعلم الصبيان     وين):" 1972(يقول ابن سحنون    

الحــساب ولــيس شــرطًا، وكــذلك الــشعر، والغريــب والعربيــة، والخــط،     

  102صفحة ". وجميع النحو

ــع الـــدين، والعلـــوم، ولـــم يقتـــصر     ــيم، ومنبـ والقـــرآن أصـــل التعلـ

المربــون فــي تعلــيمهم للولــدان علــى القــرآن فقــط فــاهتموا فــي تعلــيم     

لخـط وغيرهـا، ولكـن لـيس كـل          اللغة العربية، ورواية الشعر، وتجويد ا     

شــعر فمــا كــان فيــه مــن ذكــر الحميــة والخنــاء، وقــبح الهجــاء، فيكــره      

  . تعليمه للصبيان

ن لم يتفق له التربيـة الـصالحة فـي مبـدأ            مو": مسكوية  ابن يقول

 ثم ابتلى بـأن يربيـه والـده علـى روايـة الـشعر الفـاحش، وقبـول           نشوئه

 كمـا   ،بائح ونيل اللـذات    واستحسان ما يوجد فيه من ذكر الق       ،أكاذيبه

ثــم صــار بعــد , وأشــباههما" امــرئ القــيس والنابغــة" يوجــد فــي شــعر

 ويجزلــون لــه  ،ذلــك إلــى رؤســاء يقربونــه علــى روايتهــا وقــول مثلهــا       

وامــتحن بــأقران يــساعدونه علــى تنــاول اللــذات الجــسمانية،    ، العطيــة

 ، طبعــه إلـى االســتكثار مـن المطــاعم والمالبـس والمراكــب والزينــة   لمـا 

 ذلك شقاء ال نعيمـا،       فليعد ،ما اتفق لي مثل ذلك في بعض األوقات       ك

  8صفحة . "وخسرانًا ال ربحًا، وليجهد على التدرج إلى فطام نفسه
  :تعليم األطفال الدعاء .8

 الداع دعوَة ُأجيب َقريب َفإنِّي عنِّي ِعباِدي سَأَلك وإَذا(قال تعالى 
 186): (يرشــدون َلعلَّهــم بــي وْليؤِمُنــوْا ِلــي يبوْاَفْليــسَتج دعــان إَذا

  ). البقرة

إن اللـــه تعـــالى الرقيـــب الـــشهيد،  ): "م2001(يقـــول الـــسعدي 

، يعلــم خائنــة األعــين ومــا تخفــي الــصدور،  ىالمطلــع علــى الــسر واخفــ

          ــب حاضــر ــة، فمــن دعــا ربــه بقل ــو قريــب أيــضًا مــن داعيــه باإلجاب فه

يمنـــع مـــانع مـــن إجابـــة الـــدعاء، كأكـــل الحـــرام  ودعـــاٍء مـــشروع، ولـــم 

  . 87صفحة " ونحوه، فإن الله قد وعده باإلجابة

فتعليم األطفال الدعاء من أفضل األساليب في تنمية وجـدانهم،    

  . وترقيق قلوبهم، وتقوية إيمانهم بالله تعالى

 - صلى الله عليـه وسـلم      -كان رسول الله    : وعن ابن عباس قال   

اللهـم إنـي أعـوذ    " كمـا يعلمنـا سـورة مـن القـرآن       يعلمنا هـذا الـدعاء،    

وأعـوذ بـم مـن فتنـة     . وأعوذ بك من عذاب القبر  . بك من عذاب جهنم   

ابـن ماجـه    (."وأعوذ بـك مـن فتنـة المحيـا والممـات      . المسيح الدجال 

  )3097حديث رقم 

عــــن دور المعلــــم فــــي تعلــــيم  ): 1972(يقــــول ابــــن ســــحنون  

ــدعاء  ــصبيان الـ ــيم  " :الـ ــدهم بتعلـ ــه   وليتعاهـ ــى اللـ ــوا إلـ ــدعاء ليرغبـ الـ

  111صفحة ". ويعرفهم عظمته وجالله ليكبروا على ذلك

ينبغي لطالـب العلـم أن يـشتغل        "): 1986(وقد ذكر الزرنوجي    

ويــرى الفهـــم، والعلـــم،  ,  والجنــان واإليمـــان والمـــال باللـــسانبالــشكر  

 مــن اللــه تعــالى ويطلــب الهدايــة مــن اللــه بالــدعاء،  قوالعقــل، والتوفيــ

   92صفحة . "ليه، فإنه تعالى هاد من استهداه إوالتفرغ 

  :مناقشة نتائج السؤال الثالث

فقــــد أظهــــرت نتــــائج هــــذه الدراســــة أن عمليــــة بنــــاء الجانــــب    

الوجداني عند الطفل ليـست سـهلة، فربمـا تكـون أصـعب مـن أي بنـاء            

تربوي آخر في تربيـة الطفـل الـشاملة، لكـن هـذا ال يعنـي عـدم وجـود          

اثــه، إال أن هــذه األســاليب تقــدر حــسب أحــوال أســاليب فعالــة فــي إحد

ــان         ــدوُة، وقــد ك ــرز هــذه األســاليب الق المتعلمــين وقــدراتهم، ومــن أب

 الُقـدوُة المثلـى، واألسـوُة الحـسنة،        - صلى اللـه عليـه وسـلم       -الرسول  

وقــد كـــان كمــا وصـــفته عائـــشة رضــي اللـــه عنهـــا قرآنــًا يمـــشي علـــى     

ثير كبيـر فـي تربيـة الطفـل         مما يعني أن القدوُة الحسنة لها تأ      . األرض

  . وجدانيًا

أن : فــي القــدوُة عــن الجــاحظ قــال   ) 1985(وقــد ذكــر علــوان   

لـيكن أول   : "عقبة بن أبي سفيان، لما دفـع ولـده إلـى المـؤدب قـال لـه                

مـا تبــدأ بـه إصــالح بنــي إصـالح نفــسك، فــإن أعيـنهم معقــودة بعينيــك،     

 صفحة  ".فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت       
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ولكــن هنــاك أســاليب أخــرى لهــا أهميتهــا ومجاالتهــا فــي غــرس      

مكونــــات التربيــــة الوجدانيــــة عنــــد الطفــــل، فالقــــصص، واألصــــدقاء،  

واللعب، والترغيب والترهيب، وحفـظ القـرآن الكـريم، والـشعر وغيرهـا             

ــة          ــاء التربي ــا حتــى يكتمــل بن ــد مــن األخــذ به مــن األســاليب التــي ال ب

 وهذه األسـاليب وحـدها ال تكـون نافعـة مـا لـم       .الوجدانية عند الطفل 

يكن عون من الله تعالى، ولهـذا كـان الـدعاء شـيء أساسـي فـي مـنهج             

التربيــة اإلســالمية، وهــو مــن قبيــل األخــذ باألســباب، فــإذا اســتخدمت   

وســائط التربيــة فــي مــنهج التربيــة اإلســالمية هــذه األســاليب فــان مــن      

 الطفــل، فينــشأ مكونهــا  المتوقــع إحــداث تربيــة وجدانيــة ســليمة عنــد   

ــل       ــاحب الطفـ ــا صـ ــحيح، وإذا مـ ــشكل صـ ــه بـ ــان باللـ ــو اإليمـ األول وهـ

أصحاب الخلق الحسن، وإذا ما حفظ القرآن الكريم والـشعر النظيـف،          

ووجد القدوة الصالحة، وإذا ما اشتغل لسانه بالشكر لله تعـالى علـى             

  . نعمه وطلب الهداية منه، فإن الله تعالى هاد من استهداه

إلـى أن هنـاك أسـاليب       ): 2004(أشار الـسيد فـي دراسـته        وقد  

تربويــة نبويــة، وأســاليب نفــسية تــؤثر فــي نفــس الطفــل، كمــا أشــارت      
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ــوفتش   ــة رايبنـــ ــة  ): Rabbinovitz, 1985(دراســـ ــى أن التربيـــ إلـــ

ــم         ــة فه ــة لتنمي ــى باســتخدام أنــشطة معين ــال تبن ــد األطف ــة عن الوجداني

  . األطفال لذواتهم ولآلخرين

ما المـشكالت والتحـديات التـي تواجـه التربيـة           : الرابعنتائج السؤال   

   .الوجدانية للطفل؟، ومناقشتها

 أن مشكالت أطفال الغرب، وضياع حقوقهم بدأت تـصل          يشاهد

ل اطفـ أ  وتحـديات تواجـه  بقية أطفال العالم، فضًال عن مشكالت أخرى    

  :ومنها,العالم الثالث، وخاصة أطفال العالم اإلسالمي

  :الحروب واألطفال .1

إســـرائيل إحـــدى الـــدول الموقعـــة علـــى اتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل   

 ال تقــيم وزنــًا ال لحقــوق الطفــل وال ه،الوقــت نفــسفــي العالميــة، وهــي 

للقانون الدولي في حق غير اليهود، فالقانون عندها يـسمح بمالحقـة            

 عـن تقريـر     :)2002 ( سنة، وقـد ذكـرت الحلـو       12األطفال إذا بلغوا    

ن األطفـــال أن قـــوات االحـــتالل اليهـــودي  للحركـــة العالميـــة للـــدفاع عـــ 

، وأن معظــم 31/1/2001 إلــى 29/9/2000 طفــًال مــن 87اعتقلــت 

األطفـــال الفلـــسطينيين الـــذين استـــشهدوا أو جرحـــوا هـــم فـــي وضـــع  

وما جرى في الحرب علـى    . د في مناطق األحداث   والمراقب أو الموج  

لـى  م ومطلع هـذا العـام أكبـر شـاهد ع     2008أطفال غزة في نهاية عام      

  . ذلك

أطفال الـصومال والـسودان والعـراق وغيرهـا مـن دول             وال ننس 

فكيــف تــتم تنميــة وجدانيــة ســليمة فــي ظــل الخــوف . العــالم اإلســالمي

  طفال؟والقتل واالعتقال لأل

  :التغذية .2

تنمو أحاسـيس الطفـل انطالقـًا مـن نمـوه الجـسدي والعـضوي،               

اصــة فــي فالعالقـة بــين النمــو الجــسدي والنمـو الوجــداني واضــحة وخ  

  . السنوات األولى من حياة الطفل

إن كــل نقـص فــي االحتياجـات العــضوية   ): 1978(يقـول موكـو   

ــو نقــــص فــــي         ــة، هــ ــذاء والعنايــ ــل نقــــص الغــ ــل مثــ ــية للطفــ األساســ

االحتياجــات العاطفيــة، مثــل الحــب والعواطــف، فالطفــل الــذي يحــصل   

على غذائه من حليب أمه، إذا جاء موعد فطامه، حرم من حليـب أمـه           

و من االحتياجـات العـضوية، األمـر الـذي يكـون مؤلمـًا كمـا يعكـس                 وه

  . ألمًا وجدانيًا

وإذا نظرنا إلى واقع شعوب العالم اإلسالمي، نتـساءل كـم عـدد           

األطفــال الــذين يموتــون جوعــًا؟ ومــن ثــم نتــساءل كيــف تكــون هنــاك    

  تربية وجدانية سليمة؟

  :األمية .3

فوائــــد  األميــــة حالــــة يــــصعب معهــــا تحقيــــق التقــــدم، وجنــــي       

ــى التــأخر    ــة تقــود إل ــا العــصر، فاألمي ــى   . تكنولوجي وقــد أدت األميــة إل

خـــروج األطفـــال فـــي ســـن مبكـــرة للبحـــث عـــن العمـــل، فوقعـــوا تحـــت   

اســتغالل أربــاب العمــل، وحرمــوا مــن كثيــر مــن حقــوقهم، فــال يــأكلون  

  .وال ينامون وال يلعبون، كما يفعل غيرهم من األطفال األسوياء

  

  

 :قع الطفلقلة الدراسات عن وا .4
ولعـل أهـم مالحظـة تتمثـل فـي حاجــة      "):1996 (تقـول الجـشي  

دول الخلــيج إلــى اإلحــصاءات الــسكانية واالجتماعيــة المتعلقــة بالبنــاء  

األســـري، والمـــستوى االجتمـــاعي واالقتـــصادي والثقـــافي والـــصحي،   

ــة،        ــدمات المقدمـ ــستويات والخـ ــذه المـ ــد هـ ــام لرصـ ــع نظـ ــى وضـ بمعنـ

زيع والفعالية، وهذا راجع إلى الـنقص       والسيما من حيث الحجم، والتو    

ــي مجــال البحــوث والدراســات المتعلقــة بالطفولــة، ممــا يــؤدي إلــى          ف

غياب مصدر أساسي من مصادر المعلومات والبيانات التي تمكـن مـن            

إلقــاء الــضوء علــى أهــم المــشكالت، وتحديــد االحتياجــات األساســية     

  ". تحديد برامج األطفال الشموليةوللطفل 

ــذه نمـــاذج   ــول دون   هـ ــن المـــشكالت التـــي تحـ  األطفـــال  نيـــلمـ

حقوقهم، ومن المالحظ أن حل هذه المشكالت ليس محصورًا بمـنهج           

ــة، وال        ــة ودولي ــرامج وطني ــة وحــدها، وإنمــا يتعلــق بب معــين وال بدول

يوجـد فـي مـنهج التربيــة اإلسـالمية مـا يمنـع مــن حـل هـذه المــشكالت         

  . عن طريق تعاون دولي

 بعـــض التـــشريعات ذات الـــصفة   ويـــرى الباحـــث أن يـــشير إلـــى   

الدوليــة التــي قــد تخفــف مــن أثــر المــشكالت والتحــديات التــي تواجــه    

األطفال وتحول دون تنمية وجدانهم، وتتمثـل هـذه التـشريعات ببيـان             

 حقوق األطفال وحمايتهم، ومن هذه التشريعات الوثيقة التي وضعتها        

  الطفـل،   الخاصـة بحقـوق    )اليونيـسيف (منظمة األمم المتحدة للطفولة     

م، وأصــبحت 1989عرضـت علــى الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة عــام  

ــول     ــة فــي أيل ــاق    ، م1990شــرعة دولي ــة ميث ــة العربي وأصــدرت الجامع

ــي عــام     ــاهرة حــول   1989حقــوق الطفــل العرب حقــوق "م، وإعــالن الق

م، وأصــــدرت منظمــــة العواصــــم 1990عــــام " اإلنــــسان فــــي اإلســــالم

  . م1993عام  رعاية الطفل وحمايتهوالمدن اإلسالمية إعالن أنقرة ل

 :مناقشة نتائج السؤال الرابع
ــين النمــو الوجــداني والنمــو الجــسدي واضــحة، وأي       العالقــة ب

الـذي أطعمهـم مـن     : "مؤثر في إحـداهما يـؤثر فـي اآلخـر، قـال تعـالى             

، فحاجــة اإلنــسان إلــى الطعــام )4: قــريش" (جــوع وآمــنهم مــن خــوف

ــة، ول    ــضية ماديـ ــا قـ ــي ظاهرهـ ــن فـ ــي    واألمـ ــؤثرة فـ ــع مـ ــي الواقـ ــا فـ كنهـ

االنفعــاالت والعواطــف، واألحاســيس، فقــد أظهــرت نتــائج الدراســة أن    

الحروب، وسوء التغذية، واألميـة وغيرهـا مـن المـشكالت التـي تـؤدي               

إلى نقص أو خلل فـي التربيـة الوجدانيـة عنـد الطفـل، وهـي مـشكالت                  

سـالمي مـن    تزداد تعقيدًا واتساعًا، وربما كان نصيب أطفال العـالم اإل         

هذه المشكالت أكثر من غيرهم، وكل نقص في االحتياجـات العـضوية          

األساسية للطفل مثل نقص الغذاء والعناية هو نقص فـي االحتياجـات     

  . العاطفية مثل الحب والعواطف

ونظــــرًا ألن هــــذه المــــشكالت والتحــــديات ذات أبعــــاد إقليميــــة  

رهـا، يحتـاج إلـى    ودولية، فإن الحل لهذه القضايا، أو التخفيـف مـن آثا   

جهد وطني وعـالمي، فكـان للتـشريعات ذات البعـد الـدولي واإلقليمـي               

ــة        ــدة للطفولـــ ــم المتحـــ ــة األمـــ ــعتها منظمـــ ــي وضـــ ــة التـــ ــل الوثيقـــ مثـــ

، وميثاق حقـوق الطفـل العربـي، الـذي أصـدرته            )1990اليونيسيف،  (

ــام   ــة فــــي عــ ــة العربيــ ــذه   ) 1989(الجامعــ ــر فــــي التخفيــــف مــــن هــ أثــ
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تـشكيل هيئـة أهليـة      ) 1998(راسة السماك   المشكالت وقد اقترحت د   

  . للدفاع عن حقوق الطفل

ــة       ــام يتبــين بعــد عــرض نتــائج هــذه الدراســة أن لتربي وفــي الخت

الطفل وجدانيًا آثارًا إيجابية متعددة سواء أكانت في بناء شخـصيته،            

ــاء       ــرين لبنـ ــع اآلخـ ــه مـ ــي تكيفـ ــسليمة، أم فـ ــات الـ ــاء االتجاهـ ــي بنـ أم فـ

ي نحــو الخيــر، وتكــوين األمــة الراشــدة التــي  المجتمــع الــسليم، والــسع

 & Aspy(تبــذل المعــروف لجميــع البــشر، ويؤكــد اســبي وروبيــك   
Roebvck, 1982 (   إن التربية الوجدانية هي االستثمار الـصحيح فـي

المجال التربـوي، فهـي ُتنمـى مهـارات التكامـل مـع اآلخـرين باسـتمرار،                 

  . درسةوتحفز التالميذ على االلتزام بالحضور إلى الم

  :التوصيات

فـي ضـوء عـرض المكونـات األساسـية لتنميـة الجانـب الوجـداني         

عنــد الطفــل وذكــر أهــم األســاليب التــي تــساعد فــي غرســها يوصــي          

  :الباحث بما يلي

ضرورة تركيز المناهج المدرسية علـى تنميـة الجانـب الوجـداني             -1

 . للطفل ألنه أساس التربية الشاملة لشخصية الطفل
اهج النــشاطات العمليــة ذات األثــر الفاعــل  ضــرورة تــضمين المنــ  -2

ــة، والـــصيام،        ــل الـــصالة جماعـ ــدان الطفـــل، مثـ ــي تنميـــة وجـ فـ

واإلفطـــار الجمــــاعي، وزيــــارة مقامـــات الــــصحابة رضــــوان اللــــه   

 . عليهم
 بتعلــيم القــرآن الكــريم تــالوة، وحفظــًا، وتفــسيرًا، ألنــه   ماالهتمــا -3

 . أساس المنهج اإلسالمي في التربية
تفاقـات الدوليــة التـي تهـتم باألطفـال وحقــوقهم     االنـضمام إلـى اال   -4

  . وتسعى للتخفيف من معاناتهم

  

  المراجعالمصادر و

، تنمية الـشعور الـديني عنـد األطفـال        ). 1979(. عواطفإبراهيم،  

 . دار المجمع العلميجده، 
تحفــة المــودود بأحكــام ). 1997. (ابــن القــيم، محمــد بــن أبــي بكــر

مكتبة البيـان،   : ، دمشق 2 ط ، تحقيق بشير محمد عيون،    المولود

 . 139ص
ــن    ــد بـ ــل، أحمـ ــن حنبـ ــدابـ ــد . )1983(. محمـ ــام أحمـ ــسند اإلمـ ، مـ

 بيــروت، مؤســسة  ،1، طي اللــه بــن محمــد عبــاس   لــتحقيــق و

 . الرسالة
كتـــاب آداب المعلمـــين، تحقيـــق ). 1972. (ابـــن ســـحنون، محمـــد

  . ، تونس، مطبعة المنار2، طحسن حسني عبد الوهاب

صـحيح سـنن ابـن    ). 1986. (يـد الغزوينـي  ابن ماجة، محمد ابن يز  

  . ، بيروت، المكتب اإلسالمي1، طماجة

تهـذيب األخـالق   ). بـال . ( ابن مسكوية، احمد بن محمد بن يعقوب      

 . ، بيروت، دار مكتبة الحياة2، طوتطهير األعراف
، ســـنن أبـــي داود. )1974(. أبـــو داود، ابـــن األشـــعث السجـــستاني 

 .  بيروت، دار الحديث،1ط

اللعب يعيد فرح الطفولة ). 2006كانون الثـاني 8. (خليلاد،  أبو زن 

ــذهن والجــسد   ــنعش ال ــة،  وي  524العــدد ، صــحيفة الغــد األردني

 . 29صفحة 
التربيــــة الوجدانيــــة والــــصحة ). 2006. (احمــــد، ســــمير كامــــل

، ورقة مقدمة من المؤتمر الـسنوي لكليـة ريـاض           النفسية للطفل 

ــاهرة    ــة القـــ ــال جامعـــ ــة الوجدا"األطفـــ ــل التربيـــ ــة للطفـــ -8، "نيـــ
9/4/2006 .52-84 . 

ــكندر، نجيــــب  ــوارد   ، )بــــال(إســ ــرادف والمتــ ــاني للمتــ ــم المعــ معجــ
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 التجارب االستقصائية   هدفت الدراسة إلى استكشاف مستوى قدرة تصميم       :ملخص

. لــدى الطلبــة المعلمــين فــي تخــصص العلــوم بكليــة التربيــة بجامعــة الــسلطان قــابوس

طالبــا معلمــا فــي برنــامجي البكــالوريوس ودبلــوم  ) 82(اشــتملت عينــة الدراســة علــى 

التأهيل التربوي، حيث طلب منهم تصميم ستة أنـشطة استقـصائية باسـتخدام بطاقـة              

ــا بعنـــصر مـــن عناصـــر   ) 14(للتـــصميم اشـــتملت علـــى  بنـــدا يتعلـــق كـــل واحـــد منهـ

التـــساؤل، وتحديـــد المتغيـــرات، وضـــبطها، والتنبـــؤ، والتخطـــيط   : االستقـــصاء وهـــي

للمــواد، واحتياطــات الــسالمة، والمالحظــات، والقياســات، واإلجــراءات، ومحــاوالت       

 أشارت النتائج إلـى ضـعف  . القياس، وجمع البيانات، وتمثيلها، واالستدالل، والتفسير 

مـــستوى عينـــة الدراســـة فـــي التـــصميم االستقـــصائي، وخاصـــة فـــي ضـــبط المتغيـــرات 

والتخطــيط لمحــاوالت القيــاس والتفــسير وتحديــد احتياطــات األمــن والــسالمة، كمــا     

أشــارت النتــائج إلــى تفــوق طلبــة البكــالوريوس علــى دبلــوم التأهيــل، وتفــوق تخــصص  

ج الدراسـة أوصـت بعـدد       األحياء على تخصـصي الكيميـاء والفيزيـاء، وفـي ضـوء نتـائ             

الكلمــــات (. مــــن التوصــــيات لتنميــــة مهــــارات االستقــــصاء لــــدى الطلبــــة المعلمــــين  

الــتعلم المبنــي علــى االستقــصاء، االختبــار العــادل، التــصميم التجريبــي،    : المفتاحيــة

  .)تدريس العلوم، الطلبة المعلمون في العلوم، مهارات االستقصاء

  

  

  

  

  

  :خلفية الدراسة وأهميتها

لنظم التربوية الحديثة لتحقيق العديد من األهـداف مـن          تسعى ا 

ــا        ــد مطلبـ ــذي يعـ ــر الـ ــارات التفكيـ ــذ لمهـ ــتالك التالميـ ــدف امـ ــا هـ بينهـ

أساسيا فـي ظـل التـأثيرات المتعـددة للحيـاة العـصرية بتقـدمها التقنـي            

واإلعالمي، لذلك البد للبيئات التعليمية أن تسعى إلى تحويل المـتعلم     

ت إلـى متحمـل مـسؤولية أكبـر حـول تعلمـه          من مجرد متذكر للمعلومـا    

ــا          ــي هــذا اإلطــار فإنن ــتعلم، وف ــادرة لتطــوير هــذا ال ــع بحــس المب يتمت

بحاجـــة إلـــى طـــرق وأســـاليب تعمـــل علـــى تحقيـــق ذلـــك ومنهـــا الـــتعلم 

ــة للتأمــــل     المبنــــي علــــى االستقــــصاء، الــــذي يقــــدم للتالميــــذ الفرصــ

ميــة أو والتــساؤل وتحليــل عــدد كبيــر مــن البيانــات المطبوعــة أو الرق  

 ,Cuevas, Lee(اإلعالميـة التـي يتميـز بهـا عالمنـا التقنـي المعاصـر        
Hart & Deaktor, 2005.(  
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The Level of the Ability of Designing Inquiry Experiments 
by Science Student Teachers at Sultan Qaboos University: 

Some Variables 
 

Abdullah Ambosaedi, Suleman Balushi, Faculty of Education, 
Sultan Qaboos University, Masqat, Oman 

 
Abstract: The study aimed at exploring science student teachers' skills 
in designing inquiry experiments. The subjects of the study were 82 
student teachers joining the B.Sc. and Teacher Qualification Diploma 
(TQD) programs at Sultan Qaboos University. They were asked to 
deign six inquiry activities using a designing form, including 14 items 
each of which dealt with a different inquiry skill: questioning, 
determining and controlling variables, predicting, planning for 
materials, observations, measuring, procedures, trials, safety 
precautions, collecting and representing data, reasoning, and 
explanations.  The findings showed that the student teachers' 
designing level was weak, especially in controlling variables, trials, 
explanations, and safety precautions. In addition, the B.Sc. students 
outperformed TQD students, and biology majors outperformed 
chemistry and physics majors. (Keywords: Inquiry-based Learning, 
Fair Testing, Designing Experiments, Science Teaching, Science 
Student Teachers, Inquiry Skills). 

  
  

 يعمل التالميذ خالل االستقصاء العلمي على طرح أسـئلة حـول          

ــة عــن هــذه         ــة بهــدف اإلجاب العــالم الطبيعــي، ومــن ثــم البحــث عــن أدل

ــارات      ــشكالت، ومهـ ــل المـ ــدرات حـ ــورون قـ ــإنهم يطـ ــذلك فـ ــئلة، بـ األسـ

، إنهــم بــذلك  )Cuevas, et al., 2005(التفكيــر واالتــصال لــديهم  

ــم   ــون العلـ ــؤدون أو   )Learn Science(يتعلمـ ــف يـ ــون كيـ ، ويتعلمـ

، كمـا يتعلمـون عـن العلـم     )Learn to do Science(يمارسون العلـم  

)Learn about Science) (National Research Council 
(NRC), 2000, p. xv(    ويتطلب هذا امتالكهم لمهـارات تقـع ضـمن ،

تــصميم : المتطلبــات األساســية للــتعلم المبنــي علــى االستقــصاء وهــي  

ــذها  ــة وتنفيـــ ــات  ،االستقـــــصاءات العلميـــ ــات والمعلومـــ ــع البيانـــ  وجمـــ

اء التفـــسيرات، واســـتقراء االســـتنتاجات، والتواصـــل    وتحليلهـــا، وبنـــ 

 & Marx, et. al., 2004; Wallace, Tsoi, Calkin(بالنتـائج  
Darley, 2003.(  

يواجه كل من المتعلمين والمعلمين تحديات ضـمن بيئـة الـتعلم        

المبنــي علــى االستقــصاء، وتكمــن هــذه التحــديات فــي التغييــرات التــي   

على عناصر العمليـة التعليميـة، فيجـد     يفرضها هذا المنحى التدريسي     

المتعلم نفسه فـي بيئـة الـتعلم المبنـي علـى االستقـصاء مطالـب بتغييـر               

الكيفيــة التــي يتفاعــل بهــا فــي الغرفــة الــصفية، وبتغييــر الكيفيــة التــي          

يتعامــل بهــا مــع المحتــوى العلمــي، فهــو مطالــب بالتعــاون مــع األقــران، 
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 وربط المحتوى العلمي بحياتـه      والتفكير العميق في المفاهيم المركبة،    

 والـــتحكم الـــذاتي فـــي ســـلوكه     ،اليوميـــة داخـــل المدرســـة وخارجهـــا   

وتفكيره خالل األسبوع تحسبا للتغييرات التي يمليها تطور المشروع         

االستقصائي الذي يقـوم بـه مـع أقرانـه، والتعامـل مـع نظـام جديـد فـي                   

ــا المعلمـــون فـــإنهم يوا   ــا تعـــود عليـــه، أمـ جهـــون التقـــويم مختلـــف عمـ

تحــديات فــي بيئــة الــتعلم المبنــي علــى االستقــصاء تتعلــق بتغييــر نمــط 

التفكير واألداء المعتمد على التلقين والتدريس المباشـر، إلـى تطـوير      

ــة واســتراتيجيات إداريــة       ــات تقويمي ــسية وتقني ــارف وأســاليب تدري مع

 ;Marx, et al., 2004( مختلفــة تتماشــى مــع البيئــة االستقــصائية 
Keselman, 2003.(  

 ,Gado, 2005; Brown(ولقد أجريت العديد مـن الدراسـات   
Bolton, Chadwell & Melear, 2002; Gottfried, 1993 ( حول

آراء المعلمين وتصوراتهم عن التعلم المبني علـى االستقـصاء، ومنهـا       

) Al-Balushi, 1998(والبلوشــي ) 2008(أيــضا دراســتا الحــارثي  

وأجمعـت   لمي العلوم بسلطنة عمان،   اللتان أجريتا على عينتين من مع     

نتائج هـذه الدراسـات أنـه علـى الـرغم مـن أن معلمـي العلـوم يـرون أن           

ــى االستقــصاء عــددًا مــن     ــي عل ــتعلم المبن ــذهم فيمــا    لل ــد لتالمي الفوائ

يتعلـــق بـــدافعيتهم للـــتعلم وتنميـــة عمليـــات العلـــم والتفكيـــر اإلبـــداعي 

 إال أنهـم يـرون أنـه        ومهارات االتصال وزيادة الفضول العلمي وغيرها،     

يستهلك وقتا طويال في التخطيط والتنفيذ، وقد يـستغرق المتعلمـون     

وقتا طـويال فـي التـصميم التجريبـي، وأن هـذا الوقـت قـد يكـون علـى                    

حــــساب المحتــــوى المطــــالبين بتغطيتــــه، وأنــــه يحتــــاج إلــــى أدوات       

وتجهيــزات قــد ال تكــون فــي متنــاول اليــد، وأنــه يــصعب تقييمــه، وأنــه  

خاصــة االستقــصاء المفتــوح، إلــى قــدرات عقليــة عاليــة قــد ال  يحتــاج، 

يمتلكها تالميذهم خاصة فيما يتعلق بالتصميم التجريبي، األمر الذي         

يؤدي إلى حالة من التيه لديهم، وظهر تخوف لدى الـبعض مـنهم مـن                

أن جميــع األهــداف التدريــسية قــد ال تتحقــق لــدى جميــع الطلبــة فــي    

قـــصاء المفتـــوح، األمـــر الـــذي قـــد الـــصف الواحـــد، خاصـــة فـــي االست

  ).Al-Balushi, 1998(يؤدي إلى عدم العدل في عملية التقييم 

ــين      ــن المعلمــ ــل مــ ــا كــ ــي يواجههــ ــصعوبات التــ ــذه الــ ــة لهــ نتيجــ

والمتعلمين في التعلم االستقصائي، زاد االهتمام بـالتعلم المبنـي علـى            

االستقــصاء فــي الــسنوات األخيــرة للتغلــب علــى هــذه الــصعوبات، مــع     

ادة االنتقاد الموجه لألنشطة المعملية المدرسية التـي تتبـع أسـلوب            زي

ــبخ   ــب الطـ ــر ) Cookbook laboratory activities(كتـ والمختبـ

المدرسي بشكل عام وما يرتبط به من أهداف وممارسات ومخرجـات            

)Wallace, et al., 2003(   وال يتــأتى للمتعلمــين الفهــم العميــق ،

 خــالل الحفـــظ الــصم لخطـــوات   لخــصائص االستقــصاء وعملياتـــه مــن   

الطريقـــــة العلميـــــة، أو تعلـــــم المـــــصطلحات المرتبطـــــة باالستقـــــصاء  

كالتــساؤل والمالحظــة والفرضــية والتنبــؤ، وإنمــا مــن خــالل االنــدماج    

ــات         ــى عمليـ ــستمرا علـ ــدريبا مـ ــم تـ ــيح لهـ ــصائية تتـ ــشطة استقـ ــي أنـ فـ

، ذلــــك ألن االنــــدماج فــــي )NRC, 2000(االستقــــصاء وخطواتــــه 

قــــصائية وحــــده يكفــــل للمتعلمــــين تطــــوير المفــــاهيم   األنــــشطة االست

 ,Keselman(واألفكار العلمية بنفس الطريقة التي يفكر بهـا العلمـاء   
2003; NRC, 1996( لــذلك فقــد صــمم كيزلمــان ،)Keselman, 

مــدعما ببرنــامج حاســوبي بهــدف تــصحيح      برنامجــا عالجيــا ) 2003

 ويقــــوم النمــــوذج الــــذهني الخــــاطئ عــــن الــــسببية لــــدى المتعلمــــين، 

البرنـــامج العالجـــي علـــى حـــث المتعلمـــين لبنـــاء تنبـــؤات عـــن مخـــاطر   

الزالزل بحيث يدرسون تأثير عـدة متغيـرات أحاديـة ويكونـون تنبـؤات              

جامعــــة للتــــأثيرات األحاديــــة للمتغيــــرات، ثــــم يختبــــرون صــــحة هــــذه 

ــذلك بحيــث       ــامج حاســوبي مــصمم خصيــصا ل ــؤات باســتخدام برن التنب

 متغيــر، وأشــارت النتــائج إلــى فاعليـــة     يختبــر مــستويات مختلفــة لكــل    

البرنـــامج العالجـــي فـــي تطـــوير قـــدرة المتعلمـــين علـــى المقارنـــة بـــين   

المستويات المختلفة للمتغيرات السببية، وأنهم كونوا فهمـا أكثـر دقـة            

لموضــوع الــزالزل، وكــانوا أكثــر قــدرة علــى تطبيــق مــا تعلمــوه فــي          

  .مواقف جديدة

عرفيــة للمتعلمــين دورا فــي  تــؤدي القــدرات المعرفيــة وفــوق الم  

تشكيل مستوى الـتمكن مـن عمليـات العلـم ضـمن الـتعلم المبنـي علـى                 

االستقــصاء، فعلــى ســبيل المثــال قــد يبنــي المتعلمــون نموذجــا ذهنيــا 

خاطئــا عــن الــسببية عنــدما يعتقــدون أن متغيــرا ســببيا واحــدا يكــون     

ــدفعهم       ــدوره يـ ــذا بـ ــا، وهـ ــة مـ ــي تجربـ ــائج فـ ــع النتـ ــن جميـ ــسئوال عـ مـ

تقــــاد بعــــدم أهميــــة الــــتحكم فــــي بقيــــة المتغيــــرات فــــي التجربــــة    لالع

االستقصائية التي يقومون بها، ويمكـن فهـم هـذه العقبـة الذهنيـة التـي                

يواجههـــا المتعلمـــون فـــي الـــتعلم االستقـــصائي بـــالرجوع إلـــى مبـــادئ   

األول : النظرية المعرفيـة التـي تـصنف الوظـائف العقليـة إلـى مـستويين              

ــه األداء الفعلـــي للعمليـــات  هـــو المـــستوى المعرفـــي الـــذ  ي يحـــدث فيـ

ــد عــدة        ــه المــتعلم، كــأن يوّل ــالموقف الــذي يمــر ب ــة المرتبطــة ب العقلي

بـــدائل، أو يحـــدد المتغيـــر التـــابع، أو يـــصنف البيانـــات تبعـــا للنتـــائج،  

بينمـــا يعـــرف المــــستوى الثـــاني بالمـــستوى فــــوق المعرفـــي والــــذي      

عرفـة الـضمنية   يتضمن التفكير في عمليـات التفكيـر، ويـشتمل علـى الم     

 وبــالرجوع إلــى تكــوين المتعلمــين لنمــوذج ،والــتحكم بــالتفكير وإدارتــه

ذهنــــي خــــاطئ عــــن الــــسببية، فــــإن األدب التربــــوي يــــشير إلــــى أن        

المتعلمـــين عـــاليي المـــستوى فـــي القـــدرات فـــوق المعرفيـــة يـــرون أن   

اكتشاف العالقات السببية لنظـام مـا هـو الهـدف الرئيـسي مـن النـشاط                  

ــا قـــد يقـــوم المتعلمـــون منخفـــضو القـــدرات فـــوق   االستقـــصائي، ب ينمـ

المعرفيـــة بـــإجراء التجـــارب االستقـــصائية بهـــدف الوصـــول إلـــى نتـــائج 

  ).Keselman, 2003(مثيرة أو دراماتيكية 

وأكــدت عـــدد مـــن الدراســات علـــى أهميـــة الــتعلم المبنـــي علـــى    

االستقصاء وفاعليته فـي تعزيـز الـتعلم المبنـي علـى المعنـى، فقـد قـام                  

بدراســة طوليــة لفاعليــة  ) Marx, et al., 2004(وآخــرون مــاركس 

منهج مطور للعلـوم قـائم علـى الـتعلم المبنـي علـى االستقـصاء ومعـزز                  

بالمعينــــات التكنولوجيــــة، وأشــــارت النتــــائج إلــــى تطــــور ســــنوي دال   

إحصائيا لمعدالت التالميذ التحـصيلية، كمـا تبـين أنـه يمكـن للتالميـذ         

أنهــم ضــعيفو المــستوى أن يحققــوا الــذين صــنفوا قبــل الدراســة علــى 

نجاحا في دراسة العلوم إذا تم تصميم المـنهج بـصورة دقيقـة وربطـه               

ــسياسات مالئمــة        ــاء الخدمــة ب ــدريب المعلمــين أثن ــامج مناســب لت ببرن

  .على مستوى إدارات المناطق التعليمية

وباإلضافة إلى اعتناء األدب التربوي بالدراسات التي تبحث فـي          

لمبني على االستقصاء بشكل عـام، فـإن هنـاك دراسـات            فاعلية التعلم ا  
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اعتنــت بفحــص قــدرات المتعلمــين فــي التــصميم التجريبــي، فقــد قــام      

بدراســة لمعرفــة أثــر  ) Wallace, et al., 2003(واالس وآخــرون 

المختبر القائم علـى االستقـصاء علـى التغييـر المفـاهيمي والمعتقـدات               

ــتعلم والقــدرة علــى التــصميم التجري    بــي، وأجريــت للمتعلمــين  حــول ال

مقـــابالت قبليـــة وبعديـــة تـــم الطلـــب مـــنهم خاللهـــا تـــصميم تجـــارب         

استقصائية، وفيما يخص تـصميم التجـارب واالختبـارات االستقـصائية           

فقــد أشــارت النتــائج إلــى تطــور قــدرة الطلبــة علــى تطــوير تــصاميم          

الختبــــارات استقــــصائية، فعلــــى ســــبيل المثــــال كانــــت التجربــــة التــــي   

ى الطالبــات بعــد البرنــامج فــي المقابلــة البعديــة أكثــر       صــممتها إحــد 

منطقيــة ووضــوحا مــن حيــث كيفيــة الحــصول علــى العينــات، وضــبط         

المتغيرات، وقياس نمو النبات كمتغير تابع، كما تحسنت قـدرة طالبـة             

أخــرى علــى قيــاس المتغيــرات التابعــة، ففكرتهــا فــي المقابلــة القبليــة         

ة علـــى حيـــاة األســـماك فـــي  كانـــت محـــدودة بمالحظـــة تـــأثير األســـمد 

البحيــرة، وفــي المقابــل فــإن تــصميمها التجريبــي فــي المقابلــة البعديــة   

كان أكثر دقـة ومعتمـدا علـى وجـود أوعيـة ضـابطة وأخـرى تجريبيـة،                   

والتأكيد على المراقبة والقياس الدقيق للمتغيرات في النظام الحيـوي          

ومعـدالت  كمستوى النترات والرقم الهيدروجيني واألكسجين المـذاب         

نمو النباتات والحيوانات، ولـيس فقـط مالحظـة مـا إذا كانـت سـتموت                

ــة، وينطبــق هــذا التطــور علــى        ــة القبلي أم ال كمــا اقترحــت فــي المقابل

طالب آخر الذي اقترح في المقابلة البعدية قياسات أكثر دقة معتمدة           

  .على ارتفاع النباتات وسمك األغصان، وطول األوراق

بدراســة ) Cuevas, et al., 2005(ون كمــا قــام كوفــاز وآخــر

هــدفت إلــى فحــص فاعليــة الــتعلم المبنــي علــى االستقــصاء فــي قــدرة     

التالميــذ علــى تنفيــذ االستقــصاءات العلميــة بمــا تتطلبــه مــن عمليــات   

ومهارات، حيث أشـارت النتـائج إلـى فاعليـة التـدريس باالستقـصاء فـي           

ــات العلــم       ــى القيــام بعملي ــذ للقــدرة عل  ضــمن منظومــة  امــتالك التالمي

 & Lewthwaite(االستقصاء العلمي، وطور ليوثوايت وماك انتـاير  
MacIntyre, 2005 (    ــارات ــة مـــن االختبـ ــا مجموعـ ــة لهمـ ــي دراسـ فـ

ــادل      ــار العـ ــصطلح االختبـ ــا مـ ــق عليهـ ــي يطلـ ــصائية التـ -Fair(االستقـ
testing(            والتي يتم خاللها الطلب من المتعلمـين تـصميم استقـصاء ،

ر متغيــر مــستقل واحــد واختبــار أثــر ذلــك علــى   علمــي بتحديــد وتغييــ

متغيـــر تـــابع واحـــد، ومـــن أمثلـــة االختبـــارات العادلـــة التـــي طلـــب مـــن   

تـــصميم اختبـــار عـــادل : المتعلمـــين تـــصميم استقـــصاءات علميـــة لهـــا

يــساعد فــي الكــشف عــن نــوع الــصمغ األفــضل، مــن بــين ثالثــة أنــواع    

 لتحديــد معطــاة، للــصق مكعبــين مــن الــثلج، أو تــصميم اختبــار عــادل  

هــل الــسكر يــذوب أفــضل فــي المــاء الــساخن أم البــارد، أو تــصميم         

اختبــار عــادل الختبـــار أي أنــواع الــورق أفـــضل لحفــظ الــشطائر مـــن       

الجفاف، حيث تم الطلـب مـن عينـة الدراسـة تـصميم ثمانيـة اختبـارات              

عادلــة لثمانيــة مواقــف مختلفــة، وأشــارت النتــائج إلــى أنــه كلمــا كانــت     

بارها محددة للمتعلمين، ظهرت دالئل علـى التفكيـر         المواد المراد اخت  

االبتكاري بصورة أكبر، كمـا أن هـذه الـدالئل كانـت أكثـر وضـوحا فـي                  

تحديـــد الخطـــوات اإلجرائيـــة لالستقـــصاء وفـــي اقتـــراح طـــرق عـــرض 

النتائج، بينما كانـت الـدالئل علـى التفكيـر االبتكـاري اقـل وضـوحا فـي           

  .تحديد القياسات المطلوبة للتجربة

 ,MacIntyre & Lewthwaite(فــي تقريــر آخــر منــشور  و
للدراسة السابقة نفسها ولكن بالنظر إلى متغيرات أخرى غير         ) 2005

التفكيــر االبتكــاري، أشــار المؤلفــان إلــى أن مــستوى قــدرة التــصميم        

التجريبـــي للمتعلمـــين كــــان ضـــعيفا، كمـــا كانــــت اإلنـــاث أفـــضل فــــي       

م تكن هنـاك فـروق مرتبطـة        تصميماتهن التجريبية عن الذكور، بينما ل     

ــم       ــدالت تـ ــضل المعـ ــى أن أفـ ــائج إلـ ــارت النتـ ــا أشـ ــة، كمـ ــة العمريـ بالفئـ

تحقيقهـــا فـــي التخطـــيط للمالحظـــات، ثـــم فـــي ضـــبط المتغيـــرات، ثـــم    

ــان      ــا كــ ــه كلمــ ــان أنــ ــا وجــــد الباحثــ ــات، كمــ التخطــــيط ألخــــذ القياســ

المتعلمـــون علـــى معرفـــة باألشـــياء التـــي يتعلـــق بهـــا الموقـــف المـــراد   

ار عادل له، كان ضبطهم للمتغيرات أكثر دقة، وألن عينـة      تصميم اختب 

الدراســة كانــت مــن نيوزالنــدة وعلــى معرفــة كبيــرة بــأنواع األلبــان فــإن  

ضبطهم للمتغيرات المرتبطة بتصميم اختبار عادل لتحديـد أي أنـواع           

األلبــان أصــلح للحفــظ فــي الثالجــة، حــصل علــى أعلــى معــدل مــن بــين   

ــي ا  ــة، وفـ ــارات الثمانيـ ــائج    االختبـ ــسير النتـ ــيط لتفـ ــإن التخطـ ــل فـ لمقابـ

ــعف       ــى أضـ ــصلت علـ ــررة حـ ــاس متكـ ــاوالت قيـ ــراء محـ ــيط إلجـ والتخطـ

المعــدالت، حيــث لــم يــنجح أي تلميــذ فــي التخطــيط لتفــسير النتــائج،    

متعلمــا فــي التخطــيط إلجــراء  ) 88(بينمــا نجــح أربعــة فقــط مــن بــين   

  .محاوالت قياس متكررة

ك انتـــاير وليوثويـــت إن النتـــائج التـــي توصـــلت إليهـــا دراســـة مـــا 

)MacIntyre & Lewthwaite, 2005 (  بخــصوص دور ارتبــاط

االستقــصاءات بواقــع التلميــذ فــي الــتمكن مــن المهــارات االستقــصائية   

 & Green, Szteinberg(تؤيـدها دراسـة جـرين وسـتاينبرج وويفـر      
Weaver, 2008 (  التي قارنت بين اكتساب المتعلمين لعمليات العلـم

قائمـة علـى الخبـرات الحقيقيـة أو مـا يعـرف بـالمختبر             في المختبرات ال  

والمختبـــــرات ) Authentic Laboratory(الـــــواقعي أو الحقيقـــــي 

التقليدية، وخلصت إلى أن المختبـر القـائم علـى تجـارب أكثـر ارتباطـا                

ــدى         ــم ل ــات العل ــة فــي تطــوير عملي ــر فاعلي ــع المتعلمــين كــان أكث بواق

  .المتعلمين من المختبرات التقليدية

) 2006(ي ســلطنة عمــان قــام كــل مــن البلوشــي والمقبــالي    وفــ

بدراســـة أثـــر التـــدريب فـــي تـــصميم جـــدول االستقـــصاء فـــي تـــدريس  

ــدول       ــصيل، وجــ ــم والتحــ ــات العلــ ــار عمليــ ــائج اختبــ ــى نتــ ــوم علــ العلــ

االستقصاء عبارة عن منظم تخطيطي يتكون من عدة خانات، تخـتص   

 وتفـسير التنبـؤ   كل خانة بعملية مـن عمليـات العلـم كالتـساؤل والتنبـؤ          

ــا، تـــم    والمالحظـــة والتـــصميم التجريبـــي والمقارنـــة والتفـــسير وغيرهـ

طالبـــة بالـــصف التاســـع مـــن ) 130(تطبيـــق الدراســـة علـــى عينـــة مـــن 

التعليم األساسي مقسمة إلـى مجمـوعتين تجريبيـة وضـابطة، وأشـارت       

النتــائج إلــى وجــود فــروق إحــصائية دالــة لــصالح المجموعــة التجريبيــة  

ــار ع  ــاك فــروق فيمــا يخــص      فــي اختب ــم تكــن هن ــم، بينمــا ل مليــات العل

  .التحصيل الدراسي

تنبــع أهميــة الدراســة الحاليــة مــن أهميــة موضــوع الــتعلم المبنــي  

على االستقصاء بوصفه ركيزة أساسية في التربية العلمية، وأصـبح لـه       

، وتم تـصميم  )Sarquis, 2008(صدى عالميا في العديد من الدول 

ــرامج ا   ــدريب كــل مــن المعلمــين      العديــد مــن الب ــى بت ــي تعن ــة الت لعالمي

 ;Lees, 2008(والمتعلمــين علــى الــتعلم المبنــي علــى االستقــصاء   
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Soriano & Barbiric, 2008(       كمـا تنبـع أهميـة هـذه الدراسـة فـي ،

أنهــا تبحــث فــي قــدرات التــصميم االستقــصائي لــدى الطلبــة المعلمــين  

ي تــدريس الــذين هــم علــى مــشارف التخــرج ودخــول ميــدان العمــل فــ   

العلـــوم، وســـيكون لهـــم تـــأثير علـــى قـــدرات تالميـــذهم االستقـــصائية،   

وتــأتي أهميــة هــذه الدراســة أيــضا مــن محاولتهــا تحديــد أي عمليــات   

العلــم، والتــي تــشكل منظومــة التــصميم االستقــصائي، يــتقن تــصميمها  

الطلبـــة المعلمـــون فـــي تخـــصص العلـــوم، وأيهـــا يـــشكل نقطـــة ضـــعف  

ــى اهتمــام   ــديهم، وتحتــاج إل ــإن     ل ــرامج اإلعــداد، بهــذا ف ــر ضــمن ب  أكب

عملية تخطيط هذه البرامج فيما يخص القـدرات االستقـصائية للطلبـة          

المعلمين ستنبع من حاجات الطلبة أنفسهم، وسيسهل تحديـد طبيعـة            

الخبــرات المعمليــة المفتــرض تقــديمها لهــم، وعليــه يمكــن تحديــد أي   

ــات التــي يمكــن التخطــيط لتــدريب المتعلمــين عل      يهــا أكثــر مــن   العملي

  .غيرها

ــسلطان         ــة ال ــة بجامع ــة التربي ــي كلي ــوم ف ــتم إعــداد معلمــي العل ي

ــابوس بمــسارين همــا   ــة   : ق ــة التتابعي ــة والطريق ــة التكاملي ــي ،الطريق  فف

، يأخذ طالب تخـصص العلـوم       )برنامج البكالوريوس (المسار التكاملي   

 72 مقرراته األكاديمية في العلوم ومقرراته التربوية بالتزامن، بمعـدل        

 لمقــررات اإلعــداد المهنــي  39ســاعة معتمــدة للمقــررات األكاديميــة و  

 18 ساعة معتمدة منهـا     129من مجموع الساعات البالغة     ) التربوية(

ويتخــصص الطالــب ). 2004كليــة التربيــة، (ســاعة متطلبــات الجامعــة 

فــي هــذا البرنــامج بعــد انتهائــه مــن دراســة ثالثــة مقــررات علميــة فــي      

 ن عنــــده تخــــصص رئيــــسي وتخــــصص فرعــــي، الــــسنة األولــــى ويكــــو

ويمــارس الطالــب فــي المقــررات األكاديميــة العديــد مــن التجــارب إمــا      

بـــشكل فـــردي أو جمـــاعي، إذ لمعظـــم المقـــررات العلميـــة فـــي الغالـــب 

ــه      ــا يمارسـ ــن أغلـــب مـ ــر، لكـ ــاعات مختبـ ــان وثـــالث سـ ــاعتان نظريتـ سـ

 Cook- book(الطالــب فــي هــذه التجــارب مــن نــوع كتــب الطــبخ      
Experiments(    ــراء ــددة إلجــ ــوات محــ ــه خطــ ــع الطالــــب فيــ ، أي يّتبــ

  .التجارب دون أن يكون له تدخل فيها

برنــامج (مــن اإلعــداد فيعــرف بــالنمط التتــابعي  أمــا النــوع الثــاني

، وفيه يدرس الطالب لمـدة خمـس سـنوات فـي كليـة              )التأهيل التربوي 

 18 ســاعة معتمــدة، شـاملة متطلبــات الجامعــة وعــددها  150(العلـوم  

ــه     )ة معتمــدةســاع ــة، ويــتم تأهيل ــة التربي ، بعــدها يلتحــق الطالــب بكلي

 30، إذ عليـه دراسـة       )التربـوي (لمدة سنة كاملـة فـي الجانـب المهنـي           

ساعة معتمدة وانجازها لها بنجاح ليكون مؤهال للتـدريس، وفـي هـذا       

النوع من اإلعداد يالحظ زيادة في عـدد المقـررات األكاديميـة مقارنـة              

كــاملي، وكــذلك زيــادة فــي عــدد التجــارب التــي يقــوم  بــنمط اإلعــداد الت

 Cook- book(بهـا، وان كـان األكثريـة أيـضا مـن نـوع كتـب الطـبخ         
Experiments(  كمــا يميــز هــذا النــوع مــن اإلعــداد وجــود مــشروع ،

يمكـــن لـــبعض الطلبـــة دراســـة (التخــرج فـــي حالـــة رغـــب الطالـــب ذلــك   

مـــشروع ، وفـــي هـــذا ال)مقـــررات علميـــة بديلـــة عـــن مـــشروع التخـــرج

يفترض أن يبحث الطالب عن إجابـة لـسؤال علمـي ممارسـا فيـه عـددا              

ــارات البحـــث والتقـــصي كتحديـــد ســـؤال االستقـــصاء وفـــرض     مـــن مهـ

ــائج،     ــرات، وتــــصنيف النتــ ــات، وضــــبط المتغيــ ــع البيانــ الفــــروض وجمــ

  . والتنبؤ، والقياس وغيرها

   :مشكلة الدراسة وأسئلتها

عــرف علــى مــستوى تتحــدد مــشكلة هــذه الدراســة بمحاولتهــا الت

قدرة التصميم االستقصائي لدى الطلبة المعلمين في تخصص العلوم         

بجامعة السلطان قابوس، والمقارنة بين مستوى قدرة التـصميم لـدى       

ــين       ــامجي البكــالوريوس ودبلــوم التأهيــل، وب ــة المعلمــين فــي برن الطلب

طلبة التخصصات العلمية المختلفـة، وتحقيقـا لهـذين الهـدفين تحـاول             

  :اسة الحالية اإلجابة عن السؤالين اآلتيينالدر

 مـــا مـــستوى قـــدرة الطلبـــة المعلمـــين فـــي تخـــصص   :الـــسؤال األول

العلـــــوم بجامعـــــة الـــــسلطان قـــــابوس فـــــي التـــــصميم للتجريـــــب 

  ؟االستقصائي

هــل يختلــف مــستوى قــدرة الطلبــة المعلمــين فــي       : الــسؤال الثــاني 

نتمون التصميم للتجريب االستقصائي باختالف البرنامج الذي ي      

، وبــــــاختالف ) دبلــــــوم تأهيــــــل تربــــــوي–بكــــــالوريوس (إليــــــه 

  ؟) فيزياء– كيمياء –أحياء (التخصص 

  :حدود الدراسة

  :لهذه الدراسة مجموعة من الحدود هي

ــوعية  • ــدرة التــــــصميم   : الحــــــدود الموضــــ تقــــــصي مــــــستوى قــــ

 Fair(االستقصائي لعدد ست تجارب من نوع االختبار العـادل  
Testing (لثالثـــــة فـــــي فـــــروع العلـــــوم ا) ،األحيـــــاء، الكيميـــــاء

بمعـدل تجـربتين لكـل فـرع، والمهـارات التـي تتقـصاها              ) الفيزياء

ــل      ــد العوامـ ــسؤال، وتحديـ ــد الـ ــة تـــشمل تحديـ ــة الحاليـ الدراسـ

ــضبوطة ( ــة والمـ ــرة والتابعـ ــد األدوات  )المتغيـ ــؤ، وتحديـ ، والتنبـ

والمـــواد، وتحديـــد احتياطـــات األمـــان والـــسالمة، والمالحظـــة،  

ــد  ــاس، وتحديــ ــاوالت،   والقيــ ــرار المحــ ــة، وتكــ ــوات التجربــ  خطــ

ــائج    ــا واســـــتخالص النتـــ ــع البيانـــــات وتمثيلهـــ والتخطـــــيط لجمـــ

  .وتفسيرها

تم تطبيق الدراسة في الفصل الدراسي األول       : الحدود الزمانية  •

  .2006/2007من العام األكاديمي 

ــة • ــة تخـــصص   : الحـــدود المكانيـ ــة علـــى طلبـ ــم تطبيـــق الدراسـ تـ

  .لسلطان قابوس بسلطنة عمانجامعة ا/العلوم بكلية التربية

  :مصطلحات الدراسة

   :لهذه الدراسة عدد من المصطلحات يمكن تعريفها كما يلي

هـو إعطـاء المـتعلم فرصـا تعليميـة       : التعلم المبني علـى االستقـصاء     

ــول      " ــة كتــصميم التجــارب والبحــث عــن الحل ــه التفكيري ليمــارس قدرات

ــع وعـــرض      ــاس وجمـ ــرق للقيـ ــار طـ ــرات وابتكـ ــبط المتغيـ ــات وضـ البيانـ

" تمهيدا لبناء معنى اعتمادا على تحليلـه للبيانـات التـي حـصل عليهـا               

  ).198، ص2009أمبوسعيدي والبلوشي، (

ــي   ــصميم التجريبـ ــدرة التـ ــستوى قـ ــة  : مـ ــي خطايبـ ، 2005(ورد فـ

) Designing Experiments(أن عمليــة تــصميم التجــارب  ) 34ص

ــي  ــائج     "تعنـ ــر النتـ ــات لتقريـ ــع المعطيـ ــات جمـ ــيط عمليـ وأنهـــا ، "تخطـ

اســتخدام خطــط منظمــة متتاليــة الختبــار الفرضــيات وتفــسير النتــائج  "

ــة للقيــاس   ــارات قابل ــان مــستوى قــدرة التــصميم    "بعب ، ويعــرف المؤلف

التجريبـي إجرائيـا فـي الدراسـة الحاليـة علـى أنـه الدرجـة التـي يحـصل           
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عليهــا الطالــب المعلــم بعــد تــصميمه لــستة استقــصاءات علميــة بحيــث  

يــضعها عــن الـــسؤال االستقــصائي والعوامــل التـــي     تعبــر خطتــه التـــي   

ينـــوي اختبـــار أثرهـــا وضـــبط التغيـــرات والتنبـــؤات والمـــواد واألدوات  

والقياسات وتكرار المحـاوالت وخطـوات التجربـة والمالحظـات وجمـع          

  .البيانات وتمثيلها واحتياطات األمان واستخالص النتائج وتفسيرها

 مــاك انتــاير وليوثوايــت   يعــرف):Fair-Testing(االختبــار العــادل  

)MacIntyre & Lewthwaite, 2005, p27 (( االختبــار العــادل

)Fair-Testing (  تحديد الكيفية التـي يعتمـد فيهـا المتغيـر        "أنه  على

، ويعرفــه "التــابع علــى المتغيــر المــستقل عنــد تثبيــت بقيــة المتغيــرات   

ــه قــدرة الطالــب ع       ــة علــى أن ــا فــي الدراســة الحالي ــان إجرائي ــى المؤلف ل

ــسليم ال  ــي الــ ــيط العلمــ ــيات أو   التخطــ ــحة الفرضــ ــدى صــ ــصاء مــ ستقــ

  .التنبؤات التي يقوم بصياغتها

  :الدراسةإجراءات 

تكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع طلبــة   :وعينتهــا الدراســةمجتمــع 

كلية التربية تخصص العلـوم فـي الـسنة األخيـرة لمرحلـة البكـالوريوس               

ــالغ عــددهم   ــع ط   55والب ــا معلمــا، ومــن جمي ــل    طالب ــوم التأهي ــة دبل لب

دبلــوم لمــدة ســنة لخريجــي كليــة العلــوم      (التربــوي تخــصص العلــوم   

والبــالغ ) يحــصل بعــدها الخــريج علــى إجــازة أو شــهادة فــي التــدريس   

أي أن  ،2006/2007 طالبــــا معلمــــا للعــــام األكــــاديمي 40 عــــددهم

أما عينة الدراسة فقـد      طالبا معلما،    90مجموع مجتمع الدراسة كان     

أي أن عينـة الدراسـة نقـصت        بـا معلمـا مـن البرنـامجين،          طال 82بلغت  

) 1(ويوضـــح الجـــدول   ثمانيـــة طـــالب فقـــط عـــن مجتمـــع الدراســـة،      

  .تفصيال لعينة الدراسة

  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص والبرنامج: )1(جدول 

  التخصص  البرنامج

دبلوم التأهيل البكالوريوس

المجموع 

  والنسبة

 %)42.68 (35  15  20  أحياء

 %)28.05 (23  10  13  كيمياء

 %)29.27 (24  10  14  فيزياء

المجموع 

  والنسبة

47  

)57.32(% 

35  

) 42.68(% 

82  

)100(%  

    :أداة الدراسة

ــاس      ــي قيـ ــل فـ ــة المتمثـ ــدف الدراسـ ــق هـ ــدرة  لتحقيـ ــستوى قـ مـ

التــصميم االستقــصائي فقــد تــم الرجــوع إلــى األدب التربــوي، ووجــد     

 & MacIntyre( وليوثوايـــت الباحثـــان أن مـــا اتبعـــه مـــاك انتـــاير 
Lewthwaite, 2005 (ليوثوايـت ومـاك انتـاير    و)Lewthwaite & 

MacIntyre, 2005 (  في قياس هذه القدرة يعتبر أساسا جيدا لبنـاء

ــادل      ــار العـ ــرة االختبـ ــى فكـ ــدا علـ ــة، حيـــث اعتمـ  Fair(أداة الدراسـ
Testing(  فــه جــت ودوجــانوالــذي يعر)Gott & Dugan ( الــوارد

 ,MacIntyre & Lewthwaite, 2005(تـاير وليوثوايـت   فـي مـاك ان  
p27 (   تحديد الكيفية التي يعتمـد فيهـا المتغيـر التـابع علـى             "على أنه

، وُطلـــب مـــن عينـــة "المتغيـــر المـــستقل عنـــد تثبيـــت بقيـــة المتغيـــرات 

لثمانيـة مواقـف    الدراسة في تلك الدراسـتين تـصميم اختبـار تجريبـي،            

ي لمعرفــــة أي نــــوع مــــن ورق مختلفــــة منهــــا تــــصميم اختبــــار تجريبــــ

المحارم لديه قوة تحمل أكبر، أو تصميم اختبـار تجريبـي لمعرفـة أي              

يقـوم بعـدها   . أوراق لف الفطـائر تـساعد علـى المحافظـة عليهـا طريـة            

الطالب بكتابة تفاصيل تصميمه التجريبي في الفراغ المعطـى مـن دون      

بعــدها تقــديم إرشــادات أخــرى لــه، فيمــا يــشبه االستقــصاء المفتــوح،   

قام مؤلفا تلك الدراستين بتحليـل التـصاميم التجريبيـة لعينـة الدراسـة               

تحديــد العوامــل، وتحديــد التعريفــات : وفقــا ألربعــة عــشر معيــارًا هــي

ــيط     ــة، والتخطـ ــواد واألدوات المطلوبـ ــة المـ ــد قائمـ ــة، وتحديـ اإلجرائيـ

ــد       ــة الخطــوات، وتحدي ــاس، والتخطــيط ألخــذ المالحظــات، وكتاب للقي

مان والـسالمة، والتخطـيط لـضبط المتغيـرات، والتخطـيط      احتياطات األ 

ــيط     ــات، والتخطـــــ ــع البيانـــــ ــيط لجمـــــ ــاوالت، والتخطـــــ ــرار المحـــــ لتكـــــ

   .لالستنتاجات، والتخطيط للتفسير

نظــرا لغيــاب التــدريب علــى تــصميم استقــصاءات مفتوحــة فــي        

التجــارب التــي يقــوم بهــا الطالــب المعلــم ضــمن المقــررات العمليــة فــي   

لمــي العلــوم بجامعــة الــسلطان قــابوس، فقــد ارتــأى    برنــامج إعــداد مع

مؤلفــــــا الدراســــــة الحاليــــــة احتــــــواء أداة الدراســــــة علــــــى الموقــــــف   

االستقصائي الرئيسي المتمثل فـي الطلـب مـن الطالـب المعلـم تـصميم              

اختبــار تجريبــي فــي موقــف معــين، متبوعــا بأربعــة عــشر ســؤاال فرعيــا  

لتجريبـي، وهـذه    يجيب عنهما في سبيل اسـتكمال متطلبـات تـصميمه ا          

  :األسئلة هي

 .اكتب سؤاال يحدد الهدف من النشاط االستقصائي .1
 ؟ما العوامل التي ستقوم بقياس أثرها .2
 ؟ما العوامل التي ستقوم بتثبيتها .3
 ؟ما النتائج التي تتنبأ بها .4
  ؟ما المواد واألدوات التي ستستخدمها في هذا النشاط .5

  ؟إتباعهاما احتياطات األمان والسالمة التي ستحرص على  .6

  ؟ما المالحظات التي تنوي تسجيلها .7

  ؟ما القياسات التي تنوي تسجيلها .8

  .االستقصائيحدد ثالث خطوات في هذا النشاط  .9

  ؟ما المحاوالت التي ستقوم بتكرارها لتدعم نتائجك .10

  ؟كيف تخطط لجمع البيانات .11

  ؟كيف تخطط لتمثيل البيانات .12

  ؟االستنتاجاتكيف تخطط الستخالص  .13

  ؟ تفسيرات للنتائج التي ستحصل عليهاإليجادكيف تخطط  .14

استقصائية أو مواقف    ستة أنشطة    منأداة الدراسة   لقد تكونت   

 والفيزيــاء بمعــدل نــشاطين لكــل مــادة  فــي كــل مــن األحيــاء والكيميــاء 

، بحيث تطبـق    )2جدول   (تخصص العلوم في  قدمت للطلبة المعلمين    

ة، األداة فــي ســت مــرات، وفــي كـــل مــرة يعطــى أحــد األنــشطة الـــست        

متبوعــا باألربعــة عــشر ســؤاال التــي وضــحت أعــاله، واألنــشطة المبينــة  

مرتبة حسب تسلسل تقـديمها لعينـة الدراسـة، ونظـرا     ) 2(في جدول  

ألنه ال توجد حاجة إلى ترتيب هذه األنشطة علـى أسـاس معـين، فقـد      

  .كان هذا التسلسل عشوائيًا
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  توزيع األنشطة االستقصائية حسب المادة: )2(جدول 

  اسم النشاط  األنشطة االستقصائية  لمادةا

تحديد أثر زيادة عدد المصابيح في دائرة  الفيزياء

  .موصلة على التوالي في شدة اإلضاءة

  شدة اإلضاءة

تحديد أي أنواع السوائل أكثر قدرة على الكيمياء

منع تحول لون سلطة الفواكه إلى اللون 

  البني

 تأكسد الفواكه

ع النشاط الذي يقوم به تحديد أثر نو األحياء

  الفرد في سرعة نبضات القلب

  نبضات القلب

تحديد العالقة بين نوع السائل وسرعة  الفيزياء

  انسيابه على سطح مائل

  اللزوجة

تحديد أثر درجة حرارة الماء في إذابة الكيمياء

  السكر

  الذائبية

تحديد أي حاسة من حواس الجسم  األحياء

كون ردة فعلهات)  الجلد– السمع -البصر(

  أسرع

  الحواس

 مـن خـالل عـدد       صـدق األداة  تـم التحقـق مـن       : صدق األداة وثباتهـا   

من أعضاء هيئة التدريس في مناهج وطرق تـدريس         من المتخصصين   

ولــم تكــن هنــاك ســوى  ،بكليــة التربيــة جامعــة الــسلطان قــابوسالعلــوم 

أمــا الثبــات فقــد تــم التحقــق منــه عــن طريــق  تعــديالت لغويــة بــسيطة، 

، وقــد بلغــت قيمــة الفــا بــات االتــساق الــداخلي بطريقــة كرونبــاخ ألفــا ث

  . وهو يعد مناسبا لغرض الدراسة) 0.77(

تـم تطبيـق األنـشطة أثنـاء المحاضـرة النظريـة             : أداة الدراسة  تطبيق

الـــذي يدرســـه الطلبـــة فـــي الـــسنة  ) 2(لمقـــرر طـــرق تـــدريس العلـــوم  

الـسنة األخيـرة لطلبــة   تعـد الــسنة الرابعـة   (الرابعـة لطلبـة البكـالوريوس    

ــالوريوس ــوم     ) البكـ ــة دبلـ ــسبة لطلبـ ــوم بالنـ ــدريس العلـ ــرق تـ ــرر طـ ومقـ

 ،التأهيــل، بمعــدل نــشاط واحــد فــي كــل أســبوع ولمــدة ســتة أســابيع     

 ال يزيـد فـي المعـدل    هوالوقت كـان مفتوحـا للطلبـة لحـل األنـشطة لكنـ         

  .  دقيقة25عن 

ــصحيح  ــة التـ ــدرة     : عمليـ ــستوى قـ ــدد مـ ــي تحـ ــة التـ ــد الدرجـ لتحديـ

لتصميم التجريبي لكل فرد من أفـراد عينـة الدراسـة فقـد تـم تـصميم                 ا

 إلجابــــة الطالــــب المعلــــم عــــن كــــل ســــؤال  (Rubric) بطاقــــة تقــــدير

ــشاط    مــن األنــشطة االستقــصائية،  لكــل نــشاط ) المهــارة(  فمــثال فــي ن

)  الجلــد– الــسمع -البــصر(تحديــد أي حاســة مــن حــواس الجــسم    "

لــو ) 2(ن يب المعلــم درجتــتــم إعطــاء الطالــ" تكــون ردة فعلهــا أســرع

 – الـسمع  -البـصر (أي حاسـة مـن حـواس الجـسم        : قام بكتابة السؤال  

 أو أي صياغة قريبة من هذا المعنـى،    ؟تكون ردة فعلها أسرع   ) الجلد

لو أغفل ذكر أحد عناصر السؤال كذكر الحـواس         ) 1(ودرجة واحدة   

عـن  أو ردة الفعل، و صفر درجة لو قام بكتابة سؤال بعيـد كـل البعـد           

أو عــدم كتابــة أي شــيء، وهكــذا بالنــسبة لبــاقي      ، الــسؤال المطلــوب 

 أثــر " علــى التــصحيح لنــشاط مثــاال) 1(ويوضــح الملحــق  .المهــارات

  ".درجة حرارة الماء في إذابة السكر

  :يتم حساب العالمة الكلية بالكيفية اآلتية: حساب العالمة الكلية

نظـرا ألن   : العالمة الكلية للطالب في كل مهارة مـن المهـارات          

الدرجة القصوى التـي يحـصل عليهـا الطالـب فـي كـل مهـارة فـي               

ــستة كانـــت     ــن األنـــشطة الـ ــشاط استقـــصائي مـ ــإن )2(كـــل نـ ، فـ

عالمته الكلية في كـل مهـارة مـن المهـارات هـي مجمـوع درجاتـه                 

ذلك فــإن فــي هــذه المهــارة فــي األنــشطة الــستة التــي قــدمها، وبــ 

  ).12 = 6×2(العالمة القصوى كانت 

 نظـرا ألن    :العالمة الكلية لمستوى قدرة التصميم التجريبـي       

العالمة الكلية القصوى التي يحصل عليها الطالب في كل مهـارة      

، فــــإن عالمتــــه الكليــــة لمــــستوى قــــدرة التــــصميم  )12(كانــــت 

التجريبي هي مجموع عالماته في المهارات األربع عشر، وبذلك         

فإن العالمـة القـصوى لمـستوى قـدرة التـصميم التجريبـي كانـت               

)168.(  

تـم استـشارة المحكمـين حـول الحـد األدنـى            : الحد األدنى من األداء   

  من األداء المتوقع من الطالب المعلم في 

العلـــوم فـــي اســـتمارة تـــصميم التجـــارب االستقـــصائية مـــن نـــوع  

هـو الحـد    %) 60(االختبار العادل، وكان هناك اتفاق علـى أن معـدل           

األدنى الذي يمكن اعتماده لألداء فـي اسـتمارة التـصميم، ولقـد علـل               

هــي الحــد األدنــى لنجــاح طالــب جامعــة %) 60(المحكمــون ذلــك بــأن 

السلطان قـابوس فـي المقـررات الدراسـية، وعليـه فـإن هـذا هـو الحـد                   

  . األدنى المقبول منه، سواء أكان للمعارف أم المهارات التي يمتلكها

  : الدراسة ومناقشتهانتائج

ــسؤال األول   ــة بال ــائج المتعلق ــائج ) 3( يــستعرض الجــدول  :النت النت

المتعلقـــة بالـــسؤال األول الـــذي يبحـــث فـــي مـــستوى قـــدرة التـــصميم  

ــة الدراســة،   ــي لعين ــ التجريب ــصر   وت ــى أن عن ــائج إل ــساؤل(شير النت ) الت

) التنبــؤ(ثــم ) المــواد(، تــاله )9.60(حــصل علــى أعلــى المتوســطات  

ــا جـــاء  ) 7.37(و) 7.87(ات مقـــدارها بمتوســـط علـــى التـــوالي، بينمـ

، )3.17(فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط مقــداره     ) ضــبط المتغيــرات (

ــرة بمتوســطات     ) التفــسير(و) المحــاوالت(و ــل األخي فــي المــرتبتين قب

علــى التــوالي، ولعــل هــذه النتــائج جــاءت  ) 3.89(و) 3.44( مقــدارها

ــينتي وليوثو  ــة ماســ ــائج دراســ ــة لنتــ  & MacIntye(يــــت مخالفــ
Lewthwaite, 2005(    التـي أشـارت إلـى أن )  جـاء  ) ضـبط المتغيـرات

في المرتبة الثانية بعد تـدوين المالحظـات، بينمـا اتفقـت معهـا فـي أن         

التخطــيط لتفــسير النتــائج والتخطــيط إلجــراء محــاوالت قيــاس متكــررة  

  .حصلت على مستويات ضعيفة

ــة المعلمــــون       ــا الطلبــ ــة التــــي حققهــ ــت الدرجــ ــي عنــــصر  كانــ فــ

األعلى من بين جميع عناصر االستقصاء، وقد يرجـع ذلـك           ) التساؤل(

إلــى أن الــسؤال االستقــصائي يمكــن صــياغته مــن الفكــرة التــي أعطيــت   

للطالــب علــى رأس كــل نــشاط استقــصائي، لكــن علــى الــرغم مــن كــون    

هذه الدرجـة كانـت األعلـى مـن بـين جميـع عناصـر االستقـصاء، إال أن            

%) 68.57(أي ) 9.60( عاليــا، فلقــد كانــت  هــذا ال يعتبــر مــستوى 

وهــي نــسبة ليــست بــالكبيرة، لكــن بــالنظر إلــى طبيعــة التجــارب التــي          

يجريهــا الطلبــة المعلمــون فــي مختبــرات العلــوم، فــإن ممارســة هــذه          

العملية ال يعـد بـاألمر المـألوف، وذلـك ألن التجـارب التـي تـشتهر بهـا                   
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ثيـر مـن الجامعـات هـي مـن          المختبرات التابعـة للمقـررات العلميـة فـي ك         

اللــذين ال يطلــب خاللهمــا مــن المــتعلم  النــوعين التأكيــدي أو المقــنن،

أن يـصيغ أســئلته االستقـصائية، حيــث يـتم عــادة تحديـد المــشكلة مــن     

ــادة    ــتاذ المـــ ــم أو أســـ ــل المعلـــ ــة، (قبـــ ــعيدي 2005خطايبـــ ؛ أمبوســـ

، وهــذا يقلــل مــن أهميــة التــساؤل كنــشاط ذهنــي    )2009والبلوشــي، 

 استقصاء، ولقد عـد التـساؤل أساسـا لالستقـصاء العلمـي،            يسبق أي 

والطريقــة التــي يعبــر بهــا العلمــاء والمتعلمــون عــن تفكيــرهم، ويعمــل    

 & Marbach-Ad(علــى تعزيــز فهــم المتعلمــين للمفــاهيم العلميــة  
Sokolove, 2000.(  

  الستقصاءالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب حسب عناصر ا: )3 (جدول

  الترتيب  األهمية النسبية  االنحراف المعياري  *المتوسط  عناصر االستقصاء

  1  %68.57  2.19  9.60  التساؤل .1

  5  %49.07  1.93  6.87  تحديد المتغيرات .2

  14  %22.64  1.44  3.17  ضبط المتغيرات .3

  3  %52.64  2.20  7.37  التنبؤ .4

  2  %56.21  1.45  7.87  المواد .5

  11  %28.29  1.35  3.96  السالمة .6

  6  %48.86  2.23  6.84  المالحظة .7

  9  %39.79  1.41  5.57  القياس .8

  4  %51.29  1.74  7.18  الخطوات .9

  13  %24.57  2.36  3.44  المحاوالت .10

  8  %42.57  2.81  5.96  جمع البيانات .11

  7  %47.57  2.36  6.66  تمثيل البيانات .12

  10  %36.50  2.68  5.11  االستدالل .13

  12  %27.79  2.23  3.89  التفسير .14

  -  %49.70  12.50  83.49  **المجموع

  168الدرجة القصوى لقدرة التصميم التجريبي هي **      12الدرجة القصوى لكل مهارة هي *

نتيجـة غيـر    ) ضـبط المتغيـرات   (يعد ضعف الطلبة المعلمـين فـي        

متوقعة في ظل تدريبهم المستمر في التجارب المعملية ضمن برنامج          

 قـد يكـون الـسبب وراء    اإلعداد علـى ضـبط المتغيـرات المختلفـة، لكـن       

ــالتخطيط لــضبط        هــذا الــضعف هــو أنهــم ليــسوا بأنفــسهم مــن يقــوم ب

المتغيــرات، وإنمــا تحتــوي أدلــة التجــارب علــى تــصميم مخطــط لــضبط 

  .طالمتغيرات، ويقتصر عمل الطالب على التنفيذ وليس التخطي

يعــضد مــا ذهــب إليــه  ) التفــسير(كمــا أن ضــعف المتعلمــين فــي  

ن عمليـــة التفـــسير تـــذهب أبعـــد مـــن المـــستوى  فـــي أ األدب التربـــوي

الظاهري الـذي تتعامـل معـه جميـع عناصـر االستقـصاء األخـرى، فهـي          

تـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بالمـــستوى الـــدقائقي للظـــاهرة قيـــد الدراســـة، 

لذلك فإن التفسير العلمي الدقيق ال يتأتى للطالب مـن مجـرد التعامـل          

جـأ للمراجـع والمـصادر      الظاهري مـع المـواد واألدوات، ويحتـاج أن يل         

التـــي تبـــين العالقـــات التـــي تجمـــع مكونـــات العـــالم الميكروســـكوبي أو  

الــدقائقي حتــى يــتمكن مــن فهــم النتــائج واالســتدالالت الظاهريــة التــي   

المتعلمــين مــن عــدم قــدرتهم علــى  توصــل إليهــا، مــن هنــا جــاء ضــعف

ــستوى       ــمن المـ ــع ضـ ــي تقـ ــة والتـ ــاهرة للتجربـ ــائج الظـ ــين النتـ ــربط بـ الـ

ري وبين تفسير هذه النتـائج والتـي تـرتبط بالمـستوى الـدقائقي              الظاه

 & Bradley, 2008; Steenberg(أو الميكروســكوبي للمــادة  
Bradley, 2008; Al-Balushi, 2003; Harrison & Treagust, 
1996; Vos & Verdonk, 1996; Williamson & Abraham, 

1995; Haidar & Abraham, 1991; Johnston, 1991;( 

  ).2003المقبالي، (

وبالنظر إلى األهمية النـسبية للمتوسـطات التـي يعرضـها جـدول          

نجــد أنهــا نــسب متدنيــة، ولــم تتعــد األهميــة النــسبية للمجمــوع     ) 3(

التــي حــددها المحكمــون كحــد    %) 60(، أي أقــل مــن  %)49.70(

ــى اســتمارة          ــوم عل ــم فــي العل ــب المعل ــع مــن الطال ــألداء المتوق ــى ل أدن

ماك ستقصائي، وتتفق هذه النتائج مع نتائج دراسة        تصميم النشاط اال  

التـــي ) MacIntyre & Lewthwaite, 2005(انتايروليوثويـــت 

ــي      ــين فـ ــي للمتعلمـ ــدرة التـــصميم التجريبـ ــستوى قـ ــى أن مـ ــارت إلـ أشـ

، لكـن الفـارق الكبيـر فـي         الصفوف من الثالث إلى الـسادس كـان ضـعيفا         

والطلبـة المعلمـين    المستوى الدراسـي بـين طـالب المرحلـة االبتدائيـة            

فـــي المرحلـــة الجامعيـــة يـــضع أكثـــر مـــن عالمـــة اســـتفهام حـــول كفـــاءة 

ــي تخــصص         ــم ف ــب المعل ــدم للطال ــي تق ــة الت ــة والعملي ــرات العلمي الخب

العلوم من أجل صقل قدراته االستقـصائية، ومـن أهـم مـا يـسوغ هـذه        

النتائج المتدنية، كمـا تمـت اإلشـارة إليـه مـسبقا، هـو طبيعـة التجـارب                  

ــي     المع ــوم فـ ــة المعلمـــون فـــي تخـــصص العلـ ــا الطلبـ ــة التـــي يؤديهـ مليـ

، )كتـاب الطـبخ  (أو ) Cookbook(الجامعة، فهي تجـارب مـن نـوع الــ        

أي إمــا أن تكــون مــن النــوع التأكيــدي، أو االستقــصاء المقــنن، وهمــا  

خطايبـة،  (أدنى أنـواع االستقـصاء وفقـا لتـصنيف درجـات االستقـصاء              

لـــم تـــتح لهـــم فرصـــة التــــدريب     ، لـــذلك فـــإن هـــؤالء الطلبـــة     )2005
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المناســبة علــى تــصميم التجــارب االستقــصائية، وانعكــس هــذا بــشكل      

  .واضح في نتائج هذه الدراسة

 يتعلــق الــسؤال الثــاني بالمقارنــة : بالــسؤال الثــانيالنتــائج المتعلقــة

ــدبلوم،        ــالوريوس وال ــامجي البك ــة المعلمــين فــي برن ــين قــدرات الطلب ب

األحيـاء والكيميـاء والفيزيـاء فيمـا        : وكذلك طلبـة التخصـصات الثالثـة      

  :يتعلق بتصميماتهم االستقصائية، وفيما يلي تفصيل ذلك

 قدرات التـصميمات االستقـصائية حـسب برنـامج          مستويات: أوال

إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية  ) 4(يــشير الجــدول : اإلعــداد

، وهـي قيمـة     )3.46(لصالح طلبة البكـالوريوس، حيـث بلغـت قيمـة ت            

، تـــشير النتـــائج إلـــى )α≥0.01( ة إحـــصائيا عنـــد مـــستوى داللـــةدالـــ

جمـع  (، و )المـواد (، و )ضـبط المتغيـرات   (تفوق طلبة البكـالوريوس فـي       

  ).االستدالل(، و)تمثيل البيانات(، و)البيانات

  نتائج اختبار ت للمقارنة بين طلبة البكالوريوس والدبلوم من حيث عناصر االستقصاء: )4(جدول 

  عناصر  )35=ن(الدبلوم   )47=ن(البكالوريوس 

  ع  م  ع  م  صاءاالستق

درجة 

  الحرية

  االحتمالية  قيمة ت

  0.051  1.98 80  2.34  10.14  2.00  9.19  التساؤل .1

  0.156  1.43 80  2.06  6.51  1.80  7.13  المتغيرات .2

  *0.013  2.55 80  1.38  2.71  1.41  3.51  ضبط المتغيرات .3

  0.748  0.32 80  2.08  7.45  2.30  7.30  التنبؤ .4

  *0.018  2.42 80  1.36  7.43  1.45  8.19  المواد .5

  0.833  0.21 80  1.31  4.00  1.39  3.94  السالمة .6

  0.298  1.05 80  2.12  6.54  2.31  7.04  المالحظة .7

  0.746  0.33 80  1.56  5.51  1.29  5.62  القياس .8

  0.113  1.60 80  1.85  6.83  1.62  7.45  الخطوات .9

  *0.042  2.06 80  2.62  2.83  2.06  3.89  المحاوالت .10

  *0.027  2.26 80  2.67  5.14  2.79  6.55  جمع البيانات .11

  *0.022  2.34 80  2.37  5.97  2.24  7.17  تمثيل البيانات .12

  **0.001  3.98 80  2.67  3.86  2.29  6.04  االستدالل .13

  0.043  2.06 80  2.11  3.31  2.24  4.32  التفسير .14

  **0.001  3.46 80  12.81  78.29  10.86  87.36  المجموع

)0.05(قيمة ت دالة عند مستوى داللة *       )0.01(مة ت دالة عند مستوى داللة قي** 

جاءت هذه النتائج مخالفة للتوقع القائم علـى طـول فتـرة إعـداد              

طلبــة الــدبلوم، والتــي تــشتمل علــى عــدد أكبــر مــن المقــررات العمليــة   

مقارنـة ببرنـامج إعـداد طلبـة البكــالوريوس، وكـذلك مـرور بعـض طلبــة        

خبـــرة مـــشروع التخـــرج والـــذي ال يـــدخل ضـــمن متطلبـــات  الـــدبلوم ب

لكــن فــي المقابــل فــإن طلبــة البكــالوريوس مــروا . برنــامج البكــالوريوس

بخبرات تدريسية على فترات أطول من طلبة الدبلوم ضـمن التـدريس           

المـــصغر والتربيـــة العمليـــة، وهـــذا قـــد يبـــرر تفـــوقهم، حيـــث يتـــضمن 

العلــوم ويعــد التــدريس  برنــامج البكــالوريوس مقــررين لطــرق تــدريس   

المصغر جـزءا منهمـا، ومقـررا فـي التربيـة العمليـة علـى مـدار فـصلين             

ــرق      ــدا لطــ ــررا واحــ ــدبلوم مقــ ــامج الــ ــا يتــــضمن برنــ ــيين، بينمــ دراســ

ــة علــى مــدار فــصل دراســي       التــدريس، ومقــررا واحــدا للتربيــة العملي

واحــد، والبــد أن هـــذا الفــرق فـــي اإلعــداد أتــاح فرصـــة أكبــر لطلبـــة       

ريوس لتصميم أنشطة استقصائية متنوعة للـدروس التـي قـاموا       البكالو

بتدريسها ضمن مناهج العلـوم فـي التعلـيم األساسـي بالـسلطنة والتـي               

تقـــــع ضـــــمن المنـــــاهج المعتمـــــدة علـــــى االستكـــــشاف واالستقـــــصاء   

(Ambusaidi & Alzain, 2008)      األمـر الـذي انعكـس علـى أدائهـم ،

  . هم ضمن الدراسة الحاليةفي االختبارات االستقصائية التي قدمت ل

ــا ــدرات التــــصميمات االستقــــصائية حــــسب   : ثانيــ ــستويات قــ مــ

ــدول  :التخـــــــصص ــسابية  ) 5( يـــــــستعرض جـــــ المتوســـــــطات الحـــــ

واالنحرافـــــات المعياريـــــة ألداء التخصـــــصات الثالثـــــة فـــــي اختبـــــارات 

التــصميم االستقــصائي حــسب عنــصر االستقــصاء، بينمــا يبــين جــدول  

) 7(ن األحــادي، ويــستعرض جــدول  نتــائج اختبــار تحليــل التبــاي ) 6(

  . نتائج اختبار توكي للمقارنات البعدية

  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية حسب عنصر االستقصاء: )5(جدول 

  عنصر  )24=ن(الفيزياء   )23=ن(الكيمياء   )35=ن(األحياء 

  ع  م  ع  م  ع  م  االستقصاء

  2.10  9.38  2.23  9.57  2.26  9.77  التساؤل .1

  1.79 6.45  1.94  7.13  2.02  6.97  تغيراتالم .2

  1.31 2.67  1.24  3.00  1.55  3.63  ضبط المتغيرات .3
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  عنصر  )24=ن(الفيزياء   )23=ن(الكيمياء   )35=ن(األحياء 

  ع  م  ع  م  ع  م  االستقصاء

  2.74 7.13  2.32  7.22  1.68  7.63  التنبؤ .4

  1.53 7.54  1.45  7.74  1.38  8.17  المواد .5

  1.22 3.54  1.38  4.22  1.38  4.09  السالمة .6

  2.13 6.21  2.11  6.62  2.27  7.49  المالحظة .7

  1.31  5.63  1.34  5.43  1.54  5.63  القياس .8

  1.56  6.79  1.80  7.43  1.82  7.29  الخطوات .9

  2.11  2.50  1.88  2.78  2.41  4.51  المحاوالت .10

  2.48  5.63  3.31  5.35  2.68  6.60  جمع البيانات .11

  2.69  5.75  1.88  7.22  2.28  6.91  تمثيل البيانات .12

  2.62  4.46  2.44  5.17  2.84  5.51  االستدالل .13

  2.22  3.83  2.02  3.22  2.35  4.37  التفسير .14

  11.40 77.50  10.31  82.00  12.74  88.57  المجموع

    

  تحليل التباين األحادي للمقارنة بين التخصصات حسب عنصر االستقصاء: )6(جدول رقم 

مجموع  مصدر التباين  نوع االستقصاء

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 0.793 0.233 1.13 2 2.27 التخصص  التساؤل .1
   4.88 79 385.45 الخطأ  
 0.453 0.800 2.99 2 5.99 التخصص  المتغيرات .2
   3.74 79 295.54 الخطأ  
 *0.032 3.583 7.05 2 14.105 التخصص  ضبط المتغيرات .3
   1.97 79 155.51 الخطأ  
 0.645 0.441 2.16 2 4.31 التخصص  التنبؤ .4
   4.90 79 386.71 الخطأ  
 0.236 1.471 3.08 2 6.16 تخصصال  المواد .5
   2.09 79 165.37 الخطأ  
 0.178 1.76 3.14 2 6.28 التخصص  السالمة .6
   1.78 79 140.61 الخطأ  
 0.068 2.781  13.25 2  26.50 التخصص  المالحظة .7
    4.77 79  376.44 الخطأ  
 0.859 0.152  0.31 2  0.61 التخصص  القياس .8
    2.02 79  159.50 الخطأ  
 0.410 0.903  2.75 2  5.50 التخصص  اتالخطو .9
    3.05 79  240.75 الخطأ  

 **0.001 7.463  35.77 2  71.54 التخصص  المحاوالت .10
    4.79 79  378.66 الخطأ  

 0.198 1.652  12.82 2  25.65 التخصص  جمع البيانات .11
    7.76 79  613.24 الخطأ  

 0.070 2.75 14.64 2  29.28 التخصص  تمثيل البيانات .12
    5.33 79  421.16 أالخط  
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مجموع  مصدر التباين  نوع االستقصاء

 المربعات
درجات 

 الحرية
متوسط 

 المربعات
 مستوى الداللة قيمة ف

 0.331 1.121  8.01 2  16.01 التخصص  االستدالل .13
    7.14 79  564.01 الخطأ  

 0.154 1.92  9.30 2  18.59 التخصص  التفسير .14
    4.85 79  383.42 الخطأ  

)0.05(قيمة ت دالة عند مستوى داللة *       )0.01(قيمة ت دالة عند مستوى داللة ** 

 توكي للمقارنات البعدية بين نتائج اختبار: )7(جدول رقم 

 التخصصات حسب عنصر االستقصاء
عنصر 

 االستقصاء
 فيزياء كيمياء التخصص

 *0.962 0.629 أحياء ضبط المتغيرات
 0.333 - كيمياء 

 *2.014 *1.732 أحياء المحاوالت
 0.283 - كيمياء 
   )0.05(قيمة ت دالة عند مستوى داللة *

إلـى وجـود   ) 6(حادي فـي جـدول   تشير نتائج تحليل التباين األ    

فـروق دالــة إحــصائية بــين التخصـصات فــي التــصميم االستقــصائي فــي   

عنـــد النظـــر إلـــى نتـــائج  .)المحـــاوالت(و) ضـــبط المتغيـــرات(عنـــصري 

يتبين أن هذه الفـروق  ) 7(اختبار توكي للمقارنات البعدية في جدول     

ــي      ــاء فـ ــى تخـــصص الفيزيـ ــاء علـ ــة تخـــصص األحيـ كانـــت لـــصالح طلبـ

ــرات (عنـــصري  ــبط المتغيـ ــاوالت(و) ضـ ، وكـــذلك كانـــت لـــصالح  )المحـ

  .)المحاوالت(تخصص األحياء على تخصص الكيمياء في عنصر 

يمكــــن تفــــسير تفــــوق طلبــــة تخــــصص األحيــــاء فــــي التــــصميم  

التجريبي بالرجوع إلى طبيعة التجـارب المعمليـة التـي يجرونهـا ضـمن              

علـم األحيـاء   برنامج اإلعـداد، فكثيـرا مـا تقـوم التجـارب المعمليـة فـي              

ــة           ــا طلب ــوم به ــالواقع ممــا يق ــر ارتباطــا ب ــع أشــياء أكث ــى التعامــل م عل

تخصــصي الكيميــاء والفيزيــاء، فهــم علــى ســبيل المثــال يتعــاملون مــع    

تشريح كائنات حيـة، واسـتزراع كائنـات دقيقـة، ومالحظـة تـأثير تغييـر             

مــستويات عوامــل مختلفــة علــى نمــو أو ســلوك أو شــكل كائنــات حيــة  

ا كانـت اسـتفادتهم مــن هـذه التجـارب فيمـا يخـص مهــارات       واقعيـة، لـذ  

التصميم التجريبي أكثر من طلبة تخصصات الكيميـاء الـذين عـادة مـا          

يتعــاملون مــع مــواد كيميائيــة فــي ســياق ال يــرتبط بواقــع يعيــشونه أو    

ــالظروف       يدركونــه، وكــذلك الحــال فــي تجــارب الفيزيــاء التــي تــرتبط ب

عيـــة الواقعيـــة، ولعـــل فـــي دراســـة  المعياريـــة أكثـــر مـــن الظـــروف الطبي 

 ما يؤيـد  )MacIntye & Lewthwaite, 2005(ماسينتي وليوثويت 

ذلــك، حيــث أشــارت نتائجهــا إلــى أنــه عنــدما كــان الطلبــة النيوزلنــديون 

علــى معرفــة كبيــرة بــأنواع األلبــان نتيجــة تعــاملهم اليــومي معهــا، فــإن     

 أي أنـواع    ضبطهم للمتغيرات المرتبطة بتصميم اختبار عادل لتحديـد       

األلبــان أصــلح للحفــظ فــي الثالجــة حــصل علــى أعلــى معــدل مــن بــين     

االختبارات الثمانية، فكلما كان المتعلمـون علـى معرفـة باألشـياء التـي        

ــه، كــان ضــبطهم         ــار عــادل ل ــا الموقــف المــراد تــصميم اختب يتعلــق به

للمتغيــــرات أكثــــر دقــــة، كمــــا إن دراســــة جــــرين وســــتاينبرج وويفــــر   

)Green, Szteinberg & Weaver, 2008 (  أشــارت إلــى دور

القائم على ) Authentic Laboratory(المختبر الواقعي أو الحقيقي 

تجارب أكثر ارتباطا بواقع المتعلمـين فـي تطـوير عمليـات العلـم لـدى                

المتعلمين، أكثر من المختبـرات التقليديـة، إن هـذه النتيجـة تقـود إلـى         

ــاهج المرتبطــة با    ــاة الواقعيــة للمتعلمــين،  التأكيــد علــى أهميــة المن لحي

  .ودور ذلك في تحقيق األهداف التي من أجلها صممت هذه المناهج

  :التوصيات

  :بناء على نتائج هذه الدراسة يمكن تقديم التوصيات التالية

إعـــادة نمذجـــة المختبـــرات العلميـــة فـــي برنـــامج إعـــداد معلمـــي    .1

ها العلوم لتشمل األنواع المختلفة من االستقصاء، بدل اقتـصار        

ــيح      ــة أو االستقــصاء المقــنن الــذي ال يت علــى التجــارب التأكيدي

  .فرصة لمبادرات الطالب فيما يتعلق بالتصميم التجريبي

ربـــط التجـــارب المعمليـــة فـــي مختبـــرات العلـــوم بواقـــع المـــتعلم،    .2

وتصميم تجارب تدرس الظواهر المحيطة به، وتـستخدم مـوادا          

ر إيجــابي علــى  وأدوات مــن حياتــه اليوميــة، لمــا لــذلك مــن تــأثي   

  .قدرته في تصميم استقصاءات علمية

االهتمام بتنمية عمليات العلم المختلفة، وخاصة تلـك التـي ظهـر            .3

ــة        ــائج هــذه الدراســة أنهــا حــصلت علــى مــستويات متدني مــن نت

ــة     ــارات المعمليـ ــام بالمهـ ــرات، واالهتمـ ــبط المتغيـ ــسير وضـ كالتفـ

 المتعلقــــة بتحديــــد احتياطــــات األمــــن والــــسالمة والتخطــــيط؛     

  .ألهميتها البالغة في ضبط سالمة المختبرات والعاملين فيها

البد من االهتمام بـربط نتـائج التجـارب المعمليـة بـشكل مـستمر                .4

للمــادة؛ وذلــك لتمكــين   ) الــدقائقي(بالمــستوى الميكروســكوبي  

ــي        ــواهر التـ ــة للظـ ــة دقيقـ ــسيرات علميـ ــاء تفـ ــن بنـ ــين مـ المتعلمـ

  .يستقصونها خالل األنشطة المعملية

ــد ور .5 ــة     عقـ ــادة فاعليـ ــة؛ لزيـ ــاء الخدمـ ــين أثنـ ــة للمعلمـ ش تدريبيـ

  .التصميم االستقصائي لديهم

ــدرات المتعلمــين        .6 ــى دراســة ق ــي تعمــل عل ــالبحوث الت االهتمــام ب

ومعلمــي العلــوم فــي التــصميم االستقــصائي، وزيــادة عمــق هــذه   

البحوث لتدرس كل عملية من عمليات العلم بـصورة مستفيـضة           

وبات التـي يواجههــا المتعلمــون  تـؤدي لفهــم دقيـق لطبيعــة الــصع  

 -فيما يخص كل عملية من عمليـات العلـم، األمـر الـذي يـؤدي        

 إلـى تـصميم بـرامج عالجيـة دقيقـة للتغلـب علـى        -بطبيعة الحال  

  . هذه الصعوبات
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  :المراجعالمصادر و

). 2009(أمبوسعيدي، عبدالله خميس، والبلوشـي، سـليمان محمـد           

ــوم   ــاهيم وتطب: طرائــق تــدريس العل ــة  مف دار ). 1ط(يقــات عملي

 .األردن: المسيرة، عمان
أثــر ). 2006(البلوشــي، ســليمان محمــد، والمقبــالي، فاطمــة يوســف 

 فــي تــدريس العلــوم   االستقــصاء  جــدولالتــدريب علــى تــصميم 

 الـصف التاسـع مـن       تالميـذ على عمليات العلـم والتحـصيل لـدى         

ــام بـــــسلطنة عمـــــان  ــة  . التعلـــــيم العـــ ــوم التربويـــ مجلـــــة العلـــ

  61-43): 1(7 جامعة البحرين، -يةوالنفس
العالقــة بــين معتقــدات معلمــي   ). 2008(الحــارثي، علــي بــن ســالم   

العلـــوم حـــول اســـتخدام إســـتراتيجية الـــتعلم المبنـــي علـــى   

ــصفية   ــاتهم الـ ــصاء وممارسـ ــر   . االستقـ ــستير غيـ ــالة ماجـ رسـ

  .منشورة، جامعة السلطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان

دار . تعلـــيم العلـــوم للجميـــع   . )2005(خطايبـــة، عبداللـــه محمـــد   

  .األردن: المسيرة، عمان

ــابوس     ــسلطان قـ ــة الـ ــة، جامعـ ــة التربيـ ــط  ). 2004(كليـ ــل الخطـ دليـ

، مــــسقط، مطبعــــة جامعــــة الدراســــية للتخصــــصات العلميــــة

  .السلطان قابوس

فاعليــــة اســــتخدام التمثيــــل ). 2003(المقبــــالي، فاطمــــة يوســــف 

ائيـة وتعـديل    الجزيئي فـي التفـسير العلمـي للظـواهر الكيمي         

األخطـــاء المفاهيميـــة لـــدى طلبـــة الـــصف الثـــاني الثـــانوي  

كليـة التربيـة، جامعـة الـسلطان قـابوس،      . العلمي بسلطنة عمان 

  .رسالة ماجستير غير منشورة

Al-Balushi, S. M. (2003). Exploring Omani Pre-
Service Science Teachers’ Imagination at the 
Microscopic Level in Chemistry, and their Use 
of the Particulate Nature of Matter in their 
Explanations. Ph.D. Dissertation. The University 
of Iowa, Iowa, USA. 

Al-Balushi, S.M. (1998). Science Teachers’ 
Perceptions Regarding the Integration of both 
Inquiry and Science Applications Approaches 
into their Laboratory Activities. Unpublished 
Master Thesis. Iowa City, Iowa, USA: The 
University of Iowa. 

Ambusaidi, A. and Alzain, M. (2008). The science 
curriculum in Oman schools: Past, present and 
future, in R. Coll and N. Taylor (Eds.). Science 
Education in Context: An International 
Examination of the Influence of Context on 
Science Curricula Development and 
Implementation, Rotterdam, Sense Publishers: 85-
97.  

Brown, S.L.; Bolton, K.; Chadwell, N. & Melear, C.T. 
(2003). Pre-service secondary science teacher 
apprenticeship experience with scientists. (ERIC 
Document Reproduction Service No. 
ED465610). 

Bradley, J.D. (2008). Substances, molecules and 
symbols in the ICT age. A paper presented at the 
20th International Conference in Chemical 
Education: Chemistry in the ICT Age, 
Mauritius, 3-8-August-2008. 

Cuevas, P.; Lee, O.; Hart, J. & Deaktor, R. (2005). 
Improving science inquiry with elementary 
students of diverse backgrounds. Journal of 
Research in Science Teaching, 42(3): 337-357. 

Gado, I. (2005). Determinant of k-2 school teachers 
orientation towards inquiry-based science 
activities: A mixed method study. International 
Journal of Science and Mathematics Education, 
3(4): 511-539. 

Gottfried, P.J. (1993). A formative evaluation of 
scientific work experience program for science 
teachers. A paper presented at the meeting of the 
National Association for Research in Science 
Teaching, Atlanta, August-2008. (ERIC 
Document Reproduction Service No. 
ED362398). 

Green, K.; Szteinberg, G.; & Weaver, G. (2008). 
Authentic laboratory experiences and students' 
development of scientific process skills. A paper 
presented at the 20th International Conference in 
Chemical Education: Chemistry in the ICT Age, 
Mauritius, 3-8-August-2008. 

Haidar, A. H. & Abraham, M. R. (1991). A comparison 
of applied and theoretical knowledge of concepts 
based on the particulate theory of matter. Journal 
of Research in Science Teaching, 28(10): 919-
938. 

Harrison, A. G. & Treagust, D. F. (1996). Secondary 
students’ mental models of atoms and molecules: 
Implications for teaching chemistry. Science 
Education, 80(5): 509-534. 

Johnstone, A.H. (1991). Why is science difficult to 
learn? Things are seldom what they seem. Journal 
of Computer Assisted learning, 7(75):75-83. 

Keselman, A. (2003). Supporting inquiry learning by 
promoting normative understanding of 
multivariable causality. Journal of Research in 
Science Teaching, 40(9): 898-921. 

Lees, A.B. (2008). Non-linear POGIL for developing 
cumulative skills and multi-disciplinary and multi-
disciplinary chemical concepts for nonscience 
majors. A paper presented at the 20th 
International Conference in Chemical 
Education: Chemistry in the ICT Age, 
Mauritius, 3-8-August-2008. 

Lewthwaite, B. and MacIntyre, B. (2005). Towards 
understanding creativity in science investigative 
planning, STERpapers, 3-24. 

MacIntyre, B. and Lewthwaite, B. (2005). Systematic 
processes in investigative planning in science. 
STERpapers, 25-41. 

Marx, R.W.; Blumenfeld, P.C.; Krajcik, J.S.; Fishman, 
B.; Soloway, E.; Geier, R. & Tal, R.T. (2004). 
Inquiry-based science in the middle grades: 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 382

Assessment of learning in urban systemic reform. 
Journal of Research in Science Teaching, 
41(10): 1063-1080. 

Marbach-Ad, G., & Sokolove, P.G. (2000). Can 
undergraduate biology students learn to ask higher 
level questions? Journal of Research in Science 
Teaching, 37(8): 857-870. 

National Research Council. (2000). Inquiry and the 
National Science Education Standards: A Guide 
for Teaching and Learning. Washington, DC: 
National Academy Press. 

Sarquis, J. (2008). Implementing POGIL: One step at a 
time. A paper presented at the 20th International 
Conference in Chemical Education: Chemistry 
in the ICT Age, Mauritius, 3-8-August-2008. 

Soriano, M.R. & Barbiric, D. (2008). POGIL 
ChemActivities: Colligative properties. A paper 
presented at the 20th International Conference in 
Chemical Education: Chemistry in the ICT Age, 
Mauritius, 3-8-August-2008. 

Steenberg, E. & Bradley, J.D. (2008). Using two-
dimensional molecular drawings to evaluate 
teachers' conceptual change in chemistry. A paper 
presented at the 20th International Conference in 
Chemical Education: Chemistry in the ICT Age, 
Mauritius, 3-8-August-2008. 

Vos, W. & Verdonk, A. H. (1996). The particulate 
nature of matter in science education and in 
science. Journal of Research in Science 
Teaching, 33(6): 657-664. 

Wallace, C.S.; Tsoi, M.Y.; Calkin, J. & Darley, M. 
(2003). Learning from inquiry-based laboratories 
in nonmajor biology: An interpretive study of the 
relationships among inquiry experience, 
epistemologies, and conceptual growth. Journal of 
Research in Science Teaching, 40(10): 986-1024. 

Williamson, V. M. & Abraham, M. R. (1995). The 
effects of computer animation on the particulate 
mental methods of college chemistry students. 
Journal of Research in Science Teaching, 32(5): 
521-534.  



   أمبوسعيدي و البلوشي

 383

   )1(الملحق 
  للتصميم التجريبي لنشاط الذائبية) Rubric(نموذج الستمارة تصحيح 

  .صمم نشاطا استقصائيا يساعدك في معرفة أثر درجة حرارة الماء في إذابة السكر

2  1  0  

  اكتب سؤاال يحدد الهدف من النشاط االستقصائي .1

فاع درجة الحرارة في ما أثر ارت: كتابة السؤال

  سرعة ذوبان السكر؟

  أو أي صياغة قريبة من هذا المعنى

إغفال ذكر أحد عناصر السؤال كدرجة 

  .الحرارة أو ذوبان السكر

كتابة سؤال بعيد كل البعد عن 

  السؤال المطلوب

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟ما العوامل التي ستقوم بقياس أثرها .2

  عدم ذكر درجة الحرارة  رارة وعامل آخرذكر درجة الح  درجة حرارة الماء

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟ما العوامل التي ستقوم بتثبيتها .3

 نوعية الماء  
  حجم الماء 

 كمية أو كتلة السكر 
  سرعة تحريك السكر في الماء 

  ذكر عامل واحد فقط مما سبق   فقط من العوامل السابقة3-2ذكر 

  أو ذكر عوامل أخرى غير هذه

   شيءأو عدم كتابة أي

  ؟ما النتائج التي تتنبأ بها .4

ذكر نتائج بعيدة عن االستنتاجين   تقل الذائبية بزيادة درجة الحرارة  تزيد الذائبية بزيادة درجة الحرارة

  السابقين

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟ما المواد واألدوات التي ستستخدمها في هذا النشاط .5

ماء، أكواب، ثيرموميتر، سخان أو موقد، 

زان، قضيب للتحريك، أداة لقياس سكر، مي

  الزمن

   مما سبق5ذكر أقل من    من األشياء السابقة 6-5ذكر 

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟ما احتياطات األمان والسالمة التي ستحرص على اتباعها .6

عدم تقريب الوجه من فوهة وعاء الماء  

 الساخن
 عدم ترك الماء يغلي لفترات طويلة 
 يالمس قاع عدم ترك طرف الثيرموميتر 

  الوعاء الموضوع على الموقد

ذكر احتياطات بعيدة عن  ذكر اثنين أو أقل من االحتياطات السابقة 

  االحتياطات السابقة

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟ما المالحظات التي تنوي تسجيلها .7

ذكر المالحظة السابقة مع أخرى ال عالقة   مالحظة السكر يذوب في الماء

   لها بما يجب مالحظته

  ذكر مالحظات بعيدة عما سبق

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟ما القياسات التي تنوي تسجيلها .8

قياس الزمن الذي سيستغرقه السكر  

  حتى يذوب كليا في الماء

  قياس درجات حرارة الماء 

  ذكر قياسات بعيدة عما سبق  ذكر أحد القياسين السابقين 

  أو عدم كتابة أي شيء
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2  1  0  

  في هذا النشاط االستقصائيحدد ثالث خطوات  .9

 خطوات مرتبطة بالتجربة 3القدرة على كتابة 

  :مثل ما يلي

  تسخين الماء لدرجات حرارة مختلفة 

تذويب كميات متساوية من السكر في  

  أوعية بها ماء بدرجات حرارة مختلفة

قياس الزمن الذي سيستغرقه السكر  

  حتى يذوب كليا في الماء

لخطوات  من ا2- 1القدرة على كتابة 

ربما مع خطوات أخرى (المرتبطة بالتجربة 

  )غير مرتبطة

  ذكر خطوات بعيدة عما سبق

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟ما المحاوالت التي ستقوم بتكرارها لتدعم نتائجك .10

إعادة قياس الوقت الذي يستغرقه السكر 

لثالث مرات على (حتى يذوب في الماء 

  )األقل

 عالقة ذكر ما سبق مع محاوالت أخرى ال

  لها بما يجب إعادة قياسه

  ذكر محاوالت بعيدة عما سبق

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟كيف تخطط لجمع البيانات .11

تصميم جدول بدرجات حرارة الماء 

والمحاوالت المختلفة لقياس الزمن الذي 

  يستغرقه السكر ليذوب

ذكر تسجيل الزمن المستغرق من دون ذكر 

يل تصميم الجدول لذلك أو إغفال تسج

  المحاوالت المعادة

  ذكر طرق بعيدة عما سبق

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟كيف تخطط لتمثيل البيانات .12

رسم بياني للعالقة بين درجات حرارة الماء 

  والزمن الذي يستغرقه السكر ليذوب

ذكر الرسم البياني من دون التحديد 

الدقيق أنه للعالقة بين درجات حرارة الماء 

   السكر ليذوبوالزمن الذي يستغرقه

  ذكر طرق بعيدة عما سبق

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟كيف تخطط الستخالص االستنتاجات .13

دراسة الرسم البياني الستخالص العالقة بين 

درجات حرارة الماء والزمن الذي يستغرقه 

  السكر ليذوب

ذكر طرق أخرى الستخالص العالقة مثل 

استخدام البيانات المباشرة في جدول 

يانات أو االعتماد على تسجيل الب

  المالحظة فقط 

  ذكر طرق بعيدة عما سبق

  أو عدم كتابة أي شيء

  ؟كيف تخطط إليجاد تفسيرات للنتائج التي ستحصل عليها .14

الرجوع لمبادئ النظرية الحركية للجزيئات 

  لتفسير الظاهرة

ذكر مصادر قد تقود للتفسير من غير 

  تحديد النظرية الحركية للجزيئات 

   بعيدة عما سبقذكر طرق

  أو عدم كتابة أي شيء

       

 
 



 398- 385، 2009، 4، عدد 5المجلة األردنية في العلوم التربوية، مجلد 

385  

@òÌÜÛa@¿@ÕibÛa@Ýî–znÛaë@ÊbànýÛ@òjyb–½a@òîàîÜÈnÛa@pbb’äÛa@Šqc

åß@òäîÇ@ô†Û@ÝČî‚nÛa@óÜÇ@ñ‰†ÔÛaòîàäm@¿@òîiŠÈÛa@ @

ïbþa@…bÛa@Ñ–Ûa@lý@ @
  

 حمدان نصر
*

  

  
  

 6/10/2009 تاريخ قبوله     24/11/2008 تاريخ تسلم البحث

ــتخدام معلمـــي    :ملخـــص ــر اسـ ــة إلـــى تقـــصي أثـ ــذه الدراسـ ــة هـــدفت هـ ــة العربيـ  اللغـ

لنـــشاطات تعّلميـــة تعليميـــة مـــصاحبة لالســـتماع فـــي تنميـــة قـــدرات الطـــالب علـــى          

 وأحــــــداث وردت فـــــي المــــــادة  ،إنتـــــاج الـــــصور الذهنيــــــة المجـــــردة حــــــول أفكـــــار    

طالبــــــا ممــــــن يدرســــــون فــــــي  ) 59(تكونــــــت عينــــــة الدراســــــة مــــــن   .المــــــسموعة

تيارهمـــــا  المدرســـــة النموذجيـــــة فـــــي جامعـــــة اليرمـــــوك، بواقـــــع شـــــعبتين تـــــم اخ       

ــيم نــــــصوص      ــة تعرضــــــت لتعلــــ ــة تجريبيــــ ــداهما مجموعــــ ــشوائية، إحــــ ــة عــــ بطريقــــ

ــصحوبا    ــر مــ ــالتلقي المباشــ ــتماع بــ ــن   االســ ــشطةبعــــدد مــ ــة، والمعرفيــــة،  األنــ  الفنيــ

والحركيــــة، لتنميــــة القــــدرة علــــى التخيــــل وإتاحــــة الفرصــــة للطــــالب إنتــــاج  مــــا          

االحــــداث يمكــــن مــــن الــــصور الذهنيــــة المجــــردة المرتبطــــة بالــــشخوص واألفكــــار و 

ــواردة فـــــي النـــــصوص المـــــسموعة   ــع التخيـــــل الـــ ــين درس طـــــالب  .موضـــ ، فـــــي حـــ

المجموعـــة الـــضابطة النـــصوص ذاتهـــا بالطريقـــة االعتياديـــة الموصـــوفة فـــي دليـــل        

المعلــــم التــــي تقتــــصر علــــى االســــتماع للنــــصوص واإلجابــــة شــــفويا أو كتابــــة عــــن  

ــا         ــاب لغتنــ ــي كتــ ــي فــ ــا هــ ــا كمــ ــي تليهــ ــتماعي التــ ــتيعاب االســ ــئلة االســ ــة أســ العربيــ

ــة  ــراد العينـ ــرر ألفـ ــاني      . المقـ ــصل الثـ ــن الفـ ــابيع مـ ــشرة أسـ ــالل عـ ــة خـ ــت الدراسـ طبقـ

ــام  ــبوعيا   2008للعـــ ــدة أســـ ــصة واحـــ ــع حـــ ــد    . ، بواقـــ ــة أعـــ ــر التجربـــ ــاس أثـــ و لقيـــ

الباحــــث اختبــــارا مــــن ثالثــــة أقــــسام تقــــيس األبعــــاد الفنيــــة، والمعرفيــــة، والحركيــــة  

ــصدي     ــم تــ ــتماع، وتــ ــر مواقــــف االســ ــل عبــ ــى التخيــ ــدرة علــ ــه  للقــ ــار بعرضــ ق االختبــ

ــن ذوي االختــــصاص   ــين مــ ــى محكمــ ــة     . علــ ــات بطريقــ ــامالت الثبــ ــه معــ ــت لــ و أجريــ

 (0.85)، وللقـــــــسم الخـــــــاص بالرســـــــم اليـــــــدوي  (0.82)اإلعـــــــادة حيـــــــث بلغـــــــت 

 (0.74)للقــــسم الثــــاني الخــــاص بــــالتعبير عــــن التخيــــل باالســــتجابة المعرفيــــة، و        

ــغ مع     ــين بلـ ــي حـ ــي، فـ ــالتعبير الحركـ ــاص بـ ــث الخـ ــسم الثالـ ــار  للقـ ــات لالختبـ ــل الثبـ امـ

ــل ــة     . (0.87) ككــ ــذه الدراســ ــراض هــ ــبة ألغــ ــة ومناســ ــات عاليــ ــامالت ثبــ ــي معــ .    وهــ

ــستوى        ــد مـــ ــصائيا عنـــ ــة إحـــ ــروق دالـــ ــود فـــ ــصائية وجـــ ــيالت اإلحـــ ــرت التحلـــ أظهـــ

(0.05=α)       ــل ــى التخيــ ــدرة علــ ــار القــ ــى اختبــ ــة علــ ــات العينــ ــطات درجــ ــين متوســ  بــ

ــة الــــذ    ــة التجريبيــ ــأجزاء لــــصالح طــــالب المجموعــ ــة ككــــل ، وكــ ــوا لدراســ ين تعرضــ

 ووجــــــود فــــــروق دالــــــة   . نــــــصوص االســــــتماع بطريقــــــة النــــــشاطات المــــــصاحبة     

)(0.05=α   ــــل ككـــل تعــــزى للتحــــصيل فــــي اللغــــةفـــي اختبــــار القــــدرة علــــى التخي  

ــع     ــستوى المرتفـ ــصالح المـ ــة لـ ــل     . العربيـ ــزى للتفاعـ ــة  تعـ ــروق دالـ ــود فـ ــدم وجـ وعـ

ــة العربيـــة، والنـــ    ــة بـــين مـــستوى تحـــصيل الطـــالب الـــسابق فـــي اللغـ شاطات التعليميـ

: الكلمـــــــات المفتاحيـــــــة( .المـــــــصاحبة المـــــــستخدمة فـــــــي تـــــــدريس االســـــــتماع 

  .) بنائيةرياضيات، تعلـّم، تعليم، نماذج،

  

 البـاحثين، وخبـراء منـاهج اللغـة فـي العـالم             لدىتنامى الوعي    :مقدمة

ــة      ــادي والعـــشرين، بوجـــوب رعايـ ــرن الحـ ــن القـ ــد األول مـ خـــالل العقـ

دى الطلبــة، باعتبارهــا مــن أبــرز مخرجــات     القــدرات العقليــة العليــا لــ   

وأداة التقــدم والتطــور فــي منــاحي الحيــاة المختلفــة،   التعلــيم اللغــوي،

حتـــى أصـــبح يطلـــق علـــى هـــذا القـــرن، عـــصر التكنولوجيـــا واإلبـــداع    

  .والتفوق
  

_________________________  

  .، إربد، األردن جامعة اليرموك-كلية التربية *

 .ربد، األردنإ، 2009 لجامعة اليرموكحقوق الطبع محفوظة © 

  
The Effect of Accompanying Listening Teaching Activities 
and Previous Achievement in Arabic on the Development 

of Imagination of Sixth Graders 
 

Hamdan Nuser, Faculty of Education, Yarmouk University, Irbid, 
Jordan.  

 
Abstract: This study aimed at exploring the effect of accompanying 
listening teaching activities in Arabic lessons on the development of 
the learners' imagination. The study sample consisted of 59 sixth 
grade male students in two groups chosen randomly from the 
Yarmouk University Model School. The experimental group received 
instruction of listening skills using drawing, kinetic representation 
and cognitive activities. The control group received post-listening 
instruction in the conventional method by answering the after 
listening text questions included in the textbook .  The experiment was 
conducted for 10 weeks in the 2nd semester 2008. To measure the 
effect of the experiment, the researcher used a three- part test which 
measured the dimensions of the imaginative ability of children, the 
first part of the test aimed at assessing the drawing effect on the 
development of the learners imagination; the second aimed at 
developing the cognitive responses; and the third part focused on the 
effect of kinetic representation on the learners' imagination while 
listening to the teacher. The test was administered before and after the 
experiment. The reliability of the test was calculated by test retest and 
found to be 0.82 for the 1st part (drawing), 0.85 for the second part 
(cognitive response) and 0.74 for the kinetic representation activities 
comprising a total 0.87. It was found that there were significant 
statistical differences at (0.05=α) in favor of the experimental group 
on the three dimensions. Besides, it was found that there was no 
interaction between the tested teaching activities and the students’ 
previous achievement levels in Arabic subject concerning the 
imaginative ability, which indicates that all students benefited from 
the teaching of the listening activities regardless of their previous 
different levels. (Keywords: The Accompanying Listening Teaching 
Activities, Achievement in Arabic, Imagination).. 

  
  

  

والتخيــل قــدرة مركبــة، تتــيح للــدماغ فرصــة إنتــاج صــور ذهنيــة   

مجردة، ترتبط باألفكار والمعاني، واألشياء غير الحسية مدار التفكيـر          

تحـــريض  والتنـــاول، ولـــذا فإنهـــا تقـــوم بوظيفـــة توليديـــة، تتمثـــل فـــي 

المخزون الخبري، وإثارتـه إلنتـاج متغيـرات وبـدائل متنوعـة وعديـدة،             

ثرة والمــسؤولة عــن التفكيــر اإلبــداعي أحــد     وهــي مــن العوامــل المــؤ   

األهــداف األساســية للتربيــة المعاصــرة، وإن كانــت وحــدها غيــر كافيــة  

لتشكيل األفكار المنتجة حيال موضوع معـين، حيـث تختلـف بـاختالف             

الخبـــرات المعرفيـــة والعمليـــة الـــسابقة لـــدى الفـــرد، ومـــدى العالقـــة        

لتخيل، فضال عن درجـة     العاطفية بينه وبين الموضوع مدار التفكير وا      

تجريــد هــذا الموضــوع، لــذا يــسهم التخيــل فــي جعــل اإلنــسان قــادرا    
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 الموقـف مـن زوايـا متعـددة، ويـشعره بالحريـة، ويمـده              ىعلى النظر إل  

  ).Spencer, 2003( بالقدرة على الخلق واإلبداع

 أن التخيــل مفهــوم فلــسفي ذهنــي مركــب،   ىوهنــاك مــا يــشير إلــ  

ــه كمــصطلح ســل   ــه لــيس     يــصعب تعريف وكي ثابــت، وهنــاك مــن يــرى أن

إذ يــرى بــارو  .  كمــا أنــه لــيس إحــساسا ملحوظــا    ،مهــارة أو أســلوبا 

(Barrow, 1990) ر غيـر   " التخيل" أن مفهوميعني الميل نحو تـصو

مــألوف لألشــياء واألفكــار والمعــاني، وأن تعّلــم هــذه القــدرة وتعليمهــا  

عليميــة غنيــة يتطلــب اســتخدام نــشاطات فنيــة وعمليــة، وتــوفير بيئــة ت  

أن التخيـل  ) Sparshott, 1991( وتـرى سبارسـهوت  . بوسائل الـتعلم 

يـضع حلـوال    وهو القدرة على أن يصل الفرد إلى مـا هـو غيـر متوقـع،           

  .ناجعة، وغير مألوفة

وفـــي إطـــار الحـــديث عـــن طبيعـــة الـــصور الذهنيـــة التـــي ينتجهـــا 

 الــدماغ فــي موقــف التخيــل يــرى جــرى ووولــيم صــن وكييــب ودولفــن   

)Gray & Williamson & Kaip & Dolphin; 2007 (  أن الـصور

المنتجـــة ذات طبيعـــة كليـــة، وليـــست صـــورا فرديـــة متـــأثرة بمكـــان أو   

 فمـن النـاس مـن يفكـر         ؛زمان، وتختلف القدرة في ذلـك مـن فـرد آلخـر           

ن ويعـاني كثيـر مـ    . بصورة كلية، في حين يفكر بعضهم بطريقـة جزئيـة         

 رولـن  وونـدر فقد كشفت دراسـة  .  من توليد مثل هذه الصوراألفراد
(Wonder & Rollin, 1998)   عن أن ثالثة من كل عـشرة أشـخاص 

يعــانون اضــطرابا فــي بنــاء تلــك الــصور، وأن التــدريب علــى ممارســة     

 .التخيل قد حسن قدرتهم على التصور
 مـــن الـــصعب تحديـــد مفهـــوم جـــامع  أنبعـــض الخبـــراء  يعتقـــدو

ل على تثبيـت البيانـات، وإعـادة    للتخيل، ألنه عمليات أدائية ذهنية تعم   

إنتاجها بأشـكال مختلفـة، وتـشير نتـائج البحـث إلـى أن التخيـل سـلوك                  

 من الخـط التطـوري الـذي يبـدأ         ءخاص باإلنسان ومالزم له، وهو جز     

يتمثـل فـي    وفي وقت مبكـر مـن الحيـاة، وتتـشكل بداياتـه فـي األسـرة،         

الفــرد نمــط خــاص للوظــائف العقليــة التــي تعمــل علــى توســيع تــصور     

وحينمـا يتخيـل األفـراد فـإنهم     ). Mayes & Coken, 1992(للعـالم  

وإثـارة الخيـال    . يرسمون في عقولهم معرفة جديـدة لألشـياء الواقعيـة         

هـــو التـــدريب العقلـــي الـــذي إذا مارســـه اإلنـــسان منـــذ طفولتـــه، فإنـــه  

، وتنمــو لديــه القــدرة علــى   )1997 زلــط،(يخــرج ذكيــا يقظــا وواعيــا   

وإعطاءهـا   ومع الوقت يستطيع التمييز بـين األشـياء،       التفكير المجرد،   

  ).2004  عبد الوهاب،(معان جديدة مستنبطة 

ــل        ــى التخيـ ــدرة علـ ــين القـ ــة بـ ــن العالقـ ــديث عـ ــال الحـ ــي مجـ وفـ

والتفكير، هناك من يرى أن التخيل هو التفكير العميق للفرد، يتوصل           

احـد،  به إلى ما بداخله، حيث إن الدماغ والتخيل يعمـالن فـي إطـار و              

فــي حــين يــذهب بعــضهم إلــى أن التخيــل لــيس صــورا خياليــة مجــردة،   

ولكنـــه أهـــداف ورغبـــات ومقاصـــد وخطـــط للـــدماغ، ال بـــل هـــو قلـــب   

 ,Burns( أما بيـرنس  ).Potter, 2008( التفكير، وأداة الفهم الواعي
فيـرى أن التخيــل قــدرة كامنــة لـدى الفــرد مــسؤولة عــن خلــق   ) 1998

وربطهـا   ومقترحـات، ومعـان،    وحلـول،  أشياء جديدة في شـكل أفكـار،      

 وهـي فـي الحقيقـة أداة العقـل          ،بالماضي بأشكال مختلفة، وغير مألوفة    

  .المبدع

التـــصور تـــشكل  أن القـــدرة علـــى) Ron, 2001( ويـــرى رون

 ويتـساءل الخبـراء عـن ماهيـة         ،معظم أساسيات التفكيـر لـدى اإلنـسان       

مـل عليهـا كأحـد    هذه القدرة الذهنية، وكيف يمكـن اإلحاطـة بهـا، والع     

 ,Egan(فينظــر إيجــان . أبــرز مخرجــات العمليــة التعلميــة التعليميــة  
ــألوف    ) 1992 إلـــى أن هـــذه القـــدرة ليـــست ضـــد التفكيـــر العـــادي المـ

فحسب، ولكنها أبعد من ذلك، إنها تمد الفرد بنوع من السياق الـذي             

 وهناك ما يرى أن التخيل قـوة مـؤثرة وأداة فاعلـة             .يقوده إلى التفوق  

أخرى خارجية لعّل أهمهـا      و طوير الحياة، تتأثر هذه بعوامل داخلية     لت

مــا لــدى الفــرد مــن مخــزون خبــري ثــري ومتنــوع، األمــر الــذي يــدعو   

ــين إلـــى وجـــوب     ــية، والمعلمـ ــاهج المدرسـ ــداد المنـ ــائمين علـــى إعـ القـ

العقليــة، والعمــل علــى تنميتهــا لــدى       االعتنــاء بتــشكيل هــذه القــدرة    

  .(Barrow, 1990 )لمختلفة الطلبة في مراحل التعليم ا

ويتــساءل بعــضهم كيــف يتــشكل الخيــال؟ وكيــف يحفــز القــارئ     

والكاتب والمستمع والمتحدث على التـصور، واالنـدماج فـي األحـداث            

؟، وكيف يسهم كل ذلك في استيعاب المعاني واألفكار المجـردة غيـر             

المرئيــة، وغيــر المحــسوسة، وكيــف تعمــل القــدرة علــى التخيــل فــي         

يــصلها  الفــرد علــى االنتقــال إلــى أمــاكن قــد ال يــستطيع أن   مــساعدة 

 ,Egan ( وكيـف يخـدم التخيـل عمليـات الخلـق واإلبـداع؟      ،حقيقـة ؟ 
1994.(  

كيــف توحــد  ) Ron, 2001; Andrew, 2004( ويبــين رون

ــرد خبراتــه اللغويــة والجماليــة، وتفــتح         ــدرة علــى التخيــل لــدى الف الق

كد وجـوب أن تـسهم منـاهج    ويؤ. قنوات االتصال بين هذين المجالين 

 والعمليات التعلميـة التعليميـة المـصاحبة فـي إنعـاش هـذه       ،تعليم اللغة 

وتطويرهــــا، ويعتقــــد أن أســــاليب الــــدراما التعليميــــة وســــرد  القــــدرة

والتلقــي مــن بــين األســاليب الفاعلــة فــي تــشكيل هــذه القــدرة      القــصة،

يرى أن   و ، استخدام األضداد والمجاز واالستعارة    وتنميتها فضال عن  

كل شخص في التربية يمكن أن يتحدث بسهولة عن التخيل والخيال،           

 وكيــف اولكـن ربمــا ال أحــد يفهــم حقيقــة هــذه القــدرة المركبــة، وكنههــ 

ــل، ــرى       وتعمــ ــة األخــ ــة واللغويــ ــب العقليــ ــي الجوانــ ــا فــ ــدى تأثيرهــ مــ

للفرد،األمـــر الـــذي يـــستدعي تنـــاول هـــذه القـــدرة المهمـــة فـــي ميـــدان 

  .والتقويمبالبحث تدريس اللغة 

وللتخيــل أهميــة بــارزة فــي حيــاة اإلنــسان، حيــث يحــسن قدرتــه   

علـى التفكيـر وابتكــار حلـول نوعيــة للقـضايا، والمــشكالت التـي تؤرقــه      

 .)Spencer, 2003( أشكال مختلفـة مـن الـصراعات    تسوده في عصر

ــتراتيجية   العــــــــصف الــــــــذهني إذ يــــــــسهم التخيــــــــل فــــــــي إدارة اســــــ

Brainstorming Strategy Management،   واســتمطار الــصور 

 الذهنيـــة أثنـــاء االســـتماع، ومحاولـــة اإلفـــادة منهـــا بأقـــصى مـــا يمكـــن  

ــة   ــستوياته المختلفـ ــسموع بمـ ــتيعاب المـ ــامي،(السـ ــد ). 2000القطـ وقـ

يعــــاب علــــى مدرســــي اللغــــة اهتمــــامهم الزائــــد بالحقــــائق والمعــــارف  

الوســائل  ووالمعلومــات، علــى حــساب رعايــة هــذه القــدرة المحوريــة،    

ة لـــذلك كاالســـتماع إلـــى الرســائل الـــصوتية المختلفـــة، وتعـــرف  الالزمــ 

األضــداد، وتحويــل المــألوف مــن األشــياء والمعــاني إلــى مــا هــو غيــر    

ــألوف ــس،  ومــ ــلالعكــ ــع    وعمــ ــات، ووضــ ــع النهايــ ــتنتاجات وتوقــ  االســ
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االحتمــاالت التــي هــي وســائل لتعزيــز القــدرة علــى التــصور والتفّكـــر         

  ).2005اللوزي، (

لقدرة على التخيل، ودورها في العملية وتقديرا ألهمية ا

أن المؤسسات التربوية في   )Ron, 2001:64(التعليمية، يرى رون 

العالم في القرن الحادي والعشرين بحاجة ماسة إلى مناهج دراسية 

تأخذ باالعتبار متطلبات تعليم أشكال التخيل من أجل إحداث تكامل 

إنه إذا كان التخيل " : الجمال، ويقولوعالمبين عالم المعرفة، 

عملية يتم عبرها تصنيف األفكار، فإن التركيز عندها يكون قدرة 

وفي هذا  ".لإلحاطة بالفكرة لفترة طويلة لعمل شئ ما نحوها

ي ـرن تقصـاالتجاه ويحاول التربويون والباحثون في هذا الق

ل ــيدرة على التخـوين القـم في تكــد تسهـاليب التي قـواألس ائل،ـالوس

رد ـاستراتيجيات س دامــخاك ما يشير إلى أن استـة، وهنـلدى الطلب

، والتعلم Role playingدور ـب الــعـ ول، Storytellingةـالقص

م التشاركي ــــ، والتعلCooperative Learningاوني ــالتع

Collaborative Learning، الوسائل المؤثرة في تشكيلل هذه  من

  .)Rivers, 1987; Barton, 1990 (  المستوىالذهنية عالية القدرة

وقد كشفت نتائج بعض الدراسات ذات الصلة أن مواقف تعلـيم        

تحّفـز الطلبـة علـى       ومـا يـستخدم فيهـا مـن نـشاطات لغويـة            االستماع،

 قــدرات ذهنيــة مجــردة فــي استحــضار صــور    مــناســتخدام مــا لــديهم  

ي ذهنيــــة للمجهــــول، وغيــــر المحــــسوس مــــن األشــــياء المتــــضمنة فــــ  

وبذلك يـصبح مهـارة لغويـة أكتـر حيويـة، فـضال             النصوص المسموعة، 

ــة عــن أن التخيــل يجعــل  ــربط بــين المهــارات     الطلب ــر قــدرة علــى ال أكث

الـــتعلم الجديـــد والـــسابق مـــن ناحيـــة ثانيـــة،       واللغويـــة مـــن ناحيـــة،  

 ي األمـر الـذ  ،وتوظيف ذلك لتعميق الفهم وممارسـة عمليـات التـذويت         

دراك أدق لألفكــار والمعـــاني والعالقـــات  يــؤدي بـــشكل أو بــآخر إلـــى إ  

ــسبوقة        ــر مـ ــدة غيـ ــار جديـ ــناعة أفكـ ــى صـ ــل علـ ــا، والعمـ ــة بينهـ  القائمـ

)Bruner, 1990.(  

ــاء  دور فـــي اإلبـــداع األدبـــي، وبخاصـــة فـــي م  وللتخيـــل جـــال بنـ

ويتطلـــب  والتواصـــل اللغـــوي الفعـــال، تعبيـــرالـــصور الفنيـــة الالزمـــة لل

 حدوث التباعـد بـين األشـياء    التخيل المقصود إلحداث الصورة الفنية   

كأن تجعل الجامد ناطقا كاإلنسان حتى تكون الصورة مؤثرة ومبدعـة     

  )1990 ،؛ الوالي2008 عليان،( 

 األنظمــة التربويــة فــي العــالم هــذه االيــام جــدال واســعا  وتــشهد 

نوعيـة   حول أهمية التخيـل بوصـفه مـدخال إلصـالح التعلـيم، وتحـسين      

ــتعلم، ــا يتعلــــق بإ  الــ ــة مــ ــار وبخاصــ ــاج األفكــ ــردة  ، نتــ ــاني المجــ والمعــ

فيرى بعضهم أن تنمية القدرة على ). Osburq, 2003( واستخدامها

ــة إذا ربـــط ذلـــك بنـــشاطات      ــابض، خاصـ ــتعلم النـ ــو قلـــب الـ التخيـــل هـ

وال شـــك أن فاعليـــة التـــدريس تعتمـــد علـــى مـــدى   ومهمـــات تربويـــة،

 ةتوظيف معلم اللغة للمحتويـات التعليميـة فـي تـوفير الفـرص المناسـب              

 وعقـد المناقـشات،   الكتساب القدرة على التخيل كتـصميم النـشاطات،     

وإجـراءات   وما يمكن أن يقوم به الطلبـة مـن أدوار،          وإدارة الحوارات، 

وممارسـة ألـوان التـصور       تطبيقية تمّكنهم من التفكير بأشكال مختلفة،     

وهنـاك مـا يـدل علـى أن         . التي تفضي إلى تطوير القـدرة علـى التخيـل         

ــل ــة تحــصيل         التخي ــؤثر فــي كيفي ــة ت ــة مركب مــن حيــث هــو قــدرة عقلي

وإعــادة بنــاء األفكــار، ومــا  اكتــساب المفــاهيم، والمعلومــات والبيانــات،

 ,Egan( يتطلبـه ذلـك مـن عمليـات تحويـل وتنظــيم وإحـالل وتكامـل       
2005.(  

 الحــديث عــن أهميــة رعايــة القــدرة علــى التخيــل مــن   إطــاروفــي 

ــة ا    ــداف التربيـ ــن أهـ ــدف مـ ــو هـ ــث هـ ــرة،حيـ ــضهم  لمعاصـ ــرى بعـ أن  يـ

تطـوير القـدرة     الخطوة األولى فـي طريـق إصـالح المدرسـة المعاصـرة           

ــك إال إذا أعيــد النظــر فــي         ــأتى ذل ــن يت ــة، ول ــل لــدى الطلب علــى التخي

وتـدريبهم ليتمكنـوا مـن إحـداث تغييـرات نوعيـة فـي               تأهيل المعلمـين،  

يات وفــي اســتراتيج وفــي محتــوى المنــاهج المدرســية،  البيئــة الــصفية،

وأن هنـاك مـا يـشير     ، خاصة)Misled, 2004(التدريس المستخدمة 

 إلى أن التخيـل هـو عامـل مـؤثر مـن عوامـل التـدريس اللغـوي الفعـال،          

قد تم تجاهله منذ فترة بعيدة في مختلف مراحل التعليم فـي العـالم            و

)Egan, 1992.(  

 مــن يــرى أن ممارســة القــراءة واالســتماع مــن العمليــات   وهنــاك

أو تنميــة /ة التــي تــوفر بيئــات غنيــة إلعمــال الــذهن، وتــشكيل و اللغويــ

المتعـددة التـي     وذلك عبـر النـشاطات والتفـاعالت       القدرة على التخيل،  

ينتظــــر أن ينفــــذها الطلبــــة حــــول النــــصوص المــــسموعة والمقــــروءة 

)Golden,1996(     ــة ــات اللغويـ ــة والمهمـ ــشات المجموعيـ ،وأن المناقـ

ــصاحبها مـــن نـــشاطا     ــشتركة، ومـــا يـ ــفوية، وألـــوان التمثيـــل   المـ ت شـ

الحركــي، والتعبيــر الفنــي كلهــا عوامــل مــؤثرة فــي تــشكيل القــدرة علــى 

 & Malian,1996; Campbell(وتنميتهــا لــدى الطلبــة  التخيــل،
Campbell & Dickinson ,1996.(  

فــي دراســة ) King, 2007(و فــي هــذا المجــال توصــلت كــنج  

إلـى أن الطلبـة   ، "ر األدبتنمية الخيال واإلبداع عب  "حديثة لها بعنوان  

 الــذين أتيحــت لهــم فرصــة كتابــة القــصص بأســلوب الــتعلم التــشاركي 
وأن  تحـــسنت قـــدراتهم فـــي توليـــد المعـــاني المجـــردة واستحـــضارها، 

 .عملية التفاعل طورت ما لديهم من تعبيرات لغويـة مكتوبـة وملفوظـة            

مـصاحبة فـي مواقـف       ولذا أوصت بـضرورة اسـتخدام نـشاطات كتابيـة         

 برونـر مـن أن   ويتفـق ذلـك مـع مـا صـرح بـه       .م نصوص االسـتماع   تعلي

تتـــضمن أدوات فعالـــة  التفكيـــر الـــسردي يمـــد الفـــرد بثقافـــة إنـــسانيٍة، 

  ).Bruner, 1990( وتشكيل الخيال للتعلم،

ــز القــدرة     مجــالوفــي   ــيم فــي تعزي ــتعّلم والتعل  دور نــشاطات ال

ثـــر  ألدراســـة حـــو) Spinal, 1994(علـــى التخيـــل، أجـــرى ســـبينال 

تجميـــع الكلمـــات وتفريقهـــا فـــي تقيـــيم آثـــار الفنـــون فـــي تعلـــيم اللغـــة   

وتـــأثير هـــذه النـــشاطات باالســـتناد إلـــى نظريـــة فيجاتوســـكي    الثانيـــة،

Vygatosky               التي تؤكد أهميـة التفاعـل االجتمـاعي بـين األفـراد عبـر 

والنشاطات الفنية في اكتساب اللغة، وتنميـة التفكيـر بعامـة،            الوسائط،

أظهــــرت الدراســــة أن النــــشاطات   ولــــى وجــــه الخــــصوص والتخيــــل ع

والتـــدريبات الفنيـــة أســـهمت بـــشكل ملمـــوس فـــي تنميـــة القـــدرة علـــى  

قت فــي الوقــت ذاتــه وعيــا لــدى عينــة الدراســة بأهميــة    ـ وعمــ،التخيــل

وفــي االتجــاه ذاتــه أجــرى  .Divergent Thinkingالتفكيرالتــشعيبي 

لعاب اللغوية في دراسة لتقصي أثر ممارسة األ) Chiu, 2002(شوي 

تنميــة القــدرة علــى إنتــاج الــصور الذهنيــة، واكتــساب مهــارات اللغــة         

ــسد       ــة الجـــــ ــتخدام لغـــــ ــة واســـــ ــاب الذهنيـــــ ــى أن األلعـــــ ــارت إلـــــ أشـــــ
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Bodylanguage              ـل، وحـسنت نـوع الخيـالرت القـدرة علـى التخيطو 

المنــتج، وعمقــت الفهــم وســهلت عمليــات اكتــساب مهــارات االســتماع،   

  .وتعميق الفهم

 عــد الــصور التوضــيحية متعــددة العناصــر، والحــديث حولهــا    وت

من طلبة المجموعة الواحدة، ومحاولة اكتشاف العالقات القائمـة بـين           

 المهمة في تحفيز القدرة علـى التـصور،   العواملعناصر كّل منها أحد    

وهنـاك مـن   ). Klutzy, 1984(وترجمتهـا إلـى وحـدات لغويـة مدركـة      

ــشاطات الفنيــة التــي تتمثــل فــي     يؤكــد أهميــة قيــام الطلبــة بــ     بعض الن

محاولــة حــذف بعــض األشــياء أو إضــافتها إلــى الــصورة القائمــة، أو        

مـن معـان ودالالت      إجراء تعديالت تجعـل مـا تـدل عليـه تلـك الـصورة             

غير مألوف للقارئ، وهـذه كلهـا عوامـل وتـدريبات تنمـي القـدرة علـى             

التفكيـر اإلبـداعي   ممارسة التخيل بصورة أكثر فاعليـة، وبالتـالي ينمـو     

ــدرة     ــذه القـ ــة لهـ ــصورة الجانبيـ ــل الـ ــذي يمثـ ــاني  ،الـ ــك أن المعـ  وال شـ

اللـــــوزي، ( واألفكـــــار غيـــــر المألوفـــــة هـــــي أحـــــد مؤشـــــرات اإلبـــــداع 

Norman. 2000; Calkins & Harwayre, 1991;  2005(.  

ويعــد تحريــك القــدرة علــى التخيــل وتحفيزهــا وتــدريبها عناصــر 

ــية،  ــورأساسـ ــات اإلومحـ ــدى   العمليـ ــة لـ ــوردون(بداعيـ ــان   و)جـ ــا كـ مـ

لنموذجــه أن يــرى الوجــود مــن غيــر التخيــل، فالــسماح للــدماغ فــي         

نـصفه األيمــن بالعمــل بحريــة يمثــل عنــد جــوردون مقدمــة ال بــد منهــا  

إلنعاش الذاكرة، واسـتخدام الخيـال للوصـول إلـى النـصف األيـسر مـن             

ــة ناضــجة ومبدعــة    ــصياغات منطقي ــد ب  ,Gordon & Proze( جدي

لإلمكانــات و، وال شــك أن إثــارة الخيــال هــو تفعيــل للطاقــات،    )1981

  ).Ross, 2003(اإلبداعية الكامنة عند الفرد 

 وفــي ســياق الحــديث عــن العوامــل المــؤثرة فــي تكــوين القــدرة   

ــاء    ــا فــي االرتق ــل، وأهميته ــر، واكتــساب    علــى التخي بمــستويات التفكي

 أن ممارسـة  توصـل عـدد مـن الخبـراء إلـى         أو تعلمها، /مهارات اللغة و  

ــر الحركــي      ــي، وســرد القــصص، والتعبي ــة    الرســم الفن هــي مــصادر ثري

لتنمية قدرات الطلبـة علـى التخيـل فـي مراحـل التعلـيم المختلفـة، وأن                

ــتماع  ــدريب المختل   ،مواقـــف االسـ ــكال التـ ــن أشـ ــصاحبها مـ ــا يـ ــة،  ومـ فـ

 لتـشكيل   ةبقة هي الفرص األكثـر مناسـب      وتوظيف الخبرات اللغوية السا   

ــة   قــــدراتهم الت ــتعّلم المختلفــ ــة، التــــي هــــي المفتــــاح لعمليــــات الــ خيليــ

)Georgis, 2006; Salli, 2000; Egan, 1992.(  

ــد  ــة       وعن ــد مــن الحــديث عــن تقني  الحــديث عــن االســتماع، الب

سرد القـصة ألنهـا الوجـه اآلخـر لهـذه العمليـة العقليـة، وأحـد أسـاليب                

عالقـة   وفـي ضـوء طبيعـة ال      .توليـد الـصور الذهنيـة      تعزيز القـدرة علـى    

تقنية سـرد  ) Sylvester, 1987( القائمة بينهما فقد ربطت سيلفستر

ــل،    ــى التخيـ ــدرة علـ ــتماع، وبالقـ ــيم االسـ ــة  القـــصة بمواقـــف تعلـ وتنميـ

ــاك مــن يــرى أن الموقــف التعليمــي    . اإلحــساس بالــسرور واألمــل  وهن

المركب من السرد والتلقي يطور القدرة على التفاعل االجتماعي بـين           

وبيـنهم وبـين معلمهـم مـن ناحيـة ثانيـة، فـضال عـن                 ة،الطلبة مـن ناحيـ    

 أشكال التفاعالت والصراعات المعرفيـة التـي تقـع بـين الطلبـة والكّتـاب              

(Cherry, 1990).  

إلـى أن سـرد    )Mello, 1997(  هـذا الـصدد توصـلت ميلـو    وفي

القصص ألغراض االستماع يعمل على إعادة بناء الخبرة في عمليـات           

 ويطـور القـدرة علـى     ،وينمي الطالقـة اللفظيـة     ة،تفاعلية وإبداعية عالي  

وتخيـل األحـداث واألمـاكن المجهولـة وغيـر           ممارسة الحوار الداخلي،  

ــن نــــشاطات فنيــــة وحركيــــة،         ــة، وأن مــــا يــــصاحب الــــسرد مــ المرئيــ

 معرفيــة خــالل األعمــال المجموعيــة كلهــا تــؤثر إيجابــا فــي    وصــراعات

 ويـدعم ذلـك مـا توصـلت     .ومنهـا التخيـل   تنمية القدرات العقلية العليـا   

إليــه الباحثــة فــي دراســة ثانيــة قــدمت فــي مــؤتمر عقــد فــي الواليــات        

 ،"بنـــاء الجـــسور، وتـــأثير ســـرد القـــصة"المتحـــدة األمريكيـــة بعنـــوان 

حيث اختبرت الدراسة تأثير أربـع اسـتراتيجيات فـي الـسرد فـي عالقـة                

بمعلمــيهم، وخلــصت إلــى نتيجــة مفادهــا أن الطلبــة مــن خــالل     الطلبــة

 تعرضوا لتأثيرات مباشرة في الصور الذهنية المتـوافرة       األحداثسرد  

لـديهم حـول األحــداث، والـشخوص الـواردة فــي القـصص المــسموعة،      

مما أدى إلى تطوير قدراتهم علـى التخيـل واإلبـداع، وزاد مـن درجـة                

 ,Mello(  وتفــاعلهم مــع مــضامين النــصوص المــسموعة  إشــراكيتهم
2001.(  

 فـــي مجـــال العـــرض والتلقـــي، إلـــى أن     ويـــشير األدب التربـــوي 

أســــلوب ســــرد القــــصة مــــن العوامــــل المــــؤثرة فــــي زيــــادة االحتفــــاظ  

عوامــل مــصاحبة كاللعــب التخيلــي،  بالمعلومــات، وقــد يرجــع ذلــك إلــى 

والحركــات الجــسمية، وعوامــل التمثيــل والــتقمص، ولعــب الــدور التــي 

). Colon-Via, 1997(تــسهم فــي تنــشيط التفكيــر، وتعميــق الفهــم    

فــي هــذا االتجــاه كــشف البحــث عــن أثــر ســلوك المعلــم الفاعــل فــي       و

دراسة ظهر أن هنـاك     ) 150(تعليم طالبه، وباستعراض ما يزيد على       

عامال تستخدم في الحكـم علـى فاعليـة التـدريس،          ) 20( ما يزيد على  

لعّل أبرزها تنظيم البيئة الصفية، وأسلوب التدريس، وفلـسفة المعلـم،            

ــدرة المع  ــيط، وقـ ــى التخيـــل والتخطـ ــم علـ ــأثير   . لـ ــن تـ ــرغم مـ ــى الـ وعلـ

هـذه   غير أن هنـاك مـا يـشير إلـى أن    ، في كل مـن هـذه العوامـل        التخيل

        ــاهج والمعلمــين علــى حــد ــا مــن واضــعي المن ــم تجاهله القــدرة قــد ت

  ).Egan, 1992(سواء 

 ألهمية التخيل للفرد سواء أكان ذلك داخـل المدرسـة    وتقديرا 

فرصـا لتـدعيم   )  (Haskvitz, 2008هـسكفتز أم خارجهـا، فقـد حـدد    

ــل، ورأى عــدم االقتــصار فــي ذلــك علــى الموســيقا       القــدرة علــى التخي

والفن، والتوسع في المالحظة التي هي أم التخيل، وحـث الطلبـة علـى              

التفكيـر فــي البــدائل، واسـتخدام طرائــق جديــدة للتجريـب بأفكــار غيــر    

علـم والطلبــة   وعلــى الـرغم مــن أهميـة هــذه القـدرة العقليــة للم   .مألوفـة 

فــي مواقــف التــدريس بعامــة، واللغويــة بخاصــة، إال أن طلبــة المرحلــة   

بـسبب   األساسية اليزالون يعانون صعوبات في توليد الصور الذهنيـة،        

والقـصور فـي    محدودية الوقت الذي يتاح لهم لممارسـة هـذه القـدرة،    

ــي عــالم المجــردات،       ــق ف ــة للتحلي اســتخدام الوســائل واألدوات الالزم

واإلصـــــغاء إلـــــى القـــــصص والحكايـــــات  والتـــــصور،م والتمثيلكالرســـــ

وقد أظهرت نتائج بعض الدراسـات التقويميـة عجـز          . وأشكال الوصف 

للعـالم   نسبة عالية من طلبة المرحلة األساسية عن خلق صور مجـردة   

 والتعبيــــر عنهــــا بالرســــم أو بــــالتعبير الحركــــي الــــذي يعيــــشون فيــــه،

   ).;Malian, 1996; Shannon, 1999  2008عليان،(

تخيل األطفـال  " بعنوان (Egan, 1994) دراسة إيجان وأظهرت

وجود نقص حاد فـي اهتمـام معلمـي اللغـة بتوظيـف التخيـل            "والتعلم
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 وكـذلك واألفكـار والمعـاني المجـردة، ويؤكـد           ،في تعليم مهـارات اللغـة     

مـن أنـه علـى الـرغم مـن      ) Mello, 2001( ذلك ما توصـلت إليـه ميلـو   

التخيليــة واســعة االنتــشار، وتعمــل بطــرق عديــدة، غيــر أن النــشاطات 

أنهــا مــا تــزال بعيــدة عــن اهتمــام معلمــي اللغــة، واســتخدامهم لهــا فــي   

ويتفــق ذلــك . مواقـف التــدريس التــي تتطلــب ذلـك كاالســتماع والكتابــة  

 مــن )%95( مــع ماكــشفت عنــه نتــائج التقــويم فــي هــذا الــشأن مــن أن 

ء تخـيالتهم أنهـم مبـدعون،       طلبة المرحلة األساسية يـصنفون فـي ضـو        

  ).Haskvitz, 2008(منهم فقط هم كذلك ) %5(في حين أن 

ولما كان استخدام التخيل فـي غرفـة الـصف مـا يـزال محـدودا،                

ال بــل قــد يكــون نــادر الحــدوث، فيتوقــع أن تــسهم هــذه الدراســة فــي    

لفـــت انتبـــاه القـــائمين علـــى منـــاهج اللغـــة العربيـــة وأســـاليب تدريـــسها  

 التخيـل فـي تفعيـل أدوار الطلبـة والمعلمـين فـي مواقـف                رمتغيبأهمية  

 واستخدام كل ما مـن شـأنه تـوفير الفـرص            ،تدريس مهارات االستماع  

ــة ــياء     الالزمـــــــ ــصور األشـــــــ ــى تـــــــ ــة علـــــــ ــدرات الطلبـــــــ ــة قـــــــ  لتنميـــــــ

ــةوالمحــسوسةالمجردة، ــة لتقريبهــا إلــى الــذهن لفهــم      الغائب فــي محاول

أيـضا مـن أنهـا تجـئ فـي          الحاليـة أهميتهـا      وتـستمد الدراسـة    .دالالتها

ــة مراجعــة         ــي األردن حرك ــوي ف ــه النظــام الترب ــشهد في ــذي ي الوقــت ال

وعلــى جميــع الــصعد بقــصد إعــادة   شــاملة لجميــع عناصــره ومكوناتــه،

ــا يتناســـب     النظـــر فـــي إعـــادة صـــياغة شخـــصية المـــواطن األردنـــي بمـ

 الحيــاة العلميــة والتكنولوجيــة المعاصــرة،  وطبيعــةوخــصائص العــصر، 

  .ا من مفاهيم علمية وتربوية جديدةوما يسوده

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

 إلــى مــا جــاء فــي خلفيــة هــذه الدراســة مــن أفكــار وأراء  اســتنادا

وفـي ضـوء     حول دور القدرة على التخيل فـي اكتـساب مهـارات اللغـة،            

المؤشـــرات الدالـــة علـــى انخفـــاض كفـــاءة الطلبـــة فـــي مراحـــل التعلـــيم 

ــدرة،   ــذه القـ ــي هـ ــة فـ ــعف  المختلفـ ــة   وضـ ــة العربيـ ــي اللغـ ــام معلمـ اهتمـ

بتنميتها عبر مواقف التعليم اللغوي، وعلى الرغم من أن مناهج اللغـة            

العربية المطورة في األردن قد أولت اهتماما خاصا بمهـارة االسـتماع         

لــم يتمكنــوا   غيــر ان معلمــي اللغــة العربيــة ،فــي جميــع مراحــل التعلــيم 

اول وتوظيف في تنمية    بعد من إعطاء هذه المهارة ما تستحقه من تن        

 وعلى رأسها القدرة على التخيل وما       ،منظومة القدرات الذهنية العليا   

القــدرة علــى التخيــل   ترتــب علــى هــذا اإلهمــال مــن ضــعف الطلبــة فــي  

ورســـــم الـــــصور الذهنيـــــة لـــــبعض األشـــــياء المحـــــسوسة والمجـــــردة  

؛ 1997؛ نــــــصر،2005؛ اللــــــوزي، 2007؛ مــــــدكور، 2008عليــــــان،(

، ويعزز ذلك نتائج بعض الدراسات األجنبيـة التـي          )1989،  عبدالعزيز

فـي االسـتماع     أكدت هذا اإلهمال وما ترتب عليه مـن أشـكال الـضعف           

 ;Mello, 2001; Egan, 2005( الـواعي، وفـي القـدرة علـى التـصور     
King, 2007(   

وتــأتى هــذه الدراســة فــي الوقــت الــذي يتعمــق فيــه الجــدل بــين   

ــدريس   ــراء ت ــاتخب ــة فــي اللغ ــالم حــول مــدى إســهام معلمــي      الحي  الع

 والثانيـة فـي تنميـة مهـارات التفكيـر العليـا لـدى طـالب          ،اللغتين األولى 

ــشكيل و     ــي تـ ــوي فـ ــيم اللغـ ــف التعلـ ــدارس، ودور مواقـ ــوفير /المـ أو تـ

 اإلبــداع، وفــي مقــدمتها تنميــة القــدرة علــى التخيــل أحــد      مــستلزمات

مـــشكالت متطلبــات هـــذا القـــرن للعـــيش فــي مجتمـــع متغيـــر، تكتنفـــه ال  

الدراســات العربيــة التــي ســعت إلــى تنميــة    ناهيــك عــن نــدرة . المعقــدة

 ،هــذه القــدرة الذهنيــة المركبــة عبــر مواقــف تعلــيم نــصوص االســتماع  

 . علم الباحث لـم يعثـر علـى دراسـة عربيـة واحـدة مـشابهة           حدودففي  

وفي ضوء هذه المبررات فإن مشكلة الدراسـة تتحـدد فـي تقـصي أثـر               

التعليميــة المــصاحبة لتعلــيم االســتماع، ومــستوى  كــّل مــن النــشاطات  

التحصيل السابق في اللغة العربية في تنمية القدرة على التخيل لـدى            

وعليه فإنه مـن المؤمـل أن       . الصف السادس األساسي   عينة من طالب  

وتخطو خطـوة    ثغرة في هذا الميدان،     الدراسة الحالية في سد    تسهم

عــد مــن أبــرز الموضــوعات    نحــو البحــث فــي هــذا الموضــوع الــذي ي     

  .المعاصرة المطروحة على الساحة التربوية

حاولـت الدراسـة الحاليـة      إلى تحقيـق هـذه األهـداف فقـد      وسعيا

  : اإلجابة عن السؤال اآلتي

هل هنـاك اخـتالف فـي القـدرة علـى التخيـل لـدى طـالب الـصف             : 1س

السادس األساسي يعزى إلى نـوع النـشاط التعليمـي المـستخدم            

ــدري  ــي تــ ــتماع  فــ ــوعات االســ ــادي (س موضــ ــصاحب، عــ  أو ،)مــ

 ،)مرتفـع، مـنخفض  (مستوى التحصيل السابق في اللغـة العربيـة        

  أو التفاعل بينهما ؟

  فرضية الدراسة

فــي ضــوء الــسؤال الــسابق حاولــت الدراســة التحقــق مــن صــحة   

  :الفرضية اآلتية

بــين متوســطات  ) α=0.05(توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية     -

ــى     أداء طــالب الــصف الــ   ــدرة عل ــاد الق ــي أبع سادس األساســي ف

ــل، وعل ــا ككــل تعــزى للنــشاط التعليمــي المــصاحب فــي      يالتخي ه

التحصيل المرتفـع فـي       ولمستوى ،تدريس موضوعات االستماع  

  . وللتفاعل بينهما،اللغة العربية

  :أهمية الدراسة

 األهميــة فــي النتــائج التــي يتوقــع أن تــسفر عنهــا الدراســة   تكمــن

 :اآلتيةالحالية ممثلة في 
لفت انتباه القـائمين علـى إعـداد منـاهج اللغـة العربيـة وتطويرهـا                 -

بــــضرورة تــــوفير عــــدد مــــن التــــدريبات والنــــشاطات التعليميــــة 

 والمعرفيــة التــي تــسهم فــي تــشكيل ،الحركيــة، والفنيــة، واللغويــة

القدرة على التخيل، وتمكـين الطلبـة مـن ممارسـة هـذه الرياضـة        

 . ستماعالعقلية، عبر مواقف تدريس اال
تعريــــف معلمــــي اللغــــة العربيــــة بالنــــشاطات الفنيــــة والحركيــــة        -

والمعرفيــــة المعتمــــدة فــــي الدراســــة، وكيفيــــة اســــتخدامها فــــي 

 .مواقف التدريس ذات العالقة
تـــوفير أداة مناســـبة لقيـــاس القـــدرة علـــى التخيـــل لـــدى الطلبـــة،  -

ــاس        ــز القيـ ــر مراكـ ــث تفتقـ ــب حيـ ــذا الجانـ ــي هـ ــنقص فـ ــد الـ وسـ

  .هذه االختباراتوالتقويم لمثل 

تزويــد معلمــي اللغــة العربيــة بالمؤشــرات الــسلوكية الدالــة علــى     -

ــف        ــي توظيـ ــساعدهم فـ ــا يـ ــل، ممـ ــى التخيـ ــدرة علـ ــسلب القـ اكتـ

المقــــررة لخدمــــة هــــذه القــــدرة العقليــــة   المحتويــــات التعليميــــة

  .المركبة
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بيان أهمية تأثير القدرة على التخيل في تحسين عمليات الـتعلم       -

 اإلبـداعي مـن ناحيـة       ر من ناحية، وتنمية التفكي    والتعليم اللغوي 

 .أخرى
  :التعريفات اإلجرائية

قــدرة ذهنيــة مركبــة تتــيح للــدماغ إنتــاج صــور ذهنيــة     :التخيــل

وتتـأثر   وتختلـف هـذه القـدرة مـن شـخص آلخـر،            حول أشياء مجردة،  

ويقــصد بهــا فــي الدراســة الحاليــة    بعوامــل داخليــة وأخــرى خارجيــة،  

  .الب على اختبار صادق وثابت أعد لهذه الغايةالدرجة المتحققة للط

مهارة لغوية ذهنية أدائية تتشكل لدى الطالب نتيجـة      :الستماعا

ــة، وتــدريبات مــصاحبة فــي مواقــف       تعرضــه لنــصوص وقــصص مختلف

محـــددة ومـــضبوطة، تمكنـــه مـــن اإلصـــغاء الـــواعي للرســـائل الـــصوتية 

قويمهــا، وفهــم مــا تــضم مــن أفكــار ومــضامين، ونقــدها وت       المتلقــاة،

  .وممارسة أشكال التخيل المحتملة

ــ فـــي الدراســـة الحاليـــة ويقـــصد بـــه :المـــصاحب النـــشاط  كتلـ

التعلمية التعليميـة المخطـط لهـا التـي تتـاح لطـالب المجموعـة                الفرص

ــات   ــرادى أو مجموعـ ــة، فـ ــذ، التجريبيـ ــة،    تنفيـ ــة، وحركيـ ــدريبات فنيـ تـ

ذهنيــة تتــيح لهــم فرصــة توليــد صــور   ومعرفيــة ذات صــلة بالمــسموع،

وأشــياء غيــر حــسية وردت فــي نــصوص    مجــردة حــول أفكــار، ومعــان 

 وتنميــة قــدراتهم علــى  ، تــؤدي بــشكل أو بــآخر إلــى فهمهــا ،االســتماع

  .إنتاج مزيد من الصور الذهنية المجردة غير المألوفة

وهــو الفرصــة التــي تتــاح للطــالب لممارســة  :النــشاط التعليمــي

ــب    ــة مناسـ ــة وفنيـ ــة، وحركيـ ــام لغويـ ــال ومهـ ــذ درس  أعمـ ــة لتنفيـ ة والزمـ

االســـتماع تحـــت إشـــراف معلـــم اللغـــة العربيـــة، بمـــا يحقـــق األهـــداف   

  .المتوخاة من تدريس نصوص االستماع المقررة

ــسابق  ــصيل الـ ــى      :التحـ ــب علـ ــة للطالـ ــة المتحققـ ــو الدرجـ وهـ

التـي خـضع لهـا أفـراد         االختبارات المدرسـية فـي مبحـث االلغـة العربيـة          

ل، الذي سـبق تطبيـق التجربـة وقـد          العينة خالل الفصل الدراسى األو    

 ، تحــصيل مرتفــع؛اعتمــدت هــذه الدرجــة فــي تــصنيفهم إلــى مــستويين  

  . وتحصيل منخفض

  :محددات الدراسة

  :وفق اآلتية أجريت الدراسة الحالية

ــشاطات - ــصور      النـ ــل الـ ــي تمثيـ ــدودة فـ ــصاحبة محـ ــة المـ التعليميـ

الذهنية المتولدة حول األشياء المـسموعة بالرسـم اليـدوي، أو           

 ،التمثيـــل الحركـــي، أو االســـتجابات اللغويـــة الـــشفوية والكتابيـــة 

التـــي تـــسمح للطالـــب ممارســـة مهـــارات التركيـــز، واالســـتدعاء،  

 .من ممارسة التفكير المجرد وفهم المسموع بما يمكنه
ــسادس        - ــارة عــن شــعبتين مــن طــالب الــصف ال ــة الدراســة عب عين

 يدرســــون فــــي المدرســــة النموذجيــــة ناألساســــي الــــذكور ممــــ

  م، 2007/2008 امعة اليرموك للعام الدراسيلج

المحتوى التعليمي الذي اعتمد في الدراسة عبارة عـن نـصوص         -

الثـاني مـن     ألفراد العينة فـي الفـصل الدراسـي        االستماع المقررة 

ــت        ــصوص كتبـ ــة نـ ــددها أربعـ ــرر، وعـ ــة المقـ ــة العربيـ ــنهج اللغـ مـ

  .باألسلوب السردي

ية، بواقـع حـصة   مدة تطبيق التجربة العمليـة ثمـاني حـصص صـف         -

ــام      ــاني للعـ ــي الثـ ــن الفـــصل الدراسـ ــهرين مـ ــدة شـ ــبوعيا ولمـ أسـ

 .م2007/2008
 عينة الدراسة

طالبــا مــن الــصف الــسادس األساســي     ) 59(تألفــت العينــة مــن   

المدرسة النموذجية لجامعة اليرمـوك،واختيرت المدرسـة        يدرسون في 

ــا       ــة متابعته ــة، وإمكاني ــسهولة تطبيــق التجرب ــسرة ل ــة المتي مــن بالطريق

 ،والغــراض الدراســة اختيــرت شــعبتان بالطريقــة العــشوائية      . الباحــث 

مجموعـة تجريبيـة، والـشعبة      ) 28(وعـدد طالبهـا     ) ب(فكانت الـشعبة    

   .مجموعة ضابطة) 31(وعدد طالبها ) ج(

  أداة الدراسة

ــة أقــسام       ــألف مــن ثالث ــار ت ــدرة علــى    هــي اختب ــاد الق تقــيس أبع

ــل للطالــب فــي كــل فقــرة أن   األول ويــضم عــشر فقــرات، يتــاح   : التخي

يتخيل الفكرة أو الحدث أو الشخصية أو المكان ممـا ورد فـي القـصة           

 التــي اســـتمع إليهـــا، ويعبـــر عـــن الـــصور الذهنيـــة المنتجـــة والمرتبطـــة 

يتـاح للطالـب    فيـضم عـشر فقـرات   :  أما القسم الثـاني .اليدوي بالرسم

يـة  أن يجيب علـى كـل فقـرة بـأكبر عـدد ممكـن مـن االسـتجابات المعرف            

المرتبطة، والمستوحاة مما ورد في القـصة المـسموعة، وهـي وسـائل       

وأدوات لبلـــورة الـــصور الذهنيـــة المنتجـــة ذات الـــصلة بالـــشيء مـــدار  

فهــو اختبــار مــوقفي يــضم أربعــة مواقــف   : أمــا القــسم الثالــث . التخيــل

يتاح للطالب في كـّل منهـا تقمـص         ،  مستخلصة مما ورد في المسموع    

ــب  ــدور المناسـ ــال ،الـ ــن خـ ــر     مـ ــة بعناصـ ــة مرتبطـ ــور ذهنيـ ــد صـ ل توليـ

وقـد  . أو صـوتية مناسـبة    /والتعبير عنهـا بحركـات جـسدية و       ،  الموقف

  : وفق اإلجراءات اآلتية)1(ملحق  بنيت فقرات هذا االختبار

روجــع األدب التربــوي المتعلــق بمهــارة االســتماع، والقــدرة علــى  -

  اطلع على عدد من الدراسـات، واالختبـارات التـي          ثالتخيل، حي 

 بينهـا   ناستخدمت في قياس التفكير، والقدرة علـى التخيـل، ومـ          

ــة ييـــــل     ــار جامعـــ ــداعي، واختبـــ ــر اإلبـــ ــار تـــــورنس للتفكيـــ اختبـــ

 ; Davidson & Worsham, 1992; Golden, 1996)للتخيل
Chiu, 2002; Johnson & Giorgio, 2003; King.2007)    

ــصة  - ــرت قـ ــا  اختيـ ــوان  ) 187(طولهـ ــة، بعنـ ــى"كلمـ ، "رأس األفعـ

ــوفر    لت ــا تــ ــار روعــــي فــــي اختيارهــ ــاء االختبــ كــــون محتــــوى لبنــ

المضامين، والعناصـر التـي تتـيح الطالـب المـستمع توليـد صـور               

ذهنية مجردة حولها، والتعبير عنهـا بـأداءات فنيـة أو حركيـة أو              

  .معرفية مناسبة

حلل محتوى القصة، وحددت فيـه العناصـر التـي تـشكل مثيـرات               -

 والتعبيــر عنهــا بواحــدة ،هنيــةمناســبة للطالــب إلنتــاج الــصور الذ

ــة  ــة (مــــــن األداءات التعبيريــــ ــة أو الحركيــــ ــة أو المعرفيــــ  )الفنيــــ

  .المعتمدة في الدراسة

فقــرات ) 10(وزعــت الفقــرات فــي االختبــار بــصورة أوليــة بواقــع     -

فقــــرات ) 10(للقــــسم األول الخــــاص بــــأداء الرســــم اليــــدوي و 

ــاألداء المعرفــي، و    ــاني الخــاص ب سم مواقــف للقــ ) 4(للقــسم الث

  .الثالث الخاص باألداء الحركي

   صدق االختبار
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للتحقــــق مــــن الــــصدق الخــــارجي لالختبــــار عرضــــت القــــصة،        

 ةوالفقــرات الخاصــة بكــل قــسم مــن األقــسام الثالثــة لالختبــار، باإلضــاف 

ــة محكمــين       ــسلوكية موضــع الدراســة علــى هيئ ــى المؤشــرات ال  هــم ؛إل

ــة بجامعــة اليرمــوك،         ــي كليتــي التربي مجموعــة مــن أســاتذة الجامعــة ف

عمــان العربيــة للدراســات العليــا مــن تخصــصات منــاهج اللغــة   وجامعــة

العربية وأساليب تدريسها، وعلم الـنفس التربـوي والقيـاس والتقـويم،            

وعدد من المتخصصين في تعليم التفكير، فضال عن عدد من معلمـي        

ــيهم     ومعلمــات اللغــة ال  ــة، حيــث طلــب إل ــة فــي المدرســة النموذجي عربي

التأكد من مدى مناسبة القصة من حيث الشكل والمضمون لمـستوى           

أفــراد العينــة، وللمؤشــرات الــسلوكية المقترحــة لتــشكيل القــدرة علــى     

ــدى انتمائهـــ      ــة مـ ــار لمعرفـ ــرات االختبـ ــة فقـ ــم دراسـ ــل، ثـ ــذه االتخيـ  لهـ

الفقرات جميعها ما عـدا      موافقتهم على  وقد أظهر المحكمون  . القدرة

ــشكلية   ــذا     ،بعــض المالحظــات ال  حيــث أجريــت التعــديالت الخاصــة به

 واعتبر األخذ بمالحظـات المحكمـين بمثابـة الـصدق المنطقـي          ،الشأن

  .لالختبار

   ثبات االختبار

مـرتين   حسب معامل ثبات االختبار بطريقة اإلعـادة، حيـث طبـق        

 دراســة، بفــارق زمنــيطالبــا مــن غيــر عينــة ال ) 22(علــى عينــة قوامهــا 

يومــا، وباســتخدام معامــل ارتبــاط بيرســون بلــغ معامــل    ) 12(مقــداره 

 يتمثــل فــي التعبيــر عــن يثبــات فقــرات القــسم األول مــن االختبــار الــذ

ــم   ــردة بالرسـ ــة المجـ ــغ  )0.82( اليـــدوي الـــصور الذهنيـ ــين بلـ ــي حـ ، فـ

معامل ثبات فقرات القسم الثاني الخاص بالتعبير عـن الـصور الذهنيـة             

، أما االختبار الموقفي الخاص بالتعبير      )0.85(ستجابات المعرفية   باال

 أمـا   0.74)( فقـد بلـغ    الحركي الصوتي للصور الذهنية وعـددها أربعـة       

وهـــي معـــامالت ثبـــات ) 0.87(معامـــل ثبـــات االختبـــار ككـــل فقـــد بلـــغ 

  .عالية، ومناسبة ألغراض هذه الدراسة

  تصحيح االختبار

  :راسة على النحو اآلتيصححت فقرات االختبار أداة الد

درجـــة ) 50(أعطيـــت الفقـــرات الخاصـــة بهـــذا القـــسم  : القـــسم األول

 .موزعة كما يلي
أعطيــت كــل فقــرة مــن الفقــرات العــشر الخاصــة بــالتعبير بالرســم     -

الدقـة فـي التعبيـر عـن الـصور          "خمس درجات ؛ درجتـان لمعيـار      

 "، ودرجتــان لمعيــار"للــشيء أو الفكــرة موضــع التخيــل الذهنيــة

 ارتباط الرسم أو الصورة الفنية بـالفكرة أو الـشيء موضـع             مدى

مــدى اكتمــال الرســم الفنــي   " درجــة واحــدة لمعيــار  و،"التخيــل

  ".موضع التعبير

  .درجة) 30(أعطيت الفقرات الخاصة بهذا القسم :القسم الثاني

ــل  ) 3(أعطيــت فقــرة التعبيــر باالســتجابة المعرفيــة     - درجــات، تمّث

راســة علــى كــل فقــرة مــن الفقــرات    متوســط اســتجابات عينــة الد 

العشر، حيث تراوح عدد استجابات عينـة الدراسـة علـى فقـرات              

 .استجابة مرتبطة) 5-1(هذا القسم بين
  .درجة )20(أعطيت الفقرات الخاصة بهذا القسم : القسم الثالث

وهذا القسم اختبار موقفي فردي، يتاح فيه للطالب قـراءة أربـع             

ة موقفا يتـاح فيـه للطالـب التعبيـر عـن      عبارات مكتوبة تصف كّل واحد    

 ويعطـى خمـس درجـات علـى اسـتجابته           ،بأداء حركـي مناسـب     الموقف

 ودرجتـــان للتعبيـــر الجـــسدي المناســـب،    ؛الحركيـــة فـــي لكـــّل موقـــف   

 ودرجـــــة واحـــــدة لأللفـــــاظ  ، المـــــصاحبتودرجتـــــان لتلـــــوين الـــــصو

وحللــــت . والعبــــارات اللغويــــة المناســــبة المــــصاحبة لــــألداء الحركــــي  

ف المــــصورة مــــن محللــــين اثنــــين، ثــــم أخــــذت المتوســــطات   المواقــــ

  . الحسابية لتقديراتهما

حددت االستجابات الـصحيحة لالختبـار مـن حيـث الكـم والكيـف،          -

 ،وتقــدير الــدرجات المــستحقة وفقــا للمعــايير المعتمــدة لــذلك       

ــراء، ــة مـــن الطـــالب المـــستجيبين   ووآلراء الخبـ ــار األغلبيـ  .لمعيـ

تجابات التــي أجمــع عليهــا مــا حيــث اعتمــدت فــي كــل فقــرة االســ

  .من الطالب عينة الدراسة%) 70(يزيد على 

  

   المؤشرات السلوكية للقدرة على التخيل

تمّكــن الباحــث بــالرجوع إلــى آراء الخبــراء، واألدب التربــوي فــي 

مجال القدرة على التخيل مـن تحديـد عـدد مـن المؤشـرات الـسلوكية                

 :وهي  )التخيل( دةألبعاد التعبير عن الصور الذهنية المجر
األفكــار والمعــاني والــشخوص  التعبيــر الفنــي بالرســم وتمثــل فــي  )1(

والتدّخل في صور الكائنات الحية، واألشياء ليصبح       . واالحداث

  .فضال عن تمثيل العالقات.المألوف غير مألوف والعكس

تعرف المختلف والمؤتلف مما ورد      التعبير المعرفي وتمثل في     )2(

ــسموع  ــي المـــ ــسلو. فـــ ــات   تسلـــ ــار والعمليـــ ــداث واألفكـــ  األحـــ

ــية فــــــ  و. المتــــــضمنة  ياســــــتدعاء معلومــــــات وبيانــــــات أساســــ

  .المسموع

 .األداء الجــسدي لحركــات موضــعية التعبيــر الحركــي وتمثــل فــي )3(

واســـتخدام تقنيـــات . وتلـــوين أصـــوات لوحـــدات لغويـــة متنوعـــة

  .التقليد والمحاكاة والتمثيل

  تصميم الدراسة والمعالجة االحصائية

 الدراسة التـصميم شـبه التجريبـي الـذي يقـوم علـى              استخدم في 

مجمــوعتين؛ إحــداهما تجريبيــة تــدرس موضــوعات االســتماع المقــررة 

العربيــة المطــور مــن خــالل العــرض اللغــوي الــشفوي    فــي مــنهج اللغــة 

المباشرمصحوبا بنشاطات معرفية وحركية وفنية صممت لهذه الغاية،        

الســتماع المقــررة  فــي حــين تــدرس المجموعــة الــضابطة موضــوعات ا   

ذاتها مـن خـالل العـرض المباشـر، وبالمعالجـات اللغويـة المحـددة فـي          

  .دليل المعلم الخاصة بتناول موضوعات االستماع
 والتحقق مـن صـحة الفرضـية ذات         ،لإلجابة عن سؤال الدراسة   و

الــــصلة، اســــتخدمت المتوســــطات الحــــسابية المعدلــــة، واالنحرافــــات   

اختبــار القــدرة علــى التخيــل الــذي يقــيس  المعياريــة ألداء العينــة علــى 

مجتمعــة فــي القياســين   واألبعــاد الثالثــة للقــدرة علــى التخيــل منفــردة   

فـي    ووفق مستويي التحـصيل الـسابق لطـالب العينـة          .القبلي والبعدي 

 ولمعرفــــة داللــــة الفــــروق بــــين    .) مــــنخفض ،مرتفــــع(اللغــــة العربيــــة  

بــــاين الثنــــائي المتوســــطات الحــــسابية المعدلــــة، اســــتخدم تحليــــل الت

  .المصاحب المتعدد



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 392

  نتائج الدراسة ومناقشتها

 عن سـؤال الدراسـة اسـتخرجت المتوسـطات الحـسابية            لإلجابة 

المعدلــة، واالنحرافــات المعياريــة ألداء عينــة الدراســة فــي االختبــارين    

ــل، وعليهــا ككــل         ــدرة علــى التخي ــاد الثالثــة للق ــي والبعــدي لألبع القبل

تعليمــي المــستخدم فــي مواقــف تــدريس     وذلــك تبعــا لنــوع النــشاط ال   

االسـتماع مــن ناحيــة، وبحـسب مــستوى التحــصيل الـسابق للعينــة فــي    

  .)1( وذلك كما هو مبين في الجدول ،اللغة العربية من ناحية ثانية

مصاحب، (نشاط التعليمي نوع الحسب  التخيل اختبار القدرة على ألداء العينة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)1(الجدول 

  .)مرتفع، منخفض(ومستوى التحصيل السابق في اللغة ) عادي

  بعدي  قبلي
 نوع النشاط األبعاد

مستوى 

  ع  س  ع  سالتحصيل

المتوسط 

  المعدل
  العدد

31.43 3.18 45.21 2.52 44.27 14 
30.43 3.67 41.93 4.21 41.90 14 

 مرتفع مصاحب
 منخفض
Total 30.93 3.41 43.57 3.80 43.09  28 

31.06 7.60 33.75 6.28 33.65 16 
28.87 7.68 30.93 7.11 31.95 15 

 مرتفع عادي
 منخفض
Total 30.00 7.59 32.39 6.73 32.80  31 

31.23 5.87 39.10 7.55 38.96 30 
29.62 6.03 36.24 8.05 36.93 29 

  فني 

 مرتفع  الكلي
 منخفض
Total 30.44 5.95 37.69 7.87 37.94 59 

20.29 2.09 25.36 2.82 24.27 14 
19.43 3.13 25.57 2.71 25.16 14 

 مرتفع مصاحب
 منخفض
Total 19.86 2.65 25.46 2.71 24.71 28 

20.38 4.56 21.37 3.83 20.10 16 
15.53 4.85 16.80 4.97 19.57 15 

 مرتفع عادي
 منخفض
Total 18.03 5.24 19.16 4.93 19.83 31 

20.33 3.57 23.23 3.90 22.18 30 
17.41 4.50 21.03 5.97 22.36 29 

 معرفي 

 مرتفع  الكلي
 منخفض
Total 18.90 4.28 22.15 5.11 22.27 59 

13.43 2.56 17.79 1.12 17.76 14 
13.64 2.59 16.57 1.60 16.56 14 

 مرتفع مصاحب
 منخفض
Total 13.54 2.53 17.18 1.49 17.16  28 

15.25 2.14 15.19 1.60 14.70 16 
12.20 2.21 12.87 1.64 13.43 15 

 مرتفع عادي
 منخفض
Total 13.77 2.64 14.06 1.98 14.06 31 

14.40 2.49 16.40 1.90 16.23 30 
12.90 2.47 14.66 2.47 14.99 29 

 حركي 

  مرتفع  الكلي

 منخفض
Total 13.66 2.57  15.54  2.35  15.61  59  

65.14 5.72 88.36 5.09 86.73 14 
63.50 5.72 84.07 6.32 83.69 14 

 مرتفع مصاحب
 منخفض
Total 64.32 5.68 86.21 6.04 85.21 28 

66.69 10.93 70.31 8.72 67.51 16 
56.60 12.13 60.60 11.48 65.46 15 

 مرتفع عادي
 منخفض
Total 61.81 12.44 65.61 11.13 66.49  31 

65.97 8.78 78.73 11.61 77.12 30 
59.93 10.05 71.93 15.06 74.58 29 

  كليال

 مرتفع  الكلي
 منخفض
Total 63.00 9.83 75.39 13.74 75.85 59 

ــالنظر ــواردة فــي الجــدول   وب ــات ال ــى البيان ــين وجــود  ) 1(  إل يتب

ب المجموعــة التجريبيــة فــي  طــالبــين متوســطات أداء   فــروق ظاهريــة

ــأداء      ــة بـ ــاد مقارنـ ــل، وكأبعـ ــل ككـ ــى التخيـ ــدرة علـ ــدي للقـ االختبارالبعـ

 فبينمـا بلغـت المتوسـطات الحـسابية        في المجموعـة الـضابطة،     أقرانهم
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 ،(32.39)داء طــالب المجموعــة الــضابطة علــى البعــد الفنــيالمعدلــة أل

وعلى  ،(14.06)، وعلى البعد الحركي     19.16)( وعلى البعد المعرفي  

ــة   ــة مجتمعــ ــاد الثالثــ ــالب   .(65.16)األبعــ ــطات أداء طــ ــت متوســ بلغــ

علــى (25.46)  وعلــى البعــد الفنــي،   (43.57) المجموعــة التجريبيــة 

ــي،  ــى البعــد الحركــي  (17.18) والبعــد المعرف ــم (86.21)، و عل  ألدائه

وقــد يعــود هــذا التبــاين إلــى االخــتالف فــي نــوع    علــى االختبــار ككــل،

ــتماع  النــــشاط التعليمــــي ال  مــــستخدم فــــي تــــدريس موضــــوعات االســ

إلـــى االخـــتالف فـــي متغيـــر مـــستوى التحـــصيل   و،)عـــادي/ مـــصاحب(

ــع(المدرســـي الـــسابق فـــي اللغـــة العربيـــة لـــدى عينـــة الدراســـة     / مرتفـ

  ).منخفض

ــة الفــروق   ــين المتوســطات الحــسابية   ولمعرفــة دالل  اإلحــصائية ب

الثـة اللقـدرة   ثالمعدلة ألداء عينة الدراسة على كـل بعـد مـن األبعـاد ال        

المــصاحب،  (ي مــن نــوعي النــشاط التعليمــي    ألــصالح علــى التخيــل،  

، ولصالح أي من مستويي التحصيل الـسابق للعينـة فـي اللغـة              )العادي

 ولمعرفة أثـر التفاعـل بـين نـوع النـشاط            ،) المنخفض ،المرتفع( العربية

 فقـد اسـتخدم     ،التعليمي ومستوى التحصيل السابق في اللغـة العربيـة        

ليــل التبــاين الثنــائي المــصاحب المتعــدد علــى كــّل بعــد مــن األبعــاد  تح

 وذلــك كمــا هــو  ،الثالثــة للقــدرة علــى التخيــل المعتمــدة فــي الدراســة   

  .)2(مبين في الجدول 

   البعديألبعاد اختبار القدرة على التخيلنتائج تحليل التباين الثنائي المصاحب المتعدد  :)2(الجدول

 مصدر التباين
أبعاد 

 تخيلال
 مجموع المربعات

درجات 

 الحرية
متوسطات ع 

 المعدلة
 قيمة ف

الداللة 

 اإلحصائية
 0.000 222.86 1437.9 1 1437.9 الفني

 0.000 75.997 323.965 1 323.965 المعرفي
  المجموعة

  0.168=ويلكس

 0.000 73.620 130.536 1 130.536 الحركي  0.000=ح
 0.007 7.967 51.404 1 51.404 الفني

 0.756 0,098 0.417 1 0.417 المعرفي

  التحصيل

 0.763=ويلكس
 0.002 10.694 18.961 1 18.961 الحركي  3.000=ح

 0.639 0.2230 1,436 1 1,436 الفني
 0.223 1.518 6.472 1 6.472 المعرفي

 المجموعة 

  التحصيل*

  0.95=ويلكس

 0.535=ح
 0.927 0.008 0.015 1 0.015 الحركي

   6.452 52 335.508 فنيال
   4.263 52 221.670 المعرفي

  ذالخطأ

   1.773 52 92.201 الحركي
    58 3588.508 الفني

    58 1511.627 المعرفي
 الكلي

    58 320.644 الحركي
المحــسوبة ) ف(وبــالنظر إلــى نتــائج هــذا التحليــل يتبــين أن قــيم

يـــة علـــى كـــّل مـــن للمتوســـطات الحـــسابية ألداء طـــالب العينـــة التجريب

الفنيــة والمعرفيـة والحركيــة للقــدرة علـى التخيــل أكبــر   : األبعـاد الثالثــة 

 وأن هــــذه الفــــروق دالــــة ،مــــن القيمــــة الجدوليــــة لهــــذه المتوســــطات

 لــــــصالح النــــــشاط التعليمــــــي α=0.05)(إحــــــصائيا عنــــــد مــــــستوى 

المصاحب الذي استخدم في تنفيذ مواقـف تـدريس االسـتماع لطـالب        

  .يةالمجموعة التجريب

ــة        ــائي كــذلك عــدم وجــود فــروق دال ــاين الثن ويظهــر تحليــل التب

ــين نــوع النــشاط        ــل تعــزى للتفاعــل ب إحــصائيا فــي القــدرة علــى التخي

ــتماع     ــدريس االسـ ــي تـ ــستخدم فـ ــي المـ ــصيل  ، والتعليمـ ــستوى التحـ مـ

  .السابق للعينة في اللغة العربية

وفيمــا يتعلــق بــأثر متغيــر مــستوى التحــصيل الــسابق فــي اللغــة   

ــل فقــد       العر ــدرة علــى التخي ــة فــي ابعــاد الق ــة علــى أداء العين أظهــر  بي

ــد مــستوى      ــة إحــصائيا عن فــي ) α=0.05( التحليــل وجــود فــروق دال

مـــن القـــدرة علـــى ) الحركـــي والفنـــي( أداء الطـــالب فقـــط فـــي البعـــدين

وعــدم وجــود    التخيــل لــصالح الطــالب مــن ذوي التحــصيل المرتفــع،     

ــة  ــة المتوســطات  إحــصائيا فــي البعــد المعرفــي   فــروق دال ، وذلــك بدالل

  .)3(الحسابية المعدلة ذات الصلة كما هي في الجدول 
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المتوســطات الحــسابية المعدلــة لــدرجات العينــة علــى       :)3(الجــدول

  األبعاد الثالثة للتخيل وعليها ككل

أبعاد 

  التخيل

الدرجة 

  القصوى

المتوسط 

  )ت(الحسابي

المتوسط 

  )ض(الحسابي

 32,798 43.068  50  الفني
 19.831 24.714  30  المعرفي
 14.061 17.160  20  الحركي

 66.487 85.210  100 ككل األبعاد

ــدول  ــين الجـــ ــالب   ) 3(يبـــ ــسابية ألداء طـــ ــطات الحـــ أن المتوســـ

ــاد الثالثــة للقــدرة علــى          المجموعــة التجريبيــة فــي كــل بعــد مــن األبع

ــة  ــوع الدراســـ ــن   ،التخيـــــل موضـــ ــى مـــ ــة كانـــــت أعلـــ ــا مجتمعـــ  وعليهـــ

ابية ألداء نظرائهم في المجموعة الضابطة، غير أن        المتوسطات الحس 

فــي أبعــاد القــدرة علــى التخيــل جــاءت   بــين هــذه المتوســطات الفــروق

تأثير نوع النـشاط التعليمـي المـستخدم فـي تـدريس            ولمعرفة. متباينة

 موضوعات االستماع على أداء الطلبة في اختبار القـدرة علـى التخيـل       

لثنائي المصاحب ألداء العينة كما هـو       استخدم تحليل التباين ا   ) ككل(

  .)4( مبين في الجدول

    ككللقدرة على التخيلا  اختبارألبعاد الثنائي المصاحب التبايننتائج تحليل  :)4(الجدول

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات
  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية

الداللة 

 اإلحصائية
 000. 130.220 2715.226 1 2715.226 )القبلي(المصاحب 
 000. 241.816 5042.105 1 5042.105  نوع النشاط

 047. 4.118 85.872 1 85.872  التحصيل
 688. 163. 3.405 1 3.405 التحصيل×  نوع النشاط

   20.851 54 1125.955 الخطأ
    58 10944.034 المجموع
يتبين وجود فروق دالـة إحـصائيا عنـد    ) 4( بالنظر إلى الجدول  

تعـــزى لنـــوع النـــشاط التعليمـــي المـــستخدم فـــي  ) α=0.05(توىمـــس

ــشاط التعليمــي المــصاحب،       ــصالح الن ــدريس موضــوعات االســتماع ل ت

ــت قيمـــة    ــث بلغـ ــسوبة ) ف(حيـ ــة إحـــصائية ) 241.816(المحـ  وبداللـ

)0.000=α .(     ووجود فروق دالة إحصائيا عنـد مـستوى )0.05=α (

ــى مت      ــزى إلـ ــل تعـ ــل ككـ ــى التخيـ ــدرة علـ ــار القـ ــي اختبـ ــستوى  فـ ــر مـ غيـ

ــة       ــع فــي اللغــة العربي ــصالح طــالب ذوي التحــصيل المرتف . التحــصيل ل

تعزى ألثر التفاعـل    ) α=0.05(وعدم وجود فروق دالة عند مستوى       

بــين نــوع النــشاط التعليمــي المــستخدم، ومــستوى التحــصيل الــسابق   

وبداللـة   )0.163( المحـسوبة ) ف(في اللغة العربية حيث بلغـت قيمـة         

  ).(0.688إحصائية 

 تفوق طالب المجموعة التجريبية في كل بعـد مـن األبعـاد             ولعّل

 وعليهـا مجتمعـة يعـود       ،الثالثة للقدرة علـى التحيـل موضـوع الدراسـة         

بالدرجــــة األولــــى إلــــى عوامــــل متداخلــــة بعــــضها قــــد تكــــون ظــــاهرة 

وملموســة، وبعــضها خفيــة تــرتبط بــشكل مباشــر بالنــشاطات الذهنيــة     

طـالب المجموعـة التجريبيـة، ومـا تركتـه          والفنية والحركية التي نفـذها      

طبقــت فــي   مــن آثــار إيجابيــة فــي تــشكيل القــدرة علــى التخيــل والتــي    

أتاحـــت لطـــالب هـــذه المجموعـــة    حيـــث.نـــصوص االســـتماعتـــدريس 

لـبعض األفكـار والمـشاهد، وتحويـل مـا           ممارسة عمليات الرسم الفني   

  والـشخوص واألحـداث    ،هو مألوف من الـصور الحـسية ومـن األشـياء          

ــواردة فــي القــصص والنــصوص المــسموعة    ــر مألوفــة    ال ــى صــور غي إل

 أم بعــده، ومــا رافــق تلــك  ع ســواء أكــان ذلــك أثنــاء االســتما ،والعكــس

ــة  ــات الفنيـ ــصورة أو     العمليـ ــهمت بـ ــة أسـ ــة وحركيـ ــشاطات ذهنيـ ــن نـ مـ

أو تنميـة قـدراتهم علـى التخيـل، وانتـاج الـصور             /بأخرى في تشكيل و   

تفوقون في أدائهم فـي فقـرات االختبـار    ، مما جعلهم يالذهنية المجردة 

الخاصة بكل بعد من أبعاد القدرة على التخيل، وعليهـا مجتمعـة علـى       

 فــي المجموعــة الــضابطة الـذين تعرضــوا فقــط لتلقــي نــصوص  أقـرانهم 

ــم اإلجابــة ،االســتماع ــي تليهــا       ث  ،عــن مجموعــة األســئلة المحــددة الت

والتنــــوع فــــي والمقــــررة فــــي الكتــــاب المدرســــي بعيــــدا عــــن التعــــدد 

  .التدريبات المرتبطة بالتفكير، والتصور الذهني المجرد

ــا توصـــلت إليـــه دراســـة  و كـــولن فـــال  تتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع مـ

(Colon-Vila, 1997)التلقي عبر سرد القصص، وما يرافـق    من أن

 وكتابيـة وحركيـة يطـور الخيـال لـدى          ،ذلك من نشاطات أدائيـة كالميـة      

 وكذلك مـع    .تلك النشاطات اللغوية والفنية   المستمعين المشاركين في    

ــان   ــة ميليـ ــائج دراسـ ــأثير    (Malian, 1996)نتـ ــن تـ ــشفت عـ ــي كـ التـ

 للــشخوص واألحــداث واألشــياء المــسموعة، ممارســة الرســم اليــدوي

وما يصاحب هذا األداء الفني من تلـوين، وعمليـات ذهنيـة مرّكبـة فـي           

ت التعليميــة  وتؤكــد أهميــة النــشاطا.حفــز الــدماغ لمزيــد مــن التخيــل 

 (Sillick, 1997) سـلك  المصاحبة لالستماع مـا توصـلت إليـه دراسـة    

فـضال  .من أن القـصص هـي أبـرز مـصادر تـشكيل القـدرة علـى التخيـل                 

عــن المعالجــة الذهنيــة للــصور الحــسية، وبخاصــة فــي غيــاب المــصدر    

  . الحسي األصل

ــسجمة   ــة منــ ــذه النتيجــ ــيء هــ ــو     وتجــ ــراه ميلــ ــا تــ ــع مــ ــضا مــ أيــ

(Mello,2001)ــ ن أن التـــدريبات المـــصاحبة لعمليـــات تلقـــي اللغـــة   مـ

سواء أكانـت زوجيـة أم مجموعيـة تعاونيـة، ومـا يتخللهـا مـن                 الشفوية

تفاعالت فكرية واجتماعية، وحوارات لغوية تسهم في تطـوير الخيـال،        

زز القدرة على تخيل األشـياء      وتوليد الصور الذهنية المجردة التي تع     

 ,King(ذا الـسياق توصـلت كـنج    وفـي هـ   .فكار غيـر المحـسوسة  واأل
 فـــي دراســـة حديثـــة لهـــا مـــن أن االســـتماع للرســـائل اللغويـــة  )2007

الــشفوية ضــروري لتنميــة القــدرة علــى توليــد صــور ذهنيــة لألشــياء         
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ويـــدعم ذلـــك مـــا توصـــل إليـــه  .الحـــسية والمعنويـــة علـــى حـــد ســـواء

مـن أن اسـتخدام الـصور البيانيـة      (Armstrong, 2005)أرمـسترونج  

روض الشفوية والكتابية، واستخدام علوم البالغة يطور القدرة        في الع 

علــى التخيــل لــدى الكّتــاب والمتحــدثين، ويجعــل الــدماغ لــديهم أكثــر    

  . وغير مألوفة،جديدة انشغاال وديناميكية في توليد أفكار ومعان

فـي اللغـة     التحـصيل المرتفـع    وفيما يتعلق باألثر الدال لمستوى    

ــة   ــي تنمي ــة ف ــد العربي ــائج    الق ــد أظهــرت نت ــل فق ــى التخي ــل ( رة عل تحلي

 ألبعاد اختبار القـدرة علـى التخيـل        )التباين الثنائي المصاحب المتعدد   

ــدول ــستوى    )2( جــ ــد مــ ــصائيا عنــ ــر دال إحــ ــود أثــ  )α=0.05( وجــ

الفنـي  : للتحصيل في المؤشرات السلوكية الدالة على كّل من البعـدين         

سابق فـــي اللغـــة  الـــعوالحركـــي لـــصالح طـــالب ذوي التحـــصيل المرتفـــ

إلــى العالقـة االرتباطيـة بــين اللغـة والتفكيــر،     وقـد يعــزى ذلـك  . العربيـة 

 ،إغنــاء الخبــرات الــسابقة للطــالب المتلقــين  ودورالمعرفــة اللغويــة فــي  

وتمكينهم مـن ممارسـة النـشاطات التعلميـة التعليميـة الالزمـة للتفاعـل               

همـات  مع نصوص االستماع بسهولة ويسر، وإقـدارهم علـى تنفيـذ الم           

اللغوية بعامة، والنشاطات الحركية والفنية التعبيرية المطلوبة بفاعليـة         

  . ضمن النشاط التعليمي المصاحب لتدريس االستماع

 روس و )2005( اللـوزي  و )2008(  ما يراه عليان   ذلكويدعم  

)Ross, 2003 (        مـن وجـود ارتبـاط دال إحـصائيا بـين الـوعي اللغـوي

وإنجــاز المهــام والنــشاطات التعبيريــة  للطلبــة وقــدرتهم علــى التــصور،  

الفنيــة منهــا، والحركيــة التــي تهيــئهم الكتــساب القــدرة علــى التخيــل،         

وال شـــك أن هـــذه النتـــائج تؤكـــد دور كـــّل مـــن متغيـــر  . أو تنميتهـــا/و

متغيرمـستوى التحـصيل اللغـوي فـي         و النشاطات التعليمية المصاحبة،  

ة الدراسـة، األمـر الـذي    تكوين القدرة على التخيل، وتنميتها لدى عين   

  .يدّل على قبول الجزئين األول والثاني من فرضية الدراسة

ــة      عــدمأمــا  ــل لــدى عين ــر دال فــي القــدرة علــى التخي  وجــود أث

طالب المجموعة التجريبيـة يعـزى للتفاعـل بـين متغيـري نـوع النـشاط               

ومـستوى التحـصيل الـسابق     ،التعليمـي المـصاحب لتـدريس االسـتماع    

 بيــة، فقــد يكــون مــرد ذلــك إلــى أثــر النــشاطات التعليميــة فــي اللغــة العر

التــي صــممت، واســتخدمت فــي تنفيــذ دروس االســتماع فــي الدراســة    

تطبيقـات أدائيـة كانـت مناسـبة للطـالب            وما اشتملت عليه من    ،الحالية

التحــصيل المــنخفض علــى حــد ســواء، وأن   وذوي التحــصيل المرتفــع

      الطـالب مـن المـستويين فيمـا        ض لهـا    فرص التدريب الصفية التـي تعـر

يتعلق بكّل من األبعاد المعرفية والفنية والحركية عبر هـذه النـشاطات            

كانـــت متكافئـــة، األمـــر الـــذي جعـــل تأثيرهـــا وانعكاســـها علـــى فئتـــي         

 في ذلك ما يشير إلى فاعلية       ولعّل. التحصيل في اللغة العربية واحدة    

حــداث تغييــرات هــذه النــشاطلت التعليميــة المــصاحبة، وقــدرتها علــى إ

ة ونوعيــة فــي القــدرة علــى التخيــل لــدى الطلبــة بغــض النظــر عــن  كميــ

يعلي من منزلة منظومـة      االختالف في قدراتهم اللغوية المتوافرة، مما     

النـــشاطات التعليميـــة المـــستخدمة فـــي الدراســـة فـــي التنميـــة الذهنيـــة 

  .بعامة، والقدرة على التخيل بخاصة

  :التوصيات

  :ئج الدراسة يوصي الباحث باآلتيةباالستناد إلى نتا

ــة     .1 ــية بطريقـ ــة األساسـ ــة فـــي المرحلـ ــة العربيـ تعريـــف معلمـــي اللغـ

تــدريس موضــوعات االســتماع بالنــشاطات التعليميــة المــصاحبة    

وكيفيــة اســتخدامها فــي تنفيــذ دروس االســتماع بعــد أن كــشفت   

 .الدراسة فاعلية استخدام هذا النوع من النشاطات
 أثــر النــشاطات المعرفيــة المـــصاحبة    إجــراء دراســة للتثبــت مــن     .2

 . لتدريس االستماع في تنمية القدرة على التخيل
دعوة أعضاء مناهج اللغة العربية إلى اعتبار القدرة على التخيـل      .3

ــة،       ــيم المختلف ــيم اللغــوي فــي مراحــل التعل أحــد مخرجــات التعل

ــز المحتويــــات التعليميــــة بالنــــشاطات وفــــرص التــــدرب       وتعزيــ

 .لقدرةالمرتبطة بهذه ا
تطبيق الدراسة علـى عينـات مـن صـفوف دراسـية أخـرى لمعرفـة                 .4

أثــــر متغيــــري نــــوع النــــشاط التعليمــــي المــــصاحب، ومــــستوى   

 .التحصيل في اللغة العربية في تنمية القدرة على التخيل
  

  :المصادر والمراجع

الصورة الشعرية في الخطاب البالغي ). 1995(الوالي، محمد 

  .لثقافي العربيالمركز ا: ، بيروتوالنقدي

دار : ، عمان التفكير للمرحلة األساسيةتعليم). 2000(القطامي، نايفة 

  .الفكر للطباعة والنشر

بناء برنامج تدريبي وفق نموذج وليام ). 2005(اللوزي، مريم موسى 

مهارات الكتابة اإلبداعية باللغة العربية لطلبة  جوردون لتنمية

اه، غير منشورة، جامعة ، أطروحة دكتورالصف العاشر األساسي

  .عمان العربية للدراسات العليا، عمان، األردن

: ، القاهرة4، طأدب الطفولة، أصوله ومفاهيمه. 1997) (دزلط، أحم

  .الشركة العربية

دراسة للخيال عند األطفال في ). 1989(عبد العزيز، عبد الحميد 

عالقته بأساليب المعاملة  سن ما قبل المدرسة من حيث

، رسالة ية، والمستوى االجتماعي االقتصادي لألسرةالوالد

  .ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة عين شمس

قصص وحكايات األطفال وتطبيقاتها ). 2004(عبد الوهاب، سمير 

  .دار المسيرة: ن، عما1العملية، ط

أثر استراتيجية التخيل الموجه ). 2008(عليان، يوسف، أيمن 

الفنية الكتابية وتنمية   تكوين الصورلتدريس التعبير في

، مهارات النفكيراإلبداعي لدى طلبة المرحلة األساسية في األردن

أطروحة دكتوراة،غير منشورة،جامعة عمان العربية للدراسات العليا، 

  عمان، االردن

سلسلة حكايات العم ، رأس األفعى) 1993(عمرو، محمد جمال 

  .والنشردار المنهل للتوزيع : ، عمانحكيم

دار : ، القاهرة تدريس فنون اللغة العربية) 2007(مدكور، علي أحمد 

  .الفكر العربي
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  )1(ملحق
  اختبار القدرة على التخيل

  عزيزي الطالب

/ يهدف هذا االختبار إلى قياس قدرتك على توليد الصور الذهنية المجردة، ذات الصلة بأحداث وأفكار وشخوص وعالقات وردت في القـصة                

  :ويتكون االختبار من ثالثة أقسام. ،ومعرفيةالنص الذي تستمع إليه، والتعبير عن هذه الصور بأداءات فنية، وحركية

مرتبطــة، والتعبيــر عنهــا  ويتــألف مــن عــشرة أســئلة، هــي عبــارة عــن مــشاهد وردت فــي المــسموع، ومطلــوب منــك إنتــاج صــور ذهنيــة مجــردة  : األول

  .برسوم فنية مناسبة

مرتبطة والتعبير عنهـا بـأكبر    وع، وعليك توليد صور ذهنيةويتألف من عشرة أسئلة مفتوحة، يمثل كل واحد مثيرا معرفيا من النص المسم       : الثاني

  .عدد ممكن من االستجابات المعرفية الصحيحة

مرتبطـة بكـل واحـد مـن هـذه المواقـف، وبعبـر عنهـا          ويتألف من أربعة مواقف مستلة من النص المسموع، وعليك إنتاج صور ذهنية مجـردة       :الثالث

  . الصوتي أو كليهما معاوباألداء الحركي أ

  :تعليمات اإلجابة

 جيدا إلى القصة اآلتية،وحاول أن تتخيل الصور الذهنية المتعلقة بكل موقف أو سـؤال مـن أسـئلة االختبـار الـذي بـين يـديك ثـم أجـب                          استمع

  : على النحو اآلتي 

  .األداء التعبيري المناسب لذلك  وحدد إجابتك ونوع،اقرأ السؤال قراءة متأنية -

  . فهم متحصل ومخزون معرفي في التعبير عن الصور المتخيلةأجب مستخدما ما لديك من -

  .والتعبير سواء أكان التعبير فنيا أم حركيا أم معرفيا راع الدقة في اإلجابة -

  .ومقروء بعيدا عن األخطاء اإلمالئية اكتب بخط واضح -

  .اسأل معلمتك إذا لم تفهم مطلب السؤال، أو نمط التعبير المناسب عن الصور المتخيلة -

  ع تمنياتي لك بالنجاح والتوفيقم

  

  قصة رأس األفعى

فقـد أكلـت األفعـى     ... وعـرف الـسبب    اجتمعت األرانب المسكينة ذات يوم، وراحت تبكي وتندب حظها، وتساءل أرنبـا صـغيرا عـن سـبب بكائـه                   

انـب إلــى األسـد، وأخبرتــه بمـا فعلــت    ، ذهبــت األر"يجـب أن نــشكو أمرنـا لألســد فهـو ملــك الغابـة     : " لوقـف أرنــب عجـوز وقــا  . اليـوم أرنبـا جديــدا  

األفعى، فنظـر األسـد إليهـا بغـضب، وأمـر القـرد بقطـع ذيلهـا عقابـا لمـا فعلـت باألرانـب، فرحـت األرانـب كثيـرا بهـذا الحكـم العـادل فقـد نالـت األفعـى                           

  .عقابها

انـب تـشتكي إلـى األسـد حالهـا، وفـي كـل مـرة         وما هي إال أيام قليلة حتى نما لألفعى ذيـل جديـد، فعـادت تأكـل األرانـب كعادتهـا، فرجعـت األر               

  .يحكم األسد بقطع ذيل األفعى فينمو مكانه ذيل جديد

       األفعـى عـن أكلنـا واالعتـداء علينـا، إال إذا قطـع رأسـها، لكـن األسـد يـرفض             : "اجتمعت األرانب لبحث هذه المشكلة فقال أرنب ذكـي لـن تكـف

ى، فوقــف األرنــب الــذكي قــرب صــخرة، بينمــا اختبــأت األرانــب فــوق الــصخرة بانتظــار األفعــى      وهكــذا اتفقــت األرانــب علــى قتــل األفعــ  ". هــذا األمــر

شمت األفعى رائحة األرنب عن بعد، فأسرعت إليـه لتأكلـه كالعـادة غيـر أن األرانـب تعاونـت، وألقـت بالـصخرة مـن أعلـى علـى رأس األفعـى،              . الشريرة

  ."الشر ال يموت إال بقطع رأسه" الحياة وماتت، فرحت األرانب المقهورة وهتفت معا وما هي إال لحظات حتى فارقت  .فقطع رأسها عن جسدها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .دار المنهل للتوزيع والنشر: ، عمانسلسلة حكايات العم حكيم، "رأس األفعى" ،)1993( .عمرو، محمد جمال 
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  ) عالمة50(التعبير عن الصور الذهنية بالرسم : القسم األول

  .مرتبطة بكل مشهد من المشاهد اآلتية وعبر عنها بالرسم المناسبكون صورا ذهنيه 

  .المكان الذي وقعت فيه أحداث محاكمة األفعى القصة .1

 .األفعى من الحيوانات الزاحفة، أضف إليها بعض صفات الطيور .2
 .أول حدث ورد في القصة التي استمعت إليها .3
 .ااألسد حيوان قوي مفترس، أضف إليه ما يجعله حيوانا أليف .4
 .الغابة مفهوم له دالالت متعددة، عبر بالرسم عما يدل عليه .5
 .هيئة األرنب العجوز في صورة إنسان طاعن في السن .6
 .األرانب المقهورة وقد نصبت كمينا لقتل األفعى .7
 .القرد وهو ينفذ حكم القاضي بقطع ذيل األفعى .8
 .أخرى مناسبة للقصة غير ما انتهت إليه نهاية .9

 .لو تقوم بدورها في القصةالتي تتمنى  الشخصية .10
  انتهت أسئلة القسم األول من االختبار

  

  )عالمة30(التعبير عن الصور الذهنية باالستجابة المعرفية : القسم الثاني

  :...................................................اسم الطالب

  .ت الصحيحةأجب في الفراغ عن كل سؤال من اآلتية بأكبر عدد ممكن من االستجابا

  :األرنب واألفعى يختلفان في.1س

  :األسد والقرد يتشابهان في . 2س

  ":وقف األرنب الذكي قرب الصخرة"جاءت تالية ل أحداث. 3س

  :لمساعدة األرانب في القضاء على األفعى  شخوص يمكن إضافتها للقصة. 4س

  :عقوبات رادعة أخرى ضد األفعى. 5س

  :فعى قامت األفعى ب بدأ القرد بقطع ذيل األ عندما. 6س

  :أسباب قيام األفعى بأكل األرنب الصغير. 7س

  :شخوص كان عليها أن تشارك في جلسة محاكمة األفعى.8س

  :دروس وعبر مستفادة من القصة. 9س

  .للقصة عناوين بديلة مناسبة .10س

  انتهت أسئلة القسم الثاني من االختبار

  

  ) عالمة20(ألداء الحركي التعبير عن الصور الذهنية با: القسم الثالث

  .صوتية مناسبة/ فرديا بأداءات حركية اقرأ كل موقف من اآلتية، ثم عبر عن الصور الذهنية المرتبطة به

 "قطع رأس األفعى ففارقت الحياة "  .1
 " شمت األفعى رائحة األرنب، فاتجهت نحوه" .2
 "بدأ القرد بقطع القرد ذيل األفعى" .3
 " نشكو أمرنا لألسديجب أن: قال األرنب العجوز " .4

  

 



Alkhayyat 

415  

No Items  Always Often Some 
times 

Rarely never 

Dimension two: students 
26 Students ask questions to obtain clarification 

grading. 
     

27 Students are given opportunities to use their own 
learning strategies in the classroom. 

     

28 The number of students in English classes should 
not exceed than twenty-four. 

     

29 Students prefer the teacher- centered lesson to 
student- centered ones.  

     

30 Students reject peer feedback.      
31 Students have limited time to use their own 

learning strategies. 
     

32 Students can not make actual use of language, 
and understand its use. 

     

33 Grammatical errors prevent shy student from 
practicing. 

     

34 Pronunciation errors prevent shy student from 
practicing. 

     

35 Students have no chance to practice English 
language out- side the classroom. 

     

36 Students understand grammar through drilling 
and after exercises. 

     

37 Students overuse the first language.      
38 Students are unable to think directly in the target 

language. 
     

39 Students prefer getting the information from the 
teacher rather than from other sources. 

     

40 Activities are controlled by few students while 
others remain passive participants. 

     

41 Students do not initiate the learning process.      
42 Fixed seats hinder students from group- work.      

43 Large classrooms prevent students from 
practicing their own strategies.  

     

44 Text books and materials are not in line with 
CLT procedures. 

     

45 Weak students become weaker in group work.      

46 
The EFL classes are surfing from lack of 
resources, visual aids, structural- based exam and 
cultural view of CLTA. 

     

47 Students' language weaknesses hinder teacher 
from using external resources. 
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APPENDIX 2 
OBERVATION CHECKLIST  

Classroom Observation Checklist 
The classroom observation checklist includes practices related to EFL teachers and practices related to students 

inside the classroom. 
Dimension one: Teacher 

No Items  Always Often Some 
times 

Rarely never 

1 The teacher gathers students in group or/ and 
pair- work 

     

2 Teacher uses language activities for carrying out 
meaningful tasks to promote learning. 

     

3 The teacher uses language that is meaningful to 
the learner to support the learning process. 

     

4 The teacher Presents brief dialogues or several 
mini-dialogues. 

     

5 The teacher usually questions students about 
dialogue content and situations. 

     

6 The teacher raises questions related to students' 
personal experiences. 

     

7 The teacher uses different techniques to clarify 
the meaning of the structure. 

     

8 The teacher focuses on authentic and meaningful 
communication in classroom activities. 

     

9 The teacher integrates all different language 
skills. 

     

10 The teacher links classroom language learning 
with language activities out side the classroom. 

     

11 The teacher focuses on meaning rather than 
grammar.  

     

12  The teacher emphasizes mother tongue in 
teaching English. 

     

13 The teacher gives feed back to students 
frequently. 

     

14 The teacher uses technology such as: video, 
television, tape recorder, overhead projector… 
etc. 

     

15 The teacher postpones reading and writing until 
speech is mastered. 

     

16 The teacher suffers from low proficiency in the 
spoken target language. 

     

17  The teacher teaches grammar by using mother 
tongue. 

     

18 The teacher teaches grammar by using different 
exercises. 

     

19 The teacher uses the traditional method for 
teaching English. 

     

20 The teacher uses Communication games inside 
the classroom. 

     

21 The teacher uses problem solving techniques in 
the classroom. 

     

22 The teacher uses Interpersonal exchange.      
23 The teacher uses the story completion techniques 

in English classroom. 
     

24 The teacher uses simulation and role play.      
25 The teacher corrects students' writing assignment 

in the classroom. 
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No. Items  
 

Strongly 
agree 

Agree Un-certain Disagree Strongly 
disagree

memorized. 
45 In CLT classes, Language is learned for the 

purpose of communication. 
     

46 Questions and answers in CLT classes should be 
based on dialogues and situations. 

     

47 In CLT classes, limited time should be given to 
students to use their own strategies. 

     

48 Visual cues, tapes, pictures, and sentence 
fragments are very important in CLT classes. 

     

49 A variety of games, role plays, and simulations 
must be prepared to support CLT class 
activities. 

     

Dimension four: Miscellaneous 
50 CLT rarely emphasizes comprehensible 

pronunciation. 
     

51 CLT often emphasizes using any device that 
helps the learning process. 

     

52 In CLT classes there should be an attempt to 
communicate from the very beginning of the 
course. 

     

53 CLT materials should address learners’ needs to 
promote learning process. 

     

54 CLT stresses that language is learned through 
communication. 

     

55 CLT activities are designed according to the 
structural syllabus. 

     

56 In CLT classes, teachers should emphasize 
functional communicative activities and social 
interactional activities. 

     

57 There should be many textbooks designed to 
support CLT. 

     

58 Evaluation of learning in CLT should be oral.      

59 In CLT classes, a discussion of the function 
must be done before presenting the materials.  
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No. Items  
 

Strongly 
agree 

Agree Un-certain Disagree Strongly 
disagree

19 CLT learners need long term rewards.      
20 In CLT, students should interact with other 

people through pair and group- work. 
     

21 In CLT, students prefer teacher- centered 
lessons to student- centered ones. 

     

22 In CLT, students should act with each other 
rather than with the teacher. 

     

23 CLT emphasizes that students should have an 
opportunity to practice language outside of the 
classroom. 

     

24 In CLT classes, student should act as a 
negotiator. 

     

25 In CLT classes, students must get information 
from teachers only rather than other sources. 

     

26 CLT emphasizes that students should contribute 
as much as they gains. 

     

27 In CLT classes, students determine how 
teaching and learning are alike. 

     

28 In CLT students motivate themselves.      
29 In CLT classes, students should work 

cooperatively rather than individually. 
     

Dimension three: class procedures 
30 Group- work activities take too much time to be 

organized and waste a lot of valuable teaching 
time. 

     

31 In CLT classes, speaking is the most important 
skill.  

     

32 In CLT classes, mother tongue should be 
forbidden.  

     

33 In CLT classes, there must be a context to teach 
structure and functions. 

     

34 In CLT classes, teachers have to solicit 
responses to easier items from students who are 
below the average and to harder items from 
those above the average. 

     

35 In CLT classes reading and writing must be 
postponed until speech is mastered. 

     

36 In CLT classes, communicative activities come 
after long process of drilling and exercising. 

     

37 CLT encourages language games and role-play 
inside the classroom. 

     

38 In CLT classes, language is often developed 
through trial and error. 

     

39 In CLT classes, teachers give instructions in the 
target language. 

     

40 CLT should use problem solving as a 
communicative technique inside the classroom. 

     

41 Seating arrangement should not be standard.      
42 CLT techniques urge students to ask questions 

to obtain answers. 
     

43 Teachers should encourage the teaching of rules 
because they are essential for effective 
communication. 

     

44 Dialogue in CLT class is centered around 
communicative functions, and not normally 
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APPENDIX 1 
QUESTIONNAIRES 

Questionnaire 
Teachers' Knowledge of CLT 

Enclosed is a questionnaire developed for the master’s degree research in Teaching English as a Foreign Language 
in the department of Curriculum and Instruction at the Faculty of Education at Yarmouk University, Irbid- Jordan. The 
validity of this research depends heavily on your objective responses. Therefore, you are kindly requested to provide 
your opinions. Rest assured that all responses will be kept confidential and will only be used for the purpose of 
academic research. 

With my best regards, 
Biographical Information: 

Put a check mark ( ) in the appropriate box 
Experience: 1 – 5 years  5 - 10 years   10 – 15 years  More than 15 years  
Sex: Male   Female  
Degree: Bachelor  Diploma   Master  Doctorate  
Mark with  under the response you think is the most appropriate. 

Dimension one: The teacher 
No. Items  

 
Strongly 

agree 
Agree Un-certain Disagree Strongly 

disagree
1 In Communicative Language Teaching 

Approach (CLTA), the teacher should 
emphasize communicative competence.  

     

2 In the CLT classes, the teacher starts with 
grammar then meaning. 

     

3 The role of teacher in CLT classes is viewed as 
a facilitator and guide to students. 

     

4 The teachers' task is to motivates students.      
5 The teacher plans a set of activities and 

techniques. 
     

6 In CLT classes teacher has to focus on 
developing students abilities to use language for 
different purposes.  

     

7 In CLT classes, the teacher discuses students 
homework and assignments. 

     

8 The teacher gives students chance to do some 
listening exercises. 

     

9 The teacher is responsible for organizing the 
resources for the students. 

     

10 Vocabulary is presented to students in the form 
of isolated word lists. 

     

11 In CLT, the teacher provides students with 
feedback. 

     

12 The teacher emphasizes fluency more than 
accuracy. 

     

13 CLT teachers correct all grammatical errors 
made by students. 

     

14 In CLT classes, the teacher is a researcher and a 
learner at the same time. 

     

15 The teachers' task is to respond to learner needs.      

16 In CLT classes, teacher should be aware of the 
individual differences among students. 

     

Dimension two: students 
17 In CLT classes, students can learn best by using 

plenty of rules than analysis 
     

18 In CLT classes, students should be trained to 
think directly in second language. 
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and the results of the second question showed that there 
were significant differences among teachers at the level 
of 0.05 of significant in the favor of male; and the 
results of the third question shows that there were no 
statistical significant differences at the level of 0,05 of 
significance related to other dimensions. And finally the 
results of the fourth question shows that the teachers 
have good knowledge about the characteristics of CLTA 
in different degrees, and they practiced these 
characteristics as much as possible inside their 
classroom and there were some obstacles that hinder the 
teachers from using the characteristics of CLTA in spite 
of their awareness of the usefulness of these 
characteristics 

Based on the findings of the research, the 
researcher recommend the following: 
• EFL classes should not exceed than 25 pupils. 
• The EFL classes should be equipped with the 

modern technology to help the teacher to use the 
CLTA strategy inside the classroom.  

• Similar survey research in other part of Jordan to 
be carried. 

• Survey research on the obstacles that encounter the 
EFL teacher when using the CLT techniques. 
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classrooms. The researcher also observed that the 
teachers were linked classroom language learning with 
language activities out side the classroom to clarified 
the meaning and to keep the students active all the time, 
this strategy was very easy to use it by the teachers but 
it was observed to be used in different degree, that 
means not all the teachers were used it. They focused on 
authentic and meaningful communication in classroom 
activities, they used language activities for carrying out 
meaningful tasks to promote learning, They usually 
asked students about dialogue content and situations, 
this techniques was observed as most used techniques 
specially at the beginning of the class. They were also 
using Interpersonal exchange that promotes the 
communication ability for the learners. These founding 
consistent with the founding of the following 
researchers: Chau and Chung (1987) examined the 
actual use of CLTA in class, they asked teachers to rate 
the lessons for which CLTA is suitable almost all 
teachers consider oral lesson suitable whereas all the 
other lessons get very low percentages. The use of 
CLTA seems to be limited to oral lesson only. And 
there is still a gap between the theoretical appeal of 
communicative language teaching and its ability to 
produce results. Choi (1999) that Korean EFL teachers 
have positive beliefs about the concepts of CLTA. It 
also reports that there are some discrepancies between 
teachers’ beliefs about CLTA and their practices of 
CLTA. The concepts of CLTA that teachers support are 
(1) developing communicative classroom environments 
that blend the language skills of listening, speaking, 
reading, and writing, (2) providing appropriate, 
meaningful and comprehensive input to learners, (3) 
using motivational activities such as games and songs, 
(4) using audio-visual materials in language classroom, 
(5) using learner-centered activities, and (6) teaching 
grammar in a communicative way. However, the 
teachers report that their teaching practices in classroom 
instructions are still largely teacher-centered, teacher 
dominated and drill-driven rather than learner-centered. 
Sato and Kleinsasses (1999) found that the teachers 
believed that CLTA (a) emphasized communication in 
L2, (b) relied heavily on speaking a listening skill, (c) 
involved little grammar teaching, and (d) used time-
consuming activities. Al- Afeef (2002) found that the 
teachers nearly almost use CLTA. All CLTA 
characteristics were said to be used, but in different 
degrees. And the teachers hold fairly favorable attitudes 
towards CLTA. They favor CLTA characteristics in 
different degrees. Classroom observations checklist was 
revealed a certain degree of consistency between the 
teacher's responding and their actual teaching. 
Mangubhai (2004) found that the CLTA components of 
the teacher's practical theory were largely consistent 
with features commonly listed in texts about CLTA 
approaches, though there were some components of her 
theory that were not generally discussed in the CLTA 
literature. The framework used for representing the 
teacher's practical theories of CLTA is also assessed and 

considered suitable for wider use. Joyce (2005) explored 
experienced English teachers’ knowledge about CLT 
with their practice in EFL contexts. The results 
indicated that teachers’ beliefs from their own language 
learning experience, their teaching experience, and their 
training inform their instructional practice in CLTA. 
Their practical knowledge was the knowledge that they 
generate as a result of their experiences as teachers in 
their own teaching contexts.  

The results which showed the obstacles that 
encounter the EFL teachers and prevent them from 
using most of CLTA activities and techniques due to 
several reasons were consistent with Brown (2000), who 
concluded that the worst problems that face the EFL 
teachers are large classes, shortage of resources, 
furniture, and visual aids. Brown suggested that teachers 
use inexpensive accessible local resources in more 
creative and imaginative ways, generate contextualized 
questions and give precedence to pair-work and seat-
work because they are easier to handle in large classes. 
Table (14) shows the students' mean scores and standard 
deviation of each items of the observed classroom 
checklist. It can be inferred that the most characteristics 
which was not used by the EFL teachers is entitled "the 
EFL classes are suffering from lack of resources, visual 
aids, structural, based exam and cultural view of CLTA 
(5.00)" the shortage of CLTA techniques is shown to be 
the most important feature that EFL teachers and 
students are suffering from, which hinder the applying 
of CLTA inside the EFL classes. 

The researcher was found that the students used 
some of the CLTA techniques and activities and neglect 
others due to the shortage of the technology and 
resources. It was observed that the students used some 
CLTA characteristics and strategies which do not need 
effort to bring them inside the classrooms such as “the 
students understand grammar through drilling and after 
exercises. Where as the characteristics that hindered 
students from practicing CLTA strategies inside the 
classes were as following: The EFL classes are surfing 
from lack of resources, visual aids, structural- based 
exam and cultural view of CLTA , students have no 
chance to practice English language out- side the 
classroom, large classrooms prevent students from 
practicing their own strategies, students have limited 
time to use their own learning strategies, fixed seats 
hindered students from group- work, the activities were 
controlled by few students while others remain passive 
participants, students' language weaknesses hinder 
teacher from using external resources. 
Conclusion and Recommendations  

The findings of this research concluded that all 
CLTA characteristics included in both the questionnaire 
and the observation checklist were known and used by 
the EFL teachers in different degrees. The results of the 
first question showed that concerning the experience the 
mean difference was significant at the 0.05 level, there 
were statistical significant differences due to 
experiences in favour of more than 15 years experience; 
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(1992) who found no significant differences in the 
teachers attitudes due to their experience.  
Discussion of the results of the second question: 

The second question investigated the influence of 
the gender on the teachers' knowledge of CLTA 
characteristics and their actual use of its techniques 
inside the EFL classes. A T-Test was conducted to test 
the variable of gender. Table 5 shows that the mean 
score differences among teachers are significant at the 
0.05 level of significant for the favor of male. The 
results reflect that the male have more knowledge of 
CLTA than the females, this may due to the fact that the 
male teachers have more chance to teach abroad and 
have gain more information from different syllabus 
concerning the characteristics of CLTA, the researcher 
got this information personally from the teachers 
themselves during the observation of the classroom. 
And also it is easier for the males to attend the EFL 
seminars offered by the Ministry of Education. This 
result is inconsistent with the study of Thabet (2002), 
she found that there is no statistical significant effect on 
the specialist' perceptions and knowledge of CLTA, on 
the one hand, and teachers' perceptions, knowledge of 
CLTA and classroom practices, on the other hand. And 
also consistent with Al- Afeef (2002), who found there 
is no statistical significant difference in the teachers' 
attitudes towards the characteristics of CLTA due to 
their gender. 
Discussion of the results of the third question: 

The third question investigated the effect of 
qualifications on the teachers' awareness of the 
characteristics of CLTA and their actual use of its 
techniques inside the EFL classes. Table (7) showed 
that there are no statistical significant differences 
between teachers' knowledge and their actual use of 
CLTA inside the classes at the 0.05 level of significance 
due to qualification. This result may due to the fact that 
all the teachers are trained to use the CLTA strategies 
inside the EFL classes with different degree. Also this 
result may due to the fact that EFL syllabus is designed 
according to CLTA and the "text books and materials 
are in line with CLTA procedures and the materials 
address learners' need in promoting learning process. 

These results are inconsistent with Al- Afeef 
(2002), who found there was a statistical significant 
difference in the teacher's' attitudes towards genuine 
communication and towards the teachers roles due to 
their qualifications in favor of holders of Bachelor 
degree.  
Discussion of the results of the fourth question: 

 The fourth question investigated the actual 
classroom instructional practice of EFL classes in Irbid 
First Directorate of Education schools. Table (8) 
showed the mean scores and standard deviation of each 
dimension of the observation checklist, the mean scores 
of students' dimension was higher than the teachers' 
dimension, this results might due to the fact that the 
students implemented the CLTA techniques because 
they were following a well designed syllabus and the 

text book. In addition, the materials were in line with 
CLTA, and the text book was well organized and 
contained most of the characteristics of CLTA. As the 
researcher observed that the teachers rarely used 
simulation and role play, they seldom used problem 
solving techniques in the classroom, communication 
games, story completion techniques, they never used 
technology such as: video, television, tape recorder, 
overhead projector because they were not available 
inside the classrooms, and they never gathered students 
in group and/ or in pair work because the sets are fixed 
and unmovable, thus the teachers can not form a group-
work. These results showed that the teachers rarely used 
the techniques of CLTA inside their classroom, it was 
worth to mention that they used only the available 
techniques of CLTA such as: they were integrated all 
different language skills, they used language that was 
meaningful to the learner to support the learning process 
and the they focused on authentic and meaningful 
communication classroom activities. These results were 
consistent with the following researchers founding: Li's 
(1998) found that the difficulties for the teachers 
coming from CLTA itself are inadequate account of 
EFL teaching, and lack of effective assessment 
instruments. Wong (1998) found that the EFL teachers 
favor CLTA in theory, but in practice they follow more 
traditional approaches because of the many constraints 
on the implementation of CLTA in the classroom. They 
prefer to be flexible in adopting teaching approaches. 
Brown (2000) found that problems that face the EFL 
teachers are large classes, shortage of resources, 
furniture, and visual aids. Al-Afeef (2002) found that 
the teachers nearly almost use CLTA. All CLTA 
characteristics are said to be used, but in different 
degrees. 

Table (9) showed that most EFL teachers used the 
characteristics and the strategies of CLTA inside their 
classrooms. As the researcher observed the teachers, 
most of them were using the characteristics of CLTA. 
The teachers were integrated all different language 
skills this result due to the fact that the EFL textbooks is 
designed in a way that allowed the teachers to integrate 
all the languages skills. The researcher observed that the 
teachers on one hand were doing their best to use most 
of CLTA strategies, but on the other hand they were 
obliged to neglect the others in spite of their awareness 
of their importance, but they were neglected for one 
reason or another. The researcher observed that the 
teachers used some strategies which were available 
inside the classrooms such as: they corrected students 
writing assignment, they used language that is 
meaningful to the learner to support the learning 
process, they raised questions related to students' 
personal experiences in order to maintain the spoken 
skill and to built a closed relation between the students 
and their environment and even with the teacher him 
self. The teachers taught grammar by using different 
exercises, these techniques are available in all EFL text- 
books and the teachers used it daily inside their 
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Rank No. Items Mean SD 
31 41 Students do not initiate the learning process. 4.64 1.01 
32 43 Large classrooms prevent students from practicing their own strategies. 4.64 0.74 
33 31 Students have limited time to use their own learning strategies. 4.47 1.12 
34 42 Fixed seats hinder students from group- work. 4.40 0.83 

35 40 Activities are controlled by few students while others remain passive 
participants. 4.11 1.05 

36 33 Grammatical errors prevent shy student from practicing. 3.64 0.64 
37 34 Pronunciation errors prevent shy student from practicing. 3.62 0.68 

38 47 Students' language weaknesses hinder teacher from using external 
resources. 3.45 0.83 

39 26 Students ask questions to obtain clarification grading. 3.28 1.10 
40 45 Weak students become weaker in group work. 3.09 0.80 

41 28 The number of students in English classes should not exceed than twenty-
four. 2.94 0.99 

42 38 Students are unable to think directly in the target language. 2.87 0.54 
43 37 Students overuse the first language. 2.36 0.67 
44 32 Students can not make actual use of language, and understand its use. 2.28 0.77 

45 27 Students are given opportunities to use their own learning strategies in the 
classroom. 2.19 1.41 

46 30 Students reject peer feedback. 1.94 0.73 

47 44 Text books and materials for the students are not in line with CLT 
procedures. 1.34 0.94 

It can be noticed from Table 10 that the highest 
mean scores is for the item entitled "the EFL classes are 
suffering from lack of resources, visual aids, structural- 
based exam and cultural view of CLTA (5.00)", then in 
the second rank came the item entitled "Students have 
no chance to practice English language out side the 
classroom (4.83)", then followed the other items ranked 
in descending order and finally came the item entitled: 
Text books and materials are not in line with CLTA 
procedures (1.34). 

The finding of the present study revealed that the 
teachers often have knowledge about the characteristics 
of the CLT, and the mean scores were (3.86).  

Table 11 shows the mean score and standard 
deviation of each dimension of the questionnaire. 
Table (11): The mean scores and standard deviation of 
each dimension 

Rank 
No. Items Mean SD 

1 The teacher 3.97 .29 
2 Class procedures 3.86 .25 
3 Students 3.80 .29 
4 Miscellaneous 3.73 .32 
 All items 3.86 .21 

Table 11 indicates that the dimension entitled the 
teacher is the most overwhelming aspect of the 
questionnaire (3.97). Dimension entitled miscellaneous 
is the least in comparison with the other dimensions 
(3.73). The results revealed that the teachers almost use 
the characteristics of CLTA and the mean scores were 
(3.35) and when the researcher observed the students 
inside the classroom, the results revealed that they were 
almost use the characteristic of CLTA, and the mean 
scores were (3.61). The researcher also found that there 
is a statistical significant difference between teachers' 

knowledge of the CLTA characteristics and their actual 
use of its techniques inside the classrooms due to 
experience in the favor of more than 15 years, and also 
found that there is a statistical significant difference 
between the teachers' knowledge of the CLTA 
characteristics and their actual use of its techniques 
inside the classrooms which attributed to gender and for 
the favor of the male, and also found that there is no 
statistical significant differences between teachers' 
knowledge of the CLTA characteristics and their actual 
use of its techniques inside the classrooms which 
attributed to qualification, and finally the results found 
that there is actual use of the CLTA strategies inside the 
EFL classrooms (3.47). 
Discussion of the findings 
Discussion of the results of the first question: 

The first question investigated the effect of 
experience on the teachers' awareness of CLTA 
characteristics and their actual use of its techniques 
inside the classrooms. The results in table 6 showed that 
the teachers who have ten and more years of experience 
know more about the teachers' roles, students' role, 
classroom procedures, and other miscellaneous of the 
CLTA, this result is consistent with the teachers' 
practice inside the classroom as showed in Table (9). 
These results are consistent with Joyce (2005) who 
concluded that teacher beliefs from their own language 
learning experience, their teaching experience, and their 
training inform their instructional practice in CLTA. 
Their practical knowledge is the knowledge that they 
generate as a result of their experiences as teachers in 
their own teaching contexts. And also are consistent 
with Al- Afeef (2002) who found that there is a 
statistical significant difference due to experience. 
Where as the result is inconsistent with Mahmoud 
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Table (8): The mean scores and standard deviation of 
each dimension of the observation checklist 

Rank No. Items Mean SD 
1 2 Students 3.61 .27 
2 1 The teacher 3.35 .33 
  All items 3.47 .18 

Table 8 indicates that the mean of the students' 
dimension (3.61) is higher than the mean of the teachers' 
dimension (3.35) and the total means of the two 
dimensions is (3.47). Table 13 shows the mean scores 
and standard deviation of each item of the observed 
checklist ranked in a descending order.  

Table (9): The mean scores and standard deviations of each item of the observed checklist concerning teacher 
The Teacher 

Rank No. Items Mean SD 
1 9 The teacher integrates all different language skills. 4.94 0.32 
2 25 The teacher corrects students writing assignment. 4.94 0.32 
3 3 The teacher uses language that is meaningful to the learner to support the 

learning process. 4.85 0.36 

4 6 The teacher raises questions related to students' personal experiences. 4.83 0.43 
5 18 The teacher teaches grammar by using different exercises. 4.83 0.52 
6 10 The teacher links classroom language learning with language activities 

out side the classroom. 4.77 0.73 

7 8 The teacher focuses on authentic and meaningful communication in 
classroom activities. 4.68 0.59 

8 2 Teacher uses language activities for carrying out meaningful tasks to 
promote learning. 4.64 0.53 

9 7 The teacher uses different techniques to clarify the meaning of the 
structure. 4.47 0.62 

10 19 The teacher uses the traditional method for teaching English. 4.47 0.91 
11 5 The teacher usually questions students about dialogue content and 

situations. 4.21 0.59 

12 4 The teacher Presents brief dialogues or several mini-dialogues. 4.19 0.54 
13 22 The teacher uses Interpersonal exchange. 3.83 1.46 
14 13 The teacher gives feed back to students frequently. 3.77 0.81 
15 15 The teacher postpones reading and writing until speech is mastered. 2.57 0.80 
16 24 The teacher uses simulation and role play. 2.51 1.20 
17 11 The teacher focuses on meaning rather than grammar.  2.21 0.51 
18 21 The teacher uses problem solving techniques in the classroom. 1.98 0.97 
19 20 The teacher uses Communication games inside the classroom. 1.96 0.72 
20 23 The teacher uses the story completion techniques in English classroom. 1.91 1.06 
21 12  The teacher emphasizes mother tongue in teaching English. 1.70 1.40 
22 17  The teacher teaches grammar by using mother tongue. 1.55 1.12 

23 14 The teacher uses technology such as: video, television, tape recorder, 
overhead projector… etc. 1.49 1.20 

24 1 The teacher gathers students in group or/ and pair- work 1.47 1.04 
25 16 The teacher suffers from low proficiency in the spoken target language. 1.02 0.15 

It can be noticed from Table 9 that most EFL 
teachers practice the strategies of CLTA inside their 
classroom. The item entitled "The teacher integrates all 
different language skills (4.94) ranked the first, the 
teacher corrects students writing assignment" (4.94) 
ranked second, the teacher uses language that is 
meaningful to the learner to support the learning process 

(4.85) came third; the teacher raises questions related to 
students' personal experiences (4.83) came fourth and so 
on, the item "the teacher suffers from low proficiency in 
the spoken target language" (1.02) rank the last. Table 
(10) shows the mean scores and standard deviation of 
the students dimension ranked in a descending order.  

Table (10): The mean scores and standard deviations of each items of the observed checklist (the students dimension) 
Rank No. Items Mean SD 

26 46 The students in EFL classes are suffering from lack of resources, visual 
aids, structural- based exam and cultural view of CLTA. 5.00 0.00 

27 35 Students have no chance to practice English language out- side the 
classroom. 4.83 0.56 

28 36 Students understand grammar through drilling and after exercises. 4.83 0.38 
29 29 Students prefer the teacher- centered lesson to student- centered ones. 4.79 0.59 

30 39 Students prefer getting the information from the teacher rather than from 
other sources. 4.74 0.64 
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  N Mean Std. Deviation 

Total 144 3.97 0.293 
Bachelor 100 3.78 0.275 
Diploma 24 3.80 0.159 
Master or Doctorate 20 3.88 0.433 

Students 

Total 144 3.80 0.287 
Bachelor 100 3.85 0.221 
Diploma 24 3.92 0.220 
Master or Doctorate 20 3.86 0.404 

Class procedures 

Total 144 3.86 0.253 
Bachelor 100 3.75 0.311 
Diploma 24 3.67 0.226 
Master or Doctorate 20 3.69 0.442 

Miscellaneous 

Total 144 3.73 0.320 
Bachelor 100 3.85 0.187 
Diploma 24 3.85 0.114 
Master or Doctorate 20 3.89 0.380 

All items 

Total 144 3.86 0.213 
It can be seen from table 6 that the most favorable 

dimension which reflects the teachers' knowledge of 
CLTA due to qualification is the dimension entitled 
“the teacher” (3.97) and the highest mean is for the 
teachers who hold the Master and Ph.D degrees (4.06), 
then in the second rank the dimension entitled 
“classroom procedures” (3.86), the highest mean is for 
the teachers who hold diploma degree (3.92). In the 

third rank come the dimension entitled “students” 
(3.80) and the highest means is for the teachers who 
hold Master and Ph.D degrees (3.88). Finally, the 
dimension entitled “miscellaneous” (3.73), the highest 
means is for the teachers who hold bachelor degree 
(3.75). Table 7 shows the results of ANOVA for groups 
of qualification knowledge of CLTA. 

Table (7): Results of ANOVA for the teachers' qualification in their knowledge of CLTA 

Dimension   Sum of 
Squares df Mean 

Square F Sig. 

Between Groups .201 2 0.101 1.179 0.31 
Within Groups 12.039 141 0.085   The teacher 
Total 12.240 143    
Between Groups 0.178 2 0.089 1.079 0.34 
Within Groups 11.625 141 0.082   Students 
Total 11.803 143    
Between Groups 0.077 2 0.039 .602 0.54 
Within Groups 9.058 141 0.064   Class 

procedures 
Total 9.135 143    
Between Groups 0.163 2 0.082 .796 0.45 
Within Groups 14.441 141 0.102   Miscellaneous 
Total 14.604 143    
Between Groups 0.028 2 0.014 .305 0.73 
Within Groups 6.485 141 0.046   All items 
Total 6.513 143    

It can be noticed from Table 7 that the results, of 
the teachers' knowledge of CLTA characteristics with 
regard to the teachers qualifications show no statistic 
significant differences at the 0.05 level of significance 
in all of the dimensions. 
Results Related to the Fourth Question 

The fourth question investigates the actual 
classroom instructional practice of EFL teachers to the 
characteristics of CLTA in Irbid First Directorate public 
schools. Table (8) shows the mean scores and standard 
deviation of each dimension of the observation 
checklist. 
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Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups .096 2 0.048 0.749 .47 
Within Groups 9.039 141 0.064   

Class 
procedures 

 Total 9.135 143    
Between Groups .085 2 0.042 0.412 .66 
Within Groups 14.520 141 0.103   Miscellaneous 

 
Total 14.604 143    
Between Groups .172 2 0.086 1.915 .15 
Within Groups 6.341 141 0.045   All items 

 
Total 6.513 143    

Table (4) shows the post multiple comparisons of 
the teachers' experience. 
Table (4): Results of multiple comparisons of the 
teachers' responses according to their experience  

Dependent 
Variable 

(I) 
EXPER 

(J) 
EXPER 

Mean 
Differe
nce (I-

J) Sig. 
10 or less 11-15 -.22 0.06 

 >15 -.22(*) 0.02 
11-15 10 or less .22 0.06 

 >15 .00 0.99 
>15 10 or less .22(*) 0.02 

The teacher 

 11-15 .00 0.99 

With regard to experience table 4 shows that the 
mean difference is significant at the 0.05 level there are 
statistically significant differences due to experience 
between teachers of 10 or less and teachers of more than 
15 years of experience in favour of more than 15 years 
of experience. 
Results Related to the Second Question 

The second question investigates if there is a 
statistically significant difference between the teachers' 
knowledge of the CLTA characteristics and their actual 
use of it due to gender. A t-test was conducted to detect 
if the variable of gender has a significant effect on 
teachers' knowledge of CLT at the 0.05 level of 
significance. Table (5) shows the significance of the 
mean scores of the teachers' knowledge of CLTA due to 
gender. 

Table (5): Results of the independent T- Test of the effect of  gender on teachers' knowledge of CLTA (T-Test) 

 Gender N Mean Std. Deviation t df Sig.(2tailed) 
63 3.93 0.288 The teacher male 

female 81 4.00 0.294 
-1.404 142 0.16 

63 3.83 0.328 Students male 
female 81 3.77 0.251 

1.131 142 0.26 

63 3.88 0.305 Class procedures male 
female 81 3.85 0.204 

0.736 142 0.46 

63 3.80 0.369 Miscellaneous male 
female 81 3.67 0.265 

2.290 142 0.02 

63 3.87 0.253 All items male 
female 81 3.84 0.178 

0.682 142 0.49 

Table (5) shows that the means of the male 
teachers are higher than those of the female teachers in 
term of their knowledge of the CLTA, the mean scores 
differences among teachers are significant at the 0.05 
level of significance in favor of males.  
Results Related to the Third Question 

The third question investigates if there is a 
statistical significant difference between teachers' 
knowledge of CLTA characteristics and their actual use 
of it due to qualification. Table (6) shows the mean 
scores and standard deviations of the teachers' 
knowledge of CLTA characteristics due to 
qualifications. 

Table (6): The mean scores and standard deviations of the teachers' knowledge of CLTA according to their 
qualifications 

  N Mean Std. Deviation 

Bachelor 100 3.96 0.275 
Diploma 24 3.94 0.169 

The teachers 

Master or Doctorate 20 4.06 0.453 
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2. Each item of the teachers' questionnaire was 
followed by five options. These options were given 
values that rank from 5 to 1 (Strongly agree = 5, 
Agree = 4, Uncertain = 3, Disagree = 2, Strongly 
disagree = 1). 
For the contrasting items the opposite rank was 

true ( Strongly agree = 1, Agree = 2, Uncertain = 3, 
Disagree = 4, Strongly disagree = 5) 

The same was true for the observation check list.  
3. After calculating the data they were entered to 

computer and analyzed by SPSS program 
(Statistical Package for Social Sciences). The 
following tests were conducted: mean scores, 
Standard deviations, T – test, and One way 
ANOVA. 

4. Having compared the responses of the observed 
teachers with their actual use of the characteristics 
of CLTA, the researcher classified their responses 
into consistent/ inconsistent. Then calculated the 
percentages of consistency/ inconsistency of each 
observed teacher and of all observed teachers 
together. 

Findings of the Study 
Results Related to the First Question 

The first question investigates if there is a 
statistically significant difference between teachers' 
knowledge of CLTA characteristics and actual use of 
CLT techniques which can be attributed to experience. 
Table 2 shows the means and standard deviations of the 
teachers’ respond form according to their experience of 
each dimension of the questionnaire.  

Table (2): The mean scores and standard deviations of the teachers’ respond on each dimension of the questionnaire 
according to their experience. 

Dimension Experience N Mean Std. Deviation 

10 or less 14 3.77 0.412 
11-15 23 3.99 0.202 
>15 107 3.99 0.283 

The teacher 
 

Total 144 3.97 0.293 
10 or less 14 3.71 0.321 

11-15 23 3.86 0.282 
>15 107 3.79 0.283 

Students 
 

Total 144 3.80 0.287 
10 or less 14 3.83 0.258 

11-15 23 3.92 0.204 
>15 107 3.86 0.262 

Class procedures 

Total 144 3.86 0.253 
10 or less 14 3.68 0.324 

11-15 23 3.77 0.290 
>15 107 3.72 0.327 

Miscellaneous 

Total 144 3.73 0.320 
10 or less 14 3.76 0.286 

11-15 23 3.90 0.163 
>15 107 3.86 0.210 

All items 

Total 144 3.86 0.213 
Table 2 shows that the dimension entitled "the 

teacher" came in the first rank (3.99); and finally came 
the dimension of “miscellaneous” (3.77). Table 3 shows 

the results of one-way ANOVA of the teachers' 
knowledge of the characteristics of CLTA due to 
experience. 

Table (3): Results of oneway ANOVA of the teachers' knowledge of the CLTA characteristics due to experience. 

    
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

Between Groups .620 2 0.310 3.760 .026 
Within Groups 11.621 141 0.082   The teacher 

 
Total 12.240 143    
Between Groups .210 2 0.105 1.279 .28 
Within Groups 11.592 141 0.082   

Students 
dimensions 

 Total 11.803 143    
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gender 
Experience by years Male female 

Less than 10 5 9 
10> – 15 10 12 
More than 15 years 48 60 
Total 63 81 

Research Instruments 
The researcher used two instruments to collect the 

data: teachers' questionnaire, and classroom observation 
checklist to elicit answers to the questions of the study. 
Since there are no ready–made instruments that suit the 
purpose of this study, the two instruments were built by 
the researcher himself based on the main characteristics 
and frame work of CLTA. 
The questionnaire:   

The teachers' questionnaire (Appendix 1) consists 
of four dimensions (Teacher; Students; Classroom 
procedures; Miscellaneous). The questionnaire consists 
of 59 items with five options (Strongly agree; Agree; 
Uncertain; Disagree; Strongly Disagree). The first 
dimension of the questionnaire is designed to measure 
the teachers' awareness of the principles and 
characteristics of CLTA. It consists of 16 items gathered 
from the main characteristics of CLTA cited in (Brown, 
2001; Richards and Rodgers, 1985). The second 
dimension is designed to measure the teachers' 
awareness of how to deal with students inside the EFL 
classroom. The second dimension consists of 13 items 
derived from (Richards and Rodgers, 1985; Nunan, 
1991; Brown, 2001). The third dimension is designed to 
measure the teachers' awareness of CLTA classroom 
procedures and it consists of 20 items adopted from 
(Richards and Rodgers,1985). The fourth dimension is 
designed to measure the miscellaneous aspects of CLTA 
when applying it inside the EFL classroom. The 
dimension consists of 10 items which cover: CLTA 
device, procedures, classroom atmosphere, CLTA 
syllabus, means to evaluate the students' achievement 
when using CLTA activities, and CLTA materials. 

The teachers were asked to mark with tick  under 
the response they think is the most appropriate. A 
written letter was given to the teachers that explain how 
to respond to the items of the questionnaire. 
The observation checklist: 

The observation checklist (Appendix 2) consists of 
two dimensions. The first dimension is meant to check 
teachers' practices in terms of the use of group or/ and 
pair work, CLTA activities, meaningful language, brief 
dialogues, raise questions related to the students 
personal experiences, different techniques to clarify 
meaning, integrate of 4 skills, link language classroom 
with language activities out side classroom, focus on 
meaning rather than grammar, feedback, technology: 
video, television, tape recorder, teacher proficiency in 
spoken target language, the use of traditional method, 
communication games, problem solving techniques, 
interpersonal exchange, story completion techniques, 

simulation and role play, correct students writing 
assignment. 

The second dimension is meant to check student 
practices in terms of the use of questions to obtain 
clarification grading, use their own learning strategies, 
students number in the classroom, students role, time 
giving to the students to use their own strategies, actual 
use of language, grammatical errors, pronunciation 
errors, the role of the first language, thinking in foreign 
language, the active and the passive students, students 
weakness. 

The researcher and his colleague observed the 
chosen teachers inside the classrooms and spotted down 
the teachers actual teaching techniques in accordance 
with the characteristics of CLTA. 
Validity 

Both the questionnaire and the checklist were given 
to a jury of 7 specialists in the given field. Five 
professors from the Faculty of Education/ Department 
of Curriculum and Instruction and the others were from 
different Faculties at Yarmouk University, in order to 
elicit their views as to accuracy, adequacy, and 
representation of the items and attitudes. Then the two 
instruments were reviewed and modified based on the 
suggestions and comments provided by these experts. 
Reliability 

A group of 11 male teachers and 3 female teachers 
were chosen for the pilot study to insure the reliability 
of questionnaire and determine if any of its items need 
to be modified and wrote their comment. Ten days later, 
the researcher distributed the questionnaire to the same 
group to respond it. Cronbach alpha was used to 
calculate the internal reliability which was found to be 
0.83 for the teachers' questionnaire. 
Variables of the study 

The study has three independent variables:  
1. Experience: It was divided into three levels: 
A) less than 10 years. B) > 10 – 15 years.  
C) more than 15 years. 
2. sex: 
 A) Male. B) Female.  
3. Degree: 
A) Bachelor. B) Diploma. 
C) Master. D) Doctorate. 
The dependent variables were: 
1. The teachers' awareness of the characteristics and 

the major features of the Communicative Language 
Teaching Approach. 

2. The teachers' actual practices of the communicative 
language teaching methods inside the Jordanian 
English language 10th grade. 

Study design and statistical analysis 
In order to analyze the collected data, the 

researcher followed the following procedures: 
1. This study was conducted using the descriptive 

survey research design. The Statistical Package for 
Social Sciences (SPSS) was used to analyze the 
data in order to answer the questions of the study.  
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foreign languages that emphasizes interaction as both 
the means and the ultimate goal of learning a language ( 
Borchers 1999). 
Context is the physical or social situation in which the 
communication takes place (Burton and Dimbleby) 
(1990). 
Communication strategy is to use one's linguistic or 
communicative knowledge to remain in the 
conversation by using gestures or mime, and 
circumlocution or paraphrase (Rubin and Wenden, 
1981). 
Review of Related Literature  

Karavas-Doukas (1996) conducted an attitudinal 
survey on fourteen Greek teachers of English to access 
teachers’ beliefs about CLTA. She found that the survey 
results leaned toward agreement with CLTA principles, 
but when she observed the classroom teaching 
environments, the classroom practices deviated 
considerably from the principles of communicative 
approaches. Teachers tended to follow an eclectic 
approach, exhibiting features of both traditional and 
communicative approaches in their classroom practices. 

Wong (1998) conducted an exploratory study of 
teachers' attitudes towards CLTA, which had been 
advocated 15 years in the current English syllabus for 
secondary schools. Wong also set out to investigate 
whether the principles of CLTA have been applied to 
English teaching, and to address the problems that may 
hinder the implementation of this approach in the 
language classroom. In addition, he examines whether 
teachers' backgrounds influence their teaching beliefs 
and the use of the communicative approach to language 
teaching. In achieving these purposes, a survey based on 
questionnaires and follow-up interviews was conducted 
on a sample of 114 English language teachers of 12 
secondary schools in Hong Kong. The principal findings 
reveal that the current syllabus for English is perceived 
to be outmoded and in need of revision. Teachers, in 
general, favor CLTA in theory, but in practice they 
follow more traditional approaches because of the many 
constraints on the implementation of CLTA in the 
classroom. They prefer to be flexible in adopting 
teaching approaches. Additional findings show that 
teachers' background which include teachers with 
English degrees, teaching in high schools and English-
medium schools have significant effects on the 
frequency of using CLTA in English classes. There are 
also significant differences between subject-trained and 
non-subject-trained English teachers' attitudes towards 
some aspects of CLTA and classroom practices. 

Sato and Kleinsasser (1999) conducted a study 
which documented the views and practices of 
communicative language teaching method (CLTM) by 
Japanese second language in service teachers. They 
tried to answer the following questions: (a) What are 
Japanese teachers' beliefs and knowledge about CLTA? 
(b) How do they implement CLTM in their classrooms? 
(c) How are their beliefs and knowledge about CLTA 
acquired and developed? Using multiple data sources 

including interviews, observations, and surveys, they 
reports how teachers defined CLTM and implemented it 
in their classrooms. Teachers resorted to their personal 
ideas and experiences, solidifying their notions of 
foreign language teaching in further pursuing their 
evolving conception of CLTM. The researchers found 
that the teachers believed that CLTM (a) emphasized 
communication in L2,(b) relied heavily on speaking a 
listening skill, (c) involved little grammar teaching, and 
(d) used time-consuming activities. 

Al- Afeef (2002) conducted a study to find if the 
EFL teachers in Jerash District used the characteristics 
of CLTA, and to what extent. The study also aimed to 
find if the EFL teachers hold positive attitudes toward 
CLTA. The researcher found that the teachers nearly 
almost use CLTA. All CLTA characteristics are said to 
be used, but in different degrees. And the teachers hold 
fairly favorable attitudes towards CLTA. They favor 
CLTA characteristics in different degrees. Classroom 
observations revealed a certain degree of consistency 
between the teacher's responses and their actual 
teaching. 

Razmjoo and Riazi (2006) first explored high 
school and institute teachers’ attitudes toward CLTA 
within the context of an expanding circle (Iran) where 
English is practiced as a foreign language. Secondly, 
they explored the extent to which the teachers of these 
two contexts materialize and substantiate their attitudes. 
To fulfill the objectives, a questionnaire consisting of 
five main factors was administered to 100 male and 
female high school and institute teachers. Moreover, a 
classroom observation scheme, designed on the basis of 
literature on CLTA, was used to monitor how well and 
to what extent teachers practice what they believe. 
Descriptive and inferential analysis of the data indicated 
that high school and institute teachers’ attitudes toward 
CLTA are positive, indicating a welcoming atmosphere 
toward the implementation of CLTA. However, among 
the participants only the teachers of institutes practice a 
quasi-CLT type of approach in their classes. 
Population and sample 

The population of this study was all the EFL 
teachers of the upper basic grade tenth at the public 
schools in Irbid First Directorate of Education, in the 
second semester of the academic year 2007- 2008. The 
total number was 545 teachers (226 male and 319 
female). They teach English in 157 public schools. 

The sample of this study consisted of 144 EFL 
teachers (63 male and 81 female) who were chosen 
purposefully. From this sample, the researcher has also 
chosen randomly 47 teachers (28 male and 19 female) 
for classroom observations. In addition, 14 teachers (11 
male and 3 female) participated in the pilot study to 
determine the internal reliability of the questionnaire. 
Table 1 shows the distribution of the sample according 
to the teachers' experience and gender. 
Table (1): Distribution of the sample according to the 
teachers' experience and gender. 
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of a syllabus, since the mid-1970s the scope of 
Communicative Language Teaching has expanded. Both 
American and British proponents now see it as an 
approach (and not a method) that aims to (a) make 
communicative competence the goal of language 
teaching and (b) develop procedures for the teaching of 
the four language skills. (Wilkins, 1999). 

Communicative Language Teaching Approach 
(CLTA) is usually characterized as a broad approach to 
teaching, rather than as a teaching method with a clearly 
defined set of classroom practices. As such, it is most 
often defined as a list of general principles or features. 
One of the most recognized of these lists is Nunan’s 
(1991) five features of CLTA: 
• An emphasis on learning to communicate through 

interaction in the target language.  
• The introduction of authentic texts into the learning 

situation.  
• The provision of opportunities for learners to 

focus, not only on language but also on the 
learning process itself.  

• An enhancement of the learner’s own personal 
experiences as important contributing elements to 
classroom learning.  

• An attempt to link classroom language learning 
with language activities outside the classroom.  
The teacher's problem is that students who have 

received several years of formal English teaching 
frequently remain deficient in the ability to actually use 
the language, and to understand its use, in normal 
communication, whether in the spoken or in the written 
mode. It seems that the reason for this state of affairs is 
that teachers do not do their job properly; it means that 
they do not follow the proper approach to English 
teaching, and the assumption is that if only teachers 
could be persuaded to put this approach into practice, 
then the problem would disappear. The 
contextualization of language items by presenting them 
in situational settings in the class does provide for the 
communicative function of language, if the teacher 
wishes, for example, to teach the present continuous 
tense, the recommended approach will advise to invent 
some kind of situation to demonstrate its meaning. 
(Widdowson, 1977). 

The researcher has arrived at the problem of the 
study from his observation as a diplomat (at the Iraqi 
Ministry of Foreign Affairs) that some of the English 
Foreign Language graduates face difficulties in filling 
any simple application form, and also face difficulties 
when trying to communicate in any simple interview. 
After joining the Master's program at the Curriculum 
and Instruction Department, at the Faculty of Education 
at Yarmouk University, the researcher realized the 
source of some foreign language students' problems and 
their inability to stay in conversation. This study will set 
out to investigate teachers' knowledge of the 
characteristics and strategies of CLTA and their actual 
practice inside EFL classes. 

Statement of the problem 
The researcher observed during his work in the 

Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Iraq that 
most EFL graduates (in Arab countries) face difficulties 
in filling any simple application form, and also face 
difficulties when trying to communicate in any simple 
interview. In terms of more complicated tasks, students 
lack the necessary skills to communicate their feelings 
orally to others and are even unable to convey basic 
information to others, and they are far from what they 
say and how they say it in English in any interview with 
a foreigner (as observed by the researcher). Since the 
researcher was studying in Jordan (at Yarmouk 
University), he conducted this study in Jordanian public 
schools trying to discover the possible reasons for these 
problems. 

This study aims at investigating the practices of 
EFL teachers inside the EFL classes when using CLTA 
framework in teaching English to 10th grade students in 
secondary schools for boys and girls in Irbid First 
Directorate of Education. It also measures the teachers' 
knowledge of the principles of the CLTA and to what 
extent they use it inside EFL classroom. Finally it 
attempts to determine if the variables of gender, 
experience and qualifications have an effect on teachers' 
knowledge of CLTA and their actual practices inside the 
classroom. This study attempts to answer the following 
questions: 
1. Is there a significant difference between teachers' 

knowledge of the CLTA characteristics and their 
actual practice in the classroom which can be 
attributed to experience? 

2. Is there a significant difference between teachers' 
knowledge of the CLTA characteristics and their 
actual practice in the classroom which can be 
attributed to gender? 

3. Is there a significant difference between teachers' 
knowledge of the CLTA characteristics and actual 
practice in the classroom which can be attributed to 
qualifications? 

4. What are the actual classroom instructional 
practices of EFL teachers in Irbid First Directorate 
schools? 

Significance of the study 
The importance of this study stems from 

Communicative Language Teaching activities (group-
work, authentic materials, fluency rather than accuracy, 
student-centered class, techniques) The researcher 
believes that if these techniques were adopted by the 
EFL teachers or instructors at any level inside the 
Jordanian classroom, the results would be good and 
English teachers could achieve their goals of having 
fluent speakers. Furthermore, the results of this study 
might be a starting point for other researchers in the 
given field. 
Definitions of terms 

The researcher adopts the following definitions: 
Communicative Language Teaching Approach 
(CLTA): is an approach to the teaching of second and 
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Abstract: The purpose of this study was to measure the 
English as a foreign language (EFL) teachers' knowledge of 
the principles of the communicative language teaching 
approach (CLTA) and the extent to which they apply it inside 
the English language classrooms. The sample of this study 
consisted of 144 (63 male and 81 female) EFL teachers who 
were chosen purposefully. From this sample, the researcher 
has also chosen randomly 47 teachers (28 male and 19 
female) for classroom observation. Two instruments were used 
to collect the data: a teachers' questionnaire and a classroom 
observation checklist to elicit answers to the questions of the 
study. From the findings of this research, it can be concluded 
that all the CLTA characteristics included in the questionnaire 
and the observation checklist which can be attributed to the 
variables of experience, gender, and qualifications were 
known and used by the EFL teachers in different degrees. The 
results of the first question showed that concerning the 
experience the mean difference was significant at the 0.05 
level; there were statistical significant differences due to the 
teachers’ experience in favour of the teachers of more than 15 
years of experience. The results of the second question showed 
that there were significant differences between male and 
female teachers at the level 0.05 of significance in the favor of 
the males. The results of the third question showed that there 
were no statistical significant differences at the level of 0.05 of 
significance related to other dimensions. Finally the results of 
the fourth question showed that the teachers had good 
knowledge of the characteristics of CLTA in different degrees; 
they used these characteristics as much as possible inside 
their classrooms; and there were some obstacles that hinder 
the teachers from using the characteristics of CLTA in spite of 
their awareness of its usefulness. (Keywords: Communicative 
language teaching, English as a Foreign Language, 
Strategies, Techniques, Group- work, Authentic Language).. 
 
Introduction 

Humans use language to reflect physical and 
psychological reality; they become closer friends 
through the use of language. Language can be used to 
express ideas, to interact, to get things done and to 
create images. The basic uses of language are to inform, 
to persuade and to entertain, to interact, to express one's 
feeling and attitudes (Pandey,2003). 

The innovativeness of the 1970s brought affective 
factors to the forefront of some widely experimental 
language-teaching methods. The late 1970s and early 
1980s witnessed the beginning of what we now 
recognize as a communicative approach. The late 1980s 
and  1990s showed the development of  approaches  that 
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  إربد، األردن،علي الخياط
هدفت هذه الدراسة الى قياس معرفة معلمي اللغة االنجليزية لمبادئ  :ملخص

. ف اللغة االنجليزيةمنحى التعليم باللغة التواصلية و مدى تطبيقهم له داخل صفو

كما حاولت أيضًا إثبات فيما إذا كان لمتغيرات الجنس و الخبرة والمؤهل العلمي 

تأثير على معرفة معلمي اللغة االنجليزية ألستراتيجية التواصل وتطبيقهم الفعلي لها 

 81 ذكرًا و 63( معلم لغة أنجليزية 144وتكونت عينة الدراسة من . داخل الصف

ومن هذه العينة قام الباحث بأختيار بطريقة . تم أختيارهم قصديًا الذين ) أنثى

تم . لغرض المالحظة داخل الصف)  إناث19 ذكور و 28( معلم 47عشوائية 

استبانة المعلم و قائمة المالحظة للحصول على : أستخدام أداتين لجمع البيانات

صفات التدريس توصلت نتائج البحث الى ان جميع وقد . إجابات ألسئلة الدراسة

باللغة التواصلية و المتضمنة في كل من االستبانة وقائمة المالحظة والتي تعزى 

الى متغيرات الخبرة، والجنس، والمؤهل العلمي كانت معروفة من معلمين اللغة 

أظهرت نتائج السؤال االول . االنجليزية، وقد تم استخدامها بدرجات متفاوته

سط الحسابي أشار الى وجود فرق ذي داللة الخاص بمتغير الخبرة ان المتو

 لمستوى عشر سنوات أو أقل و أكثر من خمسة 0.05أحصائية لمستوى الداللة 

عشر سنة خبرة ولصالح أكثر من خمسة عشر سنة خبرة، و أظهرت أجابة السؤال 

 0.05الثاني لمتغير الجنس بوجود فرق ذي داللة إحصائية لمستوى الداللة 

 أظهرت أجابة السؤال الثالث المتعلق بالمؤهل العلمي عدم ولصالح الذكور، و

و أخيرًا أظهرت نتائج السؤال الرابع . وجود فرق دال أحصائيا والي من المستويات

أن المعلمين يمتلكون معلومات جيدة عن التعليم باللغة التواصلية وبدرجات 

المعوقات مختلفة، ويطبقون صفاتها قدر المستطاع داخل صفوفهم وهناك بعض 

الكلمات . (التي تعيق المعلمين عن تطبيقها على الرغم من معرفتهم بفوائدها

التعليم باللغة التواصلية، اللغة االنجليزية،اإلستراتيجية، التقنيات، العمل : المفتاحية

  ).الجماعي، اللغة األصلية

 
 
highlighted the fundamentally communicative proper-
ties of language and classrooms were increasingly 
characterized by authenticity, real-world simulation, and 
meaningful tasks (Brown 2000). 

Wilkins's contribution was an analysis of the 
communicative meanings that a language learner needs 
to understand and express. Rather than describe the core 
of language through traditional concepts of grammar 
and vocabulary, Wilkins attempted to demonstrate the 
systems of meanings that lay behind the communicative 
uses of language. The work came to be referred to as the 
Communicative Approach, or simply Communicative 
Language Teaching. (The terms notional-functional 
approach and functional approach are also sometimes 
used.) Although the movement began as a largely 
British innovation, focusing on alternative conceptions 


